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 الملخص التنفيذي

 وتحديات الشراء العامالوطني السياق 

 الدين وزيادة ،منه العالية المهارات ذوي  هجرةو  ،إليهوالنازحين  الالجئين تدفق منها ،هائلة تحديات لبنان يواجه
 بركود تّتسمعميقة  أزمة كما يواجه. مؤسسات الدولة مستوى  ىعل القدرات ونقص ،الخارجيالدين و  الداخلي

 المستمرة التداعيات فعلب عامةال المالية الضغوط علىتفاقمت ، 2018 عامال في .األمد وطويل عميق اقتصادي
 العام لقطاعلإقرار قانون سلسلة رتب ورواتب جديدة و  تي طال أمدها،ال ةداخليّ ال السياسية واألزمة ،النزوح ألزمة
 تشهد الليرة اللبنانية انخفاًضا سريًعا في قيمتها،و  .اإلقليميّ  الجيوسياسي التوتر عن اشتداد فضاًل  ،2017سنة 

 ،القيود على الودائع والتحويالتتشّدد للمصارف في فرض و  األجنبيةالعمالت  لبنان من الحتياط استنزافيرافقها 
االنخفاض  معمستوى غير مسبوق ة العام زانةو الم عجز يبلغ أن المتوقع منو . متفاقمةأزمة تضّخم  أّدى إلى مما

 مستوى  تفاقم تشير التوقعات إلىكما . أبوابها القطاع الخاص مؤسساتعدد كبير من  فالوإق إليراداتل الحادّ 
 ستشراءوا ،ةعامال الخدمات جودة وكفاءة تراجعو  ،يةالتقشف تدابيرالأّدت وقد  .2020 عامال في %52يبلغ ل الفقر

، 2019تشرين األول  17 من اعتباًراكّل المناطق اللبنانّية في  من االحتجاجات الشعبيةموجة إلى  ،الفساد
 المال إدارة في الشفافية من مزيدوب ،استخدامها سيءأ   التي ةعامال األموال باستعادة المواطنون  طالب حيث
 واالقتصادية المالية التحديات مواجهةوذلك من أجل  المالية الحوكمة إلصالحات الفوري  طبيقالتبو  ،العام

 .المتفاقمة واالجتماعية

 اللبنانية الحكومة بها التزمت التي قطاعاتالعابرة للالمشتركة  الرئيسية اإلصالحاتأبرز أحد  عامال شراءاليشكل 
 نيسان في باريس في قدع   الذي)سيدر(  "المؤتمر االقتصادي للتنمية من خالل االصالحات ومع الشركات" في

 المساءلة وتعزيز ،اتاالستثمار  تدفق وتشجيع ،ةعامال الخدمات وجودةالمالية  الحوكمة تحسين أجل من ،2018
 اإلجمالي المحلي الناتج من %6.5و ،المركزية الحكومة إنفاق من %20 حوالي عامال شراءال مثلي. والشفافية

 عام شراءوجود منظومة  إنّ . المركزي  المستوى  على( 2019 عامال في أمريكي دوالر مليار 3.4 حوالي)
 من شأنه ،السليمة يةاتوالمؤسس القانونية األسس لىإ ندةتومس ،الدولية المعايير مع متوافقةو  ةوواضحمترابطة 

 وتحقيق والشفافية المساءلة وتعزيز ،الجودةقّدمي خدمات عالية م جذبو  ،لالقتصاد التنافسية القدرة تحسين
 الخدمات تقديم وتعزيز ةعامال االستثمارات تمويلل الهامش االستثماري للدولة من بمزيد يسمح ما ،ةسنوي وفورات
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 ،الحالية والمالية االقتصادية األزمة الخروج من سيساهم فيوجود هذه المنظومة  فإنّ  ،لذلك نتيجة. للمواطنين
 .المستدامة والتنمية االقتصادي لتعافيل الحكومة رؤية لتطبيق األسس وضعو 

 إلى أدى ما ،والتكنولوجيا القدرات في كبيرة ثغراتوتشوبها  ة،ومجزأ  ةقديم لبنان فيمنظومة الشراء العام إّن 
 حقبة العامينيعود إلى متقادم ) للشراء العام القانوني اإلطاركما أّن . الفساد مخاطروتفاقم  ةفعاليّ ال غياب

 والمبادئ المعايير مع توافقت ال ومتنوعة مختلفة وقرارات ومراسيم قوانينإذ يتألف من  ومبعثر ،(1959/1963
الجهات  أدوار في والثغراتالصالحيات  تداخلبسبب  ضعيفهو ف ياتالمؤسس اإلطارأّما . الدولية التوجيهية

فضاًل  ،المعياريةوالوظيفة  الشراء سياساتوضع وظيفة الحالية تغيب عن المنظومة كما . المعنية بالشراء العام
 هي دون المعّدل الوسطيّ  منظومةال جودة فإن ،بالتالي. الةفعّ  وغير ضعيفة الشكاوى  مراجعة آليةعن أّن 

 وطنية ب ذلت عّدة جهود. إفريقيا وشمال األوسط الشرق  دول من وعدد العالمدول  سائرب ( مقارنة48/100)
 بسببمنها  ةالمرجوّ  النتائج تحقيق في أخفقت لكنها ،الماضية عشر ةالخمس السنوات في عامال شراءال إلصالح

 في الخبراء من عمل فريق المالية وزير شكل ،2018 تموز من العام في. لتلك الجهود وطنيةال قيادةال غياب
 ."سيدر"مؤتمر  توصيات تنفيذ لمتابعة والخاص العام القطاعين

 (MAPSمسح ) في لبنان الشراء العام منظومة تقييم

 لبنان في عامال شراءال منظومةل كامل تقييم إلجراء الدولي البنك ا مندعمً  المالية وزارة طلبت ،السياق هذا في
 من MAPSمسح لالحالي  التحليلي اإلطار تألفي(. MAPSII) شراءال أنظمة تقييمل الدولية منهجيةال باستخدام

 :وهية أركان أربع

i. والسياساتي والتنظيمي القانوني اإلطار 
ii. اإلدارية اتوالقدر  ياتالمؤسس اإلطار 
iii. السوق  وممارسات الشراء عمليات 
iv. والشفافية والنزاهة المساءلة 

 وسياسات مبادئ من كاملة مجموعة شملت فرعًيا مؤشًرا 55و رئيسًيا مؤشًرا 14 األربعة ركاناأل تضّمنت
 التقييم معايير من عدد من منها كلّ  ن يتكوّ  ،فرعية مؤشرات إلى بدورها تنقسم يهو  ،عامال الشراء وممارسات

 وقارنه ،الحاليّ  الوضع المسح استعرض. دولًيا المقبولةو الجيدة  عامال شراءال وممارسات مبادئ تمثل التي
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 األساس هذا علىأعّد و  ،الكامنة هاأسباب ودرس ،الثغرات وحدد ،تلك المعايير على بناءً  فهووّص  التقييم بمعايير
 .في لبنان عامال شراءال منظومة لتحديث توصيات

 منظومة وأداء جودة لتحسين جهودها في اللبنانية الحكومة دعم MAPSمسح من تنفيذ  الرئيسي الهدف كان
 ة على المعطيات للتوّصل إلىالمبنيّ  والتوصيات بالنتائج والقرارات السياسات صانعي وتزويد عامال شراءال

