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 المقدمة .1
 

 أنها أو التشريعات كفاية لعدم نتيجة المتقدمة؛ الدول ذلك في بما الدول، من لعدد العامة المشتريات أنظمة في الضعف نقاط من الكثير ثمة
 لقانون الدولية )المنظمة والفساد االحتيال وأيًضا بل الرقابية، اآلليات وغياب والمعقدة، البطيئة الشكلية اإلجراءات وبسبب الزمن، عليها عفى

  (.IDLO، 2007 التنمية
 

 إجمالي من %15و %10 بين للمشتريات العالمي المتوسط ويُقدر للفساد. عرضة تكون ما عادةً  فهي العامة المشتريات جمح لضخامة نظًرا
 بمواطن الوعي فإن لذلك، (.OECD، 2013 والتنمية االقتصادي التعاون )منظمة الدول بعض في ذلك من وأكثر (GDP) المحلي الناتج
 بها المرتبط العامة المشتريات إجراءات خالل وقت أي في يحدث قد الفساد ألن مهم؛ أمر رياتبالمشت الخاصة اإلجراءات في الفساد

  اكتشافها. دائًما السهل من ليس لكن المخاطر،
 

 هذه إنجاز ويجب الجمهور، مصلحة مع يتوافق بما العامة المشتريات تجري أن -الجمارك إدارات ذلك في بما- الحكومية للوكاالت ينبغي
 المرتبطة العمليات على ويؤثر يدخل الذي الفساد إن المنفقة. العامة لألموال قيمة أفضل تحقيق يضمن وبشكل ونزاهة، بأمانة ةالمهم

 األسواق ويفسد مدروسة، ليست قرارات عنه وينتج الفعلية، االجتماعية االحتياجات على تُصرف أال باألموال يؤدي العامة بالمشتريات
 اإلنسان وحياة للبيئة مستدامة تكون ال وربما بل رديئة، بجودة والخدمات البضائع تصبح أن احتمال من ويزيد تكاليف،ال ويزيد والمنافسة،
 (TI، 2014 الدولية الشفافية )منظمة

 
 الوطنية اتالميزاني على سلبي مردود من ذلك يحمله ِلَما دولة؛ ألي خطير جد أمر العامة المشتريات يطول الذي الفساد إهمال عواقب إن

 االبتكار. نحو والحافز البيئية والسالمة والصحة االقتصادي والنمو
 

 الجمارك؟ قطاع في قصوى أولوية العامة المشتريات تحتل لماذا .2

 
 اوعملياته وظائفها تدعم التي والخدمات واألشغال البضائع شراء أجل من مستمرة تعاقدات في العالم أنحاء جميع في الجمارك إدارات تدخل

 أن يعني والعشرين الحادي القرن خالل الزيادة في اآلخذة العالمية البيئة متطلبات تساير بحيث الجمارك إدارة تطوير نحو الدافع إن اليومية.
 ديثوالتح اإلصالح برامج في المستخدمة الموارد لشراء المانحة الجهات من والدعم الهائل الحكومي التمويل من تستفيد اإلدارات من الكثير

 فوائد أقصى تحقيق ضمان على دائًما يحرص أن الجمارك قطاع على يجب لكن والخصائص، الحجم في الشراء عمليات تتباين المستمرة.
 يلي: ما تشمل الجمارك قطاع يشتريها التي االحتياجات أن نجد السريع، وبالفحص المستخدمة. العامة الموارد من ممكنة

 

 والتشغيلية. اإلدارية فبالوظائ للقيام مستهلك مخزون 

 والمركبات. المعدات  

 التحتية. البنية تشييد 

 والصيانة. العامة الخدمات  

 استشارية. خدمات  

 المعلومات. تكنولوجيا لعمليات التحتية البنية تطوير  

 الدول. بعض في الجمارك إدارات عن بالنيابة للحكومة الخاص القطاع شركات جانب من الفحص خدمات توفير 
 

 لكن   الدولية، الممارسات أفضل مع يتماشى وبما الوطنية القوانين مع يتوافق بما تُطبق للمشتريات أنظمة لها الجمارك إدارات معظم أن غمبر
 أن نجد العامة، المشتريات أنظمة معظم في وكما الدول. من الكثير في التحديات من العديد يواجه المشتريات أنظمة تنفيذ أن هو الواقع
  المشتريات. أنظمة فعالية تبطل مهولة تحديات تفرض الشراء إجراءات في بالفساد المرتبطة الرديئة ارساتالمم

 
 عمليات في الفساد ازدهار في تسهم مواتية ظروفًا تخلق وقد بالفساد، بالضرورة ترتبط ال التي األسباب، بعض هناك أن على عالوة

 الموظفين كفاءات بمستوى المرتبطة القصور وأوجه العامة المشتريات نظام في والمعقدة ةالمرِهق اإلجراءات تشكل العامة. المشتريات
  .(2012 )دويل، المشتريات من الكاملة االستفادة من الجمارك قطاع تمنع التي التنفيذ تحديات من جزًءا الشراء إجراءات عن المسؤولين

 
 التي الخطيرة التحديات على تركز أفريقيا ووسط غرب في العالمية الجمارك مةمنظ ألعضاء التابعة لإلدارات الحالية التجارب أن كما

 قبل ما فحص بعمليات تقوم التي لللشركات تسمح بحيث حكوماتها وقعتها التي العقود بإدارة يتعلق فيما الجمارك إدارات بعض تواجهها
 البضائع منشأ وتحديد الجمركية، التعريفة وتصنيف الجمركي، يمالتقي مثل: للجمارك التقليدية الوظائف أداء في بالتدخل (PSI) الشحن

 الحاالت، بعض في العالمية. الجمارك ولمنظمة المتضررة لإلدارات خطيًرا قلقًا العقود هذه طبيعة وتشكل وكمياتها. جودتها ومراقبة التجارية
 التعاقدية واآلليات المسؤوليات فرض يمكن ال أخرى حاالت وفي ر،القرا اتخاذ عمليات أو التعاقدية اإلجراءات في الجمارك إدارات تتدخل ال

 االستناد يمكن للقياس قابلة مؤشرات أي على تشتمل وال الغموض من كبيرة درجة على العقود تكون أو العقد، تنفيذ على بالرقابة الخاصة
  دقيق. بشكل العقود هذه وتأثير فوائد تقييم عند إليها

 
نها التي بالقدرات الجمارك إدارات تتحلى أن يجب  في الفساد بمخاطر المرتبطة الرديئة الممارسات في والتحقيق واكتشاف منع من تُمك ِ

 بعُضها الجهود هذه تقوي أن مراعاة مع وتأثيًرا، فعالية أكثر بشكل العقود إلدارة الالزمة الكفاءات تطور أن كذلك لها وينبغي الشراء. عمليات
  جيًدا. مشتريات نظام تقدم نأ يمكنها بحيث بعًضا
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 العامة، المشتريات سياق في تطبيقها يمكن التي الفساد مكافحة بتدابير والمتعلقة المطلوبة بالرؤى الجمارك إدارات تزويد إلى الدليل هذا يهدف
 الفساد تناقش التي المنشورات نإ العامة. للمشتريات إدارتها عند الجمارك إدارات كفاءة تحسين أجل من العامة التوجيهات بعض عن فضال
 المختلفة المنظمات توزعها التي الحالية المنشورات على ذاته حد في الدليل هذا واستند .اإلطالق على بالقليلة ليست العامة المشتريات قسم في

 والمؤسسات (،OECD) والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة (،TI) الدولية الشفافية ومنظمة الدولي، والبنك (،UN) المتحدة األمم مثل:
  العامة. المشتريات أنظمة وتحسين الشراء قدرات لتقوية تناوله عند األخرى، البحثية

 

  العامة؟ المشتريات ما .3
 

 الشراء عمليات ذلك ويتضمن عامة. مؤسسة أي جانب من الخدمات من وغيرها واألشغال البضائع شراء عمليات إلى العامة المشتريات تشير
 والعمل االستشارية، الخدمات على الحصول أجل من التعاقد وحتى الصحية، والخدمات المكتبية والمعدات المكتبية األدوات مثل تينيةالرو
  العسكري. والعتاد التحتية البنية مشروعات على

 
 تخضع القانون. أحكام وتنظمها تعاقدية ترتيبات خالل من العادة في تُجرى العامة الموارد استخدام تتضمن التي هذه الشراء عمليات مثل إن

 مشتريات أنظمة باستخدام تأمر التي العامة، بالمشتريات المتعلقة الوطنية للتشريعات الغالب في الحكومية الوكاالت تجريها التي المشتريات
  العامة. المشتريات جميع إلجراء مناسبة

 
 متعددة التشريعية العمل أطر أبرز أوضحتها التي الدولية الممارسات فضلأ ونفذت للمشتريات الوطنية التشريعات معظم اعتمدت لقد

 الدولي التجارة لقانون المتحدة األمم بلجنة الخاص والخدمات واإلنشاءات البضائع لشراء النموذجي القانون ذلك في بما األطراف،
(UNCITRAL،) العالمية التجارة بمنظمة الخاصة الحكومية المشتريات واتفاقية (WTO،) لألمم التابعة العامة المشتريات وتوجيهات 

 متعددة التشريعية العمل أطر أبرز بعض عن موجزة مقدمة 1 الملحق )يعرض بالمشتريات. الخاصة الدولي البنك وتوجيهات (،EU) المتحدة
 العامة(. المشتريات حول األطراف

 

 األساسية المبادئ .3.1
 

 القرارات واتخاذ والتنافسية للشفافية األساسية بالمبادئ الشراء عمليات تلتزم أن يجب العامة، لاألموا من ممكنة قيمة أفضل تحقيق لضمان
 عمليات تظهر بحيث بالشراء تقوم التي الحكومية الوكاالت على التزامات الوطنية التشريعات تفرض (.2013 المتحدة، )األمم الموضوعية

 وشفافة. وموضوعية نزيهة عمليات بأنها للجمهور الشراء
 

 فضال العلن، في واضح بشكل الشراء بعمليات وللقيام الشراء، فرص عن للجمهور تعلن بأن الحكومية الهيئة على التزاًما الشفافية تفرض
 إجراء عند التقديرية السلطة من كبيرة بدرجة تتمتع الشراء في الراغبة الهيئات كانت إذا بالقواعد. االمتثال ولفرض للرقابة نظام توفير عن

 التقديرية. السلطة هذه بمراقبة يسمح الذي العنصر هي الشفافية أن نجد الشراء، عمليات
 

 أن على عالوة جودة. وأعلى أسعار بأقل والخدمات واألشغال البضائع شراء إلى يؤدي مما لألموال؛ قيمة تحقيق في فتساعد التنافسية أما
  االبتكار. على تحفز التي العوامل من التنافسية

 
 للعمليات الموضوعي والتقييم المسبقة واألحكام التحيزات إقصاء -اإلمكان قدر- يضمن القرار اتخاذ عند الموضوعية المعاييراستخدام إن

 بمبادئ أيًضا الموضوعية ترتبط تمييز. دون متساو   بشكل والخدمات واألشغال البضائع مزودي مع التعامل تم العامة. بالمشتريات الخاصة
  العامة. المشتريات بعمليات المعنية األطراف جميع جانب من الفساد وتجنب األخالقي التصرف تضمن التي تلك هة،النزا

 
 والرقابة، واالمتثال التصرف، سوء من والحد الجيدة، واإلدارة الشفافية، أساسية: أركان أربعة والتنمية االقتصادي التعاون منظمة تحدد

 والتنمية، االقتصادي التعاون )منظمة العامة المشتريات إجراء عند النزاهة مفهوم لتعزيز األساسية العناصر بأنها - والتحكم والمساءلة
2009.) 

