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مــدخـل

داريــة  يات الحكوميــة العامــة أحــد المكونــات البالغــة الأهميــة لتقديــم الخدمــات الحكوميــة )العامــة(، وتوفــري نظــم الحوكمــة الإ ــدُّ المشــرت تَُع
ــم، عــى  ــدان العال ــف بل ي مختل

ــا الحكومــات، �ف ي تنفقه
ــىت ــة ال ــغ المالي ــّدر المبال ــامل. وتق ــة بالنمــو الش ن ــادات المســتدامة المقرت ــيدة، والقتص الرش

يات الحكوميــة يشــكل  نفــاق الســنوي عــى عقــود المشــرت ي هــذه الحقيقــة أن معــدل الإ
العقــود الحكوميــة بمبلــغ )9,5( تريليــون دولر أمريــ�ي ســنوياً. وتعــىف

يات الحكوميــة يعــد عامــاً محوريـّـاً هامــاً مــن  ي العالــم1. ولذلــك، فــإن تعزيــز نظــم المشــرت
ف %12 إل %20 مــن إجمــالي الناتــج المحــىي لأي بلــد �ف مــا بــ�ي

أجــل تحقيــق مخرجــات ملموســة ومســتدامة، وبنــاء مؤسســات فعالــة.

ي عــام 2003 / 2004، 
، �ف ي

يــة: »MAPS«(، بشــكل مبــد�أ ف نجلري يات الحكوميــة )المعروفــة اختصــاراً بالأحــرف الإ لقــد تــم تطويــر منهجيــة نظــم تقييــم المشــرت
ي بذلهــا مختلــف أصحــاب المصالــح )»أصحــاب المصلحــة« أو »الجهــات المعنيــة«(. لقــد كان الهــدف مــن وضــع هذه 

وذلــك بفضــل الجهــود الجماعيــة الــىت
كة قــادرة عــى تحليــل المعلومــات بشــأن النواحــي  يات الحكوميــة مــن خــال توفــري أداة مشــرت ف نظــم المشــرت ي تقييــم وتطويــر وتحســ�ي

المنهجيــة يتمّثــل �ف
يات  يات، بشــكل واســع النطــاق، لتقييــم جــودة وفّعاليــة نظــم المشــرت الرئيســة كافــًة لأي نظــام. وقــد اســُتخدمت منهجيــة تقييــم نظــم المشــرت
ي التقييــم. وقــد رّكــزت هــذه 

ي يتــم تحديدهــا �ف
اتيجيات وتنفيــذ الإصاحــات بالســتناد إل نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف الــىت الحكوميــة، ولتطويــر الســرت

ي 
يات الحكوميــة، يــؤّدي وظائفــه بصــورة جيــدة، مــن خــال تأســيس إطــار عمــل مؤّسســا�ت الجهــود إجمــالً عــى إنشــاء الأســاس الــازم لنظــام للمشــرت

ي وتنظيمــي.
وقانــو�ف

ــر  ــال التطوي ــبان أعم ي الحس
ــذ �ف ــة بالأخ يات الحكومي ــرت ــاً للمش ــاً عرصي ــة تفهم يات الحكومي ــرت ــم المش ــم نظ ــة تقيي ــة لمنهجي ــذه المراجع ــس ه وتعك

 )MAPS( يات الحكوميــة حــة عالميــاً مــن مجموعــة واســعة النطــاق مــن أصحــاب المصالــح. وتعتــرب منهجيــة نظــم تقييــم المشــرت والتحســينات المقرت

ي
ــة، ومســتدامة، وشــاملة �ف ــة، وفعال ــة )عامــة(، حديث يات حكومي ــق نظــم مشــرت ــة تطبي ــع عملي ف وترسي ــًة تهــدف إىل تحفــري ــدة أداًة عالمي الجدي

%12 في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي)OECD( ، و18 - ٪20 في دول التحاد الأوروبي؛ ويمكن أن تكون هذه النسبة أعلى في بعض البلدان النامية.  1

METHODOLOGY FOR ASSESSING 
PROCUREMENT SYSTEMS (MAPS)
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تمهيـد 

ي أمــّس الحاجــة إل الإصاحــات، 
ي تكــون �ف

ي تُجــرى باســتخدام هــذه المنهجيــة المجــالت والنواحــي الــىت
ُز التّقييمــات الــىت ِ مختلــف بلــدان العالــم. وتُــرب

إضافــًة إل أنهــا توّضــح كيفيــة تنفيــذ تلــك الإصاحــات عــى أفضــل وجــه. 