 وضمان ،العام اإلنفاق فعالية زيادة في ةالجيد عامال شراءال منظومة ساهمت. سليمة أسس على تقوم إصالحات
 المستثمرين ثقة وتعزيز ،الخاص القطاع مشاركة وتشجيع ،عالية الجودة بدون تأخير ةعام خدمات تقديم

 .الدولي والمجتمع

 االتئماني الصندوق  - شراءالحول  العالمية الشراكة إطار في  للتنمية الفرنسية والوكالة الدولي البنك من بدعم
 واستشاري  دولي ي ستشار ا منأّلف تفريق ي MAPSتوّلى القيام بمسح  ،(GPP-MDTF) المانحين متعدد
 الوطني المنّسق بصفته) واالقتصادي الماليباسل فليحان  معهد من وطني تنسيق فريق بمؤازرة من ،محلي
للتنمية  الفرنسية والوكالة كّل من مكتَبي البنك الدولياختصاصيين في  مع وثيق تعاون في إطار  ذلكو  ،(للمسح

 تموز في الميدانيالعمل  أطلق. من خالل الترتيبات اللوجستية المسحفريق  المعهد ساندوقد . بيروتفي 
الواسعة التي بدأت  المدنية االحتجاجات بسبب من العام نفسه تشرين األول وتشرين الثاني بين توقفلي ،2019

 أدى وهو ما ،19-كوفيد جائحة تفشي بسبب 2020 شباط أواخر في توقف مجدًدا ثم ،تشرين األول 17 في
 سحالم العمل على انتهى، الظروف والتحدياتبرغم تلك . المسحما تبقى من أنشطة في إنجاز  تأخير إلى أيًضا

عدة خضعت هذه المسّودة إلى  ،األولي التقرير مسودةصياغة  من االنتهاء وبعد. 2020بنجاح في حزيران 
 إلى باإلضافةالجهات المعنية، ة المعلومات ودقتها من قبل صحّ تأكد من جودة التحليل وللتأكد من لل جعاتمرا

 .خارجيين مراجعة قام بها خبراء

 ةمو نظم في الفعلية والنتائج الممارسات وتحليل لوصف ودقيقة كاملة بيانات إلى الالفعّ شكلت صعوبة الوصول 
ودراسة  ومراجعة واستحواذ تحديد الممكن من يكن لم فريق المسح. هاواجه التي التحدياتأبرز  عامال شراءال

 وتعديالت المبرمة والعقود التقييم وتقاريرفّض العروض  وتقارير ودفاتر الشروط شراءال خطط كّل من من اتعين
فإّن ما تيّسر االّطالع  ،ذلك ومع. المسحتقتضيه منهجية بحسب ما ، هاالمتعلقة ب قراراتالو  والشكاوى  العقود

شاركت فيها التي  العمل ورشمن خالل و  األخرى  مستنداتوال الراعية للشراء األنظمة مراجعةعليه من خالل 
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 إلغناء كافية بيانات وّفر، المؤسسي مسحالو  ،المختصة السلطات معالتي أجريت  والمقابالت الجهات المعنية
 .2020 الممتّدة بين شباط وتموز الفترة خالل األولي التقرير صياغةبالمعلومات الوافية والتوّصل إلى  مسحال

 الرئيسية والتوصيات النتائج

المحددة في  الدوليةالمعايير  مع ةغير متوافقللشراء العام في لبنان  ةالحالي المنظومةأّن  MAPSبّين مسح 
معايير مستخدمة للتقييم، أكثر من  210. وكما هو واضح من الجداول أدناه، فإّن من بين منهجية المسح

 ديدتح٪ أخرى من المعايير بشكل جزئّي فقط. وتم 34٪( لم ي ستوَف على اإلطالق، فيما استوفيت 57نصفها )
ة ال تزال كبيرة إلى األطر التنظيمية والمؤسساتية والتشغيلية، كما أّن الحاج على مستوى مكامن ضعف كبيرة 

 المساءلة والنزاهة والشفافية. عزيزت

 في نهاية الملخص التنفيذي: بالتفصيل هي واردةعليه، تركز التوصيات على التدابير التالية، و  بناءً 

I.   اإلطار التنظيمي والمؤسساتي 
الشارية وجميع إنجاز واعتماد قانون جديد وشامل للشراء العاّم واعتماده، يطبَّق على جميع الجهات  .1

 العقود العامة، مع استثناءات نادرة ومحددة وواضحة للغاية، عند االقتضاء؛
توسيع نطاق إجراءات إسناد العقود لتسهيل اختيار اإلجراء األنسب وفًقا لقيمة وطبيعة وتعقيدات العقد  .2

 كما للظروف في سوق الشراء العاّم؛
 بل هيئة مراجعة مستقلة.ترتيب المعالجة السريعة والفعالة للشكاوى من ق .3

II. اإلطار المؤسساتي والقدرات اإلدارية 
تحديد المسؤوليات الخاصة بالوظائف الرئيسية مثل صنع السياسات، والتطوير التنظيمي، وبناء  .1

 القدرات، والرقابة، وحل الشكاوى، وإسنادها إلى هيئات عامة مختصة على المستوى الوطني؛
 ؛العامين فيهاالشارية و إعادة تنظيم وبناء قدرات الجهات  .2
 تطوير استخدام االتفاقات اإلطارية والشراء المركزي؛ .3
 ووثائق الشراء. منصة الكترونية وطنيةإدخال نظام الشراء اإللكترونّي تباًعا، بدًءا بإنشاء  .4

III. عمليات وممارسات الشراء 
وتزويدهم بالمواد  رفع مستوى مهارات مسؤولي الشراء في التخطيط واإلعداد وكذلك في إدارة العقود، .1

 اإلرشادية والوثائق النموذجية؛
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سناد إلتعزيز مشاركة أوسع ومنافسة أكبر للمؤسسات، من خالل وضع شروط عادلة ومعقولة ومعايير  .2
 ؛للعقود وتطبيقها بطريقة متسقة وشفافة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات

IV. المساءلة والنزاهة والشفافية 
 والمجتمع المدني؛ القطاع الخاصإجراء مشاورات دورية ومنهجية تتعلق بسياسات الشراء مع  .1
 تبسيط وتوضيح مبادئ النزاهة والمساءلة؛ .2
القضاء على الفجوات والتداخالت في أدوار هيئات الرقابة ورفع مستوى الشفافية في عملها، مع التركيز  .3

 ول دون الممارسات السيئة؛على تحقيق نتائج جيدة من الشراء العام والحؤ 
وضع أطر عقاب فعالة للحّد التأكد من تعريف حاالت االحتيال والفساد والتحقيق فيها بشكل صحيح و  .4

 .منها

 التقييم لمعايير االمتثالة بواسطة الجداول حول عام لمحة

 في عامال شراءال وضع بين مقارنةالجداول  متقدّ . MAPSمسح الجداول الواردة أدناه لمحة عاّمة حول توّفر لنا 
 .مسحلل الفرعيةالرئيسية و  لمؤشراتل وفًقا التقييم ومعايير لبنان

 ركن وفًقا لكل   ،المستوفاة التقييم معايير عدد: التقييم نتيجة ملخص

 :األلوان رموز
 تامبشكل مستوفى اللون األخضر: المعيار 

 جزئيبشكل مستوفى  المعياراللون األصفر: 
 المعيار غير مستوفى اللون األحمر: 
 للتطبيق قابل غير المعياراللون الرمادي: 