 

 العامة المشتريات عمل إطار .3.2
 

 لذيا العمل وإطار وكفاءة. ونزاهة بشفافية العمليات إجراء تضمن أن شأنها من محددة وإجراءات بقواعد العامة للمشتريات نظام كل يلتزم
 خمسة تحديد يمكن الفساد. مخاطر على السيطرة يمكن مدى أي إلى ويشير الفعالة، الشراء لعمليات داعمة قوة يمثل العمليات هذه فيه تُجرى
  (:2010 وآخرون، كيه. )هيغستاد شراء عملية ألي شاماًل  عمل إطارَ  تشكل أساسية عناصر

 
I. إجراء لكيفية العام العمل إطار ويخلق بذلك، المعنية الفاعلة الجهات وجميع بالكامل المشتريات دورة يغطي ،قانوني عمل إطار 

  الشراء. عمليات إجراء أثناء في المطبقة "بالقواعد" االمتثال تضمن المشتريات. هذه
 

II. تحديًدا اتالمسؤولي تحديد يجب الشراء. عمليات تنظيم كيفية على قيوًدا تفرض البالد في واإلدارية المؤسسية التحتية البنية 
 المقبول. التعامل أصول نشر لضمان الشراء؛ بعمليات المعنية والرقابية والمالية السياسية الهيئات تحديد بمعنى واضًحا،
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III. فعالة سلطة أو جهة تعيين يجب إذ وتصحيحها. المخالفات عن للكشف إلزامي أمر هي واإلصالح للمراجعة الفعالة األنظمة 

 اإلصالح. عمليات تنفيذ من تمكنها التي والصالحية الشراء في الخبرة من كاف   بقدر   وتتمتع وىالشكا مع تتعامل للمراجعة

 
IV. الفساد حدوث لمنع األساسية العوامل من تعد الرقابية والوظائف الداخلية التدقيق عمليات مثل المستقلة الداخلية الرقابة أنظمة 

  النزاهة. مبدأ وتعزز قويت التي الحاسمة األمور من أيًضا وهي المشتريات. في
 

V. المراجعة. أعمال في بارزة مؤسسة تنفذها مستقلة فحص عملية آخر يقدم الخارجي واإلشراف المراجعة 
 

 المشتريات عمل إطار  1 الشكل
 

 
 (2010) وآخرون كيه. هيغستاد المصدر:

 

 الشراء عمليات .3.3
 

 مراحل ثالث تحديد يمكن ال. أو رسمي عقد بمقتضى سواء الخدمات أو ائعالبض شراء مهمة لتنفيذ خطوات بعدة العامة الشراء عمليات تمر
 البضائع من احتياجاتها اإلدارة تقي ِم أن يجب أواًل: الشراء. تريد التي الجمارك إدارة به ستقوم ما تلخص بالكامل الشراء عملية بها تمر أساسية

 أو البضائع توصيل ضمان هي الثالثة: والمرحلة الخدمات. أو البضائع بهذه للتزويد األفضل الجهة تحدد ثانيًا: شراءها. تريد التي الخدمات أو
 األنشطة أو الخطوات الدليل هذا يشرح ذلك، على عالوة (.2010 وآخرون، )هيغستاد عليها المتفق والمواصفات للشروط وفقًا الخدمات
 هذه- خدمات أو بضائع شراء في ترغب جمارك إدارة أي تنفذ أن ساساأل في المفترض من الكاملة. الشراء دورة خالل تُجرى التي العديدة
 تُسمى عملية في الموردين أمام العطاءات وإلتاحة متطلباتها، وتعيين االحتياجات، لتحديد مراحل ثالث من المؤلفة الموجزة العملية

 المراد الخدمات أو بالبضائع اإلمداد بعقد تفوز لتيا هي المناقصات إجراءات في األنجح الشركة أو المورد أن هي والنتيجة "مناقصة".
 شراؤها.

 

 التنافسية وغير التنافسية المناقصات .3.3.1
 

  تنافسية. غير أو تنافسية إما شاكلتين على تكون المناقصات
 

 المورد على االختيار يقع نماوإ شراؤها. المراد الخدمات أو بالبضائع اإلمداد بعقود للفوز المنافسة استخدام التنافسية غير المناقصات تستبعد
 حد من أقل الخدمات أو البضائع قيمة تكون عندما العادة في المناقصات من النوع هذا يُستخدم الشراء. في الراغبة الجهة جانب من مباشرةً 
  القانون. يحدده معين

 
  العامة. المشتريات لعمليات مفضلةال اإلجراءات لكونها التنافسية، بالمناقصات المرتبطة العمليات على الدليل هذا يركز

 
  التنافسية المناقصات
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 بالمشتريات المرتبطة الوطنية التشريعات معظم الفساد. من وتحد والكفاءة، واالقتصاد الشفافية من المقدمة العطاءات في التنافسية تعزز
 آخر. خيار أي تستوجب مبررة استثنائية ظروف طرأت قد انتك إذا إال التنافسية المناقصات إجراءات باستخدام العامة الهيئات تُلزم العامة
 االستغالل من الحد هدف المنافسة، مبدأ عن للتخلي بها المسموح والمبررات باألسباب الخاصة التوجيهات تُحدد القضائية، الدوائر معظم وفي

 .(2 الملحق )انظر
 

  األقصى الحد
 

 تمر أن القصوى الحدود تتجاوز التي العامة للعقود الضروري من يجعل بحيث العامة، تشريعاتال أحد بواسطة عادةً  األقصى الحد قيم تُعي ن
 حد العامة الهيئات إحدى لها تحدد التي العقود معالجة األوروبي االتحاد توجيه يفرض المثال، سبيل على التنافسية. المناقصة بإجراءات
 اإلجراءات من بوضوح محدد الستثناء تخضع العقود هذه كانت إذا إال التوجيه هذا إجراءات مع يتوافق بما ومنحها المالي الحد يتجاوز
 (.4و 3 الملحقين )انظر القصوى الحدود أعلى تقع التي للعقود التنافسية المناقصة بإجراءات المتعلقة

 
 بالشفافية تتسم التي الشراء اءاتإجر استخدام تفرض فهي المفتوحة. اإلعالنات على التزامات أيًضا المتحدة األمم توجيهات تفرض

  .1العطاءات وتقديم االهتمام إلبداء كاف   بوقت والسماح ومنحها، العقود اختيار عند وموضوعية واضحة معايير وتطبيق والتنافسية،
 

  المتبعة واإلجراءات المناقصة أساليب
 

 ينبغي المنافسة. ضمان هو والمناقصات الشراء من األساسي الهدف لكن   مختلفة، إجراءات باستخدام للتشريعات، وفقًا المناقصة، إجراء يمكن
 فرض وتتجنب المناسب، الوقت في المخاطر ومستوى الشراء عمليات تناسب التي واإلجراءات المناقصات أسلوب تحديد المشتريات إلدارات
 الفيكتورية، المدنية اإلنشاءات صناعة )تحالف العطاءات مقدمي جميع وسرية أمن وحماية العطاءات، مقدمي على ضرورية غير تكاليف
2008)2. 

 
 المرجوة. المنافسة تحقيق تضمن التي المفضلة الطريقة تعد التي العامة المناقصة إجراء هو المناقصات إجراء في عادةً  المتبع األسلوب إن
 التفاوضي العطاء أو التنافسي الحوار أو المحدودة صةالمناق باستخدام الوطنية التشريعات تسمح معينة، واستثناءات ظروف ظل وفي ذلك بعد
  الشراء. عند

 
 المناقصات لجان

 
 من متوازنة مجموعة على اشتمالها مراعاة مع السليم، الوجه على المنشأة مناقصات" "لجان جانب من المناقصات إجراءات تُنفذ ما غالبًا

 االلتزام مع يعمل جميعها لكن الوطني، للسياق تبعًا ووظائفها سلطاتها تختلف دق الخبرة. ذوي والمسؤولين المطلعين والفنيين المتخصصين
 والعدالة والتنافسية الشفافية مبادئ بنفس

 

                                                           
 العامة المشتريات إرشادات أيرلندا: المالية، وزارة (،NPPPU) العامة للمشتريات الوطنية الوحدة من المزودة والمعلومات العامة اإلرشادات على االختيار عملية تعتمد 1

 المنافسة. إجراءات -
 الفيكتورية المدنية اإلنشاءات صناعة تحالف 2
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  الشراء أنشطة تدفق ملخص  2 الشكل
 

  الشراء. عمليات خالل تتم التي األنشطة تدفق أدناه الجدول يوضح

 
 بزامبيا اإليرادات هيئة المصدر:

 

 3الشراء دورة .3.4
 

 الفوز بعد ما ومرحلة المناقصة، إتمام ومرحلة المناقصة، قبل ما مرحلة مراحل: ثالث من التنافسية المناقصات في الشراء دورة تتكون
 أي تنفيذ عند الثالثة الخطوات هذه اتباع المهم من لكن روتينية، أو مرهقة بأنها الرسمية الشراء لعملية يُنظر األحيان، بعض في بالعقد.
 شراء. ساتممار

 
 يُشتََرى، ما بشأن القرار ويُتخذ للتقييم، خدمات أو و/ بضائع شراء في الراغبة الجمارك إدارة حاجة تخضع المناقصة، قبل ما مرحلة خالل

  الالزمة. المتطلبات جميع تحديد مع المناقصة أوراق وتُجه ز المقررة، الشراء لعمليات ميزانية وتُوَضع
 

 العطاءات مقدمو يقدم الشراء. عروض تقديم ويُطلَب العطاءات، أوراق وتُصدر بالمشتريات، إخطار يُنشر ناقصة،الم إتمام مرحلة وفي
 العقد. لها يُمنَح التي الجهة ويقرر المقدمة، العروض كل بعد فيما يقي ِم الذي المشتريات، لمسؤول عروضهم

                                                           
 (.2010) وآخرون كيه. وهيغستاد (2009) والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة منشورات من مقتبس القسم هذا 3
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 والمواعيد الشروط مع يتوافق بما والخدمات البضائعَ  المشتريات لمسؤول بالعقد ئزةالفا الجهة توفر أن يجب بالعقد، الفوز بعد ما مرحلة خالل
 النهائية. والمدفوعات الحسابات الشراء في الراغبة الجمارك إدارة تصرف العقد، إبرام وبمجرد العقد. في عليها المتفق

 
 والكفاءة. والفعالية بالتنافسية يتسم زيهون عادل بشكل الثالثة المراحل جميع خالل تُجرى التي العمليات إتمام يجب

 
 التنافسية المناقصات في الشراء دورة   :3 الشكل

 
 

 (2009) والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة المصدر:
 

  العامة المشتريات في الفساد مخاطر .4
 

 العامة. المشتريات في الفساد بسبب العالم مستوى على سنويًّا المفقودة الدوالرات من المليارات مئات هناك أن المختلفة الدراسات تقترح
 فيُقدر والخدمات، البضائع شراء على سنويًّا أمريكي دوالر تريليون 4 حوالي تنفق العالم مستوى على الحكومات بأن تفيد التي األرقام بسبب
  (.2002 )إيجين، الرشوة بسبب سنويًّا أمريكي دوالر مليار 400 نحو تبلغ خسارة وجود أيًضا