:MAPS(( يات الحكومية ي مراجعة منهجية تقييم نظم المشرت
شاد بعدة اعتبارات �ف لقد تم السرت

• نفاق( الهدف الأساسي لأي نظام مشتريات، والمتمّثل في ضرورة توفير السلع والبضائع والأشغال والخدمات 	 قيمة المال: تعكس قيمة المال )مردودية الإ
الضرورية التي يحتاجها المجتمع بطريقة اقتصادية وفعالة ومؤثرة ومستدامة.

• فصاح، وذلك من أجل إيجاد سياسات وإطار عمل قانوني ومؤسساتي، وتوفير 	 الّشفافية: يعكس عنصر الشفافية المبدأ الأساسي العام والمتفق عليه لاإ
جميع المعلومات ذات العاقة بالقرارات التي تهم الجمهور )عامة الناس(، وبطريقة شاملة، نافذة ومؤّطرة زمنياً.

• العدالة: يعكس هذا العتبار الطموح المنشود في وجوب خلّو نظام المشتريات من أي انحياز لأي جانب، والتأكيد على مبدأ المساواة في المعاملة، والتأكد 	
من اتخاذ القرارات تبعاً لذلك، الأمر الذي يضمن نزاهة العملية.

• قرار بأهمية سياق الحوكمة الرشيدة الأوسع نطاقاً بشأن الطريقة التي تُنّفذ بوساطتها المشتريات الحكومية، وبكيفية تنفيذ الإصاحات 	 الحوكمة الرشيدة: الإ
في عملية الشراء. ويتضمن هذا الجانب تبيان الأهداف الأفقية للمشتريات، واعتبارات السياسات ومبادئ النزاهة. 

، فقــد تــم إدمــاج جميــع العنــارص  ي تحقيــق عنــر الفّعاليــة والتأثــري
يات يســهم �ف وللتأكــد مــن أّن تطبيــق وتنفيــذ منهجيــة تقييــم نظــم المشــرت

ــم  ــة )الســتدامة(، ودع ــة، وأهــداف الديموم ــارات أهــداُف السياســات الوطني ــه هــذه العتب ــا تتضمن ف م ــ�ي ــن ب ــة. وم ــياقية( ذات العالق ــة )الّس القرين
يات يعمــل  ــة لتوفــري نظــام مشــرت هــا. كمــا أن هنــاك عوامــل أخــرى تعمــل عــى إيجــاد بيئــة تمكينّي القطــاع الخــاص، وإصــاح الخدمــات المدنيــة وغري

ــة المقتــدرة. ، والقــوى العامل ي
ف القانــو�ف بصــورة جيــدة، إضافــة إل وجــود إدارة ماليــة حكوميــة فاعلــة، وتحقيــق مبــدأ المحاســبة )المســاءلة( واليقــ�ي

ي أعقــاب صــدور »أهــداف التنميــة المســتدامة SDG’s« . ولأن منهجيــة 
ي الوقــت المناســب �ف

وقــد جــاء إصــدار النســخة الجديــدة مــن هــذه المنهجيــة �ف
يات تتشــابه مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، فــإن هــذه المنهجيــة مناســبة لبلــدان العالــم كافــة، بغــض النظــر عــن مســتوى الدخل،  تقييــم نظــم المشــرت
يات صلــة بالهــدف رقــم 12 )مــن أهــداف التنميــة المســتدامة(، الــذي  ي هــذه البلــدان. كذلــك فــإن لمنهجيــة تقييــم نظــم المشــرت