المعيار  الركن
بشكل مستوفى 

 تام

 المعيار
بشكل مستوفى 

 جزئي

معيار غير 
 مستوفى

 غير المعيار
 للتطبيق قابل

 المجموع

 67 1 30 27 9 الركن األول: اإلطار التشريعي والتنظيمي والسياساتي
 55 7 30 18 0 المؤسساتي والقدرات اإلداريةالركن الثاني: اإلطار 

 26 0 18 8 0 الركن الثالث: عمليات الشراء العام وممارسات السوق 
 62 0 42 18 2 العامالركن الرابع: المساءلة، النزاهة والشفافية 

 210 8 120 71 11 المجموع
 %100 %4 %57 %34 %5 النسبة المئوية
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 الفرعي المؤشر حسبب ،التقييم لمعايير االمتثال مستوى : التقييم نتيجة ملخص

 :اللون  رمز
 تامبشكل مستوفى المعيار  بشكل جزئيمستوفى  المعيار لمعيار غير مستوفىا

 قد .الرجوع إليه حيث تقضي الحاجةتسهيل وذلك من أجل  الوضع يلخص الجدول هذا أن مالحظة رجىي
 لم اواحدً  تقييم معيارهو يتضمن فيما  جزئي امتثال حالة في أنه على اآلن إليه يشار افرعي   امؤشرً  ي الحظ

 حول التفاصيل من المزيد 12 الملحق ميقدّ . بالكاملربّما استوفي  آخر تقييم ومعيار ،اإلطالق على ي ستوفَ 
 .فرعي مؤشر كل تحت فردي تقييم معيار لكل االمتثال مستوى 

 الرابعالركن  الركن الثالث الركن الثاني الركن األول
اإلطار . 1

القانوني للشراء 
ق  العام يحق 
المبادئ المتفق 
عليها ويتوافق 
مع االلتزامات 

الواجبة 
 التطبيق

 نطاق)أ(  1
التطبيق ونطاق 

اإلطارين 
القانوني 

 والتنظيمي

منظومة . 4
الشراء العام 

هي في صلب 
نظام اإلدارة 

المالية العامة 
وتندمج تماًما 

 فيه

)أ(  التخطيط 4
للشراء ودورة 

 الموازنة

ممارسات . 9
الشراء العام 

تحقق األهداف 
 المعلنة

 الشفافية. 11 )أ(  التخطيط9
 ومشاركة
 المجتمع

 يعززان المدني
 في النزاهة
 العام الشراء

 وجود( أ)11
ن بيئة  من تمك 

 مع التشاور
 الجمهور
 والمراقبة

)ب(  طرق 1
 الشراء

)ب( 4
اإلجراءات 

المالية ودورة 
 الشراء

)ب( االختيار 9
 والتعاقد

 وصول( ب)11
 إلى الجمهور

 المعلومات
 المالئم بالشكل
 تأخير وبدون 

)ج(  قواعد 1
اإلعالن والمهل 

 الزمنية

وجود . 5
مؤسسة 

مسؤولة عن 
الوظيفة 

المعيارية/ 
الناظمة في 

 البلد

)أ( الوضع 5
واألساس 
القانوني  
للوظيفة 

المعيارية/ 
 الناظمة

 )ج( إدارة9
 العقود

( ج)11
 المشاركة
 المباشرة
 للمجتمع

 المدني

)د(  قواعد 1
 المشاركة

)ب(  5
مسؤوليات 

الوظيفة 
المعيارية/ 

 الناظمة

المؤشر . 10
سوق الشراء 

العام يعمل 
 بشكل كامل

)أ( الحوار 10
والشراكات بين 
القطاعين العام 

 والخاص

 المؤشر. 12
 أنظمة وجود
 وتدقيق رقابة
 في فعالة

 الدولة

 اإلطار( أ)12
 القانوني

 وتنظيم
 نظام وإجراءات

 الرقابة
)هـ(  دفاتر 1

الشروط 
 والمواصفات

)ج(  التنظيم، 5
والتمويل، 

والجهاز 
، ودرجة  البشري 

)ب(  تنظيم 10
القطاع الخاص 
والوصول إلى 

 تنسيق( ب)12
 الرقابة عمليات

 والتدقيق



Lebanon-MAPS Report-Executive Summary-Jan2021-AR   8 

االستقاللية 
 توالصالحيا

سوق الشراء 
 العام

 الخاصة
 العام بالشراء

)و(  معايير 1
 التقييم والتلزيم

)د( تجن ب 5 
تضارب 
 المصالح

)ج( 10 
القطاعات 
الرئيسية 

واالستراتيجيات 
 القطاعية

 إنفاذ( ج)12 
 النتائج ومتابعة

 والتوصيات

)ز(  تقديم 1 
العروض 

واستالمها 
 وفتحها

تحديد . 6
الجهات 
الشارية 

ومهام ها 
 بوضوح

)أ( تحديد 6
الجهات 
الشارية 

ومسؤولياتها 
وصالحياتها 

 الرسمية

 التأهيل( د)12  
 والتدريب
 في للتدقيق
 الشراء عمليات

)ح(  الحق 1
في االعتراض 

 واالستئناف

 )ج(6، )ب(6
هيئة الشراء 

: غير المركزي 
 قابل للتطبيق

 المؤشر. 13
 آليات

 االعتراض
 الخاصة
 العام بالشراء

 فعالة

 عملية( أ)13
 االعتراض

 واالستئناف

)ط(  إدارة 1
 العقود

الشراء . 7
مدمج في  العام

نظام معلومات 
 فع ال

)أ( نشر 7
المعلومات 

المتعلقة 
بالشراء العام 

بواسطة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

( ب)13
 استقاللية

 وصالحيات
 هيئة

 االعتراضات

)ي(  الشراء  1
 اإللكتروني

)ب( استخدام 7
الشراء 

 اإللكتروني

 قرارات( ج) 13
 هيئة

 االعتراضات
)ك(  معايير 1

حفظ السجالت 
والوثائق 
والبيانات 

 اإللكترونية

)ج( 7
استراتيجيات 

إدارة بيانات 
 الشراء

 المؤشر. 14
 قواعد وجود

 أخالقية
 وتدابير

 لمكافحة
 في الفساد

 البلد

 التعريف( أ)14
 القانوني

 للممارسات
 المحظورة،

 إلخ...
)ل(  مبادئ 1

العام في الشراء 
التشريعات 
 المتخصصة

المؤشر . 8
منظومة الشراء 
العام ذات قدرة 

كبيرة على 

التدريب  –)أ( 8
والمشورة 
 والمساعدة

 أحكام( ب)14
 تتعلق

 بالممارسات
 في المحظورة

 الشراء وثائق
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. تطبيق 2
األنظمة 