 
ف  الذي التعريف لكن   الفساد، حول الرؤى من الكثير توجد بينما .4'خاصة مكاسب لتحقيق الموكلة السلطة استغالل'’ بأنه عادةً  الفساد يُعر 
 المشتريات إجراءات لتوجيه األنسب أنه كما والخاص، العام القطاعين في الفاعلة الجهات تصرفات يغطي الدولية الشفافية منظمة تقدمه
 شركات من أكثر أو اثنين جانب من أو خاصة، شركة في موظف أو حكومي موظف جانب من بالمؤامرات مشحونة تكون قد التي العامة
 شريفة. غير تنافسية ميزة لكسب الخاص القطاع

 
 المشتريات سياق في تيال.واح تحيز نظام أو المحسوبية، أو اختالس، أو ابتزاز، أو رشوة، صورة في يحدث فقد أشكال. بعدة الفساد يحدث
 ؛5يلي ما نفحص أن يمكننا العامة،

 
 بشكل التأثير بهدف مباشر، غير أو مباشر بطريق سواء قيمة، ذي شيء أي استجداء أو تلق ِي، أو إعطاء، أو تقديم، تشمل واالبتزاز: الرشوة

  الشراء. عملية في آخر طرف تصرفات على الئق غير
 

 للحصول طرف تضليل يحاول أو -بتهاون أو عمد عن سواء- يضلل الذي التحريف ذلك في بما تقصير، أو تصرف أي   االحتيالية: الممارسة
 العطاءات، أوراق في المغلوطة المعلومات أو التضليل ذلك على األمثلة ومن ما. التزام من التملص أو أخرى منافع أو مالية منفعة على

 مزورة. فواتير إصدار يتضمن الذي المحاسبي الغش وأشكال

                                                           
 .14 ص العامة، المشتريات في الفساد من الحد كتيب (2006) الدولية، الشفافية منظمة  4
see.org/doc/Red-http://www.rai- والتنمية: االقتصادي التعاون منظمة إن.، كاش،-إلرمان من المقدمة الفساد نماذج إلى استناًدا 5

Cache.pdf-Mrs_Nicola_Ehlermann-flags_indicators_that_may_help_prevent_detect_and_investigate_malpractices 

http://www.rai-see.org/doc/Red-flags_indicators_that_may_help_prevent_detect_and_investigate_malpractices-Mrs_Nicola_Ehlermann-Cache.pdf
http://www.rai-see.org/doc/Red-flags_indicators_that_may_help_prevent_detect_and_investigate_malpractices-Mrs_Nicola_Ehlermann-Cache.pdf
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 تصرفات على الئق غير بشكل التأثير ذلك في بما سليم، غير غرض تحقيق منه الهدفُ  أكثر، أو طرفين بين يتم ترتيب التواطؤية: الممارسة

 .6 العطاءات تقديم عند الشكلية المنافسة أجواء خلق ذلك على األمثلة من آخر. طرف
  

 العامة؟ المشتريات في الفساد يحدث لماذا .4.1
 

  (.2005 جيه، )سفينسون "دولة أي في والسياسية والثقافية واالقتصادية القانونية للمؤسسات انعكاس   – نتيجة   هو "الفساد
 

 والعوامل السياسي النظام إلى تشير التنظيمية األسباب فردية. وأسباب تنظيمية أسباب رئيسيتين: مجموعتين في الفساد أسباب تمييز يمكن
 بقرار المرتبطة تلك هي الفردية األسباب الفساد. مستوى على تؤثر أن يمكن التي األخرى النظامية العوامل من وغيرها افيةوالثق التاريخية
 التنظيمية األسباب من مجموعة من أيًضا تنبع أن يمكن الفاسدة السلوكيات بأن القول البديهي ومن .7الفاسدة السلوكيات في للتورط األفراد

  والفردية.
 

 على: يعتمد الفساد في التورط إلى المشتريات موظف يدفع الذي الحافز إن
 

 المحتملة؛ الفوائد قيمة -

  يمثلها؛ التي والمؤسسة األهداف مع المشتريات موظف وسلوك تصرف ينسجم كيف المهنية: النزاهة -

  الفساد. أنشطة في التورط من والعقوبات واإلشراف المراقبة عدم يزيد أن المرجح من -
 موظف فإن اكتُِشفَت إذا وحتى منخفضة، تكون بها الفساد اكتشاف فرص فإن بالضعف، تتسم دولة أي مؤسسات كانت إذا

 المؤسسات تتصف عندما منخفضة فاسًدا تكون أن تكلفة فإن وهكذا، الرشوة. باستخدام له مخرج عن يبحث أن بإمكانه المشتريات
 الفساد. حدوث يُرجح وبالتالي بالضعف

 
 في وذلك الخاصة، التجارة الشركة أو و/ الفاسد العام الموظف جانب من العامة المشتريات قطاع في الفساد في الوقوع احتمالية تبدأ نأ يمكن
 من أطراف من التواطؤية المبادرات خالل من وإنما العام، الموظف من تدخل دون أيًضا يحدث وقد الشراء. عملية مراحل من مرحلة كل

 اإلجراءات فيها تتسم التي العامة والمؤسسات الدول من الكثير في مصلحتهم. في لتكون المناقصة إجراءات في للتالعب الخاصة الشركات
 وجيهة أسبابًا توفر العامة المشتريات عمل إطار في والثغرات الضعف نقاط أن نجد الشفافية، وعدم بالتعقيد العامة المشتريات في المتبعة
  العامة. بالمشتريات المرتبطة العمليات في الفساد جذور لتعميق

 

 الهدف إن العامة. المؤسسات جانب من المشتريات إلصالح المبذولة الجهود مع الفساد بمكافحة الخاصة التدابير دمج الضروري فمن لذلك
 والفساد، االستغالل تجنب خالل من بالمساءلة، المرتبطة المشتركة األهداف تحقيق هو الشراء ومعايير الفساد مكافحة تدابير من كل من

 بنزاهة. العمل وتعزيز
 

 منها للتخفيف المناسبة االستجابات لتحديد المشتريات في الفساد مخاطر تخطيط .5
 

 خالل الفساد مخاطر فيها تكمن التي بالَمَواطن دراية على يكونوا أن الشراء مسؤولية إليهم يُعهد الذين الجمارك قطاع في للممارسين المهم من
 المخاطر. هذه من للتخفيف المناسبة االستجابات عن البحث أجل من الشراء، عملية

 
ة العامة المشتريات في الفساد مخاطر قياس  وقد مختلفة بصور يُرتكب الفساد فإن قبل، من أشرنا وكما الصعوبة. من كبيرة درجة على َمَهم 
 القدرات توفر وعدم الكفاءة بعدم ترتبط التي الشراء مشكالت بين التمييز كذلك همالم من النجاحات، من المزيد ولتحقيق جدًّا. متغلغال يكون

 واالحتيالية. الفاسدة الدوافع عن الناجمة والمشكالت األساسية،
 

 توظيفها نيمك التي االستجابات مقابل العامة بالمشتريات المرتبطة العمليات في الحدوث شائعة تعتبر التي الفساد مخاطر الدليل هذا يستعرض
 ما مرحلةِ  في - بالكامل العامة الشراء دورة أثناء تظهر التي الفساد لمخاطر تتصدى التي الوقائية التدابير يلي وفيما منها. التخفيف أجل من
 ولهذا الشراء، لعملية المختلفة المراحل خالل الفساد مخاطر تتباين بالعقد. الفوز بعد ما ومرحلة المناقصة، إتمام ومرحلة المناقصة، قبل

 .8الجمارك إدارة جانب من للمناقشة المخاطر هذه من للتخفيف المناسبة االستجابات تخضع السبب
 

 المناقصة قبل ما مرحلة في الفساد مخاطر .5.1
 

                                                           
 الدولية. للشؤون النرويجي والمعهد ميكلسن كريستيان معهد ،18 ص. بالسياسة، موجه استبيان الفساد: عن بحث (2000) وآخرون. إتش. أو. وفيلستاد، جيه أندفيغ، 6
 توماس (؛2006:10) وسورايد شولتز (؛2003) إيديت (؛1990) وموين أندفيغ (؛2010) وآخرون. كيه. هيغستاد التالية: البحثية األوراق على القسم هذا يعتمد 7

 (.2004) وميجر
د التي منها التخفيف وتدابير الفساد مخاطر تمدتس 8  الشفافية ومنظمة والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة بها شاركت التي التجارب من الغالب في القسم هذا في وتَُناَقش تَُحد 

 (.2010) وآخرون كيه. ستادهيغ أجراها التي واألبحاث الدولي، والبنك والجريمة، بالمخدرات المعني المتحدة األمم ومكتب الدولية،
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 الخدمات، أو لاألشغا أو البضائع من احتياجاتها تقييم أجل من األساسية المهام من بعًضا الجمارك إدارات تنفذ المناقصة، قبل ما مرحلة في
 يجب الذي الشراء إجراء واختيار بالشراء، الخاصة المتطلبات كل على والوقوف المحددة، باالحتياجات تفي التي والميزانيات الخطط ووضع
  اتباعه.

 

 االحتياجات تقييم .5.1.1
 

 يلي: بما االحتياجات تقييم أثناء في الفساد مخاطر ترتبط
 

 عدم حالة في وخصوًصا لالحتياجات، ضعيف تقييم على تعتمد ضرورية غير مشروعات أو خدمات أو بضائع شراء على الموافقة ‒
  الكفاءات. أو القدرات توفر وعدم أو كاف   وقت تعيين

 المشتراة. الخدمات أو البضائع من يستفيد أن معين لمورد يمكن بحيث المصلحة على بناءً  الطلب على التحريض ‒

 الشراء. عمليات على يؤثر أن يمكن وماسية(ودبل )سياسية عليا مستويات من الضغط ‒

 إلى إضافة بتأن جدوى دراسات بدء حالة في كما الدراسات، نطاق توسيع خالل من العامة لألموال اختالس يحدث أن يمكن ‒
 مسبقًا. الموجودة الدراسات

 
 :المخاطر من للتخفيف االستجابة

 

 ص  من االستفادة يمكن لالحتياجات. الموضوعي التقييم دعم أجل من عللمشرو مكثفة جدوى دراسة لتنفيذ كافيًا وقتًا يُخص ِ
 فإنه معينة، مهمة بتنفيذ المتعلقة للخبرة الجمارك إدارة تفتقر وحيث السابقة. والتجارب السوق أبحاث من الُمجمعة المعلومات

  بشفافية. يُختارون خارجيين بمستشارين باالستعانة يُوصى

 الفساد مخاطر من يقلل أن هذا شأن فمن الموظفين. من فريق جانب من تنفيذه يجب المؤسسة داخل رىيُج الذي االحتياجات تقييم 
  الفردية.

