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مقدمة

خلفية عامة

أتاحت األحداث التي شهدتها منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا مؤخرا فرصا سانحة غير 

مسبوقة لتلبية مطالب املواطنني بإصالح القطاع 
العام من خالل جعله أكثر كفاءة وشفافية وخضوعا 

للمساءلة. وفي إطار هذه اجلهود، ميكن لنظم 
املشتريات العامة أن تلعب دورا مهما وإستراتيجيا 

في املساعدة على حتسني تقدمي اخلدمات العامة 
األساسية. ومن خالل العمل مع األطراف الفاعلة 

األخرى مثل القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني، 
من املمكن أن حتسن نظم املشتريات العامة جودة 

ومدى تّوفر السلع واخلدمات املقدمة للجمهور، 
مع العمل في الوقت نفسه على احلد من الفساد، 

وتعزيز فاعلية التكلفة. 

وفي هذا السياق، نظم البنك الدولي مؤمترين 
إقليميني في عام 2012 ملسؤولي نظم املشتريات 

وأصحاب الشأن من منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بغرض بحث كيفية إصالح وحتديث أنظمة 
املشتريات العامة املساهمة في زيادة كفاءة تقدمي 

اخلدمات العامة وتوسيع نطاق أجندة الفاعلية 
اإلمنائية. 

بحث املؤمتر األول، الذي ُعقد في العاصمة األردنية 
عمان في يونيو/حزيران 2012 حتت عنوان "نحو حتسني 
نظم احلوكمة وأداء القطاع العام في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا: االستفادة من جهود إصالح 

املشتريات العامة في املنطقة" قضايا إصالح نظم 
املشتريات من أربع زوايا إمنائية أساسية، هي: نظم 

احلوكمة واملساءلة االجتماعية، وتقدمي اخلدمات، 
وتنمية القطاع اخلاص والتجارة، وبناء القدرات. وأعطى 

هذا املؤمتر اإلشارة ببدء حوار مباشر فيما بني البلدان 
حول دور إصالح نظم املشتريات العامة في املنطقة، 

والروابط والصالت بينها وبني الكثير من مطالبات 

املواطنني بتعزيز تكافؤ الفرص االقتصادية والتنمية، 
وزيادة التأثير في القرارات احلكومية، وتعزيز املساءلة 

لكبح جماح الفساد. وجرى عرض التدابير والتوصيات 
األساسية التي خلصت إليها مناقشات مؤمتر عمان 

في الوقائع التي صدرت عن املؤمتر وجرى توزيعها الحقاً 
في تونس. 

وبعد جناح املؤمتر األول، اجتمع املسؤولون احلكوميون 
واملعنيون بنظم املشتريات العامة في املنطقة مرة 
ثانية ملواصلة هذا احلوار. وجرى عقد املؤمتر اإلقليمي 

الثاني حتت عنوان "حتسني نتائج املشتريات 
العامة عبر الشفافية ومتكني اجلهات املعنية 

وبناء القدرات" في مدينة تونس في ديسمبر/كانون 
األول 2012، وحضره ممثلون عن 12 بلدا1. ووقع اختيار 
القائمني على املؤمتر اإلقليمي الثاني على ثالثة أمور 

أساسية من مؤمتر عمان ملناقشتها بقدر أكبر من 
التركيز في تونس: أوالً، ضرورة وضع نهج وأدوات 

حديثة من أجل زيادة كفاءة وفاعلية نظم املشتريات 
العامة؛ وثانًيا، ضرورة العمل بفاعلية مع األطراف 

األخرى صاحبة الشأن مثل القطاع اخلاص واجملتمع 
املدني، مع مساعدتها في الوقت نفسه على تنمية 

مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة؛ وثالثاً، 
ضرورة االستثمار في تطوير مهارات مسؤولي 

املشتريات بغرض زيادة قدرات البلدان على التصدي 
للتحديات احلديثة. وتتيح هذه الوثيقة ملخصاً 

وافياً عن املناقشات احليويةالتي شهدتها العاصمة 
التونسية. 

 "حتسني نتائج نظم املشتريات العامة 
 عبر الشفافية ومتكني اجلهات املعنية 

وبناء القدرات"

  البلدان االثنا عشر املشاركة هي: جيبوتي ومصر  1
والعراق واألردن والكويت ولبنان و املغرب والسلطة 

الفلسطينية وقطر وتونس واليمن واإلمارات العربية 
املتحدة.  
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اخلطوط العريضة لوقائع املؤمتر 

بعد هذه املقدمة، ينقسم التقرير إلى قسمني 
رئيسيني: يقدم القسم 1 عرضا عاما عن املناقشات 
التي شهدها املؤمتر، مرتبة حسب املوضوعات الثالثة 
سالفة الذكر ومضافا إليها موضوع اإلطار القانوني، 

الذي حظي بتأييد شامل في مؤمتر تونس كأحد 
العناصر املساعدة لإلصالحات األخرى. ويتضمن هذا 

القسم أيضا التوصيات النهائية كما أعرب عنها 
ووافق عليها املشاركون. 

ويقدم القسم 2 إطارا حتليليا صممه البنك الدولي 
بغرض حتقيق هدفني اثنني: )1( مساعدة البلدان 

املعنية في إجراء تقييم ذاتي ملستوى التقدم احملرز 
حاليا بنظم مشترياتها العامة في كل مجال من 
اجملاالت األربعة التي يتناولها القسم 1؛ و )2( تقدمي 
مقترحات عملية لتحسينها. ويتضمن هذا اإلطار 

مصفوفات حتدد ثالث مراحل تطوير تدريجية )أولية 
ومتوسطة ومتقدمة( وتبرز السمات األساسية 

التي تتسم بها نظم املشتريات العامة في كل 
مرحلة. ويهدف ذلك إلى مساعدة املسؤولني عن 

نظم املشتريات العامة على حتديد نقاط القوة 
النسبية لديهم، وحتديد اجملاالت الرئيسية التي حتتاج 

إلى التحسني، باإلضافة إلى حتديد اخلطوات التالية 
احملتملة. وهذا القسم يتضمن أيضا حتليال مختصرا 

وعرضا موجزا عن التطبيق األولي لهذا اإلطار 
في املنطقة. 

وأخيراً، تقدم االستنتاجات املبنية على التوصيات 
التي خلص إليها املؤمتر بعض التدابير األساسية 

إلعطاء دفعة للتعاون اإلقليمي فيما بني بلدان 
املنطقة في مجال املشتريات العامة. 

وتلي االستنتاجات إضافة موجزة تعرض آخر 
 املستجدات التي اتُخذت منذ مؤمتر تونس، 

 مبا ذلك على وجه التحديد إنشاء شبكة خلبراء 
 نظم املشتريات العامة في املنطقة في يونيو/

حزيران 2013. 
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اإلطار القانوني والتنظيمي - تقرير عن املشتريات 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اإلطار القانوني والتنظيمي هو ركيزة عملية 
اإلصالح

تُشكل املوضوعات التي نُوقشت في املؤمتر املُنعقد 
في تونس العاصمة في ديسمبر/كانون األول 2012 

منوذجا جديدا للمشتريات العامة: فاملشتريات العامة 
 ُيْكُنها – بل يجب – أن تتيح إمكانية تقدمي خدمات

عمومية متسمة بفعالية التكاليف وأداء دور 
إستراتيجي أوسع نطاقا في التنمية املستدامة 

للبالد. وطوال هذا املؤمتر املنعقد ملدة ثالثة أيام، أكد 
املتحدثون واملشاركون أن وجود إطار قانوني وتنظيمي 

قوي هو الشرط األساسي والضمانة الالزمة لنظام 
املشتريات العامة. 

وقد نُوقشت اجلوانب التشريعية والتنظيمية العديدة 
للمشتريات العامة، مبا في ذلك عملية حتديث اإلطار 

القانوني والتنظيمي في أي بلد – وهي عملية ليست 
سهلة وتستغرق وقتا طويال في أغلب األحيان. 

القوانني القدمية واجملزأة املعنية باملشتريات 
العامة تُثير حتديات أمام بلدان منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا

يُعّد توحيد اإلطار القانوني واكتماله وتوافقه ُمتطلبا 
أساسيا لتوفير اإلرشادات والتوجيهات الالزمة 

لسالمة تنفيذ نظام املشتريات العامة. وقد اتُِّخذت 
خطوات فعلية نحو حتديث وتوحيد األطر القانونية 

ألنظمة املشتريات العامة في العديد من بلدان 
املنطقة، مبا في ذلك األردن واملغرب وتونس واألراضي 

الفلسطينية وجمهورية اليمن. 

ففي بعض بلدان املنطقة، يعودُ تاريخ القوانني 
والقواعد التنظيمية للمشتريات العامة إلى أوائل 
فترة الستينيات من القرن املاضي. وعلى الرغم من 

تطور عمليات املشتريات والتقنيات املصاحبة لها، لم 
تطرأ أية تغييرات تذكر على هذه القوانني. وميكن أن 
تؤدي هذه التشريعات العتيقة إلى التأخر في تنفيذ 

عمليات املشتريات وانعدام كفاءتها. بل ميكن في 
حاالت كثيرة أن يُؤدي قصور اإلطار القانوني إلى إعاقة 
فعلية لألداء وتقدمي اخلدمات بدال من تسهيل الكفاءة 

املرجوة للمشتريات العامة. 

وعلى مدى عشرات السنني تلك، أصبحت األطر 
القانونية في عدة بلدان باملنطقة يغلب عليها التجزؤ 

واالنقسام. فثمة صور من التكرار والتداخل وعدم 
االتساق في النصوص القانونية، مما خلق فجوات 

وثغرات في تغطية القضايا الرئيسية للمشتريات 
العامة. وتؤدي مظاهر الضعف في اإلجراءات اخلاصة 

باملشتريات العامة إلى سوء - أو أحيانا انعدام – 
تطبيق املتطلبات اإلجرائية والتشغيلية األساسية. 
وفي ظل محدودية الوضوح بشأن القواعد السارية، 

رمبا تختلف اإلجراءات ويتم تطبيقها بصورة غير 
متسقة من قطاع آلخر. 

القوانني احلديثة تُفسح اجملال للتطور واالبتكار

في مقدور اإلطار القانوني احلديث أن يقدم الدعم 
واملساندة لإلصالحات الرئيسية واالبتكارات في نظام 

املشتريات العامة من خالل:

حتقيق مركزية ُصنع القرارات ومراقبة وإدارة نظام 	 
املشتريات العامة. 

إصدار التفويضات الالزمة إلضفاء الطابع املهني 	 
على وظيفة املشتريات العامة وبناء القدرات. 

حتديث اإلجراءات واملمارسات مثل التخطيط، 	 
وتقييم العروض والعطاءات، ونظام املشتريات 

اإللكتروني، واالتفاقيات اإلطارية املوضوعة 
مركزيا لعمليات املشتريات الشائعة االستخدام، 

ومشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 
واملشاركة من جانب الشركات واملؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة. 

ضمان املساءلة من خالل اإلجراءات املعنية بالنظر 	 
والبت في الشكاوى، ومدونة قواعد السلوك 

اخلاصة باملشتريات، فضال عن اآلليات التي تتيح 
املتابعة املستمرة، واستقاء اآلراء والتعليقات 

التقوميية من قبل اجملتمع املدني. 

مساندة حتديث أنظمة املشتريات عن طريق خلق 	 
مجاالت وُمعطيات إضافية في القانون. 

 القسم 1:
 وقائع مؤمتر 

تونس
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ونعرُض فيما يلي أهم السمات البارزة للقوانني 
واللوائح التنظيمية اخلاصة باملشتريات العامة. 

مركزية الرقابة واإلدارة والشراء

من شأن إصدار تفويض تشريعي بوضع سياسة 
مركزية للمشتريات وإنشاء مكتب لإلشراف والرقابة 
أن يضمن إنشاءه واستقالليته وصالحياته. وللتأكد 

من فعالية التكاليف، يتزايد توجه احلكومات نحو 
اتفاقيات اإلطار على املستوى املركزي بشأن البنود 

الشائعة االستخدام، مما يتيح للموظفني في 
اإلدارات اخملتلفة إمكانية احلصول على العديد من 

السلع واخلدمات واألشغال الثانوية بصورة سريعة 
ومبسطة. وميكن نشر هذه االتفاقيات على اإلنترنت 

وإتاحتها للمستخدمني املؤهلني. وفي األنظمة 
األكثر تطورا، ميكن ملستخدمي التطبيقات والبرامج 

اإللكترونية طلب شراء سلع وخدمات بصورة 
مباشرة من خالل شبكة اإلنترنت. 

إضفاء الطابع املهني وبناء القدرات

يتطلب اإلصالح الناجح ألنظمة املشتريات عنصرا 
أساسيا آخر هو بناء القدرات، وهو املوضوع الذي 
فرض نفسه على املناقشات حتى بعد العروض 

اإليضاحية اخملصصة له في اليوم الثاني للمؤمتر. 
إذ يعاني الكثير من بلدان املنطقة من انخفاض 

القدرات وارتفاع معدل تغير املوظفني، مما يؤدي إلى 
تراجع فعالية تكاليف املشتريات العامة. 

ومُيثل التفويض التشريعي الوسيلة األفضل لضمان 
تنفيذ برامج بناء القدرات وترسيخها مؤسسيا 

للمدى الطويل. واقترح بعض املشاركني في املؤمتر 
إصدار التفويضات الالزمة للجوانب األخرى املتعلقة 

باملهنية:

إنشاء كادر خاص "ملوظفي املشتريات العامة" 	 
كفئة معترف بها في وظائف اخلدمة العامة. 

حتديد املؤهالت والتصديقات املطلوبة. 	 

إنشاء وحدات للمشتريات وتزويدها مبوظفني 	 
متخصصني ومدربني بدال من املوظفني غير 

املتفرغني أو غير املتخصصني. 

حتديث اإلجراءات واملمارسات

تستطيع احلكومة، من خالل حتديث اإلجراءات 
اخلاصة باملشتريات العامة، تشغيل نظام املشتريات 

مبستويات أعلى لفعالية التكاليف مع زيادة 
االستجابة للخدمات والبرامج العامة. كما يُتيح 

حتديث اإلطار القانوني الوطني قدرة موظفي 
املشتريات على تنفيذ العديد من التحسينات 

املُوّصى بها التي نُوقشت في املؤمتر، ومنها:

تخطيط املشتريات ــ يجب أن يُلزم القانون كل 	 
اجلهات املُشتِرية بإعداد وتقدمي خطة سنوية 

للمشتريات لنشرها؛

تقييم العروض واملناقصات ــ مازالت بعض 	 
البلدان مستمرة في تطبيق معيار السعر األدنى، 
إن لم يكن هو املعيار الوحيد الذي يُؤخذ به، عند 

تقييم ومقارنة وتصنيف املناقصات والعروض 
وترتيبها. ولكن هذا النهج ال يأخذ في احلسبان 
معايير إضافية أخرى مثل اجلودة، واألداء، وحتليل 
تكاليف دورة حياة املنتج، والتكاليف املستترة. 

ويجب أن يسمح اإلطار القانوني بتطبيق معايير 
غير سعرية في تقييم املناقصات والعروض )مثل 

حتليل تكاليف دورة حياة املنتج(. 

النظام اإللكتروني للمشتريات ــ يجب حتديث 	 
اإلطار القانوني الوطني ليشمل أحكاما محددة 

بشأن إجراء املشتريات إلكترونيا. وتتضمن 
األمثلة:

السماح باستخدام الوسائل اإللكترونية 	 
في االتصال، وتبادل الوثائق واملستندات، 

وتنفيذ خطوات أخرى للمشتريات. 
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الدعوة إلى إنشاء موقع رسمي يستخدم 	 
كبوابة موحدة للمشتريات على اإلنترنت 

لنشر اإلعالنات واالخطارات واملعلومات 
األخرى ذات العالقة. 

إتاحة تطبيق طرق إلكترونية إضافية 	 
للمشتريات، مثل اآلليات اإللكترونية 
لألسواق واملزاد العكسي اإللكتروني. 

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص2 ــ 	 
 مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 

 واخلاص عبارة عن عقود طويلة األجل )تتراوح بني 
5 إلى 30 سنة( بني جهة حكومية وشركة 

خاصة أو احتاد شركات )كونسورتيوم(. ومبوجب 
العقد، يوافق الطرف األخير على تقدمي خدمة 

عمومية على أساس حقوق االمتياز، أو االستثمار 
وتشييد وتشغيل مرافق البنية األساسية 

العامة. وميكن، بل يجب، أن يعالج اإلطار القانوني 
والتنظيمي القضايا املتعلقة بتحديد وتقييم 

وتخطيط وتنفيذ وتنظيم مشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص. ويجب أن تقوم هذه 

األحكام التشريعية بتقنني املبادئ األساسية 
للمشتريات املتمثلة في الشفافية واملنافسة 
واجلودة واإلنصاف واملساءلة، ال سيما ما يتعلق 

بالسمات اخلاصة مبشروعات الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص. 

مشاركة الشركات الصغيرة واملتوسطة ــ 	 
أشار كثيرٌ من املتحدثني في املؤمتر إلى أنه يجب 

أن يضطلع اإلطار القانوني مبساندة وتشجيع 
مشاركة الشركات الصغيرة واملتوسطة في 

عمليات املشتريات، مما ميكن أن يؤدي بدوره إلى 
حتفيز التنمية االقتصادية األوسع نطاقا. وميكن 
أن تنص األحكام التشريعية على إنشاء برامج 

تفضيلية للشركات الصغيرة واملتوسطة، 
واستبدال متطلبات تقدمي كفاالت دخول 

املناقصة بإعالن ضمان املناقصة وتسهيل 
املشاركة التضامنية. 

ضمان املساءلة

في خالل العديد من املناقشات في املؤمتر، أشار 
املشاركون إلى أهمية إنشاء آليات للمساءلة 

بتضمني نصوص لغوية محددة في اإلطار القانوني. 
ولبث الثقة في نظام املشتريات، يجب أن يضع 

اإلطار القانوني إجراءات شاملة وواضحة للنظر 
في الشكاوى وإجراءات احلرمان واملنع من االشتراك 
في املنافسات واملناقصات بعد استيفاء اإلجراءات 

القانونية األصولية. ويجب أيضا أن يتيح اإلطار 
القانوني تفويضا بإنشاء آليات للرصد واملتابعة 
من قبل اجملتمع املدني في جميع مراحل عملية 

املشتريات، وطرق جمع اآلراء التقييمية من منظمات 
اجملتمع املدني لالسترشاد بها في عملية وضع 

السياسة املعنية بنظام املشتريات العامة. 

مساندة حتديث نظام املشتريات من خالل مجاالت 
قانونية إضافية

تتم مساندة وتدعيم أنظمة املشتريات احلديثة 
املتسمة بالكفاءة بقوانني ولوائح تنظيمية تنفذ 

عبر اإلطار القانوني إلى ما هو أبعد من القسم 
املعني باملشتريات العامة في القانون. وفيما يلي 

مثاالن على ذلك:

ال تتم مساندة استحداث النظام اإللكتروني 	 
للمشتريات بأحكام في قانون املشتريات ولوائحه 

التنظيمية فحسب، بل أيضا من خالل إطار 
قانوني أوسع نطاقا للتجارة اإللكترونية، والتوقيع 

اإللكتروني، واحلكومة اإللكترونية. 

يجب أن يتضمن اإلطار القانوني للمشتريات 	 
أحكاما تُقرّ بخيار التحكيم بشأن العقود 

العامة، باإلضافة إلى إطار قانوني وطني سليم 
ملساندة التحكيم واالنضمام إلى اتفاقية األمم 
املتحدة لالعتراف بقرارات التحكيم األجنبية 

وإنفاذها التي تتيح نظاما دوليا لالعتراف 
باتفاقيات التحكيم واحملاكم وإنفاذ قرارات 

التحكيم األجنبية )نيويورك 1958(.3

  يتم عرض املزيد من املناقشات التفصيلية عن  2
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص الحقا في 

القسم 1.  

  جلنة األمم املتحدة املعنية بالقانون التجاري الدولي،  3
http://www. uncitral. org/ :متاح في املوقع
uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/

NYconvention. html
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حتديث اإلطار القانوني الوطني

قام املشاركون من عدة بلدان في املنطقة بتبادل 
خبراتهم وجتاربهم في إصالح وحتديث األطر القانونية 

ألنظمة املشتريات العامة. وتتسم هذه العملية 
بكونها تستغرق وقتا طويال في بعض البلدان. 

ويتمثل أحد التحديات في الوقت الالزم لنظر مجلس 
الوزراء في التغييرات املقترحة. أما الدرس املستفاد 
املناظر فيتمثل في احلاجة إلى رفع مستوى الوعي 
وحتقيق القبول وااللتزام من جانب كبار املسؤولني 

احلكوميني. 
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النظام اإللكتروني للمشتريات بوصفه حجر 

زاوية لنظام حديث للمشتريات العامة

نظراً للدور األساسي الذي يلعبه النظام اإللكتروني 
للمشتريات في حتديث أنظمة املشتريات العامة، 

ُخصص يوم كامل، أثناء املؤمتر، ملناقشة إستراتيجيات 
تنفيذه، وكذلك عرض دراسات حاالت من املنطقة 

وسائر أرجاء العالم. وقد ناقش املشاركون، خالل 
اجللسة، دور النظام اإللكتروني للمشتريات في سياق 

حتول املشتريات العامة من كونها وظيفة تقليدية 
)تتحرك بدافع االمتثال واملعامالت( إلى مهمة 

إستراتيجية ذات أهمية حيوية في تقدمي اخلدمات 
للمواطنني. وفي منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، صادف هذا التحول مطالبات جماهيرية 

مبزيد من الشفافية واخلضوع للمساءلة من جانب 
حكوماتها. وبوسع النظام اإللكتروني للمشتريات 

أن يضطلع بكال التغييرين ويحقق مزايا مضافة في 
الوقت ذاته، مثل:

زيادة الكفاءة؛	 

حتسني املنافسة من خالل تعزيز الوصول إلى 	 
األسواق؛

بناء القدرات؛	 

حتسني الرصد من جانب متخذي القرار واملديرين؛	 

تعزيز نزاهة عملية املشتريات؛	 

توفير مزيد من الفرص ملؤسسات األعمال 	 
الصغيرة واملتوسطة؛

حتفيز منو التجارة اإللكترونية والتنمية 	 
االقتصادية الناجتة؛

وفي ضوء هذه املزايا، يتبني أن النظام اإللكتروني 
للمشتريات هو أداة أساسية للقطاع العام واجملتمع 

املدني والقطاع اخلاص. وبالنسبة ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد، فيمكنه 

املساعدة في معاجلة القضايا األساسية التي 

أثارها املواطنون، من خالل التزويد، بشكل شفاف، 
باملعلومات التي يحتاجونها لضمان املساءلة عن 

األموال التي تتدفق من خالل نظام املشتريات العامة. 