واألدوات التي 
تدعم اإلطار 

 القانوني

)أ( تطبيق 2
 األنظمة

الخاصة بتحديد 
العمليات 

 واإلجراءات

التطوير 
 والتحسين

)ب( االعتراف 8
 بالشراء كمهنة

( ج)14  
 العقوبات

 اإلنفاذ وأنظمة
 الفعالة

)ب(  دفاتر 2
الشروط 

النموذجية 
الخاصة بشراء 

واألشغال  اللوازم
 والخدمات

مراقبة  -)ج( 8
األداء لتحسين 

 المنظومة

 إطار( د)14
 الفساد مكافحة

 على والتدريب
 النزاهة

شروط )ج( 2
 العقد المعيارية

 دعم( هـ)14 
 أصحاب

 المصلحة
 النزاهة لتعزيز

 الشراء في
)د(  دليل 2

المستخدمين أو 
دليل الجهات 

 الشارية

 آليات( و)14
 لإلبالغ آمنة
 الممارسات عن

 أو المحظورة
 غير السلوك

 األخالقي
. اإلطار 3

القانوني يعكس 
التنمية 

المستدامة 
للبالد وتنفيذ 

االلتزامات 
 الدولية

)أ(  الشراء 3
 العام المستدام

 قواعد( ز)14
 /السلوك
 القواعد

 األخالقية
 وقواعد

 عن اإلفصاح
 المالي ة الذم ة

)ب(  3 
االلتزامات 

الناشئة عن 
االتفاقات 

 الدولية
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 الوضع تلخيص تمّ . التقييم لمنهجية ةاألربع ركاناأل بحسب ،الرئيسية والتوصيات النتائج تعرض الفقرة أدناه
 يقدم. مائل بخطلها  المقابلة التوصياتب واست تبعت ،المنهجية في المستخدمة الفرعية المؤشرات من لكل الحالي
إصالح الرامية إلى  التوصيات من المزيد ويقدم والثغرات للوضع مفصاًل  تحلياًل  الثالث من تقرير المسح الفصل

 .المنظومة

 :ياتوالسياس والتنظيمي القانوني اإلطار - األول ركنالالمتعلقة ب توصياتالو  نتائجال

. وهو يحّدد القواعد الرسمّية العاميقّيم الركن األول اإلطار القانوني والتنظيمي والسياساتي المتعلق بالشراء 
 .ويقّيمها بالمقارنة مع المعايير الدولية العامواإلجراءات التي تحكم الشراء 

 دواتاأل مجموعة منفي الواقع من  في لبنان اإلطار القانوني والتنظيمي والسياساتي الحالي للشراء العام أّلفتي
محدود ما يكون غالًبا  هلكن ،لالبعض اآلخر مفّص  للغاية في حين أنّ  موميّ طابع ع وقانونية، بعضها ذال

 رئيسييتألف التشريع األساسي المعمول به بشكل  .إلى درجة أّنه يضع قيوًدا غير ذات صلةا صورً النطاق ومح
 مينظّ  .1959، ونظام المناقصات الصادر في العام 1963عام الالصادر في  العموميةمن قانون المحاسبة 

ق على الشراء التي تطبَّ  ا من األحكامويتضمن عددً  ،ةعامدارة المالية الاإلمن جوانب  كبيرةمجموعة  هذا التشريع
يسمح ، و ريةاجميع الجهات الشيشمل تطبيقه ال هذا التشريع  . ومع ذلك، فإنموميّ ذات طابع ع، معظمها العام

 .على قدر كبير من الغموضبعضها  ال يزال تحديدبعدد من االستثناءات، 

وواضحة تغطي جميع  سقةومتّ دة موحّ  أنظمةوانين و قال توجد : نطاق تطبيق وتغطية اإلطار القانوني والتنظيمي
واألشغال  اللوازمجميع أنواع عقود على و  كافة على سلطات التعاقدقابلة للتطبيق الجوانب األساسية للشراء العام و 

 .والخدمات
المراسيم من  ومتجانسةبمجموعة كاملة  واستكماله وحديثشراء عام شامل قانون  إقرارإعداد و : توصيات

 للتطبيق على كّل الجهات الشارية. قابلةالتطبيقية، 
، لذلك ال يمكن لسلطات التعاقد تحسين العامةالمناقصة  غير تلزيم تنافسية إجراءاتتوجد ال  طرق الشراء:

شراء؛ كما أّن القوانين واألحكام وضع سوق الوعلى  اتهحجم العقد وتعقيدبناًء على الخاصة بها  الشراء اتمقارب
 .العامالموجودة ال توّفر إرشاًدا واضًحا وشاماًل حول العناصر الرئيسية إلجراءات الشراء 
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استخدام  ، وإبرامها منوي مجموعة شاملة من إجراءات الشراء تتناسب مع طبيعة وقيمة العقود ال توفير: توصيات
 .المعمول بها وتوفير االرشادات الرسمية حولها إجراءات الشراء

 في مرحلَتي اإلعداد العاماألنظمة الموجودة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالشراء  :الحق  في االعتراض واالستئناف
 والتلزيم ال تضمن سرعة وجودة المراجعة والبّت بالشكاوى. للشراء

معالجة الشكاوى لضمان مراجعتها والبّت بها من قبل مؤسسة  المعتمدة فيمراجعة وتنقيح المقاربة توصيات: 
 مستقلة وذلك بدون تأخير.

المتعلقة  معلوماتالإلى وصول الجمهور اإللكتروني، كما أن  للشراءنظام  عدم وجودَثب ت : الشراء اإللكتروني  
 ؛دقيّ الشراء العام مب

، اإللكتروني عبر توفير إمكانية الشراء الكلفةاإلدارية وخفض  فعاليةالشفافية وتحسين ال رفع مستوى : توصيات
 .الشراء العامعمليات ل إجراءات إدارية واضحة وبسيطةوضع ة إلى إضاف

ة بشراء اللوازم واألشغال والخدمات؛  ؛أنظمة لتحديد العمليات واإلجراءات وضع دفاتر شروط نموذجي ة خاص 
 شروط عقد معيارية؛ دليل خاص بالمستخدم للجهات الشارية:

 بالتفاصيل أو ناسبالم الوقت في دائًما إعدادها يتمّ  اللكّن ، و أنظمة وضع القوانين من اً عددتنفيذ  بيتطلّ 
 وادّ والم يةمعيار ال والمستنداتبالمراسيم التطبيقية،  الصلة ذاترسمي ا، والمواّد  المعتمدة األنظمةكما أّن . الكافية

 ، عمليةوواضح رسمي بشكل ،حكومية مؤسسة أي لم ت سند إلىكما . كاملة غير األخرى  واألدوات اإلرشادية
 ،إلزاميّ  غير الحالية يةمعيار ال المستندات استخدام كذلك فإنّ . الموجودة المواد / المستندات وتحديث ونشر إعداد

 .ستخدمهات اي جهاتو  استخدامها يتمّ  وكيف مدى أي إلى ي عرف وال

 الزمنية والمواصفات، والمهل والشروط اإلشعارات، واستخدام عدادإل الرسمي الطابع وإضفاء توحيد: توصيات
 .العقود وإدارة العقود وأشكال واستخدامها، والتلزيم االختيار ومعايير

تعكس  والالشراء العام  في مجالالمطبقة  يةال تتضمن األطر القانونية والسياسات العام المستدام:الشراء 
محدودة للغاية  اأحكامً إاّل رشادية اإلاألنظمة والمواد  ال تتضّمن .ال تدعم تطبيقهاكما سياسات التنمية المستدامة 

 .والتلزيموالمواصفات ومعايير االختيار  الشروطالجوانب االجتماعية أو البيئية في  إدراجخاصة ب
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تضمين تشريعات الشراء العام تدابير تضمن و ، العامالستدامة في الشراء لاألساسية مبادئ ال إدراج: توصيات
 تطبيق تلك المبادئ.