 جيد. نحو على وموثقة شفافة القرار التخاذ الكاملة العملية تكون أن ينبغي  

 المساهمين من وكذلك سبًا،منا ذلك كان إذا المحتملين العطاءات مقدمي من استشارات طلب على الجيدة الممارسات تنطوي قد 
 العامة االستماع جلسات استخدام الدولية الشفافية منظمة تقترح االحتياجات. تقييم عند ضعيف مصدر على يُعتَمد ال لكي النهائيين
 االستشارات. تقديم آليات من وغيرها

 والميزانيات الخطط تحديد .5.1.2
 

 أكدتها والتي االحتياجات تقييم عمليات عبر مبدئي بشكل المحددة الخدمات أو للبضائع دقيقة تكلفة وتحديد التكاليف، تحليل ذلك يتضمن
 تشتمل: العملية بهذه المرتبطة الفساد مخاطر المتخذة. القرارات

 
 حدال قوانين على والتحايل القرار، باتخاذ المعنية اللجنة أو المجموعة بموافقة الفوز أجل من الفعلية القيمة من بأقل التكاليف تقييم ‒

 الموظف ويحصل ذلك بعد العقد تكلفة تعديل يمكن التنفيذ، قيد المشروع يصبح أن وبمجرد المشتريات. على المفروضة األقصى
 األمر. هذا لتسهيل عمولة على المقابل في الفاسد

 الجمارك. إدارة تضعها التي الكلية االستثمار خطة مع تتماشى ال شراؤها المراد والخدمات البضائع ‒
 

 المخاطر: من للتخفيف تجابةاالس
 

 وأن السوق، أبحاث من الُمجمعة المعلومات على تعتمد وأنها الدراسة، من جيدة درجة على والميزانيات الخطط أن من التأكد 
 مؤسسة. ألي اإلستراتيجية األولويات مع تتماشى المشتريات تقديرات

 القصوى الحدود على المفروضة القوانين على يُتحايَل ال حتى المجمعة للتكاليف الفعلي المستوى مراعاة يجب الميزانية، تقييم عند 
 متعمد. بشكل

 المشروع إدارة وضمان واقعية، ميزانيات إعداد يمكنهم للمشروع ومخصصين متمرسين موظفين الجمارك إدارة توظف أن يجب 
 الشراء. عمليات عبر السليمة اإلدارة

 

 المتطلبات تحديد .5.1.3
 

 لتوضيح بطبيعتها( )الفنية المستندات تجهز أن الجمارك إلدارة ويمكن المقترحة، الخدمات أو البضائع مواصفات تحديد عند ذلك يحدث
 المرحلة: هذه خالل تحدث قد المخاطر من عدد ثمة الخدمات. أو البضائع لشراء الكاملة األسباب
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 أن االستشارية المؤسسات إحدى إلى يعهد عندما داتالمستن تجهيز أثناء األموال الختالس الفرص خلق الفاسدين للموظفين يمكن ‒

 المبلغ من جزء يُحول تنفيذه. مقابل الدفع يتطلب استشاري كعمل عليها ويُصد ق داخليًّا تُجه ز التي الفنية المستندات أحد تنسخ
 القرار. هذا اتخذ الذي الفاسد الشخص إلى المدفوع

 مقيدة. أو محتملة غير إما المنافسة تكون وبهذا واحدة، شركة لتالئم لمواصفاتوا الشروط وكراسة العطاءات مستندات تُصاغ  ‒

 اإلجراءات من وتُعقد الفاسدة السلوكيات تخفي لكي ضرورية غير بصورة والمواصفات الشروط وكراسة العطاءات مستندات تُعقد ‒
 الرقابية.

  والتقدير. لالجتهاد المجال يترك مما مسبقًا، فةشفا وجعلها موضوعي بشكل المناقصة ومنح االختيار معايير تُحدد ال ‒

 المنافسة في بالمشاركة المؤهلة غير للشركات يسمح الذي األمر الجودة، لضمان مزورة شهادات الشركات تقدم أن خطر ثمة ‒
 العطاءات. وتقديم

 
 :المخاطر من للتخفيف االستجابة

 

 موثوق. نظام أي من المرجوة التوقعات لتصور وبسيطة واضحة قواعد صياغة 

 يجب نفسه، الوقت وفي المنافسة. من للحد الموردين من أيًّا تستبعد ال بحيث معقولة العطاءات لتقديم التأهل متطلبات تكون أن يجب 
  العطاءات. تقديم في المؤهلة وغير االحتيالية الشركات مشاركة من يحد الذي الكافي بالقدرة صارمة المتطلبات تكون أن

 بشكل دقيق وصف استخدام فيها يمكن ال التي الحاالت باستثناء تجارية، لعالمات أسماء الفنية المواصفات طلبتت أال يجب .   كاف 

 الجوهرية للمصطلحات واضح تعريف وضع يجب االستثنائية. بالحاالت الخاصة القواعد على الشراء إجراءات تشتمل أن ينبغي 
 و"الفورية". و"استثنائي" "الطوارئ" مثل

 الحجب. قرارات اتخاذ عند للتوجيه دليال لتكون بها واالحتفاظ سوداء قائمة تماداع 

 بشأنها. المالحظات لجمع منظمة عملية وتوفير العطاءات لمستندات العام الوصول إمكانية 

 التقديرية. سلطاتهم ودرجات العموميين الموظفين مسؤولية مجاالت عن سريعة لمحةً  المدني المجتمع ممثلي منح 

 ضمن مناقصة أي في المشاركون والوكالء، الوسطاء ذلك في بما األشخاص، كل هويات عن تكشف التي المعلومات توفير ينبغي 
 المناقصة. معلومات

 االلتزامات تحدد مباشرة متطلبات توفير وينبغي الرشوة، مكافحة قوانين لجميع تمتثل بأنها اإلقرار على الشركات حث ينبغي 
 السلوك. قواعد بينها ومن لفسادا بمكافحة الخاصة

 (2006 الدولية، الشفافية )منظمة وموظفيها المتعاقدة السلطة على السلوك قواعد تطبيق من التأكد 

 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دليل عليها. والسيطرة المصالح فيها تتضارب التي الحاالت تسجيل يجب (2005b) إدارة" 
 اإلرشادات من المزيد إلى بحاجة هم الذين الممارسين تساعد جيدة بداية تعتبر أدوات مجموعة العام"، القطاع في المصالح تضارب
 الشاملة.

 

 الشراء إجراء اختيار .5.1.4
 

 أو البضائع على للحصول عروض عن البحث عند الشراء في الراغبة السلطة تتبعها أن يجب التي العمليات الشراء إجراء اختيار يحدد
  األنسب: اإلجراء اختيار بعملية التالية الفساد مخاطر ربط يمكن حة.المقتر الخدمات

 
 الشراء تبيح الضرورة من حالة خلق أو القومي، باألمن تتعلق ألسباب القانونية؛ االستثناءات بموجب الممنوحة اإلجراءات استغالل ‒

 االستثنائية. اإلجراءات مظلة تحت

  العطاءات. لتقديم اإللزامية القصوى الحدود منها كل وزتتجا ال لكي متعمد بشكل مقسمة عقود إبرام ‒

 مسبقًا. المفضلون الموردون يُبلغ بينما مناقصة، لعقد دعوة ألي العامة لالستجابات المتاح الوقت لتقييد واقعية غير تسليم مواعيد ‒

 العطاءات. مقدمي لجميع الصلة ذات المعلومات مشاركة عدم ‒
 

 ر:المخاط من للتخفيف االستجابة
 

 من درجة وتبن ِي المشتريات، على المنافسة من مناسبًا مستوى تحقيق يضمن االختيار عليه يقع الذي األسلوب أن من التأكد 
  (.2009 والتنمية، االقتصادي التعاون )منظمة المعنية للمشتريات تبعًا الصراحة
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 وليست االستثناء هي التنافسية غير المناقصات تباراع مراعاة مع الشراء، إجراء اختيار عند للتوجيه واضحة قواعد وضع يجب 
 القاعدة.

 نزاهة إلثبات وتوثيقها الجيدة تبريراتها لها العملية تكون أن فيجب التنافسية؛ المناقصات استخدام على تجبر استثناءات وجود عند 
 المتخذة. العمل إجراءات

 

 المناقصة إتمام مرحلة في الفساد مخاطر .5.2
 

 للمناقصة الدعوة .5.2.1
 

 يرغبون الذي العطاءات مقدمي من العديد من متنافسة عروًضا لتوفر عطاءات تقديم أو مناقصة، عقد إلى الشراء في الراغبة السلطة تدعو
 على -محدودة مناقصة أو عامة مناقصة كانت سواء- المناقصة نوع اختيار يعتمد المقترحة. الخدمات أو البضائع توفير بعقد الفوز في

 تشمل: العملية بهذه المرتبطة الفساد مخاطر عليه. االختيار وقع الذي اإلجراء
 

 المناقصة. لعقد بالدعوة اإلعالم عدم ‒

 بالمناقصة. الفائز اختيار معايير عن يُعلن ال ‒

 لألموال. قيمة أفضل خالله من تُحقق تفاهم إلى التوصل إلى تؤدي التي المنافسة وجود عدم ‒

 شكلية. بصورة مرتفع مستوى على الشراء سعر تثبيت على سونالمناف يتآمر التواطؤية: العطاءات ‒

 المنافسة. العطاءات حول معلومات على تحصل لكي رشاوى الشركات تقدم قد السرية: المعلومات استغالل ‒
 

  المخاطر: هذه من للتخفيف االستجابة
 

 على المحتملون العطاءات مقدمو يكون بحيث الخدمات؛ أو البضائع شراء في الرغبة عن العام اإلعالن خالل من الشفافية ضمان 
  العقد. على حصولهم بفرص دراية

 مقدمي صالح في تكون مفيدة معلومات وأي المعلومات، من األدنى الحد معايير بعض على الجمهور إعالم يشتمل أن يجب 
 ومواعيد للتسليم، الزمني واإلطار ية،والكم والمواصفات، شراؤها، المراد الخدمة أو المنتج طبيعة المثال سبيل على العطاءات،

  العطاءات. تقديم ومكان المستندات، على الحصول منه يمكن الذي والمكان العقد، إلبرام واقعية وأوقات

 بهم. الخاصة العطاءات يجهزوا لكي للموردين الكافي الوقت إتاحة 

 الوقت. تمديد يمكن المناقصة، مستندات على مهمة جوهرية توضيحات أو تغييرات وجود حالة في ولكن الوقت احترام يجب  

 المعلومات. بهذه المعنية األطراف كل إبالغ وينبغي سريعة، للتوضيحات االستجابة تكون أن يجب 

 الشكل. وبنفس الزمني اإلطار نفس في المحتملين الموردين مع التواصل 
 

 التقييم .5.2.2
 

 لجنة دور يصبح المرحلة، هذه في المفضل. العطاء مقدم واختيار المقدمة تالعطاءا تقييم هي التالية الخطوة العطاءات، تقديم بمجرد
 تاريخ يُعين تحيز. بال الموضوعي القرار واتخاذ العدالة تحقيق لضمان حيويًّا أمًرا الدليل هذا من 7 صفحة في شرحه سبق الذي المناقصات

 بمرحلة المرتبطة الفساد مخاطر الفشل. النجاح/ معايير من لعدد وفقًا والأ للتقييم العطاءات تخضع ما عادة تقييمها. أجل من المظاريف لفتح
  تشمل: التقييم

 
 موضوعي غير شخصيًّا أمًرا الفائزة الشركة اختيار يجعل االختيار لمعايير واضحة تعاريف وضع عدم ‒

 المختلفة للعناصر النسبية ألهميةا حول معلومات على تحصل لكي الرشاوى الشركات إحدى تقدم قد السرية: المعلومات استغالل ‒
 عملية أثناء ميزة الشركة لهذه المعلومات هذه تعطي قد المنافسين. بعطاءات يتعلق فيما أو العطاءات، تقييم عملية أثناء العطاء في

 التقييم

 المناقصات منح لجنة أعضاء بين المصالح تضارب انتشار ‒
 



 