السمات املشتركة ألنظمة املشتريات 
اإللكترونية

اتفق املشاركون، أثناء املؤمتر، على املزايا التي ميكن 
أن يحققها النظام اإللكتروني للمشتريات، ولكن 

كانت لديهم أسئلة عديدة حول السمات التي ميكن 
أن يدعمها. وقد استخدم تعبير "النظام اإللكتروني 

للمشتريات" في اجللسة كتعبير عام يشير إلى 
معاجلة عمليات املشتريات باستخدام الوسائل 
اإللكترونية؛ ومن جانب آخر، استخدم عدد من 

التعريفات األخرى لوصف األنواع اخملتلفة للوظائف 
املقدمة في التطبيقات الشائعة للنظام اإللكتروني 

للمشتريات العامة. وميكن تقسيم الفئات الثالث 
الرئيسية للوسائل اإللكترونية في عملية املشتريات 

على النحو التالي:

أنظمة تقدمي العطاءات إلكترونياً: نظام 	 
إلكتروني يجري عمليات املشتريات التقليدية 

عبر اإلنترنت. وفي العادة، تصمم حلول أنظمة 
تقدمي العطاءات إلكترونياً للعقود منخفضة 

العدد ذات القيمة العالية. ومن خالل هذه احللول، 
تُعلن العطاءات عبر اإلنترنت وتنشر مستندات 

العطاءات ويتاح تنزيلها عبر اإلنترنت، ولكنَّها 
تُقّيم يدوياً. 

الشراء اإللكتروني: نظام إلكتروني يستحدث 	 
أساليب جديدة للمشتريات ميكن خاللها شراء 

السلع كبيرة العدد، منخفضة القيمة، وكذلك 
اخلدمات األساسية. وتتميز هذه األنظمة 

باستخدام كتالوج أو سوق على اإلنترنت، أو أية 
آلية أخرى جتعل من املمكن الوصول إلى اتفاقات 

اإلطار عبر اإلنترنت، حيث ينشر املوردون عروضهم 
وأسعارهم ليقوم املشترون احلكوميون بشرائها 

بالطلب. وأحياناً يطلق عليها "الكتالوج 
اإللكتروني" أو "السوق اإللكترونية". 
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مناذج العمل، واخملاوف بشأن األمن، وطريق البداية

على ضوء هذه اخللفية، ناقش املشاركون مختلف 
مناذج العمل لتنفيذ النظام اإللكتروني للمشتريات، 

مبا في ذلك خيارات مثل البرمجيات اجلاهزة، والتعهيد 
اخلارجي )outsourcing(، أو قيام كل بلد ببناء 

نظامه اخلاص )باالستفادة من البرامج مفتوحة 
املصدر على األرجح(. وفي حني يتعني املوازنة بني 

إيجابيات وسلبيات كل خيار، فإن املشاركني تساءلوا 
عن جوانب األمن للنظام، وال سيما في حالة 

مشاركة أطراف خارجية في إنشائه وصيانته. فعلى 
الرغم من اعتماد العديد من البلدان، على مستوى 

العالم، على القطاع اخلاص في املساعدة في إنشاء 
أنظمتها اإللكترونية اخلاصة للمشتريات، فإن 

بعضها واجهته حتديات احلفاظ على سرية املعلومات 
احلساسة. ومع ذلك، فمن املمكن التخفيف من 

آثار تلك التحديات بنجاح، عن طريق اتخاذ التدابير 
املالئمة، مثل:

إنشاء النظام بالتعهيد اخلارجي مع االحتفاظ 	 
مبلكية الشفرة )الكود(؛ ثم نقل اإلدارة والصيانة 

إلى احلكومة بعد مدة زمنية محددة. 

إنشاء حواجز في البنية التحتية لتكنولوجيا 	 
املعلومات حتول دون وصول الشركة اخلاصة 

واستعراضها لبيانات احلكومة احلساسة، أو 
تنزيلها، أو التالعب بها. 

كما نوقش، في سياق موضوع األمن، دور النظام 
اإللكتروني للمشتريات في املساعدة على التخفيف 

من آثار االحتيال والفساد في عملية املشتريات. 
وعلى الرغم من عجز النظام عن القضاء على مثل 

تلك املشاكل، فإنه يقدم مزايا عدة. على سبيل 
املثال، من السهل تأمني املستندات اإللكترونية 

مقارنة باملطبوعة، كما أن أنظمة املشتريات العامة 
توفر سجالً رقمياً لألنشطة، مبا فيها وقت تقدمي 

العطاء، على نحو يصعب تعديله. وقد اتفق اخلبراء 
على ضرورة تكيف التكنولوجيا ملواجهة التحديات 
مبجرد ظهورها. على سبيل املثال، عندما اكتشفت 

احلكومة الكورية4 دليالً على حدوث تواطؤ وممارسات 
غش في نظامها، طبقت تكنولوجيا بصمة األصابع 

ملعاجلتها. 

اإلدارة اإللكترونية للعقود: هي عبارة عن 	 
حتسني وظيفي في نظام قائم، للتعامل مع 
اجلوانب األكثر تفصيالً لعمليات املشتريات 
)مثل املدفوعات، وتنويعات العقود، وتأمني 

العطاءات، وغيرها من املستحقات(. وعلى الرغم 
من التسمية، فنطاقها ليس محدوداً فقط 

في دعم الفترة التي تلي إحالة العقد. 

وقد تساءل املشاركون، بشأن أنظمة تقدمي 
العطاءات إلكترونيا، عن مدى إمكانية إدراج 
األشغال واخلدمات االستشارية في النظام 

اإللكتروني للمشتريات، إلى جانب السلع. ومن 
جانبهم أكد اخلبراء أن أسهل نقطة للبدء في 

النظام اإللكتروني للمشتريات هي السلع واخلدمات 
األساسية غير االستشارية. وبالنسبة لألنواع 

األكثر تعقيدا من العقود، مثل األشغال واخلدمات، 
فعلى الرغم من إمكانية معاجلة بعض العمليات 

عبر اإلنترنت )مثل اإلعالن عن العطاءات وتوزيع 
مستنداتها(، فإنه، نظراً لتعقيدها، من األفضل 
معاجلة بعض العمليات يدوياً من قبل موظفني 
خارج النظام اإللكتروني، كإمتام التقييم، على 

سبيل املثال. 

وأشارت العروض اإليضاحية التي أبرزها املؤمتر إلى 
أن النظام اإللكتروني للمشتريات، في حد ذاته، ال 

ميثل إصالحاً للمشتريات العامة وال حالً سحرياً من 
شأنه التخلص من املشاكل التي أصابت أنظمة 

املشتريات العامة في العديد من البلدان. فمشاكل 
مثل األطر القانونية البالية، والضوابط املبالغ فيها، 
والتخطيط السيئ، وضعف العمليات، واإلدارة غير 

السليمة للعقود، والتأخر في املدفوعات، وغياب 
اإلشراف عن النتائج، وضعف قدرات العاملني، 

والتدخل السياسي، ستشكل باستمرار عائقاً 
أمام عمليات النظام اإللكتروني للمشتريات 

وسيتطلب عالجها إجراءات تدخل مستقلة. ثانياً، 
أشار اخلبراء إلى أن النظام اإللكتروني للمشتريات 

ليس تقنياً في املقام األول: فجانب "املشتريات" 
في النظام اإللكتروني للمشتريات أهم من اجلانب 
"اإللكتروني"؛ مما يعني أن إعداد أنظمة إلكترونية 

للمشتريات ال ينبغي أن يكون حتت فقط قيادة 
خبراء تكنولوجيا املعلومات. وذلك ألن األنظمة 

املدارة بواسطة تكنولوجيا املعلومات تخفق عادة 
في التعامل مع التعقيدات الكامنة في نظام 

املشتريات وسعته وعملياته وممارساته. 

  جمهورية كوريا 4
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بلدان أخرى وسيلة رئيسية لتحسني كفاءة نواجت 
عمليات املشتريات بها ونوعيتها. وال يزال البعض 
مهتماً بالنظام اإللكتروني للمشتريات كوسيلة 

لتحسني القدرة على املنافسة وكذلك مناخ 
العمل في البلد. وليس ثمة نهج واحد يناسب كل 
األحوال، ولكن من شأن دراسة جتارب البلدان األخرى 
ووضع أهداف واضحة للنظام أن يساعد في حتديد 

املسارات املمكنة لألنظمة اإللكترونية للمشتريات 
مبا ميكن أن يحقق أقصى عائد على االستثمار ويكفل 

جناح األنظمة. 

ونظراً لتعقيدات إنشاء النظام، كان من بني األسئلة 
املتكررة كيفية البدء في تنفيذ النظام اإللكتروني 

للمشتريات، نظراً لعدم وجود حل واحد لكل املواقف، 
حيث يتعني مواءمة كل نظام مع البيئة املوجودة في 

كل بلد من البلدان. وقد تعلم املشاركون أن هناك 
شيئاً واحداً ينطبق على جميع األنظمة اإللكترونية 
للمشتريات؛ وهو أنها ستكون أجنح ما يكون عندما 

تدار بإستراتيجية حتدد أهداف السياسات. على 
سبيل املثال، اتخذت بعض البلدان من النظام 
اإللكتروني للمشتريات وسيلة لتحسني نظم 

احلوكمة واإلدارة العامة في البالد، بينما اعتبرتها 

ظل املغرب يعمل لسنوات على إنشاء النظام اإللكتروني 
للمشتريات اخلاص به محلياً. وميثل هذا النظام مثاالً اللتزام 

البلدان بالشفافية ومكافحة الفساد، في الوقت الذي يواصل 
فيه حتقيق الكفاءة االقتصادية للنفقات العامة. وقد يسر هذا 

النهج التدريجي للعملية أن توسع نطاق املشاركة من خالل 
طلب آراء األطراف املعنية، مما مكن من املواءمة والتحسني 

التدريجيني لإلطار القانوني املتمم للنظام، ومنح فرصة لتغيير 
سلوك املستخدمني من خالل مكون إلدارة التغيير. وقد ركزت 
األهداف األساسية على إدارة املعلومات واتخاذ القرار والرصد 

وأجلت السمات األوسع نطاقاً للمشتريات العامة )مثل الشراء 
باجلملة، وعملية العطاءات اإللكترونية بالكامل، وإنشاء قاعدة 

بيانات للموردين( إلى مرحلة الحقة. وبُذلت جهود حقيقية 
لتبسيط اإلجراءات من خالل هذه املبادرة: فالعطاءات ميكن 

نشرها اآلن في دقيقتني واملنافسة زادت وصارت املعلومات متاحة 
في الوقت احلقيقي مبجرد نقرة واحدة. وقد أتى النظام ثماره، من 
خالل استخدام نهج عملي تدريجي والتركيز على إدارة التغيير 

والسلوك وضمان التزام جميع األطراف املعنية. 

وقد اعتمدت تونس نهجاً مختلفاً،حيث قامت احلكومة، بتمويل 
قيمته 5.7 مليون دوالر على شكل منحة مقدمة من الوكالة 

الكورية للتعاون الدولي، مبواءمة نظام مشتريات إلكترونية 
يحوي سمات كاملة مت أصال إعداده واستخدامه في كوريا، 

وأطلق في العديد من البلدان األخرى، وقامت تونس بتنفيذه. 
وعلى الرغم من أن النظام لم يكن في حيز التشغيل حتى وقت 
انعقاد املؤمتر، من املتوقع أن يحوي العديد من الوظائف املتقدمة 

مثل، العطاءات اإللكترونية، والشراء اإللكتروني )مبا في ذلك 
سوق جتارية( ووحدة إلدارة املستخدمني. وقد أجريت جتربة للنظام، 
بدأت في أعقاب انتهاء املؤمتر، من شأنها أن تثمر معلومات قيمة 

تثري عملية التنفيذ التي ستتم بعد ذلك. 

حاالت دراسية حول األنظمة اإللكترونية للمشتريات في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اإلطار 1 
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ولهذا، فإن نظام املشتريات اإللكتروني لدبي، "جتاري"، 
الذي طورته دبي وأي بي أم "IBM"، وهو يعمل على 

مدى السنوات العشر املاضية، قام بتجهيز عقود 
فاقت قيمتها 12 مليار درهم إماراتي )ما يقرب من 

3.25 مليار دوالر أمريكي(، ويضم أكثر من 4200 مورد 
ووفر ما يقدر بنحو 7 ماليني درهم )ما يقرب من 

1.9 مليون دوالر أمريكي( سنوياً من حيث الوقت 
واملواد وعمليات األرشفة. 

وجرى عرض النظام اإللكتروني للمشتريات 
)KONEPS( في كوريا ليظهر أن مزايا النظام 
اإللكتروني للمشتريات غير محدودة وأنه ميكن 

استمراره في النمو كلما زادت سماته ومستخدموه. 
ويعد نظام KONEPS نظام مشتريات إلكترونية 

كامل السمات )عطاءات إلكترونية، وشراء إلكتروني، 
وإدارة عقود إلكترونية(، وقد حقق حلكومة كوريا 

منافع حقيقية، مثل:

الكفاءة: كانت عملية تلقي العطاءات والتحقق 	 
من صحة املستندات واختيار العطاء الفائز 

تستغرق في املتوسط 30 ساعة يدوياً، ولكنها 
 .KONEPS تستغرق ساعتني فقط في نظام
عالوة على ذلك، وفر KONEPS ما يقرب من 

8 ماليني دوالر من تكاليف املستندات الورقية 
التي لم تعد تطبع نظراً للتعامل معها 

إلكترونياً. 

الشفافية: تتوافر املعلومات ونتائج العطاءات في 	 
الوقت احلقيقي، مبا في ذلك تفاصيل العقد، وتتاح 

بعد ذلك للجمهور. 

وفر التكلفة: يتم توفير ما يقرب من 8 مليارات 	 
دوالر أمريكي سنوياً لكل من القطاعني العام 

واخلاص من تكاليف املعامالت بفضل استخدام 
 .KONEPS نظام

التجربة تبني أهمية الدعم عالي املستوى

لتوضيح هذه النقطة، قدم عرضان إيضاحيان من 
املغرب وتونس عن األنظمة اإللكترونية للمشتريات 

بكل منهما، )على النحو اجململ في اإلطار 1 أدناه(، 
ويظهر فيهما تباين مثير لالهتمام: حيث متكنت 

املغرب من خالل إستراتيجية التحسني التدريجي من 
إضافة وحدات منطية إلى نظامها مبرور الوقت، بينما 

أطلقت تونس نظاماً إلكترونياً للمشتريات يضم 
العديد من السمات املتقدمة دفعة واحدة. 

ومن بني األمثلة األخرى بلدية دبي )اإلمارات العربية 
املتحدة( وكوريا. وعلى الرغم من وجود العديد من 

االختالفات األساسية بني األنظمة املعروضة، كانت 
بينها مواضيع مشتركة أيضا، مثل ضرورة إشراك 
األطراف املعنية في عملية املشتريات من البداية 

للنهاية. 

كما عززت العروض اإليضاحية أيضاً فكرة ضرورة 
مواءمة النظام اإللكتروني للمشتريات مع ظروف 

البلدان. 

وقد أظهر منوذج دبي مدى قوة وأهمية وجود تكليف 
واضح وقبول قوي من جانب اجلهات التنفيذية. ففي 

أوائل عام 2000، صدر مرسوم يلزم جميع الكيانات 
القانونية بالبدء في استخدام أنظمة احلكومة 

اإللكترونية. وفي إطار االضطالع بهذا التكليف، 
اطلعت احلكومة على العوامل األساسية الالزمة 

لضمان جناح األنظمة، والتي حددتها في:

الرعاية القوية من جانب اإلدارة التنفيذية	 

كفاءة تخصيص املوارد املالية والبشرية،	 

كفاءة التسويق والتركيز على خدمة العمالء مع 	 
تقدمي عرض قيم جلميع األطراف املعنية

اإلدارة املستمرة للتغيير وإشراك املستخدم 	 
النهائي أو العميل في التطوير
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إال أن النظام اإللكتروني للمشتريات يؤدي في 
احلقيقة إلى تعزيز فرص مؤسسات األعمال الصغيرة 

واملتوسطة في الفوز بالعقود احلكومية، من خالل:

إتاحة املعلومات عن العطاءات على نطاق واسع 	 
بحيث يسهل الوصول إليها. 

احلد من العقبات أمام املنافسة. 	 

متكني مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة 	 
من تقدمي منتجاتها جلهات الشراء احلكومية في 

صورة كتالوج على اإلنترنت )في البلدان التي 
تتوافر بها إمكانيات الشراء اإللكتروني(. 

وكان ذلك بارزاً في حالة نظام KONEPS، حيث 
تضاعفت أعداد مؤسسات األعمال الصغيرة 

واملتوسطة املسجلة للمشاركة في العطاءات، 
بعد بدء العمل به. فبدون األنظمة اإللكترونية 

للمشتريات، يتعني على مؤسسات األعمال الصغيرة 
واملتوسطة تصفح الصحف اليومية بحثاً عن 

إعالنات العطاءات املناسبة. وعلى العكس، فإن نظاماً 
من األنظمة اإللكترونية للمشتريات، مثل املوجود 
باملغرب، يتيح لهم االشتراك في خدمات اإلخطار 
عبر البريد اإللكتروني عن العطاءات اجلديدة التي 

تستوفي معايير معينة تتعلق بأنشطة أعمال تلك 
املؤسسات. 

وبطبيعة احلال، اعترف اخلبراء بأهمية تعليم 
مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة وبناء قدراتها 

التكنولوجية. ولكن إذا اتسمت بوابات األنظمة 
اإللكترونية للمشتريات بالسهولة والتلقائية، 

فستتمكن تلك املؤسسات من تصفح تلك األنظمة. 

وفيما يتعلق مبسألة املشاركة الدولية في ظل 
النظام اإللكتروني للمشتريات، تباينت السياسات 

باختالف البلدان. فبعض البلدان لديها متطلبات 
للتأهيل املسبق، نقلتها تلقائياً إلى النظام 

اإللكتروني للمشتريات، مما يعّقد عملية التأهل 
للعطاءات على الشركات الدولية التي خارج النظام. 

ولزيادة املنافسة، تفرض بعض البلدان متطلبات 
الحقة على التأهل فقط، بحيث يُطلب من مقدمي 

العطاءات، بعد تقدمي العطاءات اإللكترونية، إثبات 
قدرتهم على تلبية املتطلبات. 

 	 KONEPS ومن بني املزايا األخرى: يوفر نظام
القدرة على تتبع األسعار واملواصفات. 

ورغم أنه من املستحسن أن يتضمن اإلطار القانوني 
إلزاماً باستخدام النظام، فإن KONEPS شهد جناحاً 

في التعامالت التي تقع خارج مجاله. ففي أحد 
األعوام األخيرة، كان 53 في املائة من الطلبات التي 

عاجلها KONEPS من أولئك امللزمني باستخدام 
النظام، في حني استخدمت النسبة الباقية، 

47 في املائة، KONEPS باختيارها. وإجماالً، بلغت 
تعامالت KONEPS نسبة 34 في املائة )34 مليار 
دوالر أمريكي( من أنشطة املشتريات العامة في 

كوريا في عام 2011 ويتضمن 44 ألف كيان حكومي 
و228 ألف مورد. ويجري حالياً تطبيق ذلك النظام 

في تونس إلى جانب بلدان أخرى. 

أثر النظام اإللكتروني للمشتريات على توفير 
الوظائف وعلى املشاركة

أبدى بعض املشاركني في املؤمتر تخوفهم من 
تسبب األنظمة اإللكترونية للمشتريات في فقدان 
الوظائف احلكومية، حيث تنهض اآلالت باملهام بدالً 

من األشخاص. وطمأن اخلبراء اجلميع بأن األنظمة 
اإللكترونية للمشتريات تتطلب متخصصني ماهرين 

وأن النظام ليس سوى استكمال لقدرات املوظفني، 
من خالل إمتام املهام األكثر صعوبة بالنسبة للعنصر 
البشري، مثل احلصول على البيانات وتنظيمها وإعداد 

تقارير مخصصة ورسوم بيانية. وحتى األنظمة 
املتقدمة، مثل نظام KONEPS في كوريا، فإنها تضم 
جلان تقييم بشرية تقوم على إدخال البيانات والنتائج 

إلى النظام اإللكتروني للمشتريات لتحليلها. 

وكان املشاركون مهتمني بالتعرف على آثار األنظمة 
اإللكترونية للمشتريات على قدرة مؤسسات 

األعمال الصغيرة واملتوسطة والشركات الدولية 
على املشاركة في عمليات املشتريات. كما أعربوا عن 

مخاوفهم من أن جتد مؤسسات األعمال الصغيرة 
واملتوسطة، التي تشكل القسم األكبر في اقتصاد 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، صعوبة في 
التعامل مع النظام اإللكتروني للمشتريات. وأوضح 

اخلبراء في معرض إجابتهم أن الشركات األقل تطوراً 
 تكنولوجياً رمبا تستغرق بعض الوقت للتعلم، 
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فباإلضافة إلى التشريع، فإن إمكانية توفير الوقت 
واملال متثل حافزاً مهماً أيضاً. وفي اإلمارات العربية 
املتحدة، ميكن إجناز املوافقات البلدية في يوم واحد 

في حالة طلبها عن طريق اإلنترنت، في مقابل 
أسبوع إذا قُدمت ورقياً. وفي حاالت أخرى، تقدم بعض 
البلدان تخفيضاً على رسوم اخلدمة اإللكترونية، في 

حالة استخدام النظام، وتصنف استخدام النظام 
اإللكتروني للمشتريات وتعلن عنه في إطار جهود 

أوسع لتصنيف فعالية اإلدارات احلكومية. 

وأخيراً، غالباً ما تنشأ املقاومة نتيجة لعدم الفهم 
أو املعرفة. لذا يشدد اخلبراء على األهمية البالغة 

ألنشطة إدارة التغيير والتدريب، بصورة مكثفة 
ومتكررة. 

حتديات إضافية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا تواجه تنفيذ النظام اإللكتروني 

للمشتريات

تتحرك بعض البلدان في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، كما سبق بيانه، نحو اعتماد حلول 

النظام اإللكتروني للمشتريات. غير أن النظام 
اإللكتروني للمشتريات بصفة عامة يعتبر أقل 

نضجاً واستخداماً في املنطقة مقارنة بالبلدان في 
أوروبا أو آسيا أو أمريكا اجلنوبية. 

وتوسع اإلمارات العربية املتحدة نطاق العطاءات 
بحيث يضم الشركات الدولية، شريطة إبداء 

موافقتها على فتح مكتب بالبلد واحلصول على 
رخصة جتارية. وتسمح كوريا بالعطاءات الورقية 

كاستثناء لألعضاء في بعض االتفاقيات التجارية. 

حشد الدعم للنظام اإللكتروني للمشتريات

على الرغم من اقتناع املشاركني بقيمة النظام 
اإللكتروني للمشتريات، فإنهم تساءلوا عن كيفية 

إقناع كبار املسؤولني بجدوى االستثمار فيه 
وكيفية التشجيع على استخدامه بعد إنشائه. 

وحلشد الدعم من أعلى إلى أسفل وجتنب احلواجز 
التشريعية التي قد تؤخر من تطويره، كان من 

بني االقتراحات البدء بإطالق أنظمة جتريبية أصغر 
حجماً )على سبيل املثال، داخل الوزارات التعاونية( 

واالستفادة من النجاحات التي حتققها األنظمة 
التجريبية في كسب التأييد لإلجراءات التدخلية 

األشمل. 