والمواصفات  الشروطالبيئية في الجوانب االجتماعية و  إلدراجصياغة واعتماد وتطبيق أنظمة ومواد إرشادية 
 .على سبيل المثال استخدام المعايير البيئية وتكاليف دورة الحياةك، والتلزيمومعايير االختيار 

حكام األو  ةالقائماللبنانية  اتال يوجد توافق واضح بين التشريع: االلتزامات المنبثقة عن االتفاقيات الدولية
 .لبنان، مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادع عليها وقّ الدولية التي االتفاقيات في المتعلقة بالشراء العام 

التأكد من مطابقة تشريعات الشراء العام ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد واالتفاقيات : توصيات
 الدولية األخرى ذات الصلة التي صادق عليها لبنان.

 اإلطار المؤسساتي  والقدرات اإلداريةالنتائج والتوصيات المتعلقة بالركن الثاني: 

اإلطار القانوني والتنظيمي من خالل المؤسسات  ادهيحدّ كما  العاممنظومة الشراء واقع عمل يقّيم الركن الثاني 
في الوفاء بااللتزامات  العاممنظومة الشراء ة مدى فعاليّ كذلك يقّدم تقديًرا ل قطاع العام.الوأنظمة اإلدارة في 

 .دون ثغرات أو تداخالتبها في القانون المنصوص علي

 المستقلة، العامة والمؤسسات الوزارات،: ريةاالش الجهات من لبنان في العام شراءلل ياتالمؤسس اإلطار ن يتكوّ 
 معظمها الحكومية، المؤسسات من عدد من وكذلك األخرى، العامة والهيئات البلديات، واتحادات والبلديات

 للشراء ياتالمؤسس اإلطاركما ي لحظ أّن . شراء العامال لعملية المختلفة المراحل خالل واإلشراف بالرقابة معنيّ 
 آليةإلى و  ،ناظمة ووظيفة السياسات صنع وظيفة إلىالخصوص  وجه على يفتقر إذ مترابط وغير كامل غير

 خصوًصا اإللكتروني، للشراء ممّكنة بيئةإلى و  والكفاءة، السرعة إلى الحاجةمالئم  بشكل يتلبّ  والشكاوى  لمراجعةل
 .منهجي بشكل إتاحتها مجاًنا للجمهور وذلكو  شراء العامبال المتعلقة والبيانات المعلوماتتوفير  لضمان

الة. والجوانب األخرى لإلدارة المالية العامة ضعيفة وغير فعّ  العامالشراء بين  العالقةن أ ي الحظ أخرى،من جهة 
ال يتّم  .منتظمة على مدار السنة المالية بأكملهابوتيرة  العامبالشراء  المالّية ال تسمح بالقيامأّن األنظمة كما 

بما األنظمة  وهيكلّياتها التنظيمّية غير محّددة في، كما أّن أدوارها ومسؤولياتها بوضوح تحديد الجهات الشارية
محدودة من حيث قدرتها على التطوير  العامفإّن منظومة الشراء  باإلضافة إلى ذلك،. العامالشراء ب يتعّلق

 قدراتالالتدريب، وإن بموارد محدودة، ثّمة نقص في االستراتيجيات والبرامج لبناء توفير والتحسين. وباستثناء 
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تالي ة قائمة بذاتها وبالنعترف به كمهغير م   العام الشراء كما أنّ الجهات الشارية.  على مستوى  بشكل أوسع
 .بهخاصة الة وظيفيّ التسميات الو تغيب الوظائف 

غير منّظمين  وإعداده اءشر لل تخطيطإّن ال: ء ودورة الموازنة؛ اإلجراءات المالية ودورة الشراءاالتخطيط للشر 
 لضمانة مقبول ةزمنيمهلة  الماليةاألنظمة  تحّدد ال. كبير بشكل الممارسات تختلفكما  ،على نحو واضح

 التخطيط تصحيحبهدف  شراءال نتائج لتقييم ضعيفة مراقبة آليات وال نجد سوى . التنافسية الشراء عملية اكتمال
 .ينالمالي واإلدارة

 من والحدّ  الشراء، إدارة تحسين أجل من العامة المالية اإلدارة في الشراء العام عملية دمج تحسين: توصيات
 المتوسط وتعديل المدىوضع موازنات على  خالل من ة أكبر،بفعاليّ  زم والخدماتااللو  وتقديم االزدواجية،

 .أخرى إلى  سنة مالية من االنتقال أثناء التنافسي الشراء استمرارية لضمان المالية األنظمة

 تحسين مراقبة استخدام األموال العامة خالل تنفيذ العقود ورفع مستوى شفافية العملية.

عمليات الشراء العام التي تقوم  علىاستكمال التدقيق الخارجيّ باعتماد تقييم منهجيّ الحق تتواله سلطة التعاقد 
على نتائج الشراء مقارنة بأهدافه، وعلى األداء اإلدارّي، ويوّفر مالحظات  أن يرّكز التقييم الذاتيّ  من شأنبها. 

 حول التخطيط المالي والتخطيط المتصل بالشراء.

الناظمة؛ التنظيم،  / ؛ مسؤوليات الوظيفة المعياريةالناظمة / المعيارية وظيفةللالوضع واألساس القانوني  
: الوظائف األساسية إلدارة التمويل، الجهاز البشري، مستوى االستقاللية والسلطة، تجن ب تضارب المصالح

 غير محّددة بوضوح وال مسندة إلى سلطات مختصة بطريقة شاملة ومترابطة. العامسياسات الشراء 

، اتالسياسوضع تعاريف واضحة للوظائف المركزية المختلفة )مثاًل:  العامتضمين قانون الشراء : توصيات
، وإسناد تلك الوظائف العام، المشورة، المعلومات، التدريب، البّت بالشكاوى( في منظومة الشراء وضع األنظمة

إلى جهات محّددة لتجّنب الثغرات والتداخالت وأيًضا تضارب األدوار، وتزويد تلك الجهات بالموارد الالزمة 
 .لقيام بمهامها

من أجل  ريةاالش للجهات كاف   تعريف   يوجد ال: الرسمية وسلطاتها الجهات الشارية ومسؤولياتها تعريف
 األدوار وتوزيع ةالتنظيمي نيةكما أّن الب  . العام خص الشراءي ما فيإسنادها إليها و  هاومسؤوليات هاأدوار  تحديد
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 من العديدفضاًل عن أن  واضح، بشكلغير منظمة  ريةاالش الجهات داخل العامالمتعلقة بالشراء  والمسؤوليات
 .مهام الشراءوحدة تتولى  لديها ليس المستوى  رفيعة اتجهال

، عليها تنطبق التي الشراء أنظمة تحديد على تساعد بطريقة، القانون  بموجب الشاريةالجهات  تعريف: توصيات
، التنظيمي هيكلها ضمن العام للشراء مخصصة وحدة لديها تكون  بأن الشارية . إلزام الجهاتية تطبيقهاوكيف

 الغاية.لهذه  كافية تخصيصها بجهاز بشرّي وموارد إلى إضافة، بوضوح دةمحدّ  ومسؤوليات ذات وظائف

، كما ال وجود ض: اإلطار القانونّي للشراء المشترك أو المركزّي غير كامل ويشوبه الغمو هيئة شراء مركزية
 لهيئة شراء مركزية.