أو عــن وضــع التنميــة �ف
اء مســتدامة، بالتوافــق مــع الأولويــات والسياســات الوطنيــة. كمــا أن هــذه المنهجيــة ترتبــط بالهــدف رقــم  ينــادي بالتشــجيع عــى وجــود ممارســات �ش
16 )مــن أهــداف التنميــة المســتدامة( الــذي يســتهدف إيجــاد مؤسســات فاعلــة وخاضعــة للمســاءلة. إضافــة إل ذلــك، فــإن هــذه المنهجيــة ترتكــز عــى 
يات العامــة، وهــي تعكــس أطــر العمــل  ي الميــدان القتصــادي )OECD( لعــام 2015، فيمــا يختــص بالمشــرت

توصيــات مجلــس منظمــة التعــاون والتنميــة �ف
ــات  ــك توجيه ــاً، وكذل ــام UNCITRAL Model( 2011( مث ــة لع يات العام ــرت ــاص بالمش ال الخ ــيرت ــون الأونس ــوذج قان ــة، كنم يات الدولي ــرت ــدة للمش الرائ
ــراف  ــددة الأط ــة المتع ــوك التنمي ــل بن ــن قب ــتخدمة م يات المس ــرت ــر المش ــة إل أط ــنة 2014، إضاف ــة لس يات العام ــرت ــة بالمش ي المتعلق ــاد الأورو�ب التح
نشــاء  )MDBs(، والــدول والمؤسســات القائمــة عــى التنفيــذ. كمــا توفــر هــذه المنهجيــة إطــار عمــل شــامل للتقييــم، مــن خــال وضــع المعايــري الازمــة لإ

يات فعــال، وذي كفــاءة عاليــة، تســعى البلــدان كلهــا جاهــدًة إل تحقيقــه.  نظــام مشــرت

وع )مســودة( هــذه  كاء. كمــا أن مــرش يات جــاءت نتيجــة لجهــود تعاونيــة متضافــرة مــن البلــدان والــرش إن عمليــة مراجعــة منهجيــة تقييــم نظــم المشــرت
ي مرحلــة 

ي تمــت مراجعتهــا، كان مطروحــاً وبشــكل مفتــوح أمــام الستشــارات العامــة، وقــد تــّم إخضاعــه بعــد ذلــك لمزيــد مــن التمحيــص �ف
المنهجيــة، الــىت

ي شــارك فيهــا العديــد مــن مختلــف البلــدان ذات الدخــول المتنوعــة، والأوضــاع التنمويــة المختلفــة، وذلــك لضمــان 
مــن الختبــار والتجربــة الرياديــة الــىت

. ي
ف العــام والخــاص، إضافــة إل مؤسســات المجتمــع المــد�ف الحصــول عــى مشــاركات وإســهامات واســعة النطــاق مــن القطاعــ�ي
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القسم الأول: دليل المستخدم

لقسم األول - دليل المستخدم

المقدمـــــــة

أهداف دليل المستخدم

ي كيفيــة ترجمــة النتائــج إل 
يات، مــع تقديــم الأفــكار �ف يهــدف دليــل المســتخدم إل تســهيل الوصــول الدائــم لتطبيــق منهجيــة تقييــم نُُظــم المشــرت  .1

إصاحــات بطريقــة فاعلــة.

الغرض واستخدام المنهجية

يات. وقــد تــم تصميــم هــذه المنهجيــة  ي تقييــم نظــم المشــرت
يات هــو توفــري أداة متناغمــة تُســتخدم �ف الغــرض مــن منهجيــة نظــم تقييــم المشــرت  .2

يات الخاصــة بهــا،  ، عــى إجــراء عمليــة تقييــم نظــم المشــرت ف كاء خارجيــ�ي ي وجــود دعــم أم مــن دون دعــم، مــن قبــل �ش
ف الــدول، ســواء �ف لتمكــ�ي

ــر نظــام  ي هــذه النظــم. وتســتخدم المعلومــات الناتجــة عــن التقييــم كأســاس لتصميــم وتطوي
ــد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف �ف ــر وتحدي لتقري