وفي حني يعد اإللزام باستخدام النظام من خالل 
التشريعات خطوة أولى مهمة، كما سبق ذكره 

في حالة كوريا، فإن بعض البلدان تقدم حوافز 
وتفرض عقوبات. وهناك بلدان أخرى مثل أستراليا 

والبرازيل ونيوزيلندا، ال تقدم سوى النظام اإللكتروني 
للمشتريات كخيار للمشتريات. ومن ناحية أخرى، 

مؤشرات املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا اجلدول 1: 

البلد
الترتيب على مؤشر تطور تكنولوجيا 

ً املعلومات واالتصاالت، من 159 بلدا

عدد مستخدمي خدمة اإلنترنت 
 الثابتة عريضة النطاق 
لكل 1000 من السكان

االشتراكات في خدمات الهاتف 
احملمول لكل 1000 من السكان

960.9506مصر

742.2866األردن

971.5722املغرب

852.2846تونس

اإلمارات العربية 
املتحدة

2912.42,086

 املصدر: التنافسية وتنمية القطاع اخلاص: رواد األعمال اجلدد ومؤسسات األعمال عالية النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ص 95، 
 صادر عن منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي واملركز الدولي لبحوث التنمية، 2012. 

 .]http://www. lwv. org/files/OECD%20Competitiveness%20and%20Private%20Sector%20Backgroun-English. pdf[
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اتخاذ تدابير مبتكرة متنوعة، مبا في ذلك استخدام 
مقاهي اإلنترنت ومواءمة األنظمة لالستفادة من 

شبكات احملمول األكثر تطوراً. 

اخلطوات التالية والتوصيات

أبدى املشاركون في املؤمتر اهتماماً عاماً باملضي 
قدماً في اعتماد النظام اإللكتروني للمشتريات في 

بلدانهم، واقترحوا كذلك أن تعمل بلدان املنطقة 
معاً على تطوير بوابة إلكترونية تسمح لهم بتبادل 

املعلومات واخلبرات والتجارب املعنية باملشتريات، 
وتكون أداة لنشر اإلعالنات عن إجراءات العطاءات 

التي من شأنها توسيع نطاق فرص العمل للشركات 
العاملة باملنطقة وزيادة املنافسة على العطاءات 

احلكومية. وأخيراً عرض وفد املغرب استضافة تلك 
البوابة. 

ومن أسباب ذلك، على األرجح، نقص االستثمار في 
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات في املنطقة. 

فقد توصل أحد التقارير5 التي صدرت مؤخراً عن 
البنك األفريقي للتنمية إلى أن سوق االتصاالت 

عريضة النطاق )Broadband( في املنطقة تعاني 
من تأخر شديد، على الرغم من متاثل البنية التحتية 
للهاتف احملمول بني منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان 

االقتصادي )انظر اجلدول 1(:

على الرغم من التحديات التي يثيرها انعدام أنظمة 
البنية التحتية، فقد أظهرت النماذج، التي ألقي 

عليها الضوء أثناء املؤمتر، أن هذه التحديات ليست 
مستعصيًة على احلل وميكن التخفيف منه من خالل 

  البنك األفريقي للتنمية، النشرة االقتصادية 2012.  5
 .[http://www. afdb. org/]
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بناء القدرات لنظام املشتريات العامة

يهدف بناء القدرات لنظام املشتريات العامة إلى 
زيادة املهارات والقدرات التخصصية للمسؤولني عن 

تنفيذ وإدارة نظام املشتريات. وبذلك، فإن جناح أي 
برنامج إلصالح نظام املشتريات العامة يستلزم أن 

يكون بناء القدرات هو احملور األساسي لذلك البرنامج. 
وقد أقر املشاركون في املؤمتر بأن بناء القدرات أصبح 

مُيثل وبصورة متزايدة أولويًة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، السيما في ظل رغبة 
احلكومات في إصالح أنظمة املشتريات العامة 

استجابة الزدياد مطالبة املواطنني بقدر أكبر من 
الشفافية واملساءلة واملشاركة. 

النظرة إلى املشتريات العامة بوصفها مجرد 
وظائف إدارية روتينية

أجمع املشاركون في املؤمتر على أن التحدي األهم 
الذي يواجه بناء قدرات أنظمة املشتريات العامة، 

يكمن – مثلما هو احلال في الكثير من أنحاء العالم – 
في عدم إدراك احلكومات مدى أهمية وظيفة 

املشتريات العامة في إجناز البرامج اإلمنائية للبلدان. 
ومن ثم، يؤدي ذلك إلى اعتبار أن وظيفة املشتريات 

العامة هي مجرد وظيفة نسخية روتينية غير 
ُمندرجة ضمن الوظائف املهنية التخصصية في 

اخلدمة املدنية عالوة على انخفاض مستويات رواتب 
وأجور شاغليها والفرص احملدودة للتقدم في السلم 

الوظيفي. ونتيجة لذلك، فإن الكثير من موظفي 
املشتريات العامة في املنطقة يفتقرون إلى املهارات 
والقدرات التخصصية الالزمة ألداء أعمال املشتريات 

العامة. وغالباً ما يتجه كثير من املوظفني الذين 
يحصلون على تدريب واآلخرون من ذوي األداء اجليد إلى 

وظائف بعيدة عن املشتريات أو تقوم هيئات أخرى 
باستقطابهم في وظائف مبزايا أفضل. 

وثمة اعتبار آخر يتمثل في الفجوة بني أفراد إدارة 
املشتريات بأي هيئة حكومية ونظرائهم من إدارة 

املبيعات في أي شركة خاصة، سواًء من حيث 
الكفاءة واملهارة أو من حيث البيئة التي يعملون 

فيها، األمر الذي ينتج اختالالً في التفاعل بني أفراد 
هاتني اجملموعتني. والواقع أن عدم التكافؤ يُعرَض 

الهيئة احلكومية القائمة بالشراء للخطر، ومُيكُنه 
في أسوأ األحوال أن يُشجع على الفساد الذي 

يؤثر بدوره على فعالية تكاليف وكفاءة معامالت 
املشتريات العامة والفاعلية الكلية للهيئة 

احلكومية املعنية. 

دور البيئة املؤاتية

أكد مقدمو العروض اإليضاحية واملشاركون في 
املؤمتر أن حتقيق أهداف بناء القدرات يتم بأفضل 

صورة عند تنفيذه في إطار برنامج إصالحات أوسع 
نطاقا يخلق بيئة تنظيمية ومؤسسية مؤاتية 

للمشتريات العامة. فمن شأن استحداث أحكام 
معنية بتحسني احلوكمة والشفافية واملساءلة أن 

يُفضي إلى تشجيع قيم النزاهة واالنفتاح التي هي 
عوامل بالغة األهمية للمشتريات العامة، واعتماد 
إجراءات مبسطة وأدوات حديثة وممارسات موحدة 

تُسهم بشكل غير مباشر في حتسني القدرات. 
وباملثل، فإن إصدار تفويض تشريعي لبناء القدرات 
بصورة منتظمة ملوظفي املشتريات يضع األساس 
لتقدمي التدريب الالزم وتسهيل الطابع املؤسسي 

ملهام التدريب داخل النظام. والسبيل األفضل 
لتحقيق ذلك هو إنشاء هيئة معنية 

"طاملا يُنظر إلى وظائف املشتريات العامة 
على أنها وظائف نسخية فقط، فإنها 
لن تستطيع استقطاب أفضل الكوادر 

والكفاءات". 

 شيال وايت، 
 رئيسة قسم التنمية الدولية 
 .)CIPS( باملعهد املعتمد للمشتريات والتوريدات
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باجلوانب التنظيمية واإلشرافية والرقابية ال تنحصر 
مسؤوليتها في ضمان املطابقة وامتثال عمليات 

املشتريات العامة للقواعد والقوانني واللوائح 
التنظيمية املرعية فحسب، بل تكون ُمفوضة أيضا 

بتنفيذ بناء قدرات العاملني في هذا اجملال. ومن ناحية 
أخرى، فإن التدريب، بالرغم من أهميته، لن يكون 

كافيا لبناء قدرات تخصصية شاملة للمشتريات 
العامة في احلاالت التي ال تقوم فيها البيئة احمليطة 

مبساندة األداء والتقّيد واالمتثال والسلوكيات 
األخالقية. 

ما هو الوضع احلالي في بلدان منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا؟

انتهجت بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا طرقاً 
مختلفة لبناء قدرات العاملني في مجال املشتريات 

العامة، وحققت نتائج متفاوتة. 

DRAFT

أطلقت احلكومة اليمنية برنامجاً شامالً إلصالح نظام 
املشتريات واملناقصات في الوزارات واجلهات احلكومية، استنادا 

إلى النتائج والتوصيات الواردة في تقرير تقييم املشتريات 
القطرية الذي أعده البنك الدولي في عام 2000. وتضمنت 
النتائج الرئيسية سّن قانون جديد للمشتريات العامة في 
عام 2007، وإعداد وإصدار اللوائح التنفيذية املعززة للقانون 

اجلديد وإعداد وثائق وطنية موحدة ملناقصات السلع واألشغال 
واخلدمات االستشارية. واستحدث النظام اجلديد أحكاماً تقضي 
بزيادة الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص في املشتريات العامة. 

كما اسُتحدثت أيضا ممارسات وإجراءات لتعزيز الشفافية 
والنزاهة واالستقامة وتشجيع مشاركة القطاع اخلاص. 

وكان بناء القدرات الالزمة لتنفيذ النظام اجلديد هو التحدي 
األكبر الذي واجهته جهود اإلصالح. فبمرور السنني، فقدت 

احلكومة غالبية العاملني املؤهلني في مجال املشتريات العامة 
الذين انتقلوا للعمل إما في وحدات تنفيذ املشروعات التي 

متولها اجلهات املانحة أو شركات النفط اخلاصة التي عرضت 
رواتب وأجوراً تنافسية مبستويات عالية. وقامت الهيئة العليا 

للرقابة على املناقصات واملزايدات بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية 
جلميع العاملني في إدارات املشتريات العامة وأعضاء جلان 

املناقصات واملزايدات في جميع احملافظات اليمنية. وباإلضافة 
لذلك، جرى تنظيم سلسلة من حلقات العمل الدراسية في 

الفترة بني عامي 2001 و2005 لتحفيز اهتمام الدوائر احلكومية 
ورفع مستوى الوعي مببادئ ومزايا القانون اجلديد للمشتريات 

العامة. 

ونظرا لنقص اخلبرات واملؤهالت التخصصية بني العاملني في 
املشتريات العامة وغياب االهتمام وااللتزام من قبل احلكومة، 

واجهت عملية التدريب عددا من التحديات التي حالت دون 
حتقيق النتائج املرجوة. ومتثلت التحديات الرئيسية فيما يلي:

مقاومة التغيير ونقص "التزام" املسؤولني احلكوميني 	 
بتحديث نظام املشتريات العامة من خالل زيادة الشفافية 

واملساءلة والنزاهة. 

امتناع األطراف احلكومية األساسية عن اعتماد التغيرات 	 
املقترحة؛

افتقار املوظفني املرشحني حلضور دورات تدريبية عن 	 
املشتريات العامة إلى املؤهالت واملعلومات األساسية 

باإلضافة إلى كوْن معظم هؤالء من العاملني املؤقتني. 

نقص املدربني املؤهلني ومعاهد التدريب املتخصصة. 	 

عدم املالءمة أو النقص في مناهج التدريب املتسمة باالفتقار 	 
إلى املضمون العملي وصعوبة الفهم. 

على الرغم من أن معاجلة بعض هذه التحديات أكثر سهولة من 
البعض اآلخر، فإن التحدي احلرج يظل متمثالً في نقص الوعي 

وعدم إدراك كبار املسؤولني احلكوميني ملدى أهمية املشتريات 
العامة في حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 

التحديات القائمة في بناء القدرات  اإلطار 2 
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DRAFT

وعلى الرغم من أن منهجيات بناء القدرات حتركها 
بدرجة كبيرة التحديات والظروف الُقطرية، ومنها 

وضعية إصالحات املشتريات العامة في كل بلد، 
فإن دراسات احلاالت التي قدمها وفدا اليمن )انظر 

اإلطار 2( واملغرب، واملناقشات التي تلتها، أوضحت أن 
التحديات مشتركة. 

تواجه برامج بناء القدرات والتدريب في مجال 
املشتريات العامة ببلدان منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا عددا من العوائق املشتركة، منها 

قلة املوارد املالية وغياب التقييم للمهارات والقدرات 
املتخصصة املطلوبة أو الفجوات القائمة. وقد اعتمد 

الكثير من البلدان نُُهجا لبناء القدرات يعيبها 
التجزؤ الشديد، ولم تتمكن بعد من مأسسة عملية 

بناء القدرات بغرض املساعدة في بناء قاعدة املعرفة 
داخل البلد. وتشمل التحديات املشتركة األخرى 

نقص املدربني املؤهلني ومعاهد التدريب املتخصصة، 
ومستوى اجلودة النوعية والتغطية في برامج 

التدريب، إلى جانب املمارسة احملدودة إلجراءات موحدة 
وأدوات حديثة في نظام املشتريات احلكومية. 

عالوة على ذلك، عجزت برامج التدريب على 
املشتريات العامة في املنطقة عن تلبية احتياجات 
ممارسي املشتريات الذين حصلوا على التدريب، ومن 
ثم، لم تزود املسؤولني مبجموعة املهارات والقدرات 
التخصصية الالزمة لتنفيذ املهام املوكلة إليهم. 

ويشجع الكثير من هذه البرامج في العادة االلتزام 
بالقواعد واإلجراءات التنظيمية واإلجراءات الداخلية 

بدال من تقدمي معارف شاملة. وفي الواقع، يجب أن 
تؤكد على اخلبرة التقنية اخلاصة باألنظمة والقواعد 

واللوائح التنظيمية للمشتريات العامة؛ واملعرفة 
الفنية بتخطيط املشتريات؛ وإعداد وثائق املناقصات 

واملواصفات الفنية؛ وأساليب تقييم العروض مثل 
حتليل تكاليف دورة حياة املنتج؛ وإدارة العقود؛ 
ومعرفة اجلوانب القانونية التي تشمل تسوية 

املنازعات، وُحسن االطالع على االتفاقيات التجارية 
الوطنية والدولية؛ وإدارة املشتريات؛ واجلوانب 

التمويلية واملصرفية؛ باإلضافة إلى مهارات التعامل 
واالتصال الشخصي، واملهارات التحليلية وحل 

املشكالت؛ واالستقامة والنزاهة وأخالقيات املهنة، 
الخ. 

املغرب: بناء القدرات في إطار برنامج إصالحي 
لنظام املشتريات العامة

يدرك املغرب احلاجة إلى اعتماد إستراتيجية حقيقية 
لبناء القدرات في نظام املشتريات العامة نتيجة 

لعدة عوامل إيجابية متزامنة: )1( املناقشات 
العامة التي بدأت في عامي 2008 و2009 في سياق 
املؤمترات الوطنية املعنية بدراسة القيود واملعوقات 
التي واجهتها عمليات اإلصالح السابقة، والقيود 

التي نشأت، جزئيا على األقل، بسبب النقص أو 
عدم التكوين املهني للعاملني في مجال املشتريات 

العامة؛ )2( إقرار دستور جديد في عام 2011 يتضمن 
18 مادة على األقل لتعزيز الشفافية واألخالقيات 

والنزاهة واملساءلة ومكافحة الفساد؛ )3( مشاركة 
احلكومة اجلديدة في تشجيع الشفافية ومحاربة 

الفساد؛ )4( أهمية إصالح قوانني وأنظمة املشتريات 
العامة وتنفيذها الذي يتطلب إجنازه من قبل مديري 

تلك األطر املبتكرة. 

تضطلع إستراتيجية بناء القدرات، في املدى القصير، 
باإلشراف على تدريب املمارسني على اللوائح 

التنظيمية اجلديدة للمشتريات العامة. ولتحقيق 
ذلك، يجري إعداد برنامج تدريبي يسانده البنك 

الدولي. ويهدف البرنامج إلى تدريب املدربني الذين 
سيكونون بدورهم مسؤولني عن تدريب موظفي 

املشتريات العامة. 

وفي املدى املتوسط، تتوقع اإلستراتيجية اجلديدة 
مدى احلاجة إلنشاء هيئة تنظيمية مسؤولة عن 

اإلشراف على تصميم وتقدمي برامج التدريب على 
كافة املستويات. ومن املتوقع أن تتم خالل 6 شهور، 

على أقل تقدير، تغطية 6 آالف من ممارسي املشتريات 
العامة في جميع الوزارات ذات الصلة ونقاط 

خدماتها اخلارجية واجلماعات احمللية واملؤسسات 
احلكومية. وسوف تكون االحتادات املهنية مسؤولة 
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عن تدريب األطراف ذات الشأن واملصلحة من القطاع 
اخلاص. ويستخدم برنامج التدريب مزيجاً من 

الوسائل واألمناط التي تشمل: الدورات األكادميية/
التدريبية، والتعلم اإللكتروني، والتوجيه/التدريب 

والتعاون الدولي )الثنائي ومتعدد األطراف(. وسوف 
تتضمن مواد التدريب أدلة إرشادية منهجية وأدوات 

الوسائط اإلعالمية املتعددة )مالتي ميديا(. 

وفيما يتعلق بالدروس الرئيسية املستفادة من 
 جتربتهم احلديثة نسبيا، شدد املسؤولون املغاربة 

على أهمية:

وضع إستراتيجية لبناء القدرات مستجيبة 	 
الحتياجات محددة بوضوح من خالل تقييم 

النظام القائم؛

تقييم التدريب بصورة منتظمة لقياس اآلثار 	 
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة؛

التأكد من اتساق وانسجام برامج وأدوات التدريب 	 
من أجل حتسني العالقة بني التكاليف واملنافع 

وتعزيز قابلية االستدامة. 

كيف مت تنفيذ بناء القدرات في أماكن أخرى 
في العالم؟

في إطار سعيها احلثيث لبناء قدرات املوظفني 
املعنيني، من املهم أن تستفيد بلدان الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا من خبرات وجتارب اآلخرين الذين 
أسفرت جهود بناء قدرات أنظمة مشترياتهم 

العامة عن حتقيق نتائج ملموسة. وفي هذا السياق، 
مت عرض دراسة احلالة اخلاصة بنيوزيلندا وأمثلة 

ملنظمات التدريب الدولية املشاركة بصورة نشطة 
في بناء القدرات ولها حضور في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا )انظر اإلطار 3(. وميكن 
لهذه املنظمات وجهات أخرى أن تكون شريكا جيدا 

للحكومات في بناء قدرات مؤسسات التدريب 
والتعليم الوطنية ومتكينها من تقدمي برامج 

"داخلية" لبناء القدرات والتدريب. 

نيوزيلندا: بناء قدرات نظام املشتريات العامة 
وحتقيق نتائج ملموسة

في عام 2008، في إطار جهودها لتوفير موارد مالية 
وحتسني األداء بعد اندالع األزمة املالية العاملية، 

شرعت حكومة نيوزيلندا في تنفيذ برنامج إلصالح 
املشتريات العامة بتمويل أولي قدره 3 ماليني 

دوالر،تضمن األهداف األربعة التالية:

خفض التكاليف من خالل تنسيق العقود	 

بناء القدرات والكفاءات	 

زيادة مشاركة مؤسسات األعمال	 

حتسني احلوكمة والرقابة واملساءلة	 

في عام 2008، متثلت املشكلة الرئيسية في أنه 
لم يكن بنيوزيلندا سوى 7 أفراد مؤهلني فقط في 

هذا اجملال. ولم يكن التدريب على املشتريات العامة 
متاحا على الصعيد احمللي، ولذا اضطر املوظفون إلى 
الذهاب إلى بلدان أخرى مثل أستراليا للحصول على 
التدريب بتكلفة باهظة. لم يتم وقتئٍذ إدراك القيمة 

احلقيقية لنظام املشتريات العامة الذي لم يكن 
يحظى بأولوية مرتفعة. وكان من الصعوبة مبكان 
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تعيني موظفني ذوي خبرة جيدة باملشتريات العامة، إذ 
لم يكن للمتخصصني في أنظمة املشتريات العامة 
احلق في الهجرة إلى نيوزيلندا في عام 2008 بسبب 

القيود املفروضة على تأشيرات الهجرة. كما كان من 
الصعب أيضا جذب املهاجرين املهرة. 

ملعاجلة تلك التحديات وبناء قدرات نظام املشتريات 
العامة، جرى اتخاذ مجموعة اإلجراءات التالية:

شعار "اإلصالح = التغيير": اإلصالح هو التغيير 	 
الرئيسي. وبذلك انطلقت رسالة قوية واضحة 

مفادها أنه "البد من تغيير نظام املشتريات 
العامة في نيوزيلندا". وهذا يتطلب التنسيق 

املركزي، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج التدريب، من 
أجل تفعيل االستفادة من احلجم. 

املعهد املعتمد للمشتريات والتوريدات

مت إنشاء املعهد في عام 1932، وهو عبارة عن منظمة غير 
ربحية قائمة على العضوية يقع مقرها الرئيسي في اململكة 

املتحدة، ولها أربعة مكاتب إقليمية مبا في ذلك مكتبها في دبي، 
اإلمارات العربية املتحدة، الذي يغطي منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا. ويعمل هذا املعهد على تشجيع وتطوير املعايير 
واملهارات والقدرات، وتقدمي أدوات وأساليب أفضل املمارسات 

وأرقى أشكال الفكر املهني للعاملني في مجاالت املشتريات 
وإدارة التوريدات. ومن بني أمثلة قصص النجاح الذي حققه 

املعهد ما يلي:

بنغالديش ــ اجتاز 40 من موظفي املشتريات احلكومية 	 
اختبارات املعهد للعضوية/ التصديق املهني. وتوجد في 

بنغالديش اآلن 3 مراكز دراسية لتقدمي التدريب الالزم 
للحصول على املؤهالت املهنية وفقا ملعايير املعهد، 

وبذلك انتفت احلاجة إلى االعتماد على مدربني دوليني. 

بوتان ــ شارك أكثر من 500 موظف في تلقي التدريب 	 
من املعهد.  واضطلع املعهد مبساعدة بوتان في إنشاء 

مركز دراسي لتقدمي كافة برامجه التدريبية. وأنشأت بوتان 
برنامجا لشهادة املطابقة واالمتثال في املشتريات احلكومية، 

وهي أول شهادة وطنية من نوعها في البالد. 

لبنان ــ يقوم املعهد بتقييم البرنامج احلالي للتدريب 	 
على املشتريات احلكومية ووضع برامج جديدة. 

أفغانستان ــ تنخرط مجموعة من املوظفني في الدراسة 	 
حاليا للحصول على شهادة املعهد في املشتريات. 

االحتاد الدولي للمهندسني االستشاريني يُنشئ مركزا 
للتدريب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

جرى إنشاء االحتاد الدولي للمهندسني االستشاريني )فيديك( 
قبل 100 عام، ويقع مقره الرئيسي في جنيف، سويسرا. ويعمل 

االحتاد على تعزيز وتنفيذ األهداف اإلستراتيجية لصناعة 
الهندسة االستشارية بالنيابة عن االحتادات املتمتعة بعضويته، 

مبا في ذلك نشر وتوزيع املعلومات واملوارد املهنية على األعضاء. 
وتغطي العضوية في االحتاد اليوم 1.5 مليون مهندس استشاري 

في 94 بلدا. 