 الالزمة الخطوات واتخاذ، ومترابطة وشاملة واضحة بطريقة والشراء المركزي  المشترك الشراء تنظيم: توصيات
 االقتضاء. بحسب أكثر أو مركزية واحدة شراء هيئة إلنشاء

د لنشر موحّ وطني : ال يوجد نظام نشر المعلومات المتعلقة بالشراء العام بواسطة تكنولوجيا المعلومات
 المعلومات المتعلقة بالشراء العام بالوسائل اإللكترونية.

 الجهات الشارية الصادرة عن جميع الشراء إلشعارات اإللزامي للنشر وطنية إلكترونية منصة إنشاء: توصيات
 ودفاتر الشروط. العام المتعلقة بالشراء المعلومات إلى الوصول وتسهيل

: ال توجد أنظمة وطنية أو مؤسسات أو ن ظ م للقيام بأّي نوع من أنواع الشراء استخدام الشراء اإللكتروني  
 اإللكترونّي.

 نطاق على التشاور. ومراحله جوانبه جميع في اإللكتروني الشراء وإدارة العتماد شامل مفهوم وضع: توصيات
 للتنفيذ. الموارد وتخصيص القرارات؛ واتخاذ واسع

العام وتجميعها  شراءالالمتعلقة ببيانات ال إحصاءال يتم : استراتيجيات إدارة البيانات المتعلقة بالشراء العام
 .المعطياتعلى  المبنيةالسياسات  وضعوتحليلها ونشرها بشكل منهجي حسب الحاجة لضمان الشفافية ودعم 

 الواجبة المراعاة مع، العام بالشراء المتعلقة البيانات وتحليل وإدارة جمع وإجراءات احتياجات تحديد: توصيات
األنظمة  اعتماد العام؛ القطاع في والمساءلة الشفافيةومتطلبات  األخرى  العامة المالية اإلدارة الحتياجات

 إلصالح األخرى  التدابير مع يتماشى بما المختصة للسلطات والموارد والمسؤوليات األدوار وتحديد المناسبة
 العامة. اإلدارة
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اإلجابة االرشادات خالل لبناء القدرات، أو لتوفير معتمدة : ال توجد استراتيجية التدريب، المشورة والمساعدة
 .بشكل إلزامي العام المتوفر حالي ا، كما ال توجد موجبات باعتماد التدريب على الشراء عن االستفسارات

 التدابير وتحديد، التدريب واحتياجات المهارات تقييم وتحديث، الموجودة والتقارير التحليالت استخدام: توصيات
 وسائل ذلك في بما، القدرات لبناء استراتيجية وتنفيذ واعتماد تطوير خالل من، القائمة الثغرات لسد المناسبة

 الشراء على التدريب تجعل سياسة وتنفيذ . وضع(المساعدة مكتب وظيفة مثال)وفًقا للحاالت  المشورة تقديم
 العام. القطاع لكاّفة الجهات المعنية في إلزامي ا العام

 مؤهالتوظيفية رسمية أو تسميات وال توجد غير معترف به كمهنة  العام شراءال: كمهنة العاماالعتراف بالشراء 
 .شراء العامخاصة بال محّددة

واعتماد التسميات الوظيفية والمؤهالت  مراجعة، الوطنية المبذولة في هذا المجال انطالقا من الجهود: توصيات
الشراء  بمهنة رسمي ا االعتراف. ومراقبة تطبيقها وتنظيم، المستويات مختلف على العام الشراء لموظفي المعيارية

 لبنان.ة في العامالوظيفة  هيكلية ضمن العام

المعلومات  ت ستخدم مثل هذهوال  ،أداء الشراء العامال توجد آليات لتقييم : مراقبة األداء لتحسين المنظومة
وال توجد  منظومة الشراء العاملتطوير  معتمدةال توجد استراتيجية كما  وصنع القرار. اتستراتيجياللتطوير ا

 .تتبُّع تنفيذهاهذه االستراتيجية و دة بوضوح إلعداد مسؤولية محدّ 

 كأساس MAPS مسح تقرير العام. استخدام الشراء المتعلقة بأداء البيانات واستخدام جمع منهجة: توصيات
 بوضوح المسؤوليات تحديد بعد، العام الشراء منظومة لتطوير وطنية استراتيجية ومراقبة وتنفيذ واعتماد لوضع

 لهذه الغاية. الموارد وتخصيص

 والتوصيات المتعلقة بالركن الثالث: عمليات الشراء وممارسات السوق النتائج 

لمنظومة الشراء  التشغيلية الفعالية يدرس وهويركز الركن الثالث على واقع عمل وأداء منظومة الشراء العام. 
 الجهة) معينةعمليات شراء  إدارة عنالجهة التي تتوّلى التنفيذ والمسؤولة  مستوى  على تهاءتها وكفاوشفافي العام

 .العامة المشتريات وفعالية جودة زيادةل كوسيلة شراءال سوق  إلىهذا الركن  كما يتطرق (. ريةاالش
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تشير . المعالم صورة مجزأة للغاية وغير واضحةم يقدّ وممارسات السوق في لبنان  الشراء العامعمليات إّن واقع 
 ال يحّددغالًبا ما و  .مراحل دورة الشراء كافةفي  مكامن الضعفالمعلومات المتاحة بوضوح إلى عدد من 

. ال يتّم إعداد خطط الشراء هابطريقة تسمح بتقييم نتائج تلك العمليات التخطيط واإلعداد لعمليات الشراء أهداف
 ونشرها بشكل منهجي، ولذلك ال يمكن للسوق االّطالع على الشراء المخّطط له في مرحلة مبكرة بالقدر الكافي.

محصورة ال مناقصةالو العامة سوى على المناقصة ااالطار القانوني الحالي ال ينّص إذ  محدودة، الشراء طرق  إنّ 
في بداية السنة  الشراء ا فيأو تسريعً  اغالًبا ما تتطلب تأخيرً  الموازنةالتي تفرضها قيود كما أّن ال .كطرق تنافسية

 إلىباإلضافة  ،تنافسيةالتلزيم األكثر مالءمة واألكثر إجراءات ال ت ستخدم دائما النتيجة بأو نهايتها.  المالية
ودفع الفواتير لوازم واألشغال أن استالم المما يعني ة معّقدإدارة العقود واإلجراءات اإلدارية الفي مهارات ضعف ال

 .وقًتا انغالًبا ما يستغرق

ما يؤّدي إلى غياب الثقة  العامشراء مشاركته في الالتي تحّد من يواجه القطاع الخاص عدًدا من العوائق 
افسة نلجهات الشارية اإلفادة من المل يمكنال ، وخفض مستوى المشاركة. نتيجة لذلك العامبمنظومة الشراء 

 الشراء التي يتيحها القطاع العام. الواسعة والفاعلة، وال يستطيع إاّل عدد قليل نسبي ا من المؤسسات اغتنام فرص 

 االختيار والتعاقد؛ إدارة العقود:التخطيط؛ 

  المتعلقة بالشراء العام الموجودة و المعلومات . غير متاحةمنظومة الشراء العام  بأداءالمتعلقة البيانات
 .ضح تماًمايلها إلى أّية جهة بشكل واتحل ةمسؤولي يتم إسنادلم  ، كماكامل ال تخضع لتحليل

 وذلكتحقيق األهداف األصليةيبلغه علية الشراء العام من حيث المستوى الذي امن الصعب تقييم ف ، 
 .: العقود، والجهات الشارية، والمستوى الوطنيالمستوياتعلى جميع 