ــة  ــداد الدول ــى إم ــم ع ــة التقيي ــل عملي ــف. وتعم ــاط الضع ــة نق ــدرات، ومناقش ف الق ــ�ي ــى تحس ــل ع ــة2  1لتعم ــادرات إصاحي ــاد مب ــم وإيج متناغ
ف الأداء.  ي تهتــم بتحســ�ي

ي مراقبــة النظــام الــذي تســتخدمه، ومــدى نجــاح المبــادرات الإصاحيــة الــىت
ي يمكــن اســتخدامها �ف

وريــة الــىت بالمعلومــات الرصف
ي تمّكنهــم مــن تحديــد وتقريــر 

ف بالمعلومــات الازمــة الــىت كاء الخارجيــ�ي ومــن خــال تحديــد نقــاط الضعــف للنظــام الحــالي للدولــة، يتــم تزويــد الــرش
يكــة. ي يقدمونهــا للبلــدان الرش

مخاطــر المــوارد الماليــة الــىت

ي 
ســهام �ف يات حكوميــة ُمحوَكــم جيــداً، ويمكنــه الإ نشــاء نظــام مشــرت هــذه المنهجيــة أداة عالميــة، تهــدف إل وضــع الأســس والقواعــد القويــة لإ  .3

شــاد بالعتبــارات  ي المجتمعــات المشــمولة. وقــد تــم السرت
تلبيــة وتحقيــق أهــداف السياســات، وزيــادة الثقــة العامــة، وتعزيــز الرفاهيــة والزدهــار �ف

ــة  ــد لعــام 2016 مــن منهجي صــدار الجدي ــة. ويُلقــي الإ ي إعــداد هــذه المنهجي
ــة والحوكمــة الرشــيدة �ف ــم المــال والشــفافية والعدال المتعلقــة بقي

ي تتطلــب 
يات الضــوء عــى المعايــري الطموحــة، وتوفــري التجــاه الصحيــح لاإصاحــات بــدلً مــن الحــد الأد�ف مــن المعايــري الــىت تقييــم نظــم المشــرت

بقــاء عليهــا عالميــاً. وبالنظــر إل ظــروف ووضــع كل بلــد، وعــى ســبيل المثــال ل الحــرص، فــإن ظــروف الرصاعــات والأوضــاع الهشــة  مــن الــدول الإ
تؤثــر عــى أحــوال هــذه البلــدان وأوضاعهــا، ولكــن قــد تتطلــب المعايــري الطموحــة زمنــاً طويــاً لتحقيقهــا.

يات، ول يقصــد منــه العمــل كنظــام بديــل وشــامل  يات كنظــام للتدقيــق والمراقبــة لنظــم المشــرت ل يعمــل تطبيــق منهجيــة تقييــم نظــم المشــرت  .4
ف إذا تتطلــب الأمــر، ولكــن تطبيــق المنهجيــة يهــدف إل أن تكــون المنهجيــة  كاء الخارجيــ�ي ف أو الــرش لتقييــم الئتمانيــة مــن قبــل البلــدان، أو المانحــ�ي

. ي
أداة تقييــم عامــة حــىت يتســىف للبلــدان والمجتمــع الــدولي اســتخدامها بغــض النظــر عــن موقعهــا الجغــرا�ف

تستخدم مصطلحات »مبادرات الإصاح« و »تطوير النظام« بصورة متبادلة في هذه المنهجية.  2
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إطار تحليلي )لمحة عامة(

المكونات األساسّية

المستقلة )الوحدات “modules”( التكميلية.  .5

( للبلــد،  ي
ي )ســيا�ت

يات. كمــا أنهــا تعمــل عــى تحديــد هيكليــة إجــراء تحليــل قريــىف تُوّفــر منهجيــة التقييــم الأساســية نهجــاً شــاماً لتقييــم نظــم المشــرت  .6
ات نقــي لتقييــم جــودة وأداء النظــام، مــن حيــث المخرجــات والنتائــج ووصــف العنــارص الرئيســة لعمليــة التقييــم. وتقديــم نظــام مــؤ�ش

يات  كمــال منهجيــة التقييــم الأساســية، وتُركــز الوحــدات التكميليــة عى سياســات محددة للمشــرت ي لإ يتــم تطويــر الوحــدات التكميليــة بشــكل تدريجــىي  .7
الحكوميــة ويمكــن للــدول اســتخدامها بنــاًء عــى احتياجاتهــا المحــددة.