يضطلع االحتاد بنشر مناذج العقود الدولية املوحدة ووثائق أفضل 
املمارسات العملية مثل بيان السياسة، وأوراق النوايا واالجتاهات، 

واملبادئ التوجيهية، والكتيبات اإلرشادية التدريبية وأدوات 
التدريب. وتشمل موضوعات اإلدارة ضمان اجلودة، وإدارة اخملاطر، 

وسالمة األعمال، والبيئة واالستدامة. وتتضمن موضوعات 
عمليات ومهام األعمال اختيار االستشاريني، واالختيار املستند 

إلى اجلودة، واملناقصات، واملشتريات، والتأمني، واملسؤوليات 
وااللتزامات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات. ويقدم االحتاد أيضا 

برامج تدريبية معتمدة في مجال إدارة العقود لبناء القدرات 
احمللية في القطاعني العام واخلاص. وفي عام 2012، أنشأ االحتاد 

مركزا معتمدا للتدريب في عّمان، األردن. ويقدم هذا املركز دورات 
تدريبية في مجاالت متنوعة

  املصدر: املوقع اإللكتروني للمعهد املعتمد للمشتريات والتوريدات
[/http://www. cips. org] واملوقع اإللكتروني لالحتاد الدولي للمهندسني 

[http://www. fidic. org/] االستشاريني

املنظمات الدولية العاملة في مجال التدريب على املشتريات وإدارة العقود اإلطار 3 
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التوصيات الرئيسية واخلطوات التالية لبناء قدرات 
أنظمة املشتريات العامة. 

وضع إستراتيجية شاملة لبناء القدرات وتنظيم 
حملة إعالمية

ملعاجلة حتديات بناء القدرات، شدد املشاركون في 
املؤمتر على ضرورة قيام كل بلد من بلدان املنطقة 
بوضع واعتماد إستراتيجية شاملة لبناء القدرات 

حُتدد أهدافا وغايات واضحة، وبرامج تدريبية، 
ومسؤوليات وأشكال التنفيذ، مبا في ذلك متابعة 

نتائج التدريب. ويجب استكمال هذه اإلستراتيجيات 
بحمالت تواصل مالئمة ومبادرات لزيادة توعية 

جميع األطراف صاحبة الشأن واملصلحة، مبا في 
ذلك كبار املسؤولني احلكوميني، بخصوص األهمية 

اإلستراتيجية للمشتريات العامة في حتقيق األهداف 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية للبلد. 

يجب أن تستند إستراتيجية بناء القدرات إلى 
عمليات تقييم ملوظفي املشتريات العامة واألطراف 
األخرى صاحبة الشأن واملصلحة في البلد. وينبغي 

أن حتدد اإلستراتيجية)1( مزيج املهارات والقدرات 
التخصصية الالزمة ملوظفي املشتريات؛ )2( برامج 

التدريب املقرر تقدميها، مبا في ذلك دمج التدريب على 
املشتريات العامة في البرامج التدريبية ذات العالقة 

التي تقدمها اجلامعات والكليات ومراكز التعليم 
املستمر؛ )3( معاهد التدريب؛ )4( إنتاج الكتيبات 
واألدلة اإلرشادية الالزمة؛ )5( مأسسة ومواءمة 
وتنسيق برامج بناء القدرات وإسناد مسؤولية 

اإلشراف والرقابة إلى هيئة مختصة. 

إضفاء الصفة املهنية على وظائف 
املشتريات العامة

توجد حاجة عاجلة إلى إدراج وظائف املشتريات 
العامة ضمن فئات الوظائف املهنية املميزة في 

اخلدمة املدنية. وينطوي ذلك على تعريف احلد 
األدنى للمهارات والقدرات التخصصية املطلوبة 
للمستويات الوظيفية اخملتلفة، وضمان تطبيق 

مستويات رواتب وأجور مجزية لهذه الوظائف وتوفير 
فرص جيدة للترقية والتقدم في السلم الوظيفي. 

أضيفت مهنة أخصائيي املشتريات العامة إلى 	 
املتطلبات في نظام احلصول على التأشيرة: 

ومثلما هو احلال بالنسبة للممرضني واملمرضات 
واألطباء، بدأ املزيد من ذوي اخلبرة باملشتريات 

العامة في دخول نيوزيلندا. 

استحداث البرنامج التعليمي للمعهد القانوني 	 
ملهن املشتريات: مت توجيه البرنامج خلدمة 

موظفي القطاع العام ودعمه جلعل تكلفة 
االلتحاق به ميسورة. 

القيام بعمليات تقييم قدرة وكفاءة نظام 	 
املشتريات العامة: لبناء قدرات عريضة عبر كافة 

عمليات املشتريات العامة للحكومة بأكملها 
)200 هيئة(، أجِريت عمليات تقييم مستقلة 

لقدرات الهيئات واملصالح احلكومية مبساعدة 
استشاريني مستقلني بهدف وضع خطة تطوير 

جيدة لكل هيئة. ورفع شأن املشتريات العامة 
ومكانتها: إبراز مكانة نظم املشتريات العامة 
ليتمكن الناس من إدراك قيمتها. وشمل ذلك 
الوزراء، وكبار املسؤولني التنفيذيني، واملوردين، 

واملطبوعات )ومواقعها اإللكترونية(، واإلنترنت، 
ويوتيوب. ويجب أن حتتفي اجلوائز واملؤمترات 

بقصص النجاح، والترويج ألهمية نظم 
املشتريات العامة. 

وفي عام 2012، حققت حكومة نيوزيلندا وفورات 
في التكلفة بلغت 353 مليون دوالر. وينتظم أكثر 

من 100 شخص في الدراسة في برنامج املعهد 
املعتمد للمشتريات والتوريدات الذي قدم أكثر من 

1500 يوم تدريبي. وتستثمر الهيئات احلكومية 
الرئيسية القائمة بالشراء في إصالح النظام، فضال 

عن احلصول على 6 جوائز دولية، ووصول البرنامج إلى 
مرحلة التمويل الذاتي في خالل 12 شهرا. ويرغب 

مجلس الوزراء النيوزيلندي في حتقيق املزيد. 

ولنجاح مبادرات اإلصالح املماثلة، من األهمية مبكان 
إرسال إشارات قوية داعية إلى التغيير. ومع أن 

القيادة املركزية والتنسيق واملساندة من الوزارات هي 
عوامل بالغة األهمية في هذا الصدد، فإن الوفورات 

في التكلفة متثل جوهر إصالح نظام املشتريات 
العامة. وأخيرا، ال ميكن املبالغة في التأكيد على 

احلاجة إلى خلق احملفزات الصحيحة ومراعاة أهمية 
التسويق. 
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وفي ظل هذه الظروف، يتم ربط عمليات تعيني 
وترقية موظفي املشتريات املهنيني في املؤسسات 

احلكومية بالتمتع باملهارات املتقدمة والقدرات 
التخصصية املطلوبة واحلصول على التدريب 

الالزم. وفي املدى الطويل، يجب إنشاء برنامج فعال 
للترخيص والتصديق على الكفاءة في مجال 

املشتريات العامة )سواء تلك املكتسبة من خالل 
 التدريب الرسمي، أو التدريب في أماكن العمل، 

أو اخلبرة املكتسبة في املشتريات العامة(. 

صياغة نهج إقليمي لبناء القدرات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

على الصعيد اإلقليمي، أوصى املشاركون في املؤمتر 
بوضع مبادرات إقليمية معنية ببناء القدرات ملعاجلة 

التحديات املشتركة والبناء على جوانب القوة 
احلالية. وميكن أن تتضمن هذه املبادرات مكونات 

معنية مبا يلي: )1( تصميم برنامج تدريبي لتدريب 
املدربني باالعتماد على املوارد املتاحة حاليا لدى بلدان 

املنطقة؛ )2( إنشاء آلية لتسهيل تبادل املعرفة بشأن 
التجارب واخلبرات ذات الصلة وأفضل املمارسات التي 

يتبعها أخصائيو املشتريات العامة. 
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توسيع نطاق املشاركة في أنظمة املشتريات العامة

متثل احلاجة إلى العمل بفاعلية مع األطراف اخملتلفة 
صاحبة املصلحة املباشرة وإشراكها في احلوار اجلاري 
بشأن اإلصالحات حتدياً مستجدا أمام جناح إصالحات 

أنظمة املشتريات العامة. وفي ضوء هذا السياق، 
ركز املؤمتر في مدينة تونس على ثالث قضايا فرعية 

مرتبطة مبشاركة القطاع اخلاص واجملتمع املدني:

تبديد أجواء التشاؤم والتغلب على نقص اخلبرات: 	 
الدور املمكن للقطاع اخلاص في إطار مشروعات 

للشراكة بني القطاعني العام واخلاص؛

تعزيز فرص مؤسسات األعمال احمللية الصغيرة 	 
واملتوسطة من خالل املشتريات العامة؛

دور اجملتمع املدني في مناصرة حتسني اخلدمات 	 
العامة املقدمة، والشفافية، والنزاهة، خاصة 
فيما يتعلق باملبادرة اجلديدة للتعاقد املفتوح.

مشاركة القطاع اخلاص في مشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص

في وقت األزمة املالية العاملية وقيود امليزانيات 
العامة، تلوح آفاق حاجة احلكومات واملسؤولني 

العموميني املاسة إلى البحث عن مصادر جديدة 
لتمويل األشغال العامة وتقدمي اخلدمات للمواطنني. 

وميكن للقطاع اخلاص أن يُصبح في ظل هذه األوضاع 
شريكا إستراتيجيا قيما في متويل املشروعات عبر 
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 

أصبحت مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص منذ بعض الوقت أداة فاعلة لالستثمار طويل 

األمد ولتوفير اخلدمات العامة، ال سيما في مجاالت 
البنية األساسية واخلدمات املرتبطة بها في البلدان 

املتقدمة بشكل أساسي. وكما أكد املؤمتر، فإن 
مشروعات الشراكة بني القطاعني بدأت في الظهور 

في عدد متزايد من البلدان النامية أيضا، وأضحت 
جزءا ال يتجزأ من البرامج الوطنية الستثمارات 

البنية األساسية في بلدان األسواق الصاعدة 
والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق. 

وفي فترة السنوات العشر )بني عامي 1998 و2007(، 
استخدم 136 بلدا من البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل على األقل مشروعات الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص في تعبئة أكثر من 420 مليار دوالر 
لالستثمار في مشروعات البنية األساسية. وفي 

البلدان متوسطة الدخل – كالكثير من بلدان 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ثمة نقص 

في اإليرادات العامة الالزمة الستثمارات البنية 

األساسية. وفي هذه احلاالت، تصبح الشراكات بني 
القطاعني العام واخلاص خيارا متزايد اجلاذبية وشائع 

االستخدام خللق مصادر بديلة لتمويل مشروعات 
البنية األساسية. 

ولكن تنفيذ مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص في بلدان منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا مازال حتى اآلن في أطوار النشأة 
والتكوين. وقد أعتاد واضعو السياسات واملسؤولون 
احلكوميون احملليون العمل مع األنظمة االقتصادية 

التي تهيمن عليها بدرجة كبيرة مؤسسات األعمال 
الصغيرة واملتوسطة، وتتم إدارتها في أحوال كثيرة 
باعتبارها "شركات عائلية"، ومع القطاعات العامة 

الكبيرة. ولهذا السبب، ال تتوفر لدى الكثير من 
املسؤولني العموميني في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا احلنكة واخلبرة التخصصية الالزمة 
لتنفيذ مشروعات متسمة بالفاعلية للشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص. 

وأفضى ذلك إلى حلقة ُمفرغة يُسهم فيها قُصور 
اخلبرة في خلق أجواء التشاؤم في أوساط القطاع 

اخلاص والشك والريبة في دوره احملتمل في تقدمي 
اخلدمات العامة، إلى جانب غياب األطر السياسية 

والقانونية والتنظيمية الفعالة، مبا في ذلك إجراءات 
املشتريات العامة املعدة للشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص في هذا اجملال على نحٍو يعوق املشاركة 
املثمرة للقطاع اخلاص في عمليات املشتريات العامة. 

تضّمن املؤمتر عروضا تقدميية لنظرية مشروعات 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، تلتها دراساُت 
حاالٍت تطبيقية محددة من املنطقة )صالة احلجاج 

مبطار جدة – اململكة العربية السعودية، ومحطة 
حتلية املياه ألغراض الري في أغادير باملغرب(، ودراسة 
حالة تطبيقية من خارج املنطقة )مشروع الهاتف 

في هايتي(. 

وبرزت مالحظة واضحة من املؤمتر مفادها أن 
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص في 
املنطقة لم تعد غير مألوفة، على الرغم من أن عددا 
قليال للغاية من بلدان املنطقة هو الذي اعتمد أطرا 

قانونية وتنظيمية دقيقة للشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص. 

وطبقا للخبراء في املؤمتر، فإنه على الرغم من 
أن اخلبرة العملية قد أظهرت أن األطر القانونية 
والتنظيمية اجلديدة ليست متطلبات أساسية 

ُملزمة بصورة صارمة ملشروعات الشراكة بني 
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صياغة متروية ومدروسة لضمان اتساقه مع اإلطار 
القانوني القائم في البالد. 

وفي املؤمتر، قدمت الوكالة املغربية للطاقة 
الشمسية عرضا إيضاحيا عن مشروع محطة 

الطاقة الشمسية في ورزازات الذي يجري تنفيذه 
حاليا في املغرب. وأبرز هذا املشروع الكثير من مزايا 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، ولكنه أظهر 
أيضا بعضا من أكبر التحديات التي يواجهها، منها 

صعوبة تفعيل املعرفة والدراية الفنية العالية لكبار 
الشركاء الدوليني من القطاع اخلاص من جهة، مع 

العمل في الوقت نفسه على تشجيع التنمية 
الصناعية احمللية على النحو املطلوب، واحلاجة إليجاد 
حلول مبتكرة، واملشاكل الناشئة عن عدم توفر وثائق 

املناقصات واملزايدات وإجراءات املشتريات املناسبة 
خصيص املشروعات الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص من جهة أخرى. 

وخالل جلسات األسئلة واإلجابة واملناقشات 
املباشرة، أثيرت شواغل كبيرة حول فكرة مشروعات 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بصفة 
عامة، نظرا ألن مفهومها ال يزال جديدا وغير 

معروف بالنسبة للكثير من املشاركني. ويتمثل 
أحد املوضوعات التي نالت مناقشات حامية 

فيما إذا كانت مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص أكثر تكلفة في احلقيقة بالنسبة 

للحكومات )وبالتالي للمواطنني(، نظرا آلن القطاع 
اخلاص لن يوافق على املشاركة إال بعد ضمان 

حصوله على عائدات ومردودات مناسبة. ولكن اخلبراء 
حثوا املشاركني في املؤمتر على إمعان النظر في قدرة 
القطاع اخلاص احلقيقية على خلق القيمة في نفس 

الظروف التي تكبد فيها القطاع العام خسائر كبيرة 
في السابق، كما اتضح من عدة حاالت بارزة للنجاح 

في تنفيذ مشروعات بني القطاعني. وطلب الكثير 
من املشاركني من مقدمي العروض اإليضاحية 

طرح أمثلة عملية ملشروعات هذه الشراكة وشرح 
املنهجيات اخملتلفة املستخدمة فيها. وتناولت أسئلة 

أخرى متويل مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص واقتسام اخملاطر واستخدام إجراءات 

املشتريات العامة اإللكترونية كوسيلة مالئمة 
للعروض واملناقصات املتعلقة مبشروعات الشراكة 

بني هذين القطاعني. 

القطاعني العام واخلاص، فإنها أصبحت آليات 
مرغوبة إلى حد كبير في الوقت احلاضر. فالبلدان 

التي تُقرّ قوانني قوية منظمة ملشروعات الشراكة 
بني القطاعني تغدو قادرة على تهيئة بيئة قانونية 

راسخة وواضحة، وبذلك تنعُم االستثمارات 
باحلماية في ظل قوانني وقواعد شفافة فضال عن 
حماية املصلحة العامة. وميكن أن تؤدي مشاركة 
القطاع اخلاص في حال عدم توفر اإلطار القانوني، 
بدال من ذلك، إلى ارتفاع التكاليف وسوء اخلدمات 

وطول اإلجراءات القانونية )كما يتضح من التجارب 
الدولية(. 

وأكد املؤمتر أن هذه اإلخفاقات تبني ضرورة توفير 
أطر قانونية وتنظيمية شاملة ملشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، بغرض تسهيل حتديد 

وتخطيط وتنفيذ املشروعات التي تتم في هذا 
اإلطار. ويجب على كافة األطراف الفاعلة املعنية 

بالشراكة بني القطاعني، وخاصة املمارسني وواضعي 
السياسات، توخي جانب العناية واحلرص عند 

فحص الوضع األولي ألية خدمة من خدمات املرافق 
أو اخلدمات األخرى قبل اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا 
كانت الشراكة بني القطاعني العام واخلاص هي 

احلل املناسب، وإن كان األمر كذلك، فما هو شكل 
الشراكة األفضل لتلبية احتياجات املعنيني من 

القطاع العام واملواطنني املتأثرين. 

ونوه املشاركون في املؤمتر إلى أن هناك عددا قليال 
للغاية من األطر القانونية القائمة في املنطقة، 

وخاصة فيما يتعلق مبشروعات االمتياز. ومع مترير 
بعض اإلصالحات مؤخرا في بلدان املنطقة، مبا 

في ذلك مصر وتونس واملغرب، وجناح تنفيذ بعض 
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 

فإن احلاجة مازالت كبيرة لوجود تشريعات أكثر قوة 
واستقاللية بشأن مشروعات الشراكة بني القطاعني 

في املنطقة مع زيادة فاعلية الترتيبات التعاقدية. 

وسلط اخلبراء في املؤمتر الضوء على بعض اجملاالت 
الرئيسية التي يلزم إجراء حتسينات فيها، حيث 

ميكن تعديل القوانني القائمة لتسهيل جناح تنفيذ 
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 

ورمبا تتجسد هذه التعديالت في قوانني معنية 
بقطاعات محددة، أو في القانون احلالي للمشتريات 

أو نظام املنافسة األكثر عمومية، أو في قوانني 
االمتياز. ومع أن اإلرشادات العامة واألمثلة اخلارجية 

مفيدة في هذا الصدد، فإن كل قانون معني 
بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص يتطلب 
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أن تبقى سنوات طوال. وفي هذا اإلطار، مت أثناء املؤمتر 
بيان أن مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص ميكن أن تتخذ أشكاال مختلفة، تتراوح من 
مشروعات االمتياز، ومشروعات البناء والتشغيل 

والتحويل، إلى مشروعات التصميم و البناء 
والتشغيل، والكثير غيرها )انظر اجلدول 2 لالطالع 
على تصنيف كامل وتشخيص لترتيبات مشاركة 

 القطاع اخلاص(. 
إال أن ملكية املشروع تؤول في نهاية املطاف إلى 
الدولة مبجرد إمتام أجل املشروع أو مشروع امتياز 

تشغيل املرفق. 

يجب دائما أن يأخذ اختيار الشكل األفضل 
الستخدام مشروع الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص بعني االعتبار تقاسم اخملاطر الضرورية. 
وسيتفاوت تقاسم اخملاطر وفقا للخيار اخملتار، ويجب 
أن يتذكر واضعو السياسات أن القاعدة األساسية 
هي ضرورة أن تتحمل األطراف املعنية اخملاطر التي 
تستطيع إدارتها وتخفيفها على الوجه األفضل. 

وبغض النظر عن الشكل الذي وقع عليه االختيار، 
يجب على مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص أن تكون محققة دائما للقيمة مقابل املال. 

ويتعني على الهيئة احلكومية املعنية إثبات أن 
املشغل اخلاص سيحقق نتائج أفضل مقارنة بأية 

شركة عامة مناظرة عند سعر محدد. ويجب كذلك 
أن تتأكد من مالءمة اخلدمات واملشروعات املقدمة 
وجودتها وقدرة املستخدمني النهائيني على حتمل 

تكلفتها، وأن تكفل تطبيق املعايير األخرى عند 
التعاقد على القيام بأعمال البنية األساسية وتقدمي 

اخلدمات. 

وإجماال، فإن الشراكة املثلى بني القطاعني العام 
واخلاص يجب أن تفّعل ما يستطيع كال الطرفني 

تقدميه وفقا لشروط وأحكام محددة بوضوح. 
استندت مناقشات الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص في مؤمتر تونس إلى عامل أساسي هو فهم 
حاجة احلكومات إلى إجراء مراجعة شاملة ودقيقة 

لطريقة تنفيذ عمليات املشتريات العامة. فبدون 
هذه املراجعة، سوف تزداد صعوبة حتقيق جناح 

مشروعات الشراكة بني القطاعني. ويجب حتديد 
نواجت محددة لتقدمي اخلدمات العامة، واملستويات 
املستهدفة املرغوبة لألداء، وتطبيق مبدأ الثواب 

والعقاب، واستنباط طرق مبتكرة محددة لتحقيق 
النتائج املستدامة املرغوبة. 

وبرز مدى تعقد هذا املوضوع وحداثته، الذي تشوبه 
في بعض األحيان درجة من الشك، في بعض إجابات 

اخلبراء وتوصياتهم. نوجزُ أدناه بعض التوصيات 
الرئيسية للخبراء في املؤمتر.

أظهرت التجربة أن جناح الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص يتطلب أن تسمح القوانني 

للشركات اخلاصة واألفراد بتشغيل األصول العامة 
ومتّلكها في بعض احلاالت. وأكد اخلبراء أن تنفيذ 

القوانني اجلديدة هو عنصر حيوي لنجاح الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص. فهذه القوانني تكفل 
حماية االستثمارات اخلاصة )وال سيما االستثمار 

األجنبي املباشر(، وضمان شفافية عمليات 
املناقصات واملزايدات ومعايير تقييم العروض، 

وتنظيم هذه املشروعات وتلك املبنية على حقوق 
االمتياز، مع القيام في الوقت ذاته بحماية املصلحة 
العامة. كما توجد حاجة أيضا إلى هيئات تنظيمية 

ورقابية قوية لصياغة ترتيبات تعاقدية واضحة 
ومتابعة التنفيذ عن كثب. وتشمل القضايا الواجب 

معاجلتها في النظام القانوني: اقتسام اخملاطر، 
وآليات حتديد تعريفة اخلدمات، ومتابعة املشروعات، 
وتقارير تقدم مؤسسات األعمال، وإجراءات الفوترة، 

وحتصيل الضرائب، وتسوية املنازعات، واحلصانة 
السيادية، واحلماية من نزع امللكية. وهذه العقبات 
ليست مستعصية على احلل، ولكن ال ميكن غض 

الطرف عن أي منها. 