13 

 المخاطر: هذه من للتخفيف االستجابة
 

 المقدمة. المعلومات وسرية أمان نم التأكد 

 مسبقًا. عنه ُكِشفَ  إلجراء وفقًا التقييم إجراء ينبغي  

 يلي: ما والتنمية االقتصادي التعاون منظمة حددتها التي الخاصة اإلجراءات من  

o مظاريف فتح مباشرةً  يليها المعين، الوقت ُمضي بعد وقت أسرع في وينسخها ويوثقها المغلقة المظاريف يفتح فريق توفير 
 أمكن. إن عام بشكل العطاءات

o  حول األساسية المعلومات عن خالله يُكشف عام، جمهور أمام يكون أن يُفضل الذي العطاءات، مظاريف فتح إجراء 
ل العطاءات  رسمية. محاضر في وتُسج 

o وقت بعد المستلمة اءاتالعط تصبح المثال، سبيل )على العطاءات بموجبها تبطل التي الظروف تحدد واضحة سياسة وضع 
 الشراء(. في الراغبة الهيئة خطأ بسبب ذلك يكن لم ما باطلة اإلغالق

o  لتقديم النهائي الموعد بعد جوهرية تغييرات إلى يؤدي ال المقدمة العطاءات بخصوص يُقدم توضيح أي أن على التأكيد 
 العطاءات.

o  إلى باإلضافة وصولها، ووقت تاريخ ذلك في )بما ةالمقدم المناقصات جميع عن ورسمي واضح تقرير إصدار ضمان 
 تقييمها. عن المسؤولين الموظفين إلى تمريرها قبل العطاءات( مقدمي من تتلقاها التي التعليقات

 الالزمة. المهنية بالخبرة ويتمتعون الصلة، ذات الفنية بالممارسات دراية على أشخاص من التقييم فريق يتكون أن المفترض من 

 ستثبت المراجعة قائمة استخدام إن العامة. المشتريات قانون بمتطلبات االلتزام على التقييم فريق تساعد مراجعة قائمة فيرتو يجب 
م لصالح التقييم في التالعب احتماليات تقليل في هذا يسهم أن يمكن ال. أم متبعة القوانين كانت إذا ما الحال في  بعينه، عطاء مقد ِ

 الشفافية. من أكبر بقدر العملية تتسم وهكذا
 

  العقد منح .5.2.3
 

م باختيار قرار اتخاذ ويُنتظر العطاءات من عدد على االختيار يقع المرحلة، هذه في  العقد، منح معايير إن تفضيال. األكثر هو واحد عطاء مقد ِ
 العقد. أو بالعطاء الفائز تحديد في أهمية ذات ستكون- االثنين من مزيًجا أو االقتصادية، الناحية من فائدة األكثر أو سعًرا األقل كانت سواء

 تشمل: المرحلة بهذه المرتبطة الفساد مخاطر
 

 الرشوة. أو المصالح تضارب بسبب القرار صانعي تحيز ‒

 الشكاوى. لتجنب العقد منح بإجراءات الخاصة السجالت إلى الوصول عدم ‒

م مع العقد على التوقيع عند الُمقد م للعطاء األساسية العناصر في تغييرات ‒  الناجح. العطاء مقد ِ
 

 :المخاطر هذه من للتخفيف االستجابة
 

 خالل من العقد؛ منح قرار عن الكامل الكشف أثناء والجمهور العطاءات لمقدمي السرعة وجه على المناقصة إجراءات نتائج نشر 
  بالعقد. للفائز النسبية والمزايا وأقلها، العروض وأعلى بالعقد، الفائز وعنوان واسم الخدمة، أو المنتج تحديد

 العقد. تنفيذ في البدء قبل ذلك، أمكن إن إلزامية، سكون بفترة السماح 

 تبرر التي الصلة ذات والمعلومات التوضيح على يحصلوا بأن االختيار عليهم يقع لم الذين العطاءات لمقدمي الفرصة منح يجب 
 م.طلبه على بناءً  بالمناقصة؛ فوزهم عدم في السبب

 رسمية. مراجعة إلجراء محددة طريقة وتوفير أمكن، إن البن اء الحوار خالل من حدوثها المحتمل النزاعات حل 
 

 بالعقد الفوز بعد ما بمرحلة المرتبطة الفساد مخاطر .5.3
 

 قلة تجتمع أن يمكن العقد. الستكمال المدفوعات سداد وعند العقود تنفيذ أثناء اختالس لحدوث فرصة هناك تزال ما للفائزين، العقود منح بعد
 هذه في هائلة مخاطر تفرض بحيث مناسب غير بشكل معًا الفاسدين العموميين الموظفين من والتدخالت اإلشراف وضعف الضوابط
  المرحلة.

 

 العقد إدارة .5.3.1
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 تتضمن: العقد إدارة أثناء السائدة الشراء مخاطر
 

 الرشاوى بسبب تأخيرات حدوث أو المستوى، دون خدمات أو منتجات يرتوف خالل من العقد بمواصفات الفائز المتعهد يخل قد ‒
 بالعقد. يفوز لكي المدفوعة

 أساس على العقد تكلفة رفع أو المتعهد، التزامات نطاق تعديل أجل من عليها والموافقة المبررة غير التغيير" "أوامر إصدار ‒
 اإلشراف. عن المسؤول الفاسد والموظف المتعهد بين التواطؤ

 المستوى. دون بشكل المتعهد جانب من التسليم إلى يؤدي الذي العام اإلشراف ضعف ‒

 أعمالهم. عن المسؤولية تحملهم وعدم شفاف بشكل الفرعيين المتعهدين اختيار عدم ‒
 

 المخاطر: من للتخفيف االستجابة
 

 والمسؤوليات واألدوار بالتوقعات المتعلقة المشكالت بشأن التفاوض يمكن أنه الشراء في الراغبة الجمارك إدارة تضمن أن ينبغي 
 مخاطر ولتفادي العقد. تنفيذ أثناء والفساد المحتمل المصالح تضارب وقف أجل من المتعهد مع وتوضيحها العقد، بإدارة المرتبطة

 من نتهاءاال يتم حتى منتظم بشكل خارجية رقابة وتوفير معلنة، غير ضوابط وضع ينبغي العمل، جودة وضعف التسليم سوء
 مفيًدا. المدني المجتمع تدخل يكون الحاالت بعض وفي الخارجيين، المراقبين من االستفادة المشروع.

 من إضافيًّا تفويًضا ُمنح إذا إال العقد، في تغيير أي بإجراء بعده يُسمح ال سقفًا تحدد أن المتعاقدة للجهة يمكن ذلك، إلى باإلضافة 
  اللجنة.

 المساهمين وكذلك االختيار، عليهم يقع لم الذين العطاءات مقدمي إبالغ وربما العقد، على تطرأ التي تالتغييرا تسجيل ينبغي 
 التغييرات. بهذه المدني والمجتمع اآلخرين

 

 والمدفوعات األوامر .5.3.2
 

 ويمكن به، المرتبطة مدفوعاتال وسداد العقد عن المحاسبة بمسؤولية االضطالع المشترية المؤسسة على يتعين العقد، تنفيذ من االنتهاء عند
 التالية: الفساد مخاطر تحدث أن

 
  المتعهد. يسلمها لم التي الخدمات أو بالبضائع مالية مطالبات ‒

 المالي الفريق يدفعها التي األعمال مقابل االحتيال بهدف مزيفة فواتير أو مكررة فواتير تقديم خالل من للمتعهدين زائدة مبالغ دفع ‒
 علمه. دون

 سلس، بشكل مزورة حسابات لتقديم فرًصا يوفر اإلشرافية واألدوار المالية المهام بين بالفصل المتعلقة األساسية لضوابطا غياب ‒
 المزورة. والفواتير التكاليف، تخصيص وسوء

 العقد. على جوهرية تغييرات إجراء بهدف العقد حول أخرى مرة بالتفاوض السماح ‒
 

 :المخاطر هذه من للتخفيف االستجابة
 

 لعملية السابقة المراحل من أي في بالعقد الخاصة النهائية والمدفوعات الحسابات عن المسؤولين الموظفين مشاركة عدم من التأكد 
  الشراء.

 الفريق يتضمن قد المدفوعات. بسداد يُصرح أن قبل العقد ومعايير مواصفات مع يتماشى بما الخدمات البضائع/ تَسل م من التحقق 
 أمًرا الحسابات المشتريات/ وموظفي المتعهد بين التواطؤ يجعل بحيث النهائيين المساهمين عن ممث اًِل  التحقق عملية نع المسؤول
 الحدوث. صعب

 في الفعلية والفوائد بالتكاليف األصلية المقدرة والفوائد التكاليف فيها تُقاَرن والتي األداء، من للتحقق عمليات تنفيذ أيًضا المفيد من 
 الموظفين ومحاسبة األسباب في التحقيق يجب الفساد. وقوع عالمات من عالمة تكون قد الكبرى التناقضات المشروع. ةنهاي

 المسؤولين.

 للجمهور. األداء مراجعة تقارير أو المالية، التقارير من أي في الواردة النتائج توفير يجب 
 

 9مةالعا المشتريات في الفساد لمكافحة األخرى اإلستراتيجيات .6
 

                                                           
 الدولية الشفافية منظمة عمل وورقة (،2010) الدولية الشفافية ومنظمة (،2013) والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب من االقتراحات على القسم هذا يعتمد 9

 .05/2010 رقم
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 المشتريات في المتبعة اإلجراءات بشأن الموضحة الفساد مكافحة تدابير تنفيذ عند خاص بشكل مفيدة أنها أخرى مختلفة إستراتيحيات أثبتت لقد
 العامة.

 
 العطاءات وموظفي العموميين الموظفين نزاهة

 
 المعنيون فقط هم بالنزاهة يتميزون الذين والمتمرسين وقينوالموث والمخلصين المهنيين الموظفين أن والخاص العام القطاعان يضمن أن يجب

 األطر عبر التنقل كيفية حول المناسب والتدريب االطالع من درجة على الموظفون يكون أن يجب العامة. بالمشتريات المرتبطة باألنشطة
 أمًرا السلوك لقواعد مدونة على يشتمل قوي امتثال مجبرنا توفير يعتبر الفساد. ومكافحة العامة المشتريات قوانين مثل المعقدة، القانونية
  بالقوانين. بااللتزام خاص عمل بإطار -العامة الهيئات وربما- المتعهدين تزويد أجل من حيويًّا،

 
 والحجب والتعليق االستثناء

 
 أداة بوصفها الفساد لمكافحة التدابير حدكأ سوداء قائمة في المؤهلين غير أو الفاسدين واألشخاص المتعهدين وضع أو حجب عملية برزت لقد

 معينة أشكاال ارتكبوا الذين المتعهدين الستبعاد بالحجب، الخاصة أنظمتها الدولية والمؤسسات الحكومات طورت لقد الخاص. االهتمام تستحق
 بسبب بالسمعة تتعلق مخاطر أو مقبول غير أداءً  يقدمون الذين المتعهدين الستبعاد أوسع نطاق على أو االحتيال، أو الرشوة مثل األخطاء من

 على يجب أنه إلى 10(UNCAC) الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية لتنفيذ التشريعي الدليل يشير معطلة. داخلية ضوابط أو سيئة أفعال
 الفساد. لمكافحة المتحدة األمم باتفاقية ةالخاص الفساد مكافحة لمتطلبات االمتثال لتشجيع الحجب، مثل المناسبة، التدابير تنفيذ األطراف الدول

 
 الجماعي العمل

 
 هذه في العامة. المشتريات مجال في الفساد لمكافحة المتماثلة واألفكار الميول ذوي مساهمين بين ومتواصلة تعاونية عملية هو الجماعي العمل
 من الحد أجل من وغيرها األكاديمية واألوساط المدني معوالمجت الدولية والمنظمات والحكومات الخاصة الشركات جهود تضافر ، الحالة
  الحكومية. العقود على تتنافس التي للشركات متكافئ مجال خلق هو ذلك من والهدف الشركات، بيئة في الفساد فرص

 
 وقواعد المبادئ على لقائمةا والمبادرات الفساد مكافحة إقرارات ذلك في بما النزاهة، مواثيق أهمها الجماعي، للعمل مختلفة أساليب ثمة

 السلوك
 

 المشتريات على المدني المجتمع رقابة
 

 وتنافسية شفافة بطريقة العامة المشتريات تنفيذ لضمان وذلك الشراء، عمليات على الرقابة في أساسيًا دوًرا المدني المجتمع يؤدي
 ولهذا، العطاءات. مقدمي وأحد عام موظف بين للتواطؤ تيجةن مناسب غير عام رسمي إجراء اتخاذ المدني المجتمع يميز فقد وموضوعية.

 الفاسدين. الفاعلين معاقبة إلى يؤدي مما العامة،؛ المشتريات في الفساد ضد ضغًطا يشحن أن المدني للمجتمع يمكن
 

 المخالفات عن اإلبالغ
 

 المشتريات مجال وفي الفساد. مكافحة في استخدامها يمكن أخرى أداة هو المتصور الفساد حول بمعلومات اإلبالغ أو المخالفات" عن "اإلبالغ
 األشخاص يكون فقد خاصة. أهمية يحمل أمًرا الشراء عملية في مباشرة المعنيين األفراد جانب من المخالفات عن اإلبالغ يعد العامة،

 هم ربما ثم   ومن المقدمة، العطاءات بتقييم خاصال التقرير مثل الشراء، مستندات إلى الوصول يمكنهم َمن فقط هم الشراء بعملية المعنيون
 من تمكنهم التي الالزمة القانونية و/أو التقنية بالمعرفة األشخاص هؤالء يتمتع ما عادة ذلك، إلى باإلضافة الفاسد. للسلوك إدراًكا األكثر

 الفساد. حاالت مالحظة
 

 مراقبة مسؤول مثل المؤسسات، أو األشخاص من لغيرهم المعلومات يربتوف الفساد بحاالت للمطلعين المخالفات عن اإلبالغ ميزة تسمح
 الخطوات اتخاذ من يتمكنوا حتى الفساد، لمكافحة عامة هيئة أو عامة مناقصة في تشارك خاصة شركة ألي المؤسسي الهيكل في االمتثال
 المخالفات. عن للمبل ِغين ةفعال حماية أنظمة تطبيق من بد ال الفساد، عن اإلبالغ على الحث أجل من الالزمة.

 
 اإللكترونية المشتريات

 
 أنحاء جميع في الدول من العديد في وتحديثها العامة المشتريات أطر إصالح عمليات في رئيسيًّا عنصًرا اإللكترونية المشتريات أصبحت
 في كبير حد    إلى تساعد أن يمكن وبالتالي والشفافية، ةالمنافس مستوى لرفع جدًّا فعالة وسيلة اإللكترونية المشتريات استخدام يكون قد العالم.
 العامة. المشتريات في الفساد فرص تقليل

 

                                                           
10 2006 UNODC,, الفساد فحةلمكا المتحدة األمم اتفاقية لتنفيذ التشريعي الدليل 

http://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf 

http://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf
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 إلكترونيًّا. العطاءات وتقديم المناقصة، لمستندات اإللكتروني والتوزيع العقود، لفرص اإللكتروني النشر اإللكتروني الشراء أدوات ومن
 وغير اإللكترونية، والمناقصات إلكترونيًّا، العطاءات وتقديم اإللكتروني، التواصل )مثل إللكترونيا الشراء أدوات جميع أن ذلك، من واألهم
 منه. تقلل أو المشتريات وموظفي العطاءات مقدمي بين المباشر التعامل من تَُحد   أنها وهو أال واحد؛ أساسي تأثير لها ذلك(

 
 اإللكترونية المشتريات أن الخصوص وجه على منها أخرى. ألسباب أيًضا أهمية ذات دالفسا مكافحة مجال في اإللكترونية المشتريات تعد
 بسهولة. وإدارتها البيانات بإنتاج تسمح بميزة تتسم

 
 أسعار مع ومتوافقة معقولة العطاءات أسعار كانت إذا ما تقييم يمكن بحيث المعروضة، األسعار تقييم عند خصوًصا مفيًدا؛ هذا يكون وقد

 األسعار مع إلكترونية بيانات قاعدة في الواردة البنود سعر أسعار/ مثل المجمعة البيانات بين للمقارنة معايير وضع مثل ال، أم السوق
 العطاءات. أسعار في التالعب أو السعر في المغاالة عن الكشف بهدف معين، مناقصة إجراء في المعروضة

 

 العامة مشترياتال في الفساد من التحذير مؤشرات مراجعة قائمة .6.1
 

 فيها. والتحقيق وكشفها العامة المشتريات في الفاسدة الممارسات من للحد مفيدة أداة الفساد من التحذير مؤشرات مراجعة قائمة تكون أن يمكن
 اطؤية،تو عطاءات وتقديم العطاءات، أسعار في والتالعب محتمل، فساد بوقوع تُنَبئ شائعة إشارات أو عالمات هي التحذير مؤشرات
 منهم مسبقة استجابة في المؤشرات هذه على االعتماد العامة بالمشتريات المعنيين للموظفين يمكن العامة. المشتريات إجراءات في واالحتيال

  تحدث. التي الفاسدة الممارسات في التحقيق وكذلك الفساد، ضد وقائي إجراء التخاذ
 

 التحذير مؤشرات تحدد أن جمارك إدارة لكل يمكن أنه إال أدناه، الجدول في موضح هو كما موجودة العامة التحذير مؤشرات أن حين في
  .11القانون سياق في العقاب يستحق وما الشراء، معامالت لطبيعة وفقًا بها الخاصة

 
 12الشراء دورة في معين نشاط بواسطة المدرجة الفساد من التحذير مؤشرات 1 جدول

 

 الصلة ذات خططاتالم الفساد من التحذير مؤشرات

 للشراء: التخطيط مرحلة

 فساد مبرر، دون العقد لمنح المصدر وحيدة قرارات للشراء القصوى الحدود في التالعب

 فساد مناسبة غير أو ضرورية غير عناصر شراء

 للمرشحين: قائمة وإعداد لألهلية المسبق اإلثبات

 العطاءات مقدمي استبعاد العطاءات، في التالعب للتقييم مالئمة رغي إجراءات أو معايير
 المؤهلين،فساد

 فساد ,المؤهلين العطاءات مقدمي استبعاد لألهلية مسبقال لإلثبات معقولة غير متطلبات

 المناقصة: مستندات

 فساد ,متوازنة غير عطاءات للعقد كاملة غير أو غامضة أو مبهمة مواصفات

ا محدودة العقد مواصفات ا موسعة أو جدًّ  العطاءات مقدمي استبعاد ,مزورة مواصفات جدًّ
 فساد ,المؤهلين

 فساد ,المؤهلين العطاءات مقدمي استبعاد العطاءات مقدمي لجميع المناقصة مستندات إتاحة عدم

 اإلعالم:

 فساد ,المؤهلين العطاءات مقدمي استبعاد العطاءات لمقدمي كاف   غير أو قصير إعالم

 العطاءات: تقديم

 تواطؤية عطاءات ,العطاءات تزوير ,فساد العطاءات مقدمي داستبعا أو فقدان من شكاوى

 تواطؤية عطاءات للعطاءات عادية غير أنماط

 تواطؤية عطاءات العطاءات مقدمي بين واضحة عالقات العطاءات؛ في تشابه

 تواطؤية عطاءات,خفية مصالح اإلنترنت عبر أو الهاتف أو الشركات أدلة في العطاءات مقدمي إدراج عدم

                                                           
 منظمة فيها، والتحقيق وكشفها الفاسدة مارساتالم من الحد على تساعد قد التي المؤشرات التحذير: مؤشرات كاش،-إلرمان والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة عرض 11

 والتنمية االقتصادي التعاون
by-listed-flags-acrc.org/redhttp://guide.i- التنمية، مشروعات في واالحتيال الفساد مكافحة دليل (,.c 2015) الفساد، مكافحة لموارد الدولي المركز 12

cycle-project/. 

http://guide.iacrc.org/red-flag-manipulation-of-procurement-thresholds/
http://guide.iacrc.org/unjustified-sole-source-awards/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-corruption/
http://guide.iacrc.org/red-flag-purchase-of-unnecessary-or-inappropriate-items/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-corruption/
http://guide.iacrc.org/red-flag-inadequate-bid-evaluation-criteria-or-procedures/
http://guide.iacrc.org/red-flag-unreasonable-prequalification-requirements/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-excluding-qualified-bidders/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-corruption/
http://guide.iacrc.org/red-flag-vague-ambiguous-or-incomplete-specifications/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-unbalanced-bidding/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-corruption/
http://guide.iacrc.org/red-flag-contract-specifications-are-too-narrow-or-too-broad/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-rigged-specifications/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-excluding-qualified-bidders/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-excluding-qualified-bidders/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-corruption/
http://guide.iacrc.org/red-flag-failure-to-make-bidding-documents-available-to-all-bidders/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-excluding-qualified-bidders/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-corruption/
http://guide.iacrc.org/red-flag-short-or-inadequate-notice-to-bidders/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-excluding-qualified-bidders/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-corruption/
http://guide.iacrc.org/red-flag-complaints-from-losing-and-excluded-bidders/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-corruption/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-bid-rigging/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-collusive-bidding/
http://guide.iacrc.org/red-flag-unusual-bidding-patterns/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-collusive-bidding/
http://guide.iacrc.org/red-flag-similar-bids-apparent-connections-between-bidders/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-collusive-bidding/
http://guide.iacrc.org/red-flag-bidder-not-listed-in-directories-or-on-internet/
http://guide.iacrc.org/potential-schemes-hidden-interests/
http://guide.iacrc.org/potential-scheme-collusive-bidding/
http://guide.iacrc.org/red-flags-listed-by-project-cycle/
http://guide.iacrc.org/red-flags-listed-by-project-cycle/
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 الصلة ذات خططاتالم الفساد من التحذير مؤشرات

ا الكثير منح  تواطؤية عطاءات ,ادفس واحدة لشركة العقود من جدًّ

 عطاءات ،المؤهلين العطاءات مقدمي استبعاد العطاء تقديم في المؤهلة الشركات فشل
 فساد ،تواطؤية

 تواطؤية عطاءات الفائزين العطاءات مقدمي تناوب

 متزنة غير عطاءات ,تواطؤية طاءاتع منطقي غير بشكل مرتفعة أسعار عروض

 فساد ،متزنة غير عطاءات منطقي غير بشكل منخفضة أسعار عروض

 فساد شك محل فرعي متعهد أو مستشار أو بوكيل االستعانة

 العطاءات: مظاريف فتح

 العطاءات مقدمي استبعاد ،العطاءات في التالعب العطاءات مظاريف لفتح شفافة غير إجراءات
 فساد ،المؤهلين

 العطاءات: تقييم

 فساد ،العطاءات في التالعب سعًرا األقل المؤهل العطاء مقدم غير آخر عطاء لمقدم العقد منح