تحليل السياق القطري

( نهجــاً منظمــاً، يكــون قــادراً عــى تحليــل البيئــة المحليــة، للتأكــد مــن أن التقييــم مرتبــط  ي
يقــدم قســم تحليــل الســياق القطــري )القســم الثــا�ف  .8

ــك. ــى ذل ــاًء ع ــا بن ــم تطبيقه ــد ت ــة ق ــىي للمنهجي ــار التحلي ط ــة لاإ ــارص المختلف ــان أن العن ــد، ولضم ــكل بل ــددة ل ــات المح بالحتياج

يعتمــد تحليــل الســياق عــى ســهولة الوصــول إل المعلومــات والبيانــات المتاحــة بســهولة، وهــو يرّكــز عــى عــدد مــن العوامــل الأساســية لتنفيــذ   .9
يات العامــة، وإدارة  ف نظــم المشــرت اء. وهــذه العوامــل ترجــع إل الوضــع القتصــادي لــكل بلــد، والروابــط مــا بــ�ي ي عمليــات الــرش

الإصاحــات الازمــة �ف
يات العامــة. كمــا يتضمــن تحليــل الســياق تعريــف  الأمــوال العامــة، ونظــم الحوكمــة، إضافــة إل أهــداف السياســة الوطنيــة وبيئــة إصــاح المشــرت

يات العامــة. ، والذيــن يرتبطــون بشــكل رســمي أو غــري رســمي بهيــاكل المشــرت ف أصحــاب المصالــح الأساســي�ي

نظام المؤشرات

يات العامــة.  ي القســم الثالــث - تقييــم نظــم المشــرت
يات �ف ات منهجيــة تقييــم نظــم المشــرت لقــد تــم إعطــاء وصــف دقيــق وُمفّصــل لنظــام مــؤ�ش  .10

ات عــى أربعــة أركان: ويرتكــز نظــام المــؤ�ش

ي البلد.
اء �ف ي المعمول به حالياً، والذي يقوم عى عملية تنظيم عمليات الرش

ي والسياسا�ت
طار القانو�ف الإ أ( 

دارية. مكانات الإ ي والإ
طار المؤسسا�ت الإ ب( 

. ي السوق المحىي
تشغيل النظام والمنافسة �ف ج( 

يات. ي نظام المشرت
اهة والشفافية �ف ف المساءلة، الرف د( 

ات  ي ينبغــي تقييمهــا. ويتكــّون نظــام المــؤ�ش
ات الرئيســية منهــا والفرعيــة، الــىت ة( مــن هــذه الأركان )الركائــز( عــدد مــن المــؤ�ش ف يوجــد لــكل ركــن )ركــري  .11

، مقارنــة مــع المبــادئ  ي تشــكل ســويّة المعايــري لعقــد مقارنــة »�يعــة« لأداء النظــام الفعــىي
اً فرعيــاً، والــىت اً رئيســياً و )55( مــؤ�ش مــن )14( مــؤ�ش

ــاًء عــى الوضــع المناســب. ويوضــح الشــكل رقــم 1  ات بشــكل كمــي و / أو بشــكل نوعــي بن ــح المــؤ�ش ــة المنصــوص عليهــا. ويمكــن توضي المعلن
يات. )أدنــاه( الهيكليــة الإجماليــة لمنهجيــة تقييــم نظــم المشــرت
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يات العامة الشكل رقم 1: ملّخص منهجية تقييم نظام المشرت

ي 
ــو�ف ــار القان ط ــة الإ ــدد وطبيع ي المح

ــو�ف ــكل القان ــف الش ــة. ويختل ي الدول
ــة �ف يات العام ــرت ــم المش ــا تحك ي بدوره

ــىت ــا، وال ــة العلي إل الأداة القانوني  .12
ــراف.  ــد والأع ــة إل التقