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:ورقة مقدمة من االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان حول

اشراك المجتمع المدني في سبيل الحّد من 
مخاطر الفساد في الشراء العام



المجتمعمؤسساتبينماالشراكةمفهومزالما-

فيجمةتحدياتيواجهالعاموالقطاعالمدني

بطيرتتطبيقهفيمفهوموهوالعربيةالمنطقة

.يةالديمقراطومبادئلقيمواحترامهالحكمبنزاهة

الشراكة



المدنيالمجتمعومؤسساتالحكومةبينالشراكة-

ةوممأسسواضحةسياسةاعتمادتتطلبالواسعبمفهومها

مؤسساتدوربتقرالحكومةقبلمنومعلنةومستدامة

اساتالسيصنعفيالفعالةالمشاركةفيالمدنيالمجتمع

والشأنالمالادارةعلىوالمساءلةاألولوياتوتحديد

.العام

مقومات الشراكة



مشاركة المجتمع : 13المادة 
الداخلي،القانونهاألساسيةللمبادئووفقاامكاناتهاحدودضمنمناسبة،تدابيرطرفدولةكلتتخذ

كوميةالحغيروالمنظماتاألهليالمجتمعمثلالعام،القطاعإلىينتمون الوجماعاتأفرادلتشجيع
فيمااسالنوعيوالذكاءومحاربته،الفسادمنعفيالنشطةالمشاركةعلىالمحلي،المجتمعومنظمات

:مثلبتدابيرةالمشاركهذهتدعيموينبغي.خطرمنيمثلهوماوجسامتهوأسبابهالفسادبوجوديتعلق

فيها؛الناساسهاموتشجيعالقراراتخاذعملياتفيالشفافيةتعزيز.أ

ضمان تيّسر حصول الناس فعليا على المعلومات؛. ب

ل المناهج القيام بأنشطة اعالمية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشم. ج
المدرسية والجامعية؛

ويجوز.يمهاوتعمونشرهاوتلقيهابالفسادالمتعلقةالمعلوماتالتماسحريةوحمايةوتعزيزاحترام.د
.ون القانعليهينصماعلىالقيودهذهتقتصرأنشريطةمعينة،لقيودالحريةتلكإخضاع

UNCAC



المشتريات العمومية وادارة األموال العمومية: 9المادة 

النشاءزمةالالبالخطواتالقانوني،لنظامهااألساسيةللمبادئوفقاطرف،دولةكلتقوم-
القرارات،اتخاذيفالموضوعيةمعاييروعلىوالتنافسالشفافيةعلىتقوممناسبةاشتراءنظم

أنيجوزيالتالنظم،هذهوتتناول.الفسادمنعفيبفاعليتهاأمور،جملةضمنوتتسم،
...مناسبةحديةقيمتطبيقهافيتراعى

لتعزيزةمناسبتدابيرالقانوني،لنظامهااألساسيةللمبادئوفقاطرف،دولةكلتتخذ-
.العموميةاألموالإدارةفيوالمساءلةالشفافية

UNCAC



ال مصلحة 
للمجتمع المدني 
في السكوت عن 

راء الفساد في الش
العام

القطاع الخاص

القطاع العام

الرشوة والتحايل فيما يتعلق 

بمنع االحتكار والمنافسة 

العادلة لكسب العطاءات
عدم االلتزام بمنظومة النزاهة 

والشفافية والمساءلة بما فيها 

الرشوة وتضارب المصالح 

للتكسب واالثراء غير المشروع



.ليتهااستقالوضعفالعامالشراءعملياتعلىالرسميةالرقابةفاعليةعدم-1

.المصالحتضاربعناالفصاحعدم.2

العاماءالشر سلسلةفيالقراراتخاذمراكزبينالصالحياتفيالفصلعدم.3

لعاماالشراءفيالفسادبخطورةالمجتمعيالوعيوضعفالمعلوماتاتاحةعدم.4

.العامالشراءفيالرشيدةبالحوكمةالمرتبطةوالمؤسساتيةالتشريعيةالبنيةضعف.5

ترياتالمشلجانقبلمنالعامالشراءفيالفسادمخاطربدراساتاالهتمامعدم.6

.العامة

أبرز اسباب 
مخاطر الفساد
في الشراء 

العام



فيالمدنيالمجتمعمشاركةتساهم:الرقابيالدور:أوال
والتيالمجتمعيةالمساءلةممارسةخاللمن(التكاملية)الرسميةللرقابةاالسنادتقديم.1

فيشيدةالر بالحوكمةأكثرلاللتزامدفعهمفيتساهمولكنهاالمسؤولينتزعجبالعادة
:ذلكويشمل.العامالشراءعمليات