 فساد ،المؤهلين العطاءات مقدمي استبعاد الدعم ضعيفة أهلية موانع

 فساد معين وكيل أو فرعي متعهد أو متعهد الختيار ضغط ممارسة

 فساد ,متزنة غير عطاءات التكلفة أو الميزانية تقديرات من يقترب الفائز العطاء

 العقود: منح قرارات

 وحيدة مبررة غير قرارات ,مقسمة مشتريات قليل بقدر للشراء القصوى الحدود من أقل أسعار تقدم لجهات متعددة عقود منح
 فساد ،العقد لمنح المصدر

 فساد ،العطاءات في التالعب العقد ومنح مفاوضات في طويلة لفترة بررةم غير تأخيرات

 العقد: تنفيذ

 فساد ،العقد بمواصفات الوفاء عدم ,المنتج استبدال الخدمات أو شغالاأل أو البضائع جودة بضعف تتعلق شكاوى

 فساد الجودة ضعيفة خدمات أو أشغال أو بضائع قبول استمرار

 المنتج استبدال ،العقد بمواصفات الوفاء عدم الجودة ضعيفة خدمات أو أشغال أو بضائع تسليم

 العقد: على تغييرات

 فساد ،التغيير أوامر استغالل تغيير"( )"أوامر قدالع على مشبوهة تعديالت

 المدفوعات: سداد

 متعهد ،مكررة أو فيها مبالغ أو مزورة فواتير  صحتها في مشتبه فواتير
 فساد ،صوري

 الوفاء عدم ،مكررة أو فيها مبالغ أو مزورة فواتير ةمبرر غير مرتفعة أسعار دفع
 فساد ،العقد بمواصفات

 الوفاء عدم ،مكررة أو فيها مبالغ أو مزورة فواتير كافية غير دفع مستندات
 ومطالبات بيانات ،المنتج استبدال ،العقد صفاتبموا

 مزورة

 
 اإللكتروني: الموقع إلى الروابط من مزيًدا أعاله الجدول في ةالموضح الصلة ذات الفساد ومخططات التحذير مؤشرات توفر

cycle-project-by-listed-flags-http://guide.iacrc.org/red/ حدوث الكتشاف متخذة أساسية وخطوات لحاالت نماذج مع 
 باألدلة. إثباتهاو الفساد مخططات

 
 تبحث أن محتمل، سلوك سوء أي عن الكشف أجل من التحذير مؤشرات على االعتماد عند المفيد من لكن دليال. تشكل ال التحذير مؤشرات

 قاطعة. استنتاجات أي استخالص قبل بعينه، تحذير مؤشر أي على االعتماد من بدال حدوثها، نمط أو التحذير مؤشرات عدد عن
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 الخاتمة .7
 

 في المنفقة األموال مقابل قيمة تحقيق مسؤوليةِ  تحمل وتتطلب الرشيدة، الحوكمة إجراءات من جزًءا السليمة العامة المشتريات تمثل
 العملية. هذه في الفساد تجنب وكذلك الممنوحة، والعقود المشتريات

 
 أن بالمشتريات الخاصة الحالية القوانين التشريعات/ من ةبالضرور مطلوبًا ليس لكن العامة، المشتريات في الفساد مخاطر معدالت ترتفع
 إلى تسعى التي األخرى اإلستراتيجيات مع أساسي بشكل يُدمج أن يجب الذي التنظيمي العمل أطار توفر وإنما المحددة. الفساد حاالت تعالج
 الجمارك إدارات على يجب أولى، وكخطوة وبات.عق وفرض تحدث التي الفساد حاالت في التحقيق وكذلك وكشفها، الفساد مخاطر من الحد
 لمكافحة المصممة اإلستراتيجيات تصبح قد الصدد، هذا وفي فيها. العامة المشتريات قسم في الفساد مخاطر طبيعة وفهم الوعي مستوى رفع

  فعالية. أكثر المشتريات مجال في الفساد
 

 من سلسلة ويقدم العامة، المشتريات في الفساد طبيعة حول أساسية معلومات ياتالمشتر مجال في الفساد بمكافحة الخاص الدليل هذا يوفر
 إلى تفتقر الجمارك إدارات من العديد فإن ما، حد إلى متخصصة وظيفة هي المشتريات ألن ونظًرا الفساد. مخاطر تخفيف إلى الرامية التدابير
 المهنية. حياتهم من معينة مرحلة في الشراء عمليات في الجمارك ظفومو يشارك أن المرجح من ذلك، ومع لكن المجال. هذا في الخبرة
 الجمارك. إدارة عن بالنيابة الشراء عمليات في المعنيين ألولئك أساسية انطالق نقطة تحديد إلى أيًضا الدليل هذا يهدف ولذلك،

 
 كيف -عملي وبشكل- للتوضيح األعضاء يقدمها لتيا الحالة قصص عرض خالل من الدليل هذا تحسين إلى العالمية الجمارك منظمة تتطلع
 الفساد. مكافحة بهدف لديهم الشراء إجراءات تسهيل من تمكنوا

 
 
 
 

* 
 

* * 
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 1 الملحق
 

 13العامة المشتريات مجال في التوجيهية والمبادئ الرائدة النموذجية القوانين ملخص
 

 العمومي للشراء النموذجي األونسيترال قانون
 

 األونسيترال لقانون الرئيسية األغراض أحد إن شهرة. ميالعمو الشراء قوانين أكثر من واحد -دوليًّا- هو لألونسيترال النموذجي القانون إن
 العامة. للمشتريات الوطنية التشريعات إصالح أو إدخال إلى تسعى التي الوطنية للحكومات متاح كنموذج العمل هو النموذجي

 
 المشتريات مجال في الممارسات أفضل قانونال هذا ويعكس اإلنترنت. عبر الدولي التجارة لقانون المتحدة األمم للجنة النموذجي القانون يتوفر
 المحلية. الظروف مع تتكيف أن للحكومات ويسمح العالم، أنحاء جميع من العامة

 
 المتحدة األمم للجنة النموذجي القانون مع التعامل عند العامة بالمشتريات الخاصة تشريعاتها إلى الدول من العديد استندت األسباب، لهذه

 من الغرض القوانين. تشريع دليل هي شاملة بأداة ملحق الدولي التجارة لقانون المتحدة األمم للجنة النموذجي القانون لدولي.ا التجارة لقانون
 الدولي، التجارة لقانون المتحدة األمم للجنة النموذجي القانون يضمها التي السياسات عن تفسيرية ومعلومات عامة خلفية توفير هو الدليل هذا

 القانون استخدم وقد الدولي. التجارة لقانون المتحدة األمم للجنة النموذجي القانون في المتاحة الخيارات بشأن المشورة وتقديم ألهدافا لمناقشة
 في المشتريات قوانين لتقييم كمعيار واسع نطاق على معه المرفق القوانين تشريع ودليل الدولي التجارة لقانون المتحدة األمم للجنة النموذجي

 الفساد. لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية متطلبات مع يتوافق أن بهدف 2011 عام في النموذجي القانون روجع لقد العالم. أنحاء جميع
 

 االقتصاد تحقيق )أ( التالية: الشائعة المبادئ إلى الدولي التجارة لقانون المتحدة األمم للجنة النموذجي القانون يستند
 القواعد من كواحدة المشتريات في الدولية للمشاركة الفرصة توفير مع واسع، نطاق على والمتعهدين الموردين كةمشار و)ب( والفعالية.
 ثقة وكسب والعدالة النزاهة تحقيق ضمان و)هـ( والمنصفة. والمساوية العادلة المعاملة ضمان و)د( المنافسة. مستوى رفع و)ج( العامة.

 اتفاقية من )د( - )أ( (9 1) المادة في عليها المنصوص البنود -بالتفصيل- وينظم الشفافية. مبدأ تعزيز و)و( الشراء. عمليات في الجمهور
 المتحدة األمم للجنة النموذجي القانون يتضمنها التي األساسية المبادئ هذه وترد للشراء. المناسبة األنظمة لتطبيق الفساد لمكافحة المتحدة األمم
 المتحدة األمم للجنة النموذجي القانون أن مراعاة عند الفساد. لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من (9 1) المادة في يًضاأ الدولي التجارة لقانون
 من- تعتمد دولة أي أن نجد الفساد، لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من (9 1) المادة في عليها المنصوص المتطلبات ينفذ الدولي التجارة لقانون
 في تمتثل الدولي التجارة لقانون المتحدة األمم للجنة النموذجي القانون على العامة بالمشتريات الخاصة الوطنية تشريعاتها في -المبدأ حيث
 من (9 1) المادة في عليه المنصوص النحو على المناسب المشتريات لنظام التشريعي العمل إطار بتأسيس الخاصة للمتطلبات نفسه الوقت
 الفساد. لمكافحة لمتحدةا األمم اتفاقية

 
 الحكومية المشتريات بشأن العالمية التجارة منظمة اتفاقية

 
 عمل إطارَ  تقدم العالمية التجارة منظمة نظام ضمن األطراف متعددة اتفاقية هي الحكومية المشتريات بشأن العالمية التجارة منظمة اتفاقية
 أرمينيا، هي: الحكومية المشتريات بشأن العالمية التجارة منظمة اتفاقية في المشاِركة ليةالحا األطراف الحكومات. مع الدولية التجارة لتسيير
 واليابان، وإسرائيل، وأيسلندا، للصين، الخاصة اإلدارية كونغ هونغ ومنطقة (،28الـ األعضاء الدول ذلك في )بما األوروبي واالتحاد وكندا،

 المتحدة والواليات الصينية، وتايبيه وسويسرا، وسنغافورة، كوريا، وجمهورية النرويج،و بأوروبا، يتعلق فيما وهولندا وليختنشتاين،
 األمريكية.

 
 من يُطلب السياق هذا وفي الدولية، للمنافسة المشتريات إتاحة هو -التمييز عدم التزامات خالل من تفرضه والذي- االتفاقية هذه من الهدف إن

 أنها على عالوة الحكومية. المشتريات بشأن العالمية التجارة منظمة اتفاقية التزامات مع وتشريعاتها اقوانينه التزام على التأكيد األطراف
 بشأن العالمية التجارة منظمة اتفاقية تنظم للمشتريات. الوطنية األنظمة في المنفقة األموال مقابل القيمة وتحقيق الرشيدة، الحوكمة تعزز

 للمشتريات. المالئمة األنظمة إنشاء بشأن )د( - )أ( (9 1) المادة في عليها المنصوصَ  لتدابيرَ ا -بالتفصيل- الحكومية المشتريات
 

 للمشتريات الوطنية األسواق نطاق توسيع في المتمثل الرئيسي لغرضها وفقًا الحكومية، المشتريات بشأن العالمية التجارة منظمة اتفاقية إن
 بين التمييز عدم بشرط المنافسة يضمن عمل إطار بتوفير التزام هناك كان ولما أشكال. بعدة سةوالمناف الشفافية مبادئ من تعزز العامة،

 القرارات. اتخاذ عند موضوعية معايير تطبيق الحكومية المشتريات بشأن العالمية التجارة منظمة اتفاقية أطراف على يتعين فإنه الموردين،
 

 لعامةا المشتريات بشأن األوروبي االتحاد توجيهات
 

 وكرواتيا، وبلغاريا، وبلجيكا، )النمسا، 28 وعددها األوروبي االتحاد في األعضاء الدول تنفذها بحيث األوروبي االتحاد توجيهات صيغت لقد
 يتوانيا،ول والتفيا، وإيطاليا، وأيرلندا، والمجر، واليونان، وألمانيا، وفرنسا، وفنلندا، وإستونيا، والدنمارك، التشيك، وجمهورية وقبرص،