 ال توجد وسيلة لمراقبة وإدارة أداء الشراء العام. 
 يؤدي إلى الخطأ  ، ممااختالالت كبيرةوتظهر ممارسات الشراء العام  تختلف المقاربات المعتمدة في

 .في كثير من األحيان غفالواإل

ومنصة ، موّحدمجانًا على موقع إلكتروني للجمهور  دورة الشراء مراحلالبيانات المتعلقة بجميع  إتاحة: توصيات
 .ل استخراج البيانات وتحليلهايسهّ  مماإلكترونية مركزية، 

 المعطيات.ة على بنيلدعم صنع السياسات المتحليل بيانات الشراء العام وإتاحتها للقيام بإنشاء مرفق 
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منهجي التقييم ، واإلشارة إليها خالل البوضوح أثناء التخطيط المتوّخاةاألهداف والنتائج وتسجيل اشتراط صياغة 
 .لزامي لتنفيذ العقد ونتائجهاإلو 

 .األداء مقاربةخالل تخطيط وإعداد وتنفيذ وتقييم عمليات الشراء العام من مقاربات لتطوير وتطبيق 

تخطيط الشراء، بما في ذلك تحليل  حول للجهات الشاريةإصدار مبادئ توجيهية وتقديم تدريب عملي 
إدارة  حولواإلجراءات، وإعداد ونشر خطط الشراء، وكذلك  المقارباتالسوق، واختيار  ودراسةاالحتياجات، 

 .لزاميّةالمعيارية بصورة إ والمستنداتفرض استخدام النماذج العقود، و 

، الشراء العامالطلب في سوق جانَبي العرض و نعدم الثقة بين : توالخاص   العامالحوار والشراكات بين القطاعين 
المتعلقة  اضيعالمو المعلومات حول تبادل فعالة للحوار بين القطاعين العام والخاص و الليات كما تغيب اآل

 .الشراء العامب

 .القطاعين العام والخاص كال يناسب مربحنموذجي نحو وضع التحّول ال: توصيات

المتعلقة قضايا المشاورات منتظمة بين القطاعين العام والخاص حول  تتيحومعيارية رسمية  عملية / إنشاء آلية
 .ات الشراء العاموممارس اتسياسب

سوق  دخول العملية أمام عوائقالعديد من الوجد : يالعامالقطاع الخاص ووصوله إلى سوق الشراء  تنظيم
 .الجدد والموردينالصغيرة والمتوسطة  مؤسساتبالنسبة لل سّيماال، الشراء العام

الصغيرة والمتوسطة،  سيماالجميع العوائق التي تواجه المؤسسات،  وتأثيرتحديد طبيعة وأصل : توصيات
 .للمشاركة الناجحة في الشراء العام

في االقتصاد وفرص دمجه  الشراء العام دورلعدم فهم يالَحظ : القطاعات األساسية واالستراتيجيات القطاعية
 .في سياسات التنمية

الدراسة لبناء لعرض والطلب في سوق الشراء العام في لبنان واستخدام نتائج لإجراء دراسة مقارنة : توصيات
 سياسة التنمية على أسس علميّة.
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 والنزاهة، والشفافية في منظومة الشراء العامالنتائج والتوصيات المتعلقة بالركن الرابع: المساءلة، 

وسائل  ، مع لحظمنظومة الشراء العام ضمان نزاهةت عتبر ضرورية من أجل  يتضمن الركن الرابع أربعة مؤشرات
لمعالجة خطر الفساد.  القانوني والتنظيمي، والتدابير المناسبة ينإلطار وفًقا ل هاعمللضبط ة الئمالم الرقابة

 .رقابةال منظومةمن  اجزءً بصفته دور المجتمع المدني أيضًا  ؤّشراتذه المهتغّطي 

 اهام   ادورً لعب يمن شأنه أن  المدني لمجتمعا فاعلة من جانبال والمشاركة الشفافية من عالية درجةوجود إّن 
 البياناتعاني لبنان نقًصا كبيًرا في ي. البلدان من العديد فيظهر جلي ا  كما العام، الشراء في النزاهة تعزيز في

 المهتمة األطراف جميع تجد، لذلك نتيجة. بشكل كبير ةمشّتتوإن و جدت، فهي ، العام شراءال أداءالمتعلقة ب
كما  ،وموثوقة صلة وذات شاملة معلومات إلى الوصول في صعوبة المدني، المجتمع والسيما ،بموضوع الشراء

يزيد من درجة الصعوبة والتكلفة، ومن الوقت المطلوب للتعّرف إلى المشاكل  بدوره وهذا. وتحليلها جمعهافي 
 .اتتحسينالقيام بال فرص وتحديد وإبرازها

 إلى هادفةال التدخالت من واسعة بمجموعة، ي فترض بها القيام عديدة مؤسسات من والتدقيق الرقابة نظام يتألف
. تداخالتالو  ثغراتلكّن منظومة الشراء العام يشوبها الكثير من ال. العام الشراء عملياتفي  ستقامةالا ضمان

 مخاطر فضاًل عن ،شراءال تنفيذ وتكلفة وقتمن  كبير بشكلو  المطبقة اإلجراءات زيدت ما غالًبا وفي الواقع،
 .المحظورة الممارسات معاقبة ضمانفي و  والفساد االحتيال مستوى  من الحدّ  في الةفعّ غير  أنها كما. الفساد

نة للتشاور مع الجمهور والمراقبة؛ المشاركة المباشرة من جانب المجتمع المدني    عدم وجود: إيجاد بيئة ممك 
 .تلك المشاركة مشاركة وتشجعمن الن المجتمع المدني وممارسات تمكّ  وأنظمةسياسات 

 ،وضع السياسات أو تعديلهاتشاور مع المجتمع المدني، سواء عند لتعزيز الآليات  ومأسسة وضع: توصيات
 في حاالت مشاريع أو عمليات الشراء المحّددة. وأ

أو  غير موجودةعمليات الشراءالمعلومات حول : وصول الجمهور بشكل سليم وبدون تأخير إلى المعلومات
ا يصعب هأنّ   .والوصول إليها تحديد تفاصيلها جد 

الوصول  وتسهيلرفع مستوى الشفافية من خالل جعل جميع المعلومات المتعلقة بالشراء أكثر شمواًل : توصيات
 .إليها من خالل المنصات اإللكترونية
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، تنظيم وإجراءات منظومة الرقابة؛ تنسيق عمليات الرقابة والتدقيق الخاصة بالشراء  : العاماإلطار القانوني 
وإجراءات الرقابة المسبقة إلى تأخير وتعقيد الشراء العام  مقارباتتؤدي ت. وجود ثغرات وتداخالت في المقاربا

 . ال وجود لنظام تدقيق داخلّي. ال يتّم التدقيق على األداء.تكاليف إدارية إضافية وإلىبشكل كبير، 

الرقابية والجهات األخرى  ض األدوار بين المؤسساتعار  وتَ  نظمةفي األ تالثغرات والتداخالإزالة : توصيات
الوقاية من مخاطر الشراء أكثر التركيز على مع  التخفيف من إجراءات الرقابة الزائدة، و المعنية بالشراء العام