وأكد اخلبراء أنه يجب النظر إلى هيكل قطاع 
السوق بعناية أثناء عملية اتخاذ القرار قبل 

املوافقة على أي مشروع للشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص. وال يُعتقد أن تقوم مشروعات 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بتحويل العبء 
املالي بشكل كامل إلى القطاع اخلاص وحدة؛ إذ ال 

يزال القطاع العام يتحمل هو اآلخر جزءا من مخاطر 
املشروع. وبالتالي، فإنه يجب على احلكومة أن تقوم، 

قبل اتخاذ قرار بشأن الدخول في شراكة مع القطاع 
اخلاص، ببلورة احتياجاتها احملددة، وخاصة في حالة 
مشروعات البنية األساسية الضخمة التي يتوقع 
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التي تتم ترسيتها على مؤسسات األعمال الصغرى 
والصغيرة واملتوسطة أن تعود باملزيد من املزايا 

واملنافع على البلد املعني. وتتضمن هذه املنافع 
املمكنة تشجيع منو فرص العمل، وحتسني روح 

االبتكار في تقدمي اخلدمات العامة، وحفز التنمية 
االقتصادية. وفي بعض احلاالت، قد تقل األسعار التي 

تتقاضاها مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة 
عن مثيالتها، وذلك ألن تكاليفها غير املباشرة أكثر 

انخفاضا، كما ميكُنها املساعدة في ضمان عدم 
خضوع املشتريات العامة لهيمنة عدد صغير من 

مؤسسات األعمال الكبرى املتنفذة. ونظرا ألن 
مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة تشكل 

غالبية مؤسسات األعمال في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، فإن نسبة العقود التي 

حتصل عليها في حافظة العقود احلكومية ميكن 
قياسها على أساس النسبة املئوية التي متثلها 

في االقتصاد. 

سلط أحد العروض اإليضاحية في املؤمتر الضوء 
على أدوات مختلفة ميكن استخدامها لزيادة 

مشاركة مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة 
في عمليات املشتريات العامة. ومتثل الهدف من هذا 

العرض اإليضاحي في إظهار أن تطبيق السياسات 
واملمارسات الداعمة ملؤسسات األعمال الصغيرة 

مشاركة القطاع اخلاص – تعزيز مؤسسات 
األعمال الصغيرة واملتوسطة

املوضوع الثاني الذي تناوله املؤمتر بالبحث هو 
مشاركة مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة 

في عمليات املشتريات العامة. وفي هذا املضمار، 
ميكن النظر إلى املشتريات العامة باعتبارها أداة 

لتحفيز تعزيز التنمية الصناعية احمللية التي حُتركها 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى 

حد كبير شركات صغيرة ومتوسطة. فمؤسسات 
األعمال الصغيرة واملتوسطة في املنطقة، كما في 

مناطق العالم األخرى وكثير منها شركات أسستها 
وتديرها عائالت، تشكل أغلبية منشآت األعمال 

القائمة، ونتيجة لذلك متثل أكثر من 50 في املائة من 
إجمالي الناجت احمللي و60-70 في املائة من العمالة 

الرسمية. وناقش املتحدثون في املؤمتر كيفية 
استخدام اإلنفاق على املشتريات العامة في خلق 

املزيد من الفرص وتشجيع التنمية االقتصادية من 
خالل مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة، 

مبا في ذلك ترسية املزيد من عقود املشتريات 
العامة على مؤسسات األعمال، واألشكال األخرى 

ملشاركتها في عمليات املشتريات العامة، مثل إتاحة 
فرص التعاقد من الباطن واملشروعات التضامنية 

املشتركة. فمن شأن زيادة عقود املشتريات العامة 

عقد اخلدمة )أو اإلدارة(
عقد التأجير 

التمويلي/االنتفاع

BTO/DBO/
DBFO 

)انظر الشرح 
اخلصخصةنظام االمتيازأدنى اجلدول(*

خاصعامة/خاصةعامعامعامملكية األصول

 عام )نظام البناءعامعاماالستثمار الرأسمالي
والتشغيل 
 والتحويل: 

القطاع اخلاص(

خاصخاص

نعمنعمنعمنعممحدودةالكفاءة التشغيلية

نعمنعمنعمنعمالخدمات جديدة

نعمنعمالنعمالفرض رسوم املستخدم

غير محدد10-50 سنة15-30 سنة5-25 سنة1-15 سنةالفترة الزمنية املعتادة

 *نظام البناء والتحول والتشغيل )BTO(؛ نظام التصميم والبناء والتشغيل )DBO(؛ نظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل )DBFO(؛ 
)BOOT( ؛ نظام البناء والتمّلك والتشغيل ونقل امللكية)BOT( نظام البناء والتشغيل والتحويل

تصنيف وحتديد ترتيبات مشاركة القطاع اخلاص اجلدول 2: 
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واملتوسطة ال يقتصر ببساطة على تطبيق 
سياسات تفضيلية. وبدال من ذلك، هناك حلول 

بديلة أخرى وميكن أن تكون فعالة للغاية، وخاصة 
تذليل احلواجز والعقبات التي تواجهها مؤسسات 

األعمال الصغيرة واملتوسطة أو التخفيف من حدتها 
)مثال، فرض أعباء إدارية غير ضرورية ومزدوجة في 

سياق إجراءات التأهيل، وتطبيق قواعد قدمية تفتقر 
إلى الوضوح واالكتمال واالتساق لنظام املشتريات 

العامة؛ وإجراءات عتيقة منعدمة الكفاءة، وشروط 
ضمان ال تضيف قيمة كبيرة، وجميعها تزيد 

من تكاليف وأعباء مؤسسات األعمال الصغيرة 
واملتوسطة وحتول دون مشاركتها(. واستخدم 

املشاركون في املؤمتر أمثلة دولية إلبراز سبل معاجلة 
هذه احلواجز والعقبات، مبا في ذلك أسلوب إعالن 

تأمني املناقصة كبديل ممكن عن متطلب تقدمي تأمني 
دخول املناقصة، ووضع تسهيالت خاصة ملساعدة 

مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة ماليا 
لتحفيزها على املشاركة. 

التحديات املتعلقة بإشراك القطاع اخلاص

وطوال املؤمتر، ركزت املناقشات والتوصيات بقوة 
على السياق الفريد لنظم املشتريات العامة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وانصب 

تركيز املؤمتر بشكل خاص على مشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص ومؤسسات األعمال 

الصغيرة واملتوسطة في إطار االستجابة ملطالبة 
املشاركني ببيان كيفية استفادة الدولة من الدخول 

في شراكات مع القطاع اخلاص لتقدمي خدمات 
أفضل للمواطنني، وكيف ميكن ملمارسات نظم 

املشتريات أن تساعد في تطوير سوق األعمال احمللية. 
وأقر اخلبراء واملشاركون معا بأن املنطقة لديها 

هيكلية مؤسسية متميزة لعبت فيها مؤسسات 
األعمال اململوكة للدولة دائما دورا محوريا وقويا في 

االقتصاد. وفي بيئة كهذه، قد يصعب على الدولة 
تفويض جزء من وظائفها احملددة إلى القطاع اخلاص. 

وثانيا، يجب على األطراف املعنية أن تقر بطبيعة 
القطاع الصناعي القائم في بلدان املنطقة وتأخذها 

في احلسبان. ونظرا لوجود عدد كبير من مؤسسات 
األعمال الصغيرة واملتوسطة في هذا القطاع، من 

غير احملتمل أن تكون لدى مؤسسات األعمال هذه 
وحدها املوارد الضرورية الالزمة لتمويل إنشاء وإدارة 

مشروعات البنية األساسية الضخمة. وتشكل 
هذه التحديات، اخلاصة باملنطقة، جانبا مهما من 

خلفية املؤمتر، ويجب أخذها بعني االعتبار في اختيار 
إستراتيجيات تنفيذ اإلصالحات في املستقبل. 

إشراك اجملتمع املدني

يعد اجملتمع املدني، فضال عن القطاع اخلاص، 
طرفا أصيال آخر ينبغي مشاركته في عمليات 

املشتريات العامة - فهو املالك واملستفيد لنظام 
املشتريات العامة في كل بلد في نهاية املطاف. 

وهكذا، فاجملتمع املدني يتأثر بصورة مباشرة ويعتريه 
القلق بشأن كيفية إدارة األموال العامة القليلة، 

واآلثار الضارة املترتبة على انعدام الكفاءة وإساءة 
استخدام األموال العامة على تقدمي اخلدمات 

واملشروعات العامة. والواقع أن هذه الشواغل على 
جانب اجملتمع املدني ساعدت في إشعال فتيل 

املطالب الشعبية املنادية بالتغيير في املنطقة. 

وتعتبر املشاركة احلقيقية ملنظمات اجملتمع املدني 
ضرورية لتحقيق الشكل النموذجي املعاصر ألنظمة 
املشتريات العامة احلديثة، الذي يبرز قيما وخصائص 

مثل فعالية تقدمي اخلدمات إلى السكان، واملساءلة 
االجتماعية، واحلوكمة الرشيدة. وفي عدد متزايد 
باستمرار من البلدان، ثمة إقرار بأن اجملتمع املدني 

ميكن أن يؤدي دورا فريدا ال غنى عنه، ليس فقط في 
حتسني شكل النظام عن طريق تشجيع الشفافية 

والنزاهة واملساءلة في نظام املشتريات العامة، ولكن 
أيضا في التأكد من فاعلية رسم القرارات وتنفيذها 

في جميع مراحل عملية املشتريات العامة. 

وتشمل األدوار الرقابية العديدة املمكنة للمجتمع 
املدني: مناصرة إصالح نظم املشتريات العامة؛ 
والرقابة العامة على أنشطة املشتريات )حتديد 

االحتياجات، واملنافسة، وااللتزام بالشروط اإلجرائية(؛ 
والرقابة اخلارجية والنشطة )مثال، أثناء تنفيذ عقود 

مشتريات خاصة في حاالت مثل تقدمي اخلدمات 
األساسية أو مشروعات البنية األساسية احليوية(. 
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منوا في العقود املفتوحة في العديد من األعضاء، مبا 
في ذلك العديد من املنظمات واملؤسسات الدولية 
كالوكالة األملانية للتعاون الدولي )GIZ(، ومنظمة 

أكسفام، ومبادرة الشفافية الدولية، ومعهد البنك 
الدولي. ومتثل هذه املبادرة جزءا من حركة أوسع نطاقا 

للحكومة املفتوحة والتنمية املفتوحة. 

األفكار اخلتامية

هيأت املناقشات في املؤمتر فرصة ثمينة الستقصاء 
اإلمكانات اجلديدة املتاحة للبلدان في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا والسبل الكفيلة بتحسني 
مشاركة األطراف صاحبة املصلحة املباشرة في 

عمليات املشتريات العامة. وأقر املشاركون أن زيادة 
فعالية مشاركة القطاع اخلاص واجملتمع املدني من 

شأنها حتقيق مزايا ومنافع كبيرة ألنظمة املشتريات 
العامة في املنطقة، مشيرين إلى أن املستوى احلالي 

للمشاركة مازال بحاجة إلى التطوير حتى تتمكن 
املنطقة من االستفادة منه بشكل كامل. وعلى غرار 

اجملاالت األخرى التي تناولها املؤمتر، فإن إنشاء منصة 

وتسلم منظمة التعاون والتنمية في امليدان 
االقتصادي، بوجه خاص، بالدور الذي ميكن 

للمجتمع املدني أن يلعبه في كبح جماح الفساد 
)انظر اإلطار 4(. وتبرز جميع هذه األدوار أن اجملتمع 

املدني يضطلع بدور يزداد وضوحا في نظم 
املشتريات العامة. 

وهي حركة جديدة تدعو إلى اإلفصاح عن العقود 
احلكومية ومتابعتها في كل مراحل دورة العقد 
من التخطيط إلى التنفيذ. وأقر املشاركون في 

مؤمتر تونس بأن املفاهيم األساسية ملبادرة التعاقد 
املفتوح اكتسبت شعبية بوصفها من ناحية ردا 

على النمط الشائع لضعف املشتريات وأداء العقود 
احلكومية واإلدارة غير السليمة للموارد العامة من 
الناحية األخرى. ومن املتوقع أن تؤدي زيادة املشاركة 

والتعاون فيما بني األطراف الفاعلة غير احلكومية 
من خالل مبادرات كمبادرة التعاقد املفتوح إلى زيادة 

فعالية استخدام املوارد العامة، مما سيعود بدوره في 
نهاية املطاف بالنفع على اجملتمع برمته )احلكومة، 
والقطاع اخلاص، واملواطنني(. ويشهد الوقت احلالي 

منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي حول أهمية دور اجملتمع املدني في كبح الفساد في نظام املشتريات العامة  اإلطار 4 

منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي تقر بأهمية 
دور اجملتمع املدني في كبح الفساد في نظام املشتريات العامة 

حيث تقول:

تضع احلكومات واإلدارات احلكومية قواعد للمشتريات العامة 
ويضطلع موظفون حكوميون بالتنفيذ الفعلي لعمليات 

املشتريات، ولكن اجملتمع املدني ميكنه أداء دور مهم في إجراء 
املشتريات العامة وإصالح نظامها. 

فبموجب الدور التقليدي، تقوم األطراف الفاعلة في اجملتمع 
املدني بالتدقيق في إجراءات املشتريات. ومبا أنه يجري تنفيذ 

املشتريات احلكومية لتقدمي اخلدمات إلى املواطنني الذين 
يدفعون ثمن السلع واألشغال واخلدمات املشتراة، فإن لهم 

بالتالي دورا واضحا في املساهمة في قرارات تقييم االحتياجات 
وإمعان النظر والتدقيق في اإلجراءات التي تطبقها اإلدارات 

احلكومية بالنيابة عنهم. 

املصدر: موقع منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي على شبكة 
[www. oecd. org] اإلنترنت
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العام واخلاص، واملبادرات املعنية بتشجيع مؤسسات 
األعمال الصغيرة واملتوسطة، واآلليات املبتكرة لتعزيز 

التعاون والتفاعل في مجال املشتريات العامة بني 
املؤسسات احلكومية واجملتمع املدني. 

إلكترونية إقليمية لتبادل املمارسات التطبيقية 
واألدوات القانونية يعد أمرا بالغ األهمية. فسوف 

تكون هذه املنصة منتدى جلمع وتوزيع البيانات 
والوثائق عن مشروعات الشراكة بني القطاعني 

مؤمتر التعاقد املفتوح: جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا- أكتوبر/تشرين األول 2012 اإلطار 5 

في أكتوبر/تشرين األول 2012، اجتمع حوالي 150 ممثال 
للحكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدني ووسائل اإلعالم في 
جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا في إطار أحدث جتّمع حول التعاقد 

املفتوح. وحدد االجتماع 6 محاور ذات أولوية:

مشاركة األطراف صاحبة املصلحة املباشرة مبا فيها 	 
احلكومات والقطاع اخلاص

 بناء القدرات الالزمة لدعم تعميم انتهاج سياسة 	 
التعاقد املفتوح

وضع مبادئ عاملية لتحسني الشفافية ومتابعة العقود	 

تصميم أدوات لقياس األثر واحلصول على أدلة بشأن حتقيق 	 
التقدم

تطوير معايير فنية لإلفصاح عن املعلومات التعاقدية 	 
بغية زيادة حرية الوصول إلى املعلومات

استخدام تقنيات االتصاالت واإلعالم للترويج للتعاقد 	 
املفتوح كقضية حيوية
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توصيات ممثلو البلدان املشاركة في املؤمتر:

بعد مناقشات شفافة وموضوعية، اتفق ممثلو 
البلدان املشاركة في تونس العاصمة باإلجماع على 

مجموعة من التوصيات التي أقرتها حكوماتهم 
الحقا. وتتضمن هذه التوصيات، في املقام األول، 

إقامة شبكة ملساندة إصالح نظم املشتريات العامة 
في املنطقة والتنسيق فيما بينها. وستتألف هذه 

الشبكة من خبراء في مجال نظم املشتريات العامة 
ميثلون احلكومات واجملتمع املدني واملنظمات املهنية 

في كل بلد، ووضع إطار لتبادل أفضل املمارسات 
والبرامج. وستكون هذه الشبكة مسؤولة عن 

تنفيذ التوصيات اإلضافية التالية: 

إنشاء منتدى إقليمي )نافذة إلكترونية(: ستقوم 
الشبكة بإنشاء منتدى إقليمي على شبكة اإلنترنت 

)نافذة إلكترونية( مخصصة لقضايا املشتريات. 
وستتولى هذه النافذة اإللكترونية تسهيل: )1( تبادل 

التجارب واخلبرات فيما بني املمارسني في املنطقة، 
وتعميم األسس املرجعية املعترف بها دوليا التي 

ميكن تكييفها حسب االحتياجات اخلاصة بكل بلد؛ 
)2( تبادل أفضل املمارسات بشأن قضايا مثل تنفيذ 

النظم اإللكترونية للمشتريات وإقامة الشراكات 
بني القطاعني العام واخلاص؛ )3( نشر العطاءات 

وإشعارات الشراء، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز الفرص 
التجارية والقدرة على احلصول على املعلومات، 
وخاصة بالنسبة ملؤسسات األعمال الصغيرة 

واملتوسطة. 

تدعيم قدرات العاملني في نظم املشتريات: 
نظرا لضرورة تدعيم القدرات لنظم املشتريات 

العامة، ستعمل الشبكة على ضمان وضع 
إستراتيجية إقليمية لبناء القدرات وإضفاء الطابع 
املهني على العاملني في هذه النظم ، وستتضمن 

هذه اإلستراتيجية: )1( تصميم برنامج تدريب 
يناسب احتياجات التدريب ألخصائي املشتريات 

 في القطاعني العام واخلاص على حد سواء؛ 
و )2( إنشاء مركز تدريب لتدريب املدربني. 

حتديث اإلطار القانوني: ميثل حتديث اإلطار القانوني 
لنظم املشتريات العامة ركيزة أساسية إلصالح 

هذه النظم. ولذلك، فإن حتقيق تقدم على صعيد 
اإلصالح يتطلب ترتيب األولويات وتسريع إصالح 

األطر القانونية لنظم املشتريات وحتديثها. 
وسيساعد إنشاء هذه الشبكة والنافذة اإللكترونية 

في حتقيق ذلك، من خالل نشر القوانني واإلجراءات 
التنظيمية واالتفاقات التجارية املتعاملة مع 
املشتريات في البلدان، وكذلك من خالل زيادة 

وعي املسؤولني احلكوميني بأهمية إصالح نظم 
املشتريات. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن توجد لدى 
كل بلد هيئة مستقلة تكفل الرقابة على نظم 

املشتريات العامة وتنظيمها، وذلك كي يتمكن من 
دعم عملية التحديث. 

تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: 
ستساعد الشبكة في زيادة الفهم والوعي 

باملنطقة لدور نظم املشتريات العامة في تسهيل 
منو القطاع اخلاص، وخلق الوظائف، والتنمية 
االقتصادية عبر أساليب مثل الشراكات بني 
القطاعني العام واخلاص وتعزيز الفرص أمام 

مشاركة مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة 
في أسواق املشتريات، واملنافع التي قد تترتب عن 

زيادة مشاركة القطاع اخلاص. فعلى سبيل املثال، 
يجب حتسني فهمنا ملا ميكن للشراكات املمكنة بني 

القطاعني العام واخلاص أن تتيحه. 
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مقدمة عن اإلطار التحليلي

خلفية عامة

يعد املؤمتر اإلقليمي للمشتريات العامة، كما 
أوجزنا في القسم السابق، منتدى ملناقشة حتسني 
تقدمي اخلدمات العامة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا من خالل حتديث أدوات املشتريات، 
وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص واجملتمع املدني، و بناء 
القدرات. ويعرض هذا القسم، بوصفه أداة تكميلية 

في نفس العملية، إطارا حتليليا ملساعدة البلدان 
على التقييم الذاتي ملستوى تقدمها احلالي في هذه 
اجملاالت، وعرض خطوات إجرائية مقترحة ميكن تبنيها 

في خطط العمل التي تتناسب مع ظروف كل بلد. 

وبالنسبة لكل موضوع من املوضوعات التي يتناولها 
ِّجة  مؤمتر تونس، يُحدِّد هذا اإلطار ثالث مراحل متدر

 للتطور )املرحلة األولية، واملتوسطة، واملتقدمة(، 
ويبرز اخلصائص الرئيسية التي مُتيِّز نظاما للمشتريات 

العامة يندرج حتت مرحلة أو أخرى من هذه املراحل. 
وقد أضيفت األطر القانونية والتنظيمية بوصفها 
ركيزة إضافية رابعة، ألنها ُمكوِّن مشترك حاسم 
األهمية لفاعلية إصالح نظام املشتريات. كما مت 

جتميع السمات الرئيسية التي مُتيِّز كل من اجملاالت 
األربعة في أربع مصفوفات تُستخدم في تطبيق 

هذا اإلطار التحليلي. 

وأحد ُسبل التفكير في املوضوعات الرئيسية التي 
نوقشت في تونس هو تصوُّر أنها تُشكِّل أربع ركائز 

إلستراتيجية رفيعة املستوى لنجاح إصالح نظم 
املشتريات العامة. ومن خالل تصنيف السياسات 

إلى أربع فئات، ستتمكَّن األطراف املعنية من حتديد 
مواطن القوة والضعف النسبية لنظامها املعني 
باملشتريات العامة. ومن شأن وضع تصوُّر لإلصالح 

على هذا النحو أن يساعد البلدان على التفكير 
من منظور إستراتيجي لتحديد مجاالت املشتريات 

التي في حاجة ماسة إلى التحسني، وما يتطلبه 
حتسينها من إجراءات. 

املنهجية

أساس هذا اإلطار ُمستمدٌ إلى حد كبير من 
معلومات مت جتميعها من خالل أداة التقييم الذاتي 
للجنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون 

والتنمية في امليدان االقتصادي وغيرها من أدوات 
التقييم الذاتي التي يستخدمها كثيرٌ من بلدان 

املنطقة. واسُتكملت هذه املعلومات باستبيان 
أعده وأجاب عن أسئلته خبراء املشتريات في البنك 
الدولي على أساس معرفتهم وخبرتهم في مجال 

املشتريات العامة في املنطقة. وأتاحت هذه البيانات 
واملعلومات حتديد مجموعة من اجملاالت الفرعية ذات 
الصلة ومؤشرات لكل فئة من الفئات األربع. وتوجد 

اجملاالت الفرعية في العمود األمين للمصفوفات، بينما 
مُتثِّل املؤشرات املبينة عليه خصائص مراحل التطور 
املتعاقبة الثالث. ونظرا للتحديات املرتبطة بصعوبة 

تلخيص األوضاع املعقدة في أربع مصفوفات 
بسيطة، فإن هذا اإلطار يسعى إلى حتقيق التوازن 

بني احلاجة لضمان خلق أداة ميكن تطبيقها بصورة 
عامة واسعة النطاق في كل بلدان املنطقة من 
جهة، والرغبة في صوْغ توصيات عملية مفيدة 
إلستراتيجية كل بلد على حدة من جهة أخرى. 

وظائف املصفوفات

ينبغي للبلدان أن تستخدم هذه املصفوفات في 
التقييم الذاتي ألوضاع نظام املشتريات العامة. فهي 
أداة تتيح للبلدان تصنيف وضعها بوجه عام، وتقييم 

أدائها في كل مجال من اجملاالت الفرعية. ويعكس 
 هذا النسق طبيعة إصالح أنظمة املشتريات العامة: 

فقد يكون البلد في وضع متقدم في بعض اجملاالت، 
لكنه في وضع أولي أو متوسط في مجاالت أخرى. 

 القسم 2:
اإلطار التحليلي
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وأخيرا، ينبغي مالحظة أن هذه التوصيات ليس 
مقصودا بها أن تكون إلزامية أو جامعة مانعة. 
فال يوجد طريق وحيد صحيح لبناء نظام مثالي 

للمشتريات العامة، فقد تصل البلدان لنفس النتائج 
عبر طرق مختلفة. وميكن اتخاذ إجراءات أخرى كثيرة 

لتكملة اإلجراءات املقترحة هنا أو لتكون بديال عنها. 
فليس هذا منوذجا يدعي أنه يْصُلح وحده جلميع 

احلاالت. 