 جزًءا باعتبارها المتحدة( والمملكة والسويد، وإسبانيا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، ورومانيا، والبرتغال، وبولندا، وهولندا، ومالطا، ولوكسمبورغ

                                                           
 للمشتريات الوطنية باألنظمة الخاصة األطراف المتعددة الحالية التشريعية القوانين حول والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب ملخص إلى القسم هذا يستند 13

 في (UNCAC) الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية أحكام عند لتلتقي التشريعية القوانين جميع تجتمع يدة.الج المشتريات لممارسة التوجيهية المبادئ من وغيرها العامة
  العامة. التقارير وإعداد السلوك ومدونات الوقائية التدابير تتناول التي األحكام من وغيرها العامة؛ المالية وإدارة العامة المشتريات من 9 المادة
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 تطبيق الدول على ويتعين والشفافية، الشراء لعمليات األساسية المبادئ التوجيهات هذه تغطي األوروبي. لالتحاد المتدرج القانوني التنسيق من
 والشفافية. والمنافسة المعاملة في والمساواة التمييز بعدم يتعلق فيما خاصة العامة، العقود منح عند األساسية المبادئ هذه

 
 .العالم أنحاء جميع في الدول مختلف يشمل والذي العامة للمشتريات تطوًرا األكثر النظام تضع األوروبي االتحاد توجيهات إن يقال: قد

 ترتبط قيود أي على القضاء -العامة المشتريات سياق في- تتطلب والتي التجارة تعوق التي الحواجز إزالة هو ذلك من الرئيسي والغرض
 األوروبي. االتحاد داخل العامة العقود إلى الوصول بإمكانية

 
 األوروبي لالتحاد التابعة العدل محكمة طورتها مختلفة ةأساسي مبادئ على األوروبي، االتحاد توجيهات تحدده الذي القانوني، النظام يعتمد

(EJC) وتنظم المبادئ. هذه أهم من -المتساوية والمعاملة التمييز عدم عن فضاًل - العادلة والمنافسة الشفافية مبادئ تعد السنين. مر على 
 الفساد، لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من )د( - )أ( (9 )1 المادة في الواردة المدروسة التدابيرَ  -بالتفصيل- األوروبي االتحاد توجيهات
 للمشتريات. والمالئمة الالزمة األنظمة بإنشاء والمتعلقة

 
 الدولية المالية المؤسسة الدولي/ للبنك التوجيهية المبادئ

 
 المؤسسات من وغيرها الدولي للبنك التوجيهية المبادئ في متمثال نجده العامة المشتريات في الفساد مكافحة جهود يقود آخر مصدر ثمة

 هذه تفرض تمويل. على للحصول مؤهلة تصبح لكي التوجيهية المبادئ هذه مع تتفق أن عموًما المقترضة الدول على يجب الدولية. المالية
 لضمان تمولها؛ التي روعاتالمش في والنزاهة والمنافسة الشفافية لضمان بالمشتريات الخاصة القواعد من أدنى حدًّا روتيني بشكل المؤسسات

 جيد. بشكل البنوك أموال إنفاق
 

 نظام إلنشاء الالزمة بالمتطلبات عموًما ستلتزم التوجيهية المبادئ هذه تحددها التي للمتطلبات تمتثل التي الشراء في الراغبة الجهة فإن ولذلك،
 الفساد. لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من (9 1) المادة في المبين النحو على للمشتريات مالئم

 
 العامة المشتريات في النزاهة لتعزيز والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مشتريات تقييم ومبادئ أدوات

 
 مشترياتها نظم إصالح على الحكوماتِ  الشأن هذا في وتشجع الرشيدة، الحوكمة مبادئ اتباع على والتنمية االقتصادي التعاون منظمة تحث
 العامة. المشتريات في النزاهة مبدأَ  تعزز بحيث العامة

 
ة والمنشورات التوصيات من بعدد والتنمية االقتصادي التعاون منظمة أوصت لذلك، تنفيذها إطار وفي  خالل الفساد مخاطر تحدد التي الُمِهم 
 منشورات أهم العامة. المشتريات مجال في أفضل بشكل الممارسة مستوى لتعزيز مهمة أداة المستندات هذه تمثل بأكملها. المشتريات دورة
 مذكرة العامة، المشتريات في للنزاهة والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مبادئ هي: الصدد هذا في والتنمية االقتصادي التعاون منظمة
 الجيدة الممارسة العامة: المشتريات يف والنزاهة العطاءات، تزوير لمكافحة التوجيهية المبادئ الحكومية، العقود نزاهة على الحفاظ - السياسة

 في النزاهة وتعزيز الفساد، ومحاربة المضادة، واإلجراءات الفاعلة، والجهات األساليب العامة: المشتريات في الرشوة الياء، إلى األلف من
 العامة. المشتريات

 
 واإلدارة الحوكمة مجالي في التحسين دعم منظمة لأعما األوروبي، االتحاد مع بالتعاون والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة ترعى

(SIGMA،) يفرضه الذي العامة للمشتريات المعقد النظام تفسير حول التوجيهية والمبادئ المذكرات من عدًدا وضعت بحثية منظمة وهي 
 األوروبي. االتحاد

 
  الدولية الشفافية منظمة

 
 المشتريات مجال في عديدة نشاطات أيًضا لها الفساد، مكافحة مجال في الرائدة حكوميةال غير المنظمة تلك (،TI) الدولية الشفافية منظمة
 الحكومية. العقود في الفساد من الحد في تساعد التي المهمة األدوات من عدًدا طورت وقد العامة.

 
 وجميع الشراء في الرغبة الحكومية الجهة بين رمةمب اتفاقيات هي بأعلى، إليها المشار الدولية، الشفافية لمنظمة التابعة النزاهة مواثيق تعد

 هذه تفرض إدارته. أو العقد صياغة أثناء المنافسين مع التواطؤ أو الرشوة في التورط بعدم األطراف جميع فيها يتعهد العطاءات، مقدمي
 التحدي تتناول مختلفة منشورات الدولية الشفافية منظمة أصدرت ذلك، عند فضاًل  لها. االمتثال يضمن رقابي نظام وضعَ  أيًضا المواثيق
 العامة. المشتريات في الفساد من الحد كتيب هو شمولية المنشورات هذه أكثر العامة. المشتريات مجال في الفساد على التغلب في المتمثل

 
 

x 

 

x x 
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 2 الملحق
 

 المنافسة إجراءات عن لتخليا عند موريشيوس في اإليرادات هيئة تتبعها التي للمشتريات التوجيهية المبادئ
 

  العملية االعتبارات المبررات/  المباحة األسباب

 القيم يضبط الذي القانون أو التنظيمية الهيئة اسم ذكر -  تُحد د أو القيم األسعار/ تُثب ت عندما 
 لألسعار، المطبوع الحالي الجدول إرفاق األسعار. ويحدد

  متاًحا. كان إذا

 على قادرة غير األخرى المصادر يجعل الذي السبب شرح -  مملوكة خدمة أو منتج بواسطة فقط اصفاتالمو تُستوفى عندما 
  مناسب. بشكل العمل

 العناصر مع شراؤها المراد العناصر تتوافق أن ينبغي عندما 
 هذا في المفضل اإلجراء هو القياسي التوحيد أن أي الموجودة،

  الشأن

 إلى تستند اشرةومب وبسيطة واضحة معلومات تقديم -
 أن فنية خبرة لديه ليس شخص ألي يمكن بحيث الحقائق

  والمبادئ. األسباب يتبع

 العام خالل نفسه العنصر لتوفير تنافسية مناقصة إجراء عند 
  الماضي

 أال يجب والتسليم. األسعار عن تفصيلية معلومات تقديم -
  األسعار. في زيادة تحدث

 الماضي العام أجريت التي سيةالتناف المناقصة تحقق لم عندما 
  مرضية نتائجَ 

 السابقة التنافسية المناقصة إلجراءات تفصيلي ملخص تقديم -
  ونتائجها.

 ة الضرورة  يلي: ما تضمين يجب  الُمِلح 

 الضرورة تكون أن يمكن )ال الملحة للضرورة وصف -
 التخطيط عدم أو اإلدارية اإلجراءات بطء نتيجة الملحة
  عام( بوجه

 تفي أن التنافسية غير الشراء لعمليات يمكن كيف شرح -
  الزمني. بالجدول

 اإليرادات هيئة لها تتعرض قد التي العكسية لآلثار مناقشة -
 الزمني الجدول على تعديل أجري إذا موريشيوس في

  بالمنافسة. للسماح للتسليم

 مثال ونتك كأن موضوعي، بشكل تقييمها يمكن ال عندما - المتخصصة المهنية الخدمات 
 رائدة/جديدة تقنية أو وتطويرية، بحثية خدمات

 نتائج الرسمية العطاءات استدراج عملية تحقق ال عندما 
 مرضية

 المقدمة التكلفة وتقديرات النتائج شرح -

 موريشيوس في اإليرادات هيئة المصدر:
 

  المنافسة: إجراءات عن التخلي استغالل عدم لضمان
 

(i) المقررة. السياسة عن االنحراف تفرض التي )المبررات( والمبرر سباب()األ السبب وشرح تسجيل يجب 
(ii) اإلدارة. مجلس من تفويض على الحصول يجب 

 

 
 
 
 

x 

x x 
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 3 الملحق
 

 األوروبي االتحاد يحددها التي القصوى الحدود عن تقل التي العقود على المنافسة إجراءات تنفيذ خطوات
 

 التنافسية اإلجراءات - العامة المشتريات دليل أيرلندا: المالية، وزارة لعامة،ا للمشتريات الوطنية الوحدة المصدر: 
 

x x x 
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 4 الملحق
 

 األوروبي االتحاد يحددها التي القصوى الحدود عن تزيد التي العقود على المنافسة إجراءات تنفيذ خطوات

 
 التنافسية اإلجراءات - العامة المشتريات دليل أيرلندا: المالية، وزارة العامة، للمشتريات الوطنية الوحدة المصدر:

 

 
 

x 

x x 
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 5 الملحق
 الويب شبكة على المتاحة الموارد قائمة

 

 االقتصادي التعاون منظمة
 والتنمية

www.oecd.org  
/corruption/asiapacificwww.oecd.org  

 لتنمية المتحدة األمم مركز
 الشراء قدرات

(UNPCDC) 

http://www.unpcdc.org/home.aspx  

 http://www.transparency.org/publications/publications/other/procurement_h  الدولية الشفافية منظمة
 

http://www.transparency.org  

 لألمم التابع اإلنمائي البرنامج
 المتحدة

//www.un.org/Depts/ptdhttp:/ 

 المعني المتحدة األمم مكتب
 والجريمة بالمخدرات

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html 

  http://go.worldbank.org/9KQZWXNOI0 الدولي البنك

 المعنية العمل مجموعة
 المشتريات في بالشفافية
 لمنظمة التابعة الحكومية
 العالمية التجارة

mhttp://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gptran_e.ht  

 لقانون المتحدة األمم لجنة
 الدولي التجارة

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_online.html  

 للمشتريات الوطنية الوحدة
 العامة

www.etenders.gov.ie  

 لمكافحة الوطنية الهيئة
 المتحدة المملكة في االحتيال

.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fhttps://www.gov
sector.pdf-public-fraud-ile/118460/procurement 

 
 
 

_________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 ترجمة ممولة من الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي )نوراد( 
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