صائيةاستقتقاريرأوتحقيقاتاعدادفياالعالممعوالشراكةالرقابيةالتقاريراعداد-

.الضرورةعندمناقصةبكلالعالقةذاتللجهاتومساءلةاستماعجلساتعقد-

لمناصرةاطلبأوفسادممارساتعناالبالغعلى(الموردينفيهمبما)المواطنينتشجيع-

.(ومتابعتهاالشكاوى استقبال)القانونيواالرشاد

اشراك المجتمع 
المدني للحد من 

ي مخاطر الفساد ف
عمليات الشراء 

العام



اشراك المجتمع 
المدني للحد من 

ي مخاطر الفساد ف
عمليات الشراء 

العام

فسادساتممار أوفسادومخاطروفجواتلثغراتالمسؤولينانتباهلفت-
أوديثالتحأوالتطويرفيمنهالالســتفادةالعامالشراءعملياتفي

اتخاذزمراكبينالصالحياتفيالفصلفيخاصبشكل)التصحيح
قانونيةثغراتالتحايل،االستثناءات،العام،الشراءسلسلةفيالقرار

.(الخ...ومؤسساتية

معاكةبالشر يفضل)وإثارتهاالمصالحتضاربلوجودحاالترصد-
.(المعلوماتتوفيرخاللمناالعالم



القدراتوتمكينالتوعوي الدور

تضاربمنظومةحولالعامالقطاعمعبالشراكةتوعويةلقاءاتعقد.1
اهةالنز الصالحيات،فيالفصلالمالية،الذممعناالفصاحالمصالح،
قدعمهارات،...الحوكمةقواعدالعام،الشراءفيوالمساءلةوالشفافية
اءاتالعطلجانفيالعاملينمنكلوتستهدف.الخ...االستماع،جلسات

فيهبمانفيذالتحولالدوريةالتقاريرومعديالرقابية،المؤسساتوالمراقبين،
.والبلديةالمحليةوالمجالسالهيئات

أهمية اشراك 
المجتمع المدني 
للحد من مخاطر 

ت الفساد في عمليا
الشراء العام



تشكيلويشملالعامالشراءعلىالرقابةعلىالمحليالمجتمعقدراتتنمية.2
.شةالمهموالفئاتالشبابعلىبالتركيزمحليةمساءلةمجموعاتوتمكين

قطاعللالرشيدةالحوكمةقواعدتطبيقعلىالخاصالقطاعقدراتتنمية.3
.الخاص

.العامالشراءفيفسادممارساتعناالبالغعلىالمواطنينتحفيز.4

أهمية اشراك 
المجتمع المدني 
للحد من مخاطر 

ت الفساد في عمليا
الشراء العام



تمعالمجمصالح)العامالشراءفياالنفاقاولوياتتحديدفيالمساهمة.5
.(عامبشكل

اخراطهمو العامالشراءوسياساتباجراءاتللمواطنينتوعويةحمالتتنفيذ.6
لىعبالتركيز(...المواطنرأيبطاقاتيشمل)الشراءأولوياتتحديدفي

.المحليةالهيئاتعطاءات

أهمية اشراك 
المجتمع المدني 
للحد من مخاطر 

ت الفساد في عمليا
الشراء العام



والمناصرةالضغط

تزيدأنيمكنالتيالقانونيةالثغراتأوالتحدياتتذليلفيالمساهمة.1
أوراقاعدادخبراء،معلقاءاتعقدخاللمنالفسادومخاطرفرص
.جهانتائعلىبناءومناصرةضغطحمالتتنفيذثمومنالخ،...بحثية

ويشمللعاماالشراءسلسلةفيالشفافيةبمؤشراتااللتزامباتجاهالضغط.2
عـنمعلومـاتلتوفيـرإلكترونيـةمواقـعتخصيـصأوإنشـاءذلك