اإلجراءات املقترحة

اقترحنا بعض اإلجراءات املمكنة لكل مرحلة من 
مراحل التطور لتزويد البلدان بتوصيات بشأن كيفية 

املضي قدماّ. وبالرغم من إعداد هذه اإلجراءات 
لتناسب حالة كل بلد، فإنها تتسم بالتدرج، مبعنى 

وجوب اكتمال اإلجراءات الواردة في املرحلة 1 قبل 
االنتقال إلى إجراءات املرحلة 2. ويهدف هذا اإلطار إلى 

تشجيع البلدان على إيجاد أسرع طريق ممكن لبلوغ 
مرحلة التطور املتقدمة"نظراً ألن ذلك ميثل املستوى 

األمثل ألي نظام للمشتريات العامة. وتهدف 
التوصيات املُقدَّمة للمرحلة النهائية إلى ضمان 

أن تكون املكاسب التي يحققها نظام املشتريات 
مستدامة مبرور الوقت. 
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األطر القانونية والتنظيمية

املرحلة املتقدمة للتطويراملرحلة املتوسطة للتطويراملرحلة األولية للتطوير

شكل اإلطار 
القانوني

يتسم اإلطار القانوني بالتجزؤ 
والغموض، مع وجود فجوات 
واستثناءات كبيرة؛ واللوائح 

التنظيمية غير موجودة أو ُمجتزأة. 

يوجد قانون موحد للمشتريات العامة، 
ولكن اللوائح التنظيمية املساندة ال 
وجود لها أو أنها توجد بصورة مجزأة. 

مت سّن قانون مشتريات بنطاق موحد 
للتطبيق، وتسانده لوائح تنظيمية 

موحدة؛ ويوجد عدد قليل للغاية من 
االستثناءات. 

وثائق املناقصات 
املعيارية والشروط 

العامة للعقد

ال توجد وثائق معيارية للمناقصات 
أو شروط عامة للعقود، أو أنه مت 

إصدار بعضها فقط؛ ولكنها ليست 
شاملة واستخدامها ليس ُملزما. 

مت إصدار وثائق مناقصات معيارية 
للتعاقد على شراء السلع واألشغال 

واخلدمات، ولكن ال توجد نسخ 
مبسطة للمعامالت منخفضة 

القيمة. 

جرى إصدار الشروط وثائق مناقصات 
معيارية للتعاقد على شراء السلع 

واألشغال واخلدمات، مبا في ذلك مناذج 
مبسطة للمعامالت منخفضة القيمة، 

ويعتبر استخدامها إجباريا. 

الهيئة املركزية 
املعنية بوضع 

السياسة واإلشراف 
والرقابة

يفتقر البلد إلى وجود هيئة مركزية 
ألداء وظائف وضع السياسات 

والرقابة )تفسير اإلطار القانوني، 
وحتديثه، ووضع الوثائق املعيارية، 
وبناء القدرات، ووضع السياسات 

واملمارسات املبتكرة، وإنشاء بوابة 
إلكترونية موحدة للمشتريات 

العامة، واستقاء اآلراء والتعليقات 
من األطراف صاحبة العالقة، وإعداد 

تقرير سنوي عن نظام املشتريات 
العامة(. 

يتم تنفيذ بعض الوظائف املعنية 
بوضع السياسات والرقابة من قبل 

هيئة رمبا يكون لها أيضا دور تنفيذي 
في إجراءات املشتريات؛ أو أن وظائف 
وضع السياسات واإلشراف والرقابة 

موزعة بصورة متناثرة على عدة 
هيئات. 

توجد هيئة مركزية معنية بوضع 
السياسات وممارسة اإلشراف والرقابة، وهي 
تؤدي جميع الوظائف واملهام املرتبطة بهذه 

اجملاالت، وليس لها دور تنفيذي في إجراءات 
املشتريات. 

النظر والبت 
في الشكاوى 
املرفوعة من 

مقدمي العروض

ال توجد أية إجراءات رسمية للنظر 
في الشكاوى إداريا، ولكن ميكن 
اللجوء إلى احملاكم، غير أن هذه 

العملية ليست سريعة وال فعالة. 

رمبا يوجد إجراء رسمي لتقدمي 
الشكاوى والنظر فيها، مبا في ذلك 

املراجعة اإلدارية املستقلة؛ ولكن 
هذا اإلجراء يفتقر إلى صالحية األمر 

بتصحيح اخملالفات واالنتهاكات. 

توجد آلية مستقلة للنظر في الشكاوى 
وهي قادرة على إصدار أوامر بتصحيح 

اخملالفات. وعند تقدمي أي شكوى، يتم وقف 
إجراءات املشتريات انتظارا لصدور القرار. 

ويجري نشر القرارات على شبكة اإلنترنت. 

اإلجراءات – 
تخطيط املشتريات 

العامة

ال يُطلب من اجلهات املشترية إعداد 
ونشر خطة املشتريات السنوية. 

يُطلب من اجلهات املشترية إعداد 
خطة املشتريات السنوية، ولكنها 

ليست ملزمة بنشر هذه اخلطة. 

تلتزم اجلهات املشترية بتقدمي خطة 
مشتريات سنوية لنشرها على بوابة 

إلكترونية موحدة للمشتريات العامة. 

تقييم مؤهالت 
مقدمي العروض

قواعد التقييم ليست محددة 
بوضوح، وال يوجد متييز بني التأهيل 
املسبق و التأهيل الالحق. وال يوجد 
شرط أساسي واضح ينص على أن 
املعايير املُفصح عنها مسبقا هي 
وحدها التي يجوز استخدامها في 

التقييم. 

توجد فئات معايير تقييم محددة 
وشرط أساسي لإلفصاح املسبق. 

ولكن ال يوجد متييز واضح بني التأهيل 
املسبق والتأهيل الالحق. 

تشير األحكام إلى فئات معايير التقييم 
ووجوب اإلفصاح عن املعايير وتقدمي 

املستندات املعززة في وثائق املناقصات. 
ويوجد متييز واضح بني التأهيل املسبق 
)الذي يُستخدم فقط في ظروف نوعية 

محددة( والتقييم الالحق. 

)يُتبع في الصفحة التالية(

املصفوفات:

مصفوفة األطر القانونية والتنظيمية
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اإلجراءات –طرق 
الشراء

ال يُقدم اإلطار القانوني نطاقا ُمرضياً 
لطرق الشراء وال إرشادات كافية 

بشأن أوقات استخدام طرق معينة 
أو تفضيل الطرق التنافسية، كما 

أنه ال يقدم تفاصيل كافية عن 
اإلجراءات املتعلقة بكل طريقة من 

هذه الطرق. 

يتم عرض طرق الشراء ومواقف 
محددة بوضوح الستخدامها، ولكن 

توجد فجوات في هذه الطرق )مثل 
عدم وجود طريقة خاصة للخدمات 

االستشارية(. ورمبا يرد أو ال يرد ذكر 
أدوات مثل اتفاقيات اإلطار ونظام 
لشراء اإللكتروني، ولكن لم يتم 

حتديد اإلجراءات املعنية باستخدام 
تلك الطرق. 

يتم حتديد النطاق الكامل لطرق الشراء 
وإجازتها، مع التحديد الواضح للظروف 

واإلجراءات اخلاصة باستخدامها )مبا 
في ذلك الطرق املتعلقة باخلدمات 

االستشارية، ومشروعات الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص، واملشروعات 

األخرى املعقدة(. وتتوافر أدوات مثل 
االتفاقيات اإلطارية والنظام اإللكتروني 

للمشتريات بتفاصيل إجرائية كافية. 

اإلجراءات – فتح 
املظاريف وتقييم 

العروض

الفتح العلني للمظاريف إما ليس 
مطلوبا أو أنه سيئ التوقيت. 

وتوجد أحكام أولية غير متطورة 
بشأن التقييم ولكنها تفتقر إلى 
التفصيل، وال يوجد أي شرط آخر 

للمعايير بخالف شرط السعر 
األقل. وليس هناك أي توضيح ملبدأ 

"االستجابة امللموسة" املستند 
إلى التمييز بني االنحرافات الثانوية 

واجلوهرية بعيدا عن املتطلبات 
األساسية في وثائق املناقصات. 

يلزم فتح املظاريف في جلسة علنية 
في أسرع وقت ممكن بعد املوعد 

النهائي لتقدمي العروض واملناقصات. 
ويُشترط تقييم العروض وفقا ملعايير 

غير سعرية. ولكن ال يتم تقدمي 
إرشادات واضحة بشأن كيفية تطبيق 
مزيج من املعايير بطريقة موضوعية. 

يلزم فتح املظاريف في جلسة علنية 
ويجب أن يتزامن ذلك مع املوعد النهائي 

لتقدمي العروض واملناقصات. ويوضح اإلطار 
القانوني مبدأ "االستجابة امللموسة" 

ويُجيز نهج "العرض املقيَّم األقل سعرا" 
الذي ميكن مبوجبه إيالء االعتبار ملعايير غير 

سعرية )مثل حتليل تكاليف دورة حياة 
املنتج( ومعايير أخرى سعرية، مع حتديد 

كيفية التقدير الكمي للمعايير غير 
السعرية. 

اإلجراءات – مراجعة 
األسعار

ال يُسمح بتضمني شرط مراجعة 
األسعار، حتى في حالة العقود 

األطول أجال. 

يُسمح بتضمني شروط مراجعة 
األسعار في العقود األطول أجال، لكن 

دون حتديد طريقة وجوب صياغتها. 

يُسمح بتضمني شروط مراجعة األسعار 
في العقود األطول أجل وحيثما توجد 

تقلبات كبيرة في األسعار، ويتم وصف 
صيغة املعادلة وأنواع مؤشرات األسعار. 

األحكام اخلاصة 
باألخالقيات وقواعد 

السلوك

 ال توجد مدونة لقواعد السلوك وال 
أحكام خاصة بتضارب املصالح، أو أن 

هذه القواعد واألحكام ذات طبيعة 
عامة وليست معدة خصيصا 

للمشتريات العامة. وال توجد أحكام 
بشأن احلرمان من املشاركة. 

توجد مدونة لقواعد السلوك وأحكام 
خاصة بتضارب املصالح، ولكنها إما 
غير مكتملة أو يتم تطبيقها فقط 
على املوظفني في املستويات األدنى، 

أو تطبيقها بصورة محدودة للغاية – 
إن ُطبقت أصال – على املشاركني 

من القطاع اخلاص. ورمبا توجد أحكام 
خاصة باحلرمان من املشاركة، 

لكن دومنا إجراءات محددة بوضوح. 

يتم توضيح وصقل قواعد السلوك 
وأحكام تضارب املصالح في سياقات 

محددة جلميع املشتركني، ويشمل ذلك 
املوظفني من جميع املستويات واملشاركني 
من القطاع اخلاص. ويجري تضمني أحكام 

خاصة مبكافحة االحتيال والفساد في 
جميع العقود. وتوجد إجراءات معنية 

مبراعاة األصول القانونية في حاالت احلرمان 
من املشاركة. 

األجزاء اإلضافية 
لإلطار القانوني

توجد فجوات كبيرة أو جوانب ضعف 
في األجزاء اإلضافية لإلطار القانوني 

والتنظيمي للمشتريات العمومية 
)مثل تسوية املنازعات، والتجارة 

اإللكترونية/احلكومة اإللكترونية، 
وحرية احلصول على املعلومات، 

ومكافحة الفساد(. 

يتم تناول جزء صغير فقط من هذه 
اجملاالت اإلضافية في التشريعات 

والقواعد التنظيمية احلديثة. 

األجزاء اإلضافية لإلطار القانوني 
والتنظيمي للمشتريات ُمعدة بصورة 

جيدة وتتناول التحكيم، والتجارة 
اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني، 

واالنضمام إلى اتفاقية األمم املتحدة املعنية 
باالعتراف بقرارات التحكيم األجنبي 

وتنفيذها. ويكون البلد طرفا في اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

)يُتبع في الصفحة التالية(

مصفوفة األطر القانونية والتنظيمية )تابع(
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توحيد اإلطار القانوني . 1اإلجراءات العملية
للمشتريات على أساس قانون 

املشتريات املوحد واللوائح 
التنظيمية املوحدة. 

إعداد وثائق معيارية للمناقصات، . 2
مبا في ذلك الشروط العامة 

للعقود، بشأن األنواع الرئيسية 
للمشتريات العامة )السلع 

واألشغال واخلدمات(. 
إنشاء هيئة مركزية لوضع . 3

سياسات املشتريات واإلشراف 
والرقابة. 

إنشاء آلية للمراجعة اإلدارية . 4
املستقلة املَُعّجلة للشكاوى 

املرفوعة من قبل مقدمي 
العروض واملناقصات. 

حتديث إجراءات املشتريات، مبا . 5
في ذلك:

فرض ممارسة إلزامية أ. 
إلعداد ونشر خطة 

املشتريات السنوية من 
قبل كل جهة حكومية

توضيح األحكام املعنية ب. 
بتأهيل مقدمي العروض، 

مبا في ذلك التمييز بني 
التأهيل املسبق والتأهيل 

الالحق
تقدمي النطاق الكامل ج. 

لطرق الشراء، وإرشادات 
واضحة بشأن متى ميكن 

استخدام كل طريقة، 
واإلجراءات الواجب 

تطبيقها في كل طريقة 
من هذه الطرق 

إلغاء االستثناءات املفرطة من . 1
نطاق تطبيق قانون املشتريات؛ 

ووضع قواعد تنظيمية موحدة. 
التأكد من وجود مجموعة . 2

من وثائق املناقصات املعيارية 
املبسطة لالستخدام في املعامالت 

منخفضة القيمة. 
توحيد وظائف وضع السياسات . 3

واإلشراف والرقابة في أيدي هيئة 
مركزية وإلغاء أية مهام تنفيذية 

قد تكون موكلة إليها. 
التأكد من متتع الهيئة املعنية . 4

بالنظر والبت في الشكاوى 
بصالحية إصدار قرارات تصحيحية 

ملزمة. 
حتديث إجراءات املشتريات، مبا في . 5

ذلك:
إلزام كل جهة حكومية أ. 

مشترية بنشر خطة 
مشترياتها السنوية؛

توضيح الفرق بني التأهيل ب. 
املسبق والتأهيل الالحق؛

سد الفجوات املتعلقة ج. 
بنطاق طرق املشتريات، 

وحتديد اإلجراءات اخلاصة 
باتفاقيات اإلطار والطرق 
املتبعة في نظام الشراء 

اإللكتروني، إن وجدت مثل 
تلك الطرق؛

صقل أحكام أكثر وضوحا د. 
بشأن أساليب تقييم 

العروض؛
توضيح اإلجراءات املتعلقة  هـ.   

بشروط مراجعة أسعار 
العقود؛

املضي قدما في تطوير اجملاالت . 6
اإلضافية لإلطار القانوني 
والتنظيمي )مثل التجارة 

اإللكترونية، والتوقيع اإللكتروني، 
والتحكيم(. 

حتديث قانون املشتريات واللوائح . 1
التنظيمية بصفة دورية مبا يعكس 

تطورات املمارسات والتجارب واخلبرات. 
تطوير وثائق املناقصات املعيارية . 2

لالستخدام في معامالت املشتريات 
املتخصصة )مثل تكنولوجيا 

املعلومات، واملشتريات الطبية 
والتعليمية، والتوريد والتركيب(. 

إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية . 3
للتفسيرات واإلرشادات األخرى مثل 

املواصفات القياسية الصادرة من قبل 
هيئة السياسات والرقابة، وتطوير 

االبتكارات مثل سياسات املشتريات 
املستدامة؛ وضمان وجود آليات لتلقي 

آراء وتعليقات بصفة منتظمة من 
األطراف صاحبة املصلحة املباشرة، مبا 

في ذلك اجملتمع املدني. 
إنشاء فهرس إلكتروني للبحث في . 4

قرارات النظر والبت في الشكاوى. 
مواصلة حتديث إجراءات املشتريات، مبا . 5

في ذلك:
جتميع خطط املشتريات أ. 

السنوية في قاعدة معلومات 
تفاعلية ميكن البحث فيها 

بصورة مباشرة على اإلنترنت
متكني اجلهات املشترية ب. 

من التحقق من املؤهالت 
واملعلومات املتعلقة بأهلية 
مقدمي العروض التي ميكن 

الوصول إليها في قواعد 
املعلومات احلكومية بدون 
مطالبة مقدمي العروض 

بتقدمي أية مستندات ذات صلة 
بهذه املعلومات

حتديث اإلجراءات اخلاصة ج. 
باتفاقيات اإلطار وطرق 

املشتريات اإللكترونية مبا 
يعكس التطورات التي طرأت 

على املمارسة

)يُتبع في الصفحة التالية(

مصفوفة األطر القانونية والتنظيمية )تابع(
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 اإلجراءات العملية 
)تابع(

 توضيح أحكام فتح د. 
املظاريف في جلسة 

علنية وتقييم العروض 
واملناقصات، مبا في ذلك 

استخدام معايير غير 
سعرية مثل تكاليف 

دورة حياة املنتج، ومبدأ 
"االستجابة امللموسة" 

للعروض واملناقصات
النص على إمكانية  هـ.   

تضمني شرط مراجعة 
أسعار العقود

توضيح األحكام املتعلقة . 5
باألخالقيات وتضارب املصالح 

واملعدة خصيصا في سياق 
املشتريات العامة. 

تطوير اجملاالت اإلضافية لإلطار . 6
القانوني والتنظيمي. 

زيادة التوضيح وسد الفجوات . 7
في األحكام اخلاصة باألخالقيات 

وتضارب املصالح واملعدة خصيصا 
في سياق املشتريات العامة، 
والتأكد من قابلية تطبيقها 

على جميع املشتركني في عملية 
املشتريات، وتوضيح أحكام احلرمان 
من املشاركة، مبا في ذلك اإلجراءات 

ذات العالقة. 

زيادة توضيح أساليب تقييم د. 
العروض واملناقصات )مثل 

حتليل تكاليف دورة حياة املنتج 
لقطاعات محددة وألنواع 

املشتريات اخملتلفة(
حتديث املؤشرات املتاحة  هـ.   

لتطبيق ِصيغ مراجعة أسعار 
العقود

توزيع ونشر القواعد اخلاصة . 5
باألخالقيات وتضارب املصالح املنطبقة 

على جميع املشاركني في عملية 
املشتريات؛ ووضع إجراءات ملزمة بإقرار 
الذمة املالية من قبل جميع املوظفني 

في كل مستوى من مستويات 
املشاركة في عملية املشتريات. 

التأكد من حتديث اجملاالت اإلضافية . 6
لإلطار القانوني والتنظيمي. 

مصفوفة األطر القانونية والتنظيمية )تابع(
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التخطيط 
اإلستراتيجي

ال توجد قيادة ُمكّلَفة أو 
إستراتيجية معتمدة بشأن حتديث 

نظام املشتريات العامة والتنفيذ 
الكامل للنظام اإللكتروني 

للمشتريات العمومية. 

على الرغم من عدم وجود قيادة 
ُمكلفة وإستراتيجية معتمدة 

لتحديث نظام املشتريات العامة، 
يجري بذل اجلهود في اجتاه إنشاء 

نظام إلكتروني للمشتريات مبساندة 
من احلكومة. 

 رمبا مت تقييم اجلاهزية للنظام 
اإللكتروني للمشتريات العامة، 

لكنه لم يتم التحرك وفقا ملعطيات 
التقييم. 

توجد قيادة مكلفة وإستراتيجية معتمدة 
لتحديث نظام املشتريات العمومية 

استنادا إلى التقييم. وجرى تخصيص موارد 
كافية لتنفيذ اإلستراتيجية، علما بأن 

اإلستراتيجية نفسها رمبا جتسدت في عدة 
نُسخ متت املوافقة عليها ونالت مساندة 
وتأييد األطراف صاحبة الشأن واملصلحة 

)أي اجلمهور العام، والقطاع اخلاص، واألوساط 
األكادميية، إلخ(. 

اإلطار القانوني 
للمشتريات العامة

اإلطار القانوني للمشتريات العامة 
قدمي وال يساند استخدام طرق 
املشتريات والتوريدات احلديثة. 

وعالوة على ذلك، فإن اإلطار 
القانوني األوسع نطاقا رمبا يُعرقل 

النظام اإللكتروني للمشتريات 
بسبب نقص األحكام التي تنظم 

استخدام الوثائق اإللكترونية 
والتوقيع اإللكتروني وتنفيذ 

املعامالت إلكترونيا. 

مع أن اإلطار القانوني ال يساند 
صراحة الطرق واألدوات احلديثة 

للمشتريات العامة، فإنه ال مينع 
اعتمادها وانتهاجها مبا في ذلك 
النظام اإللكتروني للمشتريات 

والتوريدات. 

رمبا توجد إشارة عامة في اإلطار 
القانوني إلى استخدام الوسائط 

اإللكترونية، لكن التفاصيل اإلجرائية 
احملددة، إن وُجدت، قليلة للغاية. 

يسمح اإلطار القانوني باستخدام معظم 
أدوات املشتريات احلديثة، مبا في ذلك النظام 

اإللكتروني في املراحل اخملتلفة لعملية 
املشتريات العامة، مبا في ذلك تقدمي العروض 

واملناقصات إلكترونيا؛ كما يُجيز اإلطار 
القانوني استخدام طرق جديدة للمشتريات 
والتوريدات ويحدد الصورة السليمة لكيفية 

استخدامها. 

مساندة كاملة من اإلطار القانوني األوسع 
نطاقا لنظام التجارة اإللكترونية واحلكومة 

اإللكترونية، مبا يعكس املعايير الدولية الواردة 
في القانون النموذجي للتحكيم التجاري 
الدولي بشأن كل من التجارة اإللكترونية 

والتوقيع اإللكتروني. 

املسؤولية عن تنفيذ ومساندة عملية التنفيذ
النظام اإللكتروني للمشتريات 
العامة إما أنها غير محددة أو 

أن النظام اإللكتروني ال يحظى 
بالدعم واملساندة الكافية. 

مت حتقيق تقدم محدود نحو تنفيذ 
إستراتيجية النظام اإللكتروني 

للمشتريات العامة، ولكن هناك 
حواجز )مثل املعوقات السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية و/أو 
التكنولوجية( مؤثرة سلبيا أو مؤدية 

لتوقف عملية التحديث مبا فيها 
حتديث النظام اإللكتروني للمشتريات 

العامة. 

توجد هيئة ذات صالحيات قانونية وموارد 
مالية مالئمة لإلشراف على اجلهود املتعلقة 

بالنظام اإللكتروني للمشتريات العامة. 

مت السماح بعمليات متكررة ومتعددة للنظام 
اإللكتروني للمشتريات العامة، وجرت إضافة 

سمات وخصائص جديدة متقدمة. 

لدى احلكومة خبرات مكتسبة بعد جهود 
حثيثة ومضنية في تطوير ومساندة وإدارة 

النظام اإللكتروني للمشتريات العامة. 