 .ممّا على اتخاذ الخطوات التصحيحية

الشارية في الجهات جميع  تدريجي ا إلىوضع سياسة للتدقيق الداخلي وخطة مزودة بالموارد المناسبة إلدخالها 
 .شتّى المستويات الحكوميّة، المركزّي منها والمحليّ 

من  الفضلى حسن القيمةلإلجراءات إلى تحقيق النتائج المرجوة بطرق ت   الشكليالتركيز من االمتثال في  التحّول
 .العام المال إنفاق

عمليات التي تتوصل إليها ن للنتائج والتوصيات ال متابعة وإنفاذ فّعاال: نفاذ ومتابعة النتائج والتوصياتاإل 
متاحة ة و غنيّ قاعدة بيانات  عدم وجودأو بصورة عاّمة.  حاالت محّددةالتدقيق الداخلية والخارجية، إن في 

 اتساقضمن كما أّن ديوان المحاسبة ال يملك نظاًما ي ديوان المحاسبة،توصيات وقرارات ن تتضمّ للجمهور 
ة وال يتم منهجيخضع للمراقبة اليال  تطبيقها لزمة، إال أنّ م   مجلس شورى الدولةفي حين أن قرارات قراراته. و 

 .ذها بشكل منتظم وفعالانفإ

اتخاذ تدابير و ، نتائج وتوصيات الهيئات الرقابية وسائل أبسط وأكثر كفاءة وفعالية لمتابعة وإنفاذ إيجاد: توصيات
متى توّجب ذلك. كما يجب الحرص عل نشر لضمان الوفاء بااللتزامات وفرض العقوبات المناسبة  تشّدًداأكثر 

 .في هذا الصددالخطوات المتّخذة 

يمكن الوصول إليه إلكترونّي على موقع ه فور صدورها وتقارير  هوتوصيات ديوان المحاسبةنشر جميع قرارات 
تلبي أيًضا حاجات ديوان المحاسبة إلى  وللبحث إلكتروني ا،لقراءة المستندات القابلة لبمجانًا، مع قاعدة بيانات 

 إدارة الحاالت.
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 عملية االعتراض واالستئناف؛ استقاللية وصالحيات هيئة المراجعة؛ قرارات هيئة المراجعة:

 لإلنصاف  القائمةلبت في شكاوى الشراء العام، واإلمكانيات كلفة بوضوح باهيئة مراجعة موجود  عدم
 .المراجعات والقرارات نوعيةسرعة و المتعلقة باألساسية بالشروط ي فتال 

 قراراته تصدرزمنية مناسبة لمراجعة الشكاوى من قبل مجلس شورى الدولة، وغالًبا ما  مهل عدم وجود 
 .لها تأثير مفيد على إجراءات الشراء ونتائجهال يعود جًدا بحيث  ةمتأخر 

  الخارجي(  تدقيقالشكاوى؛ ال دراسةالمسبق؛  التدقيقالمحاسبة )ديوان  على مستوى تضارب في األدوار
ودور التحقيق دور قضائي؛ الختصاص الادور تقديم المشورة ودور مجلس شورى الدولة )على مستوى و 

 .ة القرارات المتخذةعدم حياديعدم استقاللية و  يؤدي إلى(، مما اتخاذ القرار
  فصل فيها مختلف تولت الحاالت الشراء العام التي لحث قاعدة بيانات مشتركة وقابلة للبعدم وجود

 .التي تعالج اآلن الشكاوى والمسائل ذات الصلةو المؤسسات القائمة 

ال لتقديم الشكاوى لتعزيز االستجابة المبكرة، وتطبيق الخطوات التصحيحية الفعالة إنشاء نظام فعّ : توصيات
 وطبيعتها بدون أي تأخير.بسرعة، والسماح باإلبالغ عن عدد الشكاوى 

التعريف القانوني للممارسات المحظورة، تضارب المصالح، وما يتعلق بهما من مسؤوليات ومساءلة 
لإلبالغ عن الممارسات آمنة وعقوبات؛ األحكام المتعلقة بالممارسات المحظورة في وثائق الشراء؛ آليات 

؛ قواعد السلوك نقص في : لقواعد األخالقية وقواعد اإلفصاح الماليا / المحظورة أو السلوك غير األخالقي 
 .وفي اإلدارة العامة بشكل عام الشراء العامية للمساعدة على ضمان النزاهة في اتالتدابير التنظيمية والمؤسس

 تعديلاستكمال اإلطار التنظيمي والمؤسساتي العام لمكافحة الفساد من خالل مراجعة شاملة أو : توصيات
غير المشروع، مع التركيز على التصريح عن األموال بصورة فعالة، والحؤول دون تضارب  قانون اإلثراء

المصالح، وعدم اإلفراط في استخدام أحكام القانون، ومن خالل إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أقرب 
 كافحة الفساد.وقت ممكن، وتزويدها بالموارد المالئمة، واتخاذ تدابير للتطبيق الفعال لقوانين م

ال يملك : دعم أصحاب المصلحة لتعزيز النزاهة في الشراء؛ إطار مكافحة الفساد والتدريب على النزاهة
السّيما في ، تحديدهايتّم  خللمكامن ودعم اإلجراءات الحاسمة لمعالجة أي  مراقبةلالمجتمع المدني الوسائل ل

 .الشراء العام مجال
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في  السيماوداعمة للمجتمع المدني للمساهمة في مراقبة ومنع االحتيال والفساد، ممّكنة بيئة  إيجاد: توصيات
 .الشراء العام

حاالت  مراقبةعام في الوصول إلى المعلومات، ال يمكن بشكل بسبب النقص : العقوبات الفعالة وُنُظم اإلنفاذ
 .االحتيال والفساد والتدابير المتخذة لمنعها والمعاقبة عليها

، للجمهورالبيانات المتعلقة بالمساءلة والنزاهة والشفافية ونشرها وتجميعها وإتاحتها  توفيران ضم: توصيات
 .ومراقبة استخدامها لمنع الممارسات المحظورة وتحديدها والمعاقبة عليها

 

 الخطوات المقبلة

قامت  كما. للمسح النهائي التقرير سّودةمبمراجعة  الدولي البنك لدى MAPS الخبراء الدولي لمسح فريق قام
 المتعددة اإلنمائية بنوكال يمثلون  الدوليين الخبراء من فريق لتي تضما، TAG الفنية االستشارية المجموعة
ومدى مالءمتها  لتقريرجودة ا التأكد من بهدف النهائي التقرير دةمسوّ  بمراجعة، التنمية وشركاء األطراف

 .ومتطلبات المنهجية الدولية

 حاجة تبرز األمام، إلىودفعه  العام الشراء إصالح مسار وتيرة على الحفاظ أجل منو  الوطني، مستوى ال على
 :إلى ومهمة ملحة

 المهتمين؛ شركاءال مع بالتشاور وتنفيذها، العامالشراء  سياسة بلورةل الالزمة التنسيق آليات إنشاء 
 استكمال مع الحرص على لبنان، في العام شراءال إلصالح وطنيتين عمل وخطة استراتيجية وضع 

 ؛MAPSمسح  تنفيذ انطلق في إطار ذيالبين كافة الجهات المختصة  التشاور
 ؛ارسمي   الوطنية ستراتيجيةلحكومة اللبنانية لالا اعتماد 
 الصحيح بالشكل تنفيذها ومراقبة االستراتيجية لتنفيذ والفنية والمالية السياسية اآلليات وضع. 