اتالمشـتريفـيالغمـوضمـنللتخفيـفوالعطـاءاتالعامـةالمشـتريات
.العقـودومنـح

اشراك المجتمع 
المدني للحد من 

ي مخاطر الفساد ف
عمليات الشراء 

العام



راءالشفيالفسادمنالحدفيالمدنيالمجتمعمشاركةامامتحديات

العام

ياوبحثواكاديمياقطاعياالمتخصصةالمدنيالمجتمعمؤسساتلدىارادةوجود-

ىعلالرسميةالجهاتومساءلةالعامالشراءعلىالرقابةفيلالنخراطواعالميا

.أدائها

لعاماالشراءعمليةمراحلجميععلىللرقابةالالزمةالمعرفيةالخبراتامتالكها-

.العامالشراءبمنظومةالمعرفيةالخبرةالىاضافة

تخصيصوللمساءلةمجتمعيةائتالفاتضمنوالعملالتشبيكعلىوالقدرةالخبرة-

.لذلكوالمواردالوقت

على صعيد مؤسسات

المجتمع المدني



ىعلالرقابةفيالمدنيالمجتمعمؤسساتالشراكالرسميةالجهاتلدى(عامةسياسة)ارادةوجود-

.أدائهاعلىالرسميةالجهاتمساءلةفيدورهاوتقبلالعامالشراء

عامالوالشراءعموماالعامالمالادارةفيوالمساءلةوالشفافيةالنزاهةمؤشراتتوطينفيالخبرة-

خاصبشكل

سياسةتبنيالمعلومات،علىالحصولفيالحق)الرقابةمنالمؤسساتتمكنتشريعيةبنيةوجود-

الفساد،كالاشتجريمالهدايا،تلقيالمصالح،تضارببتجنبتتعلقانظمةوجودواالنفتاح،الشفافية

(الخ...الماليةالذممعناالفصاحالتنافس،حقاالحتكارات،منعالعام،الشراءقانون

على صعيد 

ةالبيئة الخارجي



اعدادكمهارةوالمساءلةالرقابةفيلالنخراطاالعالملدىوالخبرةارادةوجود-

.االستقصائيةالتحقيقات

المجتمعمؤسساتومطالبتقاريرمعمتعاونةرسميةرقابيةمؤسساتوجود-

.المدني

لفساداعنواالبالغللمساءلةالمواطنممارسةتحفزمجتمعيةوثقافةبيئةوجود-

على صعيد 

يةالبيئة الخارج



المدنيالمجتمعمؤسساتصعيدعلى

نتضميعلىوالعملأكبرأهميةالمدنيالمجتمعلمؤسساتالرقابيالدورايالء-

.(قطاعيا)عملهااستراتيجياتفيالعامالمالادارةعلىالمساءلةمنظومة

.الرشيدةالحوكمةوقواعدالفسادومكافحةالنزاهةمنظومةعلىالقدراتتنمية-

.العامراءالشادارةعلىللرقابة(وتخصصيةقطاعية)شبكاتاوائتالفاتضمنالعمل-

التحقيقاتاعدادعلىقدراتهتنميةفيوالمساهمةاالعالممعالشراكةتعزيز-

االستقصائية

تذليل 
التحديات



(الشراكةلتعزيز)العامالقطاعصعيدعلى

المجتمعمؤسساتبإشراك(وملزممعلنقرار)عامةسياسةوجود-

شفافيةوالاالنفتاحتشملالعامالشراءعمليةمراحلمختلففيالمدني

.اتهاتوصيمعبجديةوالتعاملالمساءلةوتقبلالمعلوماتوتوفير

وفيامالعالشراءأولوياتتحديدعملياتفيالمدنيالمجتمعاشراك-

.العامالشراءفيالفسادمخاطردراساتاعداد

تذليل 
التحديات



تجربة 
فلسطين

إنشاءبمبادرة من إئتالف أمان تم 
الفريق االهلي لدعم شفافية الموازنة العامة

2010في العام 

مؤسسة مجتمع مدني 37مؤسسات ووصل اليوم الى 8ب بدء الفريق األهلي 
متعددة التخصصات منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة

مبادئ الشفافية ونظم قيم النزاهة و يهدف الفريق إلى تعزيز 
.المساءلة في إدارة المال العام



آليات عمل الفريق 
لتحقيق اهدافه

الرصد والتحليل واصدار التقارير
ها ووضع التوصيات والضغط لتبني

ياالقضاحولومناصرةضغط
المرصودة

التيللقضاياالمجتمعيالتأييدحشد
عهماالعالمباخراطاالهليالفريقيطرحها

اءلةمسجلساتوتنفيذالمعلوماتنشرفي
وتلفزيونيةاذاعية

اءعضألمستمرقدراتبناءبرنامج
العضويةبابوفتح.الفريق

ذاتالمؤسساتواستقطاب
التخصصات





عقد مؤتمرات سنوية ومتخصصة



https://aman-

monitor.org/ar/Budgetالمرصد

https://aman-monitor.org/ar/Budget


فيروس تجربة فروع الشفافية الدولية في الرقابة على شراء وتوفير لقاحات: أوال

كورونا

ساهمت المنظمة وفروعها الوطنية بشكل مباشر وفعال في الرقابة على عطاءات توريد 

:اللقاحات ولوازم مرتبطة بالجائحة مركزة على

مليات تتبع والرقابة على عدم استغالل حاالت الطوارئ التي اعلنتها العديد من الدول في ع-

يات في ، من حيث مستوى الشفافية، تضارب المصالح، االولو(الشراء المباشر)االستثناء 

.الخ...الشراء، تقدير الحاجة، أولويات الموازنة، الرقابة على التنفيذ والتزويد

تجربة 
دولية



معالتعاملفييهاعلالتأكيدسيتمالتيلسياساتبادليلالدوليةلشفافيةامنظمةاصدرتكما•

:التاليةالسياساتيشملكورونافايروس

.الشفافية االستباقية للقرارات السياسية.1

.شفافية المشتريات العامة.2

.مخاطر الفساد في قطاع الرعاية الصحية.3

.حرية االعالم ومساحات عمل المجتمع المدني.4

تجربة 
دولية



:شبكة النزاهة في المياهWINمبادرة : ثانيا

نها وهي مبادرة مشكلة من العديد من المؤسسات في العالم من بي

ات شبكة على الرقابة على العطاءالشفافية الدولية تعمل ال

البنية المرتبطة بتوفير المياه ان كان على صعيد االستخراج أو

.  التحية أو عدالة التوزيع

تجربة 
دولية