)يُتبع في الصفحة التالية(

مصفوفة النظام اإللكتروني للمشتريات العامة
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الفعالية التشغيلية 
للنظام

ال يوجد لدى البلد نظام إلكتروني 
للمشتريات العامة. 

هناك نظام إلكتروني قائم 
للمشتريات العامة يقدم 

معلومات أساسية عن املشتريات 
والتوريدات العمومية مبا في ذلك: 

األهداف واإلستراتيجيات والقوانني 
واللوائح التنفيذية واملؤسسات 

واالستثناءات، لكنه ال يقدم 
معلومات عن فرص املنافسة في 

تقدمي العروض واملناقصات أو بيانات 
عن ترسية العقود. 

يوجد نظام إلكتروني للمشتريات 
العامة فيما بني عدد قليل من 

الوزارات الرئيسية على األقل أو على 
املستوى الوطني، وهو يتيح نفس 
الفعالية التشغيلية املذكورة في 
"املرحلة األولية"، باإلضافة إلى ما 

يلي:
إمكانية البحث عن أ. 

املعلومات املتعلقة 
بنظام املشتريات العامة. 

البحث عن إعالنات ب. 
املناقصات العامة. 

الوصول إلى قاعدة ج. 
معلومات املوردين

البحث عن العقود التي د. 
متت ترسيتها

النظام املستند إلى شبكة الويب 
يتيح سهولة القدرة على االطالع 

على املعلومات بصورة واسعة النطاق 
دون أن يتطلب شراء واقتناء أجهزة 

وبرامج إلكترونية الستخدامه. 

توجد منصة إلكترونية على شبكة الويب 
للمشتريات العامة، وهي تتضمن جميع/
معظم اجلوانب التشغيلية املذكورة في 

املرحلتني السابقتني باإلضافة إلى ما يلي:
تقدمي العروض والعطاءات أ. 

واملناقصات مباشرة عبر اإلنترنت
مناذج معيارية مثل اتفاقيات ب. 

اإلطار والفهارس اإللكترونية
إجراء عمليات املزاد العكسي ج. 

مباشرة على اإلنترنت
التكامل مع األنظمة الُقطرية د. 

األخرى )إدارة الشؤون املالية، الخ(
تعزيز تطوير قاعدة املعلومات  هـ.   
اإللكترونية املتضمنة بيانات 

ومعلومات املشتريات العامة، 
وإتاحة قدرة البحث التفاعلي 
ومعلومات أداء العقود، مبا في 
ذلك قائمة بأسماء الشركات 

اخلاضعة لإليقاف أو احلرمان، 
والتقارير النمطية القابلة 

للتعديل وفقا لألغراض اخلاصة 
والفردية. 

سمات مثل التقارير النمطية  و.   
واملساندة عبر الهواتف احملمولة 
)مثل الرسائل النصية القصيرة 

للتنبيه إلى فرص املشتريات 
العامة(. 

استخدام النظام، إن وجد، ليس استخدام النظام
إلزاميا، ويقوم عدد قليل للغاية من 
األطراف صاحبة الشأن واملصلحة- 

إن حدث ذلك- باستخدام هذا 
النظام. وال يجري تنظيم حملة 
للتسويق أو بذل جهود تدريبية 

لتشجيع استخدام النظام. 

استخدام النظام ذو صفة إلزامية 
ولكن ال يتم إنفاذها، مما يؤدي إلى 

انخفاض مستوى االستخدام الفعلي 
للنظام. ويجري تنظيم حمالت 

للتسويق والتدريب من أجل زيادة 
استخدام النظام، غير أنه ال يتم 

تنسيق هذه احلمالت أو تخصيص 
موارد مالية مالئمة لتنفيذها. 

ومازالت املعامالت املستندة إلى 
الوثائق الورقية تشكل أغلبية 
العمليات واملعامالت املنفذة. 

تضطلع جميع املؤسسات والهيئات 
احلكومية باالستخدام الكامل لكافة 

اجلوانب واخلصائص التشغيلية للنافذة 
اإللكترونية للنظام؛ والستخدام النظام من 
قبل جميع الهيئات واملؤسسات احلكومية 

صفة إلزامية يتم إنفاذها عبر آليات ملراقبة 
التقّيد واالمتثال. 

نادرا ما تكون هناك معامالت قائمة على 
املستندات الورقية. 

يوجد مستوى كبير لتمثيل واستخدامات 
أوساط أنشطة األعمال في النظام 

اإللكتروني للمشتريات العامة، مبا يشمل 
جميع القطاعات املعنية واملهتمة. 

تستخدم منظمات اجملتمع املدني هذا النظام 
في متابعة عمليات املشتريات العامة 

في البلد. 
)يُتبع في الصفحة التالية(

مصفوفة النظام اإللكتروني للمشتريات العامة )تابع(
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 ال توجد بنية أساسية كافية البنية األساسية
ومالئمة ملساندة تنفيذ النظام 

اإللكتروني للمشتريات العامة. كما 
أن القدرة على احلصول على خدمات 

اإلنترنت محدودة أو بطيئة أو 
محصورة في عدد قليل من املناطق 

احمليطة بعاصمة البالد واملراكز 
الرئيسية. 

توجد بنية أساسية كافية ومالئمة 
ملساندة تنفيذ النظام اإللكتروني 

للمشتريات العامة. 

إمكانية احلصول على خدمات 
اإلنترنت عالية السرعة متاحة في 

املدن الرئيسية واملناطق احمليطة بها. 

تتوفر بدائل ناجحة للتغلب على 
نقص اإلمكانيات العامة للحصول 

على خدمات اإلنترنت في املناطق 
احمللية )مثل مقاهي اإلنترنت(. 

تتوفر بنية أساسية متقدمة ملساندة تنفيذ 
النظام اإللكتروني للمشتريات العامة 

في جميع أنحاء البالد، مبا في ذلك املناطق 
النائية. 

تقييم اجلاهزية الكاملة للبيئة . 1اإلجراءات العملية
الراهنة للنظام اإللكتروني 

للمشتريات العامة من أجل 
حتديد فرص البدء في تنفيذ 

النظام اجلديد. 
خلق إمكانات وقدرات لتهيئة . 2

العوامل املساندة لتنفيذ 
النظام اإللكتروني للمشتريات 

العامة، مثل:
إنشاء الهيئات أ. 

واملنظمات
حتديد مالمح املرحلة ب. 

التجريبية
وضع خطة إستراتيجية ج. 

لتصميم وتنفيذ 
النظام اإللكتروني 

الكامل للمشتريات 
العامة. 

إنشاء قاعدة معلومات د. 
املوردين. 

حتديد متطلبات تنفيذ النظام . 1
اإللكتروني اجلديد للمشتريات 
العامة، وحتديد اإلستراتيجية 

املعنية مبمارسات ومصادر الشراء 
والتوريدات. 

إنشاء بوابة إلكترونية بسيطة . 2
لتبادل املعلومات األساسية عن 

املشتريات والتوريدات العمومية، 
مبا في ذلك نشر إعالنات 

املناقصات وترسية العقود. 
تنظيم برنامج للتسويق من . 3

أجل زيادة استخدام النظام من 
قبل مؤسسات القطاعني العام 
واخلاص ومنظمات اجملتمع املدني. 

إضافة املزيد من السمات . 4
واخلصائص املتقدمة إلى النظام 

طبقا للخطة اإلستراتيجية 
املوضوعة. 

1 . "business intelligence" تنفيذ حل
من أجل إعداد التقارير وإجراء الدراسات 

التحليلية املتعددة األبعاد. 
مساندة الدورة اإللكترونية الكاملة . 2

للمشتريات العامة، مبا في ذلك استخدام 
التوقيع اإللكتروني. وتصميم وتطوير 

وتنفيذ جوانب تشغيلية جديدة للبوابة 
اإللكترونية للمشتريات والتوريدات مثل 
إدارة العقود، والفهرس اإللكتروني، واملزاد 

 العكسي، 
والدفع اإللكتروني، وتقدمي العروض 

واملناقصات إلكترونيا. 

)يُتبع في الصفحة التالية(

مصفوفة النظام اإللكتروني للمشتريات العامة )تابع(
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ال توجد لدى البلد أية اإلستراتيجية
إستراتيجية لبناء القدرات في 
مجال املشتريات العامة. ولم 
يتم حتديد املهارات والقدرات 

التخصصية املطلوبة ملوظفي 
املشتريات العامة. 

يجري البلد دراسة لوضع إستراتيجية 
ُمتقنة ومدروسة لبناء القدرات بهدف 

حتديد األهداف والغايات، واملضمون، 
واملستفيدين، وطرق التنفيذ. 

اعتمد البلد إستراتيجية شاملة جاري 
تنفيذها لتنمية املهارات والقدرات 

التخصصية ملوظفي املشتريات العامة 
استنادا إلى ما سبق حتديده من الفجوات 

وأوجه النقص. وحتدد هذه اإلستراتيجية 
أهدافا واضحة، فضال عن برامج التدريب، 

والطرق النموذجية للتنفيذ. 

متتد اإلستراتيجية إلى ما يتجاوز نطاق 
موظفي املشتريات العامة لتشمل تدريب 

وزيادة توعية األطراف األخرى صاحبة 
العالقة داخل وخارج القطاع العام. 

ال توجد لدى البلد هيئة مركزية الهيكل املؤسسي
مسؤولة وحدها عن اإلشراف 

على تصميم وتقدمي جميع 
البرامج التدريبية وفرص التعلم 

األخرى في مجاالت املشتريات 
العامة. 

الهيئة الوطنية املكلفة مبهام اإلشراف 
على بناء القدرات للمشتريات والتوريدات 

احلكومية ماضية في سبيلها لصقل 
إطار مؤسسي لتقدمي التدريب بالتعاون 

مع معاهد التدريب القائمة واجلهات 
األخرى صاحبة العالقة املباشرة. 

تضطلع الهيئة الوطنية باإلشراف على 
تصميم وتقدمي جميع برامج التدريب من 

قبل معاهد التدريب ذات العالقة على 
كل املستويات، مع التأكد من اتساق 

هذه البرامج وكفايتها. 

ال توجد لدى البلد أية معاهد برامج التدريب
تدريب ذات تفويضات ومهام 

محددة للتدريب في مجال 
املشتريات العامة

ال توجد لدى البلد فرص لبرامج 
التدريب النوعية في مجال 
املشتريات العامة؛ والدورات 

التدريبية الوحيدة املتاحة هي 
تلك التي تقدمها املنظمات 

الدولية في سياق املشروعات 
التي تقوم بتمويلها. 

توجد دورات تدريبية تقدمها بعض 
معاهد التدريب وهيئات وطنية أخرى 
ملوظفي احلكومة، ولكنها تقتصر في 

أغلب األحوال على وصف القوانني 
واللوائح التنفيذية واإلجراءات. 

يؤدي عدم كفاية امليزانية ومحدودية 
توفر كوادر املدربني الالزمة إلى إعاقة 

قدرة معاهد التدريب العامة على 
تنظيم وتقدمي دورات تدريبية في مجال 

املشتريات العامة. 

يفتقر البلد إلى وجود مدربنِي مؤهلني 
يتمتعون مبزيج من املعرفة النظرية 

واخلبرات العملية والدراية بأحدث 
التطورات واالبتكارات. 

تتسم برامج التدريب املُقدمة )إن وُجدت( 
إما بكونها غير ُمنسقة أو غير معتمدة 

من قبل هيئة إشراف مركزية. 

يتسم التدريب بجودة املوارد من حيث 
كل من امليزانية واملُدربني املؤهلني. ويتم 

تقدمي العديد من الدورات التدريبية 
على مستويات مختلفة منها: التدريب 

األساسي للمهنيني اجلدد، والتدريب 
التنشيطي لتجديد معلومات ومهارات 

املوظفني العاملني والتدريب النوعي 
احملدد لكبار موظفي املشتريات العامة؛

برامج التدريب ُمعدة وُمطورة وفقا 
إلرشادات توجيهية محددة من قبل 

الهيئة الوطنية املعنية. 

تقوم اجلامعات واملعاهد التعليمية 
األخرى بتقدمي برامج تدريبية )مبا في ذلك 
التدريب في سياق البرامج األكادميية( مبا 
يؤدي إلى احلصول على شهادات معتمدة 

في مجال املشتريات العامة؛

)يُتبع في الصفحة التالية(

مصفوفة بناء القدرات لنظام املشتريات العامة )تابع(
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 برامج التدريب
)تابع(

يتم تصميم األنشطة والدورات 
التدريبية لتزويد موظفي املشتريات 

العامة مبزيج من املهارات واخلبرات 
التخصصية في عدة مجاالت منها: 
املعرفة باألنظمة والقواعد واللوائح 
التنظيمية للمشتريات والتوريدات 

احلكومية؛ واملعرفة الفنية بتخطيط 
املشتريات؛ وإعداد وثائق املناقصات 

واملواصفات الفنية؛ وأساليب تقييم 
العروض مثل حتليل تكاليف دورة حياة 
املنتج؛ وإدارة العقود؛ ومعرفة اجلوانب 

القانونية التي تشمل تسوية املنازعات، 
وُحسن االطالع على االتفاقيات التجارية 

الوطنية والدولية؛ وإدارة التوريدات؛ 
واجلوانب التمويلية واملصرفية؛ 

باإلضافة إلى مهارات التعامل واالتصال 
الشخصي، واملهارات التحليلية وحل 

املشكالت؛ واالستقامة والنزاهة 
وأخالقيات املهنة، الخ. 

يتم تقدمي التدريب أيضا ملوظفي القطاع 
العام القائمني بتنفيذ مهام ووظائف 
 ذات عالقة بأنظمة املشتريات العامة، 

وال سيما مدققي ومراجعي احلسابات. 

استخدام الكتيبات 
واألدلة اإلرشادية 

املوحدة، ووثائق 
املناقصات املعيارية، 

والوصول إلى املعلومات 
واألدوات احلديثة

 ال توجد وثائق مناقصات معيارية 
يستخدمها موظفو املشتريات 

والتوريدات، كما ال يتوفر دليل 
إرشادي لهذا اجملال. 

 ال يتمتع موظفو املشتريات 
والتوريدات بالقدرة على الوصول 
إلى املعلومات ذات العالقة التي 

يحتاجونها لتنفيذ أنشطة 
العمل اليومية. 

البلد ماٍض في سبيله إلى إعداد وثائق 
معيارية للمناقصات وأدلة إرشادية 

للمشتريات والتوريدات الستخدامها من 
قبل املوظفني املعنيني. 

ملوظفي املشتريات والتوريدات قدرة 
محدودة على الوصول إلى املعلومات ذات 

العالقة التي تساعدهم على االبتكار 
واستنباط حلول مناسبة ملتطلبات 

وظروف العمل. 

يستخدم موظفو املشتريات األدلة 
والكتيبات اإلرشادية ووثائق املناقصات 

املعيارية في أداء العمل اليومي. 

ملوظفي املشتريات والتوريدات قدرة 
ثابتة على االطالع على املعلومات ذات 

الصلة التي تؤثر في أو تتأثر باملشتريات 
العامة )مثل اجتاهات السوق واتفاقيات 

التجارة الدولية واإلقليمية( وكذلك 
املعلومات املتعلقة حتديدا باملشتريات 

العامة )مثل املمارسات املبتكرة واخلبرات 
والتجارب العملية واجتاهات األسواق، 

إلى ما غير ذلك(. 

يستخدم البلد نظاما إلكترونيا 
للمشتريات والتوريدات يحدد 

البروتوكوالت واملعايير التي تصوغ 
ممارسات متسقة وتُسهم بشكل غير 

مباشر في بناء القدرات الالزمة. 

)يُتبع في الصفحة التالية(

مصفوفة بناء القدرات لنظام املشتريات العامة )تابع(
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ال يدرك البلد أن املشتريات إضفاء الطابع املهني
احلكومية مجال مهني مُميز في 

اخلدمةالعامة ويستحق اهتماما 
خاصا. 

يُنظر إلى املشتريات والتوريدات 
احلكومية على أنها مجرد وظائف 
مكتبية إدارية يقوم بها موظفون 
في املستويات الدنيا من الهيكل 
الهرمي اإلداري في اخلدمة املدنية 
مع فرص محدودة للغاية للتقدم 

والترقي الوظيفي لشاغلي 
وظائف املشتريات. 

تفتقر غالبية موظفي املشتريات 
إلى املهارات واملؤهالت الضرورية 
التي تتطلبها أنظمة املشتريات 

احلديثة. كما أن كثيرا ممن 
يحصلون على تدريب مهني في 

هذا اجملال أو من هم من ذوي اخلبرة 
واألداء اجليد غالبا ما ينتقلون 
إلى وظائف بعيدة عن مجال 

املشتريات أو أنه يتم توظيفهم 
في مؤسسات أخرى بشروط 

ومزايا وظيفية أفضل. 

يُقر البلد بأهمية وظيفة املشتريات 
احلكومية ويعزم على اتخاذ اخلطوات 
الالزمة لتضمني املشتريات كمجال 
مهني مميز في سلم اخلدمة املدنية 

في سياق برامج شاملة إلصالح نظام 
املشتريات العامة. 

يقر هيكل اخلدمة املدنية بوضعية 
املشتريات العامة كمجال مهني مميز، 
ويحدد املهارات والقدرات التخصصية 
املطلوبة كحد أدنى لشغل املستويات 

والدرجات الوظيفية اخملتلفة. ويقدم هذا 
الهيكل مستويات أجور مجزية وفرصا 

جيدة للترقي والتقدم املهني في وظائف 
املشتريات والتوريدات. 

ترتبط عمليات تعيني وترقية موظفي 
املشتريات املهنيني في املؤسسات 

العامة مبدى التمتع باملهارات والقدرات 
التخصصية املرغوبة واستيفاء 

متطلبات التدريب والتعليم. 

يوجد برنامج فعال ملنح واعتماد شهادة 
الكفاءة املهنية في مجال املشتريات 

)املكتسبة سواء من خالل التدريب 
الرسمي، أو التدريب في مكان العمل 
أو اخلبرة والتمرّس في عمل املشتريات 

العامة (، وهو برنامج ُمعترف به من قبل 
اإلدارة احلكومية العامة. 

اإلجراءات العملية 
الالزمة

حتديد الهيئة صاحبة . 1
الصالحية والقدرة 

التخصصية الالزمة لإلشراف 
على تصميم وتنفيذ بناء 
القدرات املطلوبة لنظام 

املشتريات العامة. 

إنشاء إطار تنفيذي الستيفاء املدى . 1
الزمني احملدد في اإلستراتيجية 

العامة لتنمية املهارات والقدرات 
التخصصية ملوظفي املشتريات 

العامة. 
تعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة . 2

لتنفيذ اإلستراتيجية. 

إنشاء أطر للتبادل والتقييم لنظام . 1
بناء القدرات تشمل الهيئة املعنية 

باإلشراف والرقابة على نظام 
املشتريات العامة، ومؤسسات 

التدريب، وموظفي املشتريات العامة 
لتوفير إرشادات وتوجيهات مستندة 

إلى الشواهد واألدلة لتحسني 
برنامج بناء القدرات مستقبال. 

)يُتبع في الصفحة التالية(

مصفوفة بناء القدرات لنظام املشتريات العامة )تابع(
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اإلجراءات العملية 
الالزمة

)تابع(

القيام، بالتعاون مع كافة . 2
األطراف صاحبة الشأن 

واملصلحة، بصوْغ الرؤية 
واألهداف واألولويات 

اإلستراتيجية واإلطار الزمني 
إلستراتيجية بناء القدرات 

الُقطرية. 
املشاركة التفاعلية مع . 3

كافة األطراف صاحبة الشأن 
واملصلحة في حتديد املهارات 

والقدرات التخصصية 
ملوظفي املشتريات التي حتتاج 

إليها الهيئات واملؤسسات 
العامة، وحتديد الفجوات 

والنقص في املهارات واخلبرات 
التخصصية والبرنامج الالزم 

لسد هذه الفجوات )تقييم 
االحتياجات إلى التدريب(. 

 إجراء حتليل تقييمي ملعاهد . 4
التدريب املتاحة وقدرتها على 

تقدمي البرامج الالزمة لبناء 
القدرات. 

إعداد وثائق املناقصات . 5
املعيارية واألدلة. اإلرشادية 

املوحدة ليستخدمها موظفو 
املشتريات العامة. 

حتديد املعاهد والهيئات املسؤولة . 3
عن إتاحة الفرص للتدريب على 

املشتريات العامة. 
إعداد مواد التدريب والبرامج . 4

التدريبية التي ستقدمها الهيئات 
املعنية بالتدريب. 

إنشاء برنامج لتدريب املدربني، واتخاذ . 5
اإلجراءات الالزمة لالعتراف بأهمية 
وظائف املشتريات العامة في مالك 

اخلدمة العامة. 
إنشاء آلية لترخيص واعتماد . 6

شهادات الكفاءة في مجال 
املشتريات. 

نشر وتوزيع وثائق املناقصات املعيارية . 7
واألدلة اإلرشادية املوحدة لتعميم 

استخدامها من قبل موظفي 
املشتريات العامة. 

رصد تنفيذ املقترحات الرامية إلى . 2
حتسني النواجت من خالل جلسات 

استقاء التعليقات واآلراء والتقييم. 
حتديث البرامج وأدوات التدريب . 3

ملواكبة تطور قانون نظام املشتريات 
العامة ولوائحه التنفيذية، وحتديث 

إجراءات املشتريات وانتهاج أفضل 
املمارسات الدولية. 

حتديث األدلة اإلرشادية واملبادئ . 4
التوجيهية للممارسني، ووثائق 

املناقصات املعيارية. 
النظر في إنشاء احتاد مهني . 5

للممارسني حتى يشارك بصورة 
تفاعلية نشطة في مناصرة قضايا 

املهنة مع كافة األطراف صاحبة 
الشأن واملصلحة وإتاحة منتدى 

لتبادل املعرفة على املستوى 
الوطني ومع االحتادات املماثلة على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

مصفوفة بناء القدرات لنظام املشتريات العامة )تابع(
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إستراتيجية 
توسيع نطاق 

املشاركة

ال توجد أية إستراتيجية معنية 
بتشجيع مشاركة أوسع نطاقاً 

للقطاع اخلاص في املشتريات 
العامة. 

ال توجد آليات لتمكني مشاركة 
اجملتمع املدني في عملية املشتريات 

العامة. 

نظام املشتريات العامة ماض في 
سبيله لوضع إستراتيجية ملشاركة 

القطاع اخلاص تهدف إلى حتديد األهداف، 
واملستفيدين، وأدوار وطرق تنفيذ 

مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص. 

نظام املشتريات العامة بصدد عملية 
حتديد آليات زيادة الفرص للشركات 

احمللية الصغيرة واملتوسطة لتسهم 
في التنمية الصناعية احمللية من خالل 

املشتريات العامة. 

اتِّخذت بعُض اخلطوات األولية فقط نحو 
إستراتيجية معنية بتطوير مشاركة 

اجملتمع املدني في مجال املشتريات 
العامة، ولكن عملية صياغة وتنفيذ هذه 

اإلستراتيجية مازالت غير مكتملة. 

اعُتمدت إستراتيجية يجري تنفيذها 
لتمكني مشاركة القطاع اخلاص في 

إجراءات املشتريات العامة من خالل وسائل 
مثل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 

اعُتمدت إستراتيجية يجري تنفيذها 
بشأن استخدام املشتريات العامة لزيادة 

الفرص املتاحة للشركات احمللية الصغيرة 
واملتوسطة. 

اعُتمدت إستراتيجية يجري تنفيذها، وهي 
تشمل آليات ملشاركة اجملتمع املدني في 
متابعة جميع مراحل عملية املشتريات 

العامة. 

األطر القانونية 
والتنظيمية

ال يوجد أي نص قانوني بشأن 
الدخول في شراكات مع القطاع 

اخلاص في مشروعات البنية 
األساسية العامة وتقدمي اخلدمات 

العمومية. 

سمات وخصائص تشجيع مشاركة 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 

ليست مشمولة في األطر القانونية 
والتنظيمية. 

ال توجد آليات مواتية لتمكني 
مشاركة اجملتمع املدني في الرقابة 

على املشتريات العامة. 

جرى تنفيذ مشروعات الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص، ولكن بدون 

إصدار األطر التشريعية والتنظيمية 
املعنية مبشروعات الشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص. 

رمبا ترد اإلشارة إلى مشاركة الشركات 
الصغيرة واملتوسطة في اإلطار القانوني 

والتنظيمي، ولكن بدون أية تفاصيل حول 
اخلطوات العملية الواجب اتخاذها من 

أجل مشاركتها النشطة. 

رمبا يرد ذكر مشاركة اجملتمع املدني في 
إشارة عابرة أو باملعنى العام الفضفاض، 

ولكن اآلليات احملددة ليست مصوغة 
بشكل كامل، أو مشاركة االحتادات 

واجلمعيات املهنية هي وحدها املُتوخاة. 

يقدم اإلطار التشريعي والتنظيمي طرقا 
خاصة للمشتريات احلكومية تتسم 

بكونها مناسبة ملشروعات الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص. 

يجري بصورة ُمتقنة استخدام املبادئ 
التوجيهية والنماذج املوحدة ووثائق 

املناقصات املعيارية، املعدة خصيصا 
ملشروعات الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص؛ من قبل موظفي املشتريات 
احلكومية. 

ال تؤكد األطر التشريعية والتنظيمية 
احلاجة إلى زيادة مشاركة الشركات 

الصغيرة واملتوسطة فحسب، بل إنها 
تقدم أيضا إجراءات محددة لتحقيق ذلك. 

تتضمن األطر القانونية والتنظيمية 
أحكاما محددة لتمكني اجملتمع املدني من 
القيام في املراحل اخملتلفة مبتابعة عملية 
املشتريات العامة وإجراءاتها بغية التأكد 
من متابعة تنفيذ توصيات اجملتمع بشأن 

عمليات وإجراءات املشتريات العامة. 

يقضي اإلطار القانوني والتنظيمي 
بإنشاء مجلس استشاري أو أكثر لتقدمي 

التعليقات واآلراء واالنتقادات واستقاء آراء 
األطراف صاحبة الشأن واملصلحة حول 

نظام املشتريات العامة. 

)يُتبع في الصفحة التالية(

مصفوفة توسيع نطاق املشاركة في أنظمة املشتريات العامة
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تنفيذ 
إستراتيجيات/ 

سياسات التنمية 
الصناعية احمللية 

من خالل نظام 
املشتريات العامة

ال توجد أية آليات للتمويل أو أية 
أنواع أخرى من التدابير املتخذة 

لتشجيع الصناعة احمللية من خالل 
زيادة مشاركة الشركات الصغيرة 
واملتوسطة في عمليات املشتريات 

العامة. 

جرى وضع عدد قليل للغاية من الشروط 
التفضيلية اخلاصة و/أو إنشاء آليات أخرى 

معنية بتشجيع الصناعة احمللية عبر 
زيادة مشاركة وتكافؤ فرص الشركات 

الصغيرة واملتوسطة في املشتريات 
العامة. 

يجري استخدام أدوات محددة لتشجيع 
زيادة مشاركة الشركات الصغيرة 

واملتوسطة، مثل وضع حد أدنى لنصيب 
أو مستوى املقدار اإلجمالي للعقود 

العامة التي تتم ترسيتها على الشركات 
احمللية الصغيرة واملتوسطة؛ والسماح 

بإمكانية تقسيم املشتريات العامة 
إلى عدة أجزاء صغيرة لتعزيز مشاركة 

الشركات الصغيرة واملتوسطة؛ وتسهيل 
إنشاء ومشاركة الشركات التضامنية 
واملشروعات املشتركة؛ وضمان وضوح 

فرص التعاقد من الباطن، وإتاحة تسهيالت 
متويلية لتمكني الشركات الصغيرة 

واملتوسطة من املشاركة. 

تنفيذ مشروعات 
الشراكة بني 

القطاعني العام 
واخلاص

لم يتم تنفيذ مشروعات شراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، 
ومازالت هناك شواغل بشأن 
مشاركة القطاع اخلاص في 

مشروعات البنية األساسية وتقدمي 
اخلدمات العمومية، ويجب معاجلة 

تلك الشواغل قبل تنفيذ مشروعات 
الشراكة هذه. 

مت تنفيذ بضع مشروعات للشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص في البلد، ولكن 

في ظل وجود بعض القيود املُعوِّقة و/أو أن 
تلك الشراكة صغيرة احلجم، عالوة على 

عدم حتديد اإلطار القانوني والسياسي 
لهذا التعاقد بصورة جيدة. 

هنالك خبرات وجتارب بشأن مشروعات 
شراكة ناجحة بني القطاعني العام واخلاص 

في عدد من القطاعات ذات العالقة، مما 
يعكس فعالية حتديد وتخطيط وإعداد 

املشروعات، وتكييف إجراءات املشتريات 
العامة مبا يتناسب خصيصا مع مشروعات 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 
ومتابعة أداء املشروعات القائمة على 

االمتيازات ورصد التزامها الصارم بالعقود 
والتشريعات املرعية. 

مشاركة اجملتمع 
املدني

ال يتم تنفيذ أشكال املساءلة 
االجتماعية حيث ال تقوم منظمات 
اجملتمع املدني بأي دور محدد ملتابعة 

املشتريات العامة. 

ال تعمل منظمات اجملتمع املدني 
بصورة نشطة في تنظيم حمالت 

الدعوة إلى زيادة الشفافية 
واملساواة والكفاءة واملساءلة في 
نظام املشتريات العامة، وال يوجد 

نظام جلمع بيانات شاملة عن 
أنشطة املشتريات العامة وإتاحتها 

الطالع اجلمهور العام. 

توجد أدوار محددة ملنظمات اجملتمع 
املدني في مرحلة أو بضع مراحل من 

عملية املشتريات العمومية )مثل 
املناصرة أو املشاركة في متابعة تنفيذ 

العقود(، ولكن هذه املشاركة غير 
مكتملة )حيث ال تشمل جميع املراحل، 

باإلضافة إلى عدم كفاية استقاللية 
املراقبني من اجملتمع املدني، واالفتقار 

إلى االلتزام بتوصيات منظمات اجملتمع 
املدني ومتابعة تنفيذها، وعدم جمع 

معلومات كافية عن أنشطة املشتريات 
العامة وتسهيل االطالع على املعلومات 

والبيانات(. 

 يجري تنفيذ املمارسات على غرار 
 مبادئ التعاقد املفتوح 

 ،)http://www.open-contracting.org/(
وتشارك منظمات اجملتمع املدني 

في جميع مراحل عملية املشتريات 
العامةفي ظل وجود أدوار محددة مت 
تصميمها لتمكني تنفيذ املساءلة 

االجتماعية. 

يتم بصورة نظامية متسقة جمع بيانات 
عن أنشطة وإجراءات أنشطة املشتريات 

العامة، وإتاحة هذه البيانات الطالع 
اجلمهور من خالل قاعدة معلومات ميكن 

البحث فيها بصورة تفاعلية مباشرة على 
اإلنترنت. 

)يُتبع في الصفحة التالية(

مصفوفة توسيع نطاق املشاركة في أنظمة املشتريات العامة )تابع(
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القطاع اخلاص )الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، الشركات الصغيرة واملتوسطة( واجملتمع املدني

املرحلة املتقدمة للتطويراملرحلة املتوسطة للتطويراملرحلة األولية للتطوير

اإلجراءات 
العملية الالزمة

حتديد اإلستراتيجية )الغايات . 1
واألهداف، ومسار التنفيذ، 

واملسؤوليات، واألطراف صاحبة 
الشأن واملصلحة، واإلطار 

الزمني، واملوارد، الخ( املعنية 
مبشاركة القطاع اخلاص في 

أنشطة املشتريات والتوريدات 
العامة من خالل مشروعات 

الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص في احلاالت املمكنة 

وتشجيع مشاركة الشركات 
الصغيرة واملتوسطة. 

إصالح األطر القانونية . 2
والتنظيمية العامة مبا يعزز 
مشاركة القطاع اخلاص في 

أنشطة املشتريات العامة مبا 
في ذلك األحكام التشريعية 
الالزمة ملشروعات الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص، 
واملشاركة املتنامية للشركات 

الصغيرة واملتوسطة. 
وضع وحتديد اإلطار القانوني . 3

والتنظيمي، والطرق الفعالة 
لتمكني منظمات اجملتمع املدني 

من املشاركة في املتابعة في 
جميع مراحل عمليات املشتريات 

العامة. 
القيام بصفة منتظمة بنشر . 4

خطط املشتريات العامة وقرارات 
ترسية العقود. 

إنشاء نظام جلمع بيانات آنية . 5
شاملة عن أنشطة املشتريات 

العامة، مبا في ذلك قاعدة 
معلومات ميكن للجمهور العام 

البحث فيها بصورة تفاعلية 
مباشرة على اإلنترنت. 

األخذ في احلسبان جتارب وخبرات . 1
مشروعات الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص التي مت تنفيذها، 
واعتماد أطر قانونية وتنظيمية 

جديدة تتناسب خصيصا مع 
مشروعات الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص وتشمل قواعد معنية 
مبتابعة أداء املشروعات القائمة على 

منح االمتيازات والتزامها الصارم 
بالعقود املبرمة. 

وضع مناذج معيارية موحدة ألنواع . 2
أساسية معينة من مشروعات 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 
حتديد خطوات وإجراءات محددة يجب . 3

اتخاذها لتشجيع املشاركة املمتدة 
للشركات الصغيرة واملتوسطة في 

أنشطة املشتريات العامة. 
تضمني األطر القانونية والتنظيمية . 4

آليات متكني تتيح مشاركة اجملتمع 
املدني في جميع مراحل عملية 

املشتريات العامة، مبا في ذلك تنفيذ 
العقود. 

إجراء حوار مع منظمات اجملتمع املدني . 5
وحتديد دورها في املتابعة ودورها 

االستشاري بشأن أنشطة املشتريات 
العامة. 

إنشاء عملية ومنصة لتلقي توصيات . 6
من منظمات اجملتمع املدني املشاركة 

في متابعة أنشطة املشتريات 
العامة، وإنشاء آلية ملتابعة تنفيذ 

تلك التوصيات. 
حتسني جمع ونشر وتوزيع املعلومات . 7

عن املشتريات العامة، مبا في ذلك 
إنشاء نظام جلمع بيانات آنية شاملة 
عن أنشطة املشتريات، وإنشاء قاعدة 

معلومات إلكترونية ميكن للجمهور 
العام البحث فيها بصورة تفاعلية 

مباشرة على اإلنترنت. 
إنشاء مجلس استشاري أو أكثر . 8

لتقدمي اآلراء والتعليقات التقوميية 
املستقاة من األطراف صاحبة الشأن 

واملصلحة إلى واضعي السياسات 
اخلاصة بنظام املشتريات العامة. 

إجراء مترين قياس األداء فيما يتعلق . 1
باجلوانب املتعددة لالنخراط واملشاركة 

املمتدة لألطراف صاحبة الشأن 
واملصلحة في نظام املشتريات العامة. 

القيام عند االقتضاء بتحديث اإلطار . 2
القانوني والتنظيمي فيما يتعلق 

مبشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص وتعزيز مشاركة 

الشركات الصغيرة واملتوسطة على 
النحو الذي يعكس التطورات واخلبرات 
املتراكمة من واقع املمارسة العملية. 

التأكد من أن مبادئ وإجراءات التعاقد . 3
املفتوح مشمولة في قانون نظام 
املشتريات واملنافسات احلكومية 
ولوائحه التنفيذية وأية نصوص 

قانونية أخرى ذات عالقة. 
إنشاء أنظمة واضحة للمساءلة . 4

االجتماعية، ووضع معايير فنية 
لإلفصاح عن املعلومات التعاقدية 

بغرض زيادة القدرة على احلصول عليها؛ 
وجمع ونشر البيانات عن املشتريات 
العامة وإجراء دراسات حتليلية لها. 

نشر تقارير سنوية علنية عن أنشطة . 5
املشتريات العامة. 

إنفاذ قواعد مساءلة املوظفني . 6
العموميني العاملني في نظام 

املشتريات العامة. تنفيذ أنظمة 
الرقابة اجملتمعية )مبا في ذلك عمليات 

تقييم االحتياجات، وإجراءات املشتريات 
والتوريدات، وترسية العقود وإدارتها، 

والنتائج املتحققة(. 
االستفادة من اآلراء والتعليقات . 7

التقوميية والتوصيات من قبل املراقبني 
من منظمات اجملتمع املدني واجملالس 

االستشارية املمثلة لألطراف صاحبة 
الشأن واملصلحة املباشرة. 

مصفوفة توسيع نطاق املشاركة في أنظمة املشتريات العامة )تابع(
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تطبيق اإلطار اجلديد

في أحدث تقييم ذاتي6 مت مؤخرا عقب مؤمتر تونس، 
استغل أعضاء شبكة خبراء املشتريات العامة 

مبنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هذا اإلطار 
التحليلي اجلديد لتقييم مستوى تقدمهم فيما 
يتعلق بالركائز األربع التي غطاها املؤمتر اإلقليمي 
في العاصمة التونسية. ومثل هذا التقييم، الذي 

أتاح لألعضاء إمكانية حتديد نقاط القوة والضعف 
املشتركة، مثَّل االستخدام األولي لهذا اإلطار، وكان 
مبثابة اختبار لتطبيقه في املستقبل. وميكن االطالع 

على نتائج هذا التقييم في الشكل 1. 

بالنسبة لكل ركيزة، قامت الوفود احلكومية بتقييم 
وضع البلد وإعطائه مركزا على مقياس من 1 إلى 3، 

حيث 1 ميثل املرحلة األولية من التطور، و 3 املرحلة 

األكثر تقدما. ثم جرى وضع الشكل 1 إلعادة إنتاج 
األوضاع التي مت جمعها من بلدان املنطقة، بحيث متثل 
كل نقطة حمراء أحد البلدان. ويعتبر الشكل البياني 

متثيال مرئيا للوضع احلالي للمشتريات العامة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ككل، فيما 

يتعلق بالركائز األربع. 

وفيما يلي موجز بأبرز املالحظات من هذا التقييم: 

تقر املنطقة بشكل عام أن مبقدورها القيام باملزيد 	 
لتحسني نظم املشتريات العامة، كما يتبني من 

اعتبار معظم البلدان أنها تقع في املرحلة األولى 
أو الثانية من تطور املشتريات العامة. 

أجريت هذه العملية أثناء اجتماع الحق لشبكة خبراء  6
املشتريات العامة مبنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وجرى عرضه في امللحق اإلضافي لهذه الوقائع. 

شاركة
توسيع نطاق امل

 

 

املرحلة األولية للتطوير 

املرحلة املتوسطة للتطوير 

املرحلة املتقدمة للتطوير 
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يتفاوت التقدم الذي حققته بلدان املنطقة، 	 
بل يتباعد في بعض األحيان، من حيث إصالح 

الركائز األربع. 

كان وضع األطر القانونية والتنظيمية الفئة 	 
التي سجلت فيها بلدان املنطقة أعلى الدرجات. 

ويعكس ذلك بعضا من أوجه التقدم امللحوظ 
التي حتققت في السنوات األخيرة. ولكن مازال 

هناك الكثير مما ينبغي القيام به. إذ يجب أن تكون 
النظم القانونية والتنظيمية القوية شاملة، 
ومن الضروري أن تتضمن اخلصائص التي تضع 

األسس الالزمة لتحقيق التقدم في الركائز األخرى 
أيضا. وتسعى معظم بلدان املنطقة حاليا إلى 

جتاوز نطاق اجلوانب القانونية لإلصالحات، واملضي 
نحو التطبيق الفعلي لألطر اجلديدة. وستتيح 
هذه اجلهود دفع أجندة اإلصالحات إلى األمام، 

كما سيكون لها أثر أكثر قوة وتأثيرا على تقدمي 
اخلدمات. 

بناء القدرات هو أحد اجملاالت األساسية التي 	 
تواجه فيها البلدان حتديات في املضي قدما إلى 

األمام. إذ أفاد بلد واحد فقط بتجاوزه املستوى 

الثاني. وللمساعدة في التغلب على هذه 
التحديات، أقرت توصيات مؤمتر تونس بضرورة 

القيام باستثمارات كبيرة والتعاون في مجال بناء 
القدرات، ومت اختياره ضمن املوضوعات ذات األولوية 

البالغة. 

ومازالت نظم املشتريات العامة بغالبية بلدان 	 
املنطقة في املراحل األولية من حيث قيامها 

بتطوير واستخدام األدوات احلديثة للمشتريات 
)مثل النظم اإللكترونية للمشتريات(. ورغم 

تسارع االهتمام والتقدم احملرز في هذا اجملال 
)مع وجود العديد من بلدان املنطقة في مرحلتي 

التخطيط والتنفيذ التجريبي(، فإن معظم 
األنظمة القائمة تبرز الوظائف األساسية. 

وقد شهدت البلدان مستويات متباينة من 	 
التقدم احملرز في توسيع نطاق املشاركة في نظم 

املشتريات العامة. وينبغي على هذه البلدان، 
لتحسني فاعلية نظمها اخلاصة باملشتريات 
العامة، أن تسعى إلشراك عدد من الشركاء، 

منهم منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص 
)وخاصة مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة(. 
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اخلالصة

تتمتع نظم املشتريات العامة بالقدرة، ومن 
ثم املسؤولية، على حتسني األحوال املعيشية 

للمواطنني من خالل أثرها على تقدمي اخلدمات 
العامة. وعندما تزداد فاعلية وكفاءة عملية تقدمي 

اخلدمات العامة، تزداد أعداد املستفيدين من 
السلع واخلدمات الضرورية. وكذلك، عندما تتصف 

النظم بالشفافية وحسن اإلدارة، تتمكن البلدان 
من االستفادة بصورة أفضل من األموال العامة، 

ومن تشجيع املنافسة، وزيادة االستثمارات في 
اقتصاداتها. 

وقد حددت املناقشات التي جرت في ديسمبر/
كانون األول 2012 مبؤمتر تونس ثالثة من أهم األبعاد 

التي ميكن لإلصالحات من خاللها مساعدة نظم 
املشتريات العامة على إحداث هذه املساهمة، وهي: 
أوال، من خالل وضع نهج وأدوات حديثة من أجل زيادة 

كفاءة وفاعلية نظم املشتريات العامة؛ وثانيا، من 
خالل العمل بفاعلية مع األطراف األخرى صاحبة 

الشأن مثل القطاع اخلاص واجملتمع املدني؛ وثالثا، من 
خالل االستثمار في مسؤولي املشتريات بغرض زيادة 
قدراتهم على التصدي للتحديات احلديثة. كما اتفق 

املشاركون على اعتبار اإلطار القانوني والتنظيمي 
احلديث أساسا جوهريا في إصالح نظم املشتريات 

العامة. 

وأثناء املؤمتر، أعرب املشاركون بقوة عن اعتقادهم 
بأن تعزيز التعاون والتنسيق على املستوى اإلقليمي 

من شأنه تدعيم النتائج التي حتققت حتى اآلن، 
ومن ثم سيكون مبثابة محفز للحكومات األخرى 

في املنطقة على االنضمام إلى اجلهود الرامية إلى 
إصالح وحتديث نظم املشتريات العامة لديها. 

وبعد املناقشات البناءة، وافق املشاركون على 
مجموعة من التوصيات بهدف مساعدة البلدان 

على املضي قدما في عملية اإلصالح. ومتثلت 
األولوية الرئيسية لهذه التوصيات في إنشاء شبكة 

من ممثلي بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا الذين سيدعمون تطوير جهود إصالح نظم 
املشتريات العامة في املنطقة وتنسيقها. ومن بني 

التوصيات األخرى:

إقامة نافذة إلكترونية لتمكني خبراء املشتريات 	 
العامة من املنطقة من تبادل أفضل املمارسات 

والوثائق؛ 

بناء القدرات لنظم املشتريات على نحو مستدام 	 
في مختلف أنحاء املنطقة؛ 

حتديث األطر القانونية؛	 

تشجيع زيادة التعاون في مجال املشتريات 	 
العامة، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع اخلاص 

ومنظمات اجملتمع املدني ومؤسسات األعمال 
الصغيرة واملتوسطة. 

على الرغم من التحسينات الكبيرة التي شهدتها 
املنطقة في السنوات األخيرة في مجال نظم 

املشتريات العامة )وخاصة في تعديل األطر 
القانونية والتنظيمية(، فإن نظم املشتريات العامة 
مازالت جزءا مهما من إصالحات نظم احلوكمة في 

املستقبل. 

وفي األشهر والسنوات املقبلة، ستستفيد جهود 
التحديث وبناء القدرات وتوسيع املشاركة في 

نظم املشتريات العامة، وخاصة في ضوء البيئة 
االقتصادية والسياسية الراهنة في املنطقة. 

وسيتوقف جناح جهود بلدان املنطقة ليس فقط 
على التزامها بعملية اإلصالح، ولكن أيضا على 

رغبتها في التعلم من جتارب وخبرات البلدان اجملاورة. 
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ملحق إضافي

بعد مؤمتر تونس العاصمة والبناء على زخمه وقوة 
دفعه، التقى ممثلون مختارون من حكومات بلدانهم 
مبنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مدينة 

مارسيليا بفرنسا في يونيو/حزيران 2013 بغرض 
إقامة شبكة من خبراء املشتريات العامة مبنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا )الشبكة(، واالتفاق 
على أهداف الشبكة وهيكلها وقيادتها، مبا في ذلك 

وضع األساس اخلاص مبنتدى إقليمي للمشتريات. 

وخالل هذا االجتماع، صوت أعضاء الشبكة 
باإلجماع على اختيار وفود لبنان واملغرب واليمن 

لقيادة املبادرات التي تهدف إلى معاجلة األولويات 
التي حددها مؤمتر تونس وأكدها اجتماع مارسيليا. 

وبناء عليه، سيقوم لبنان مؤقتا بدور سكرتارية 
الشبكة، كما سيقدم مقترحا مبسؤوليات وظيفة 

سكرتارية الشبكة وتكوينها؛ وسيقود املغرب 
جهود إنشاء نافذة إلكترونية للمنطقة لنظم 

املشتريات العامة؛ أما اليمن سيقود اجلهود الرامية 
إلى تعزيز بناء القدرات لنظم املشتريات في 

املنطقة. 

واتفق األعضاء احلاضرون في مارسيليا باإلجماع 
على ضرورة أن جتتمع الشبكة دوريا بصورة مستمرة 

لتقييم مدى التقدم احملرز وتدعيم الشبكة. 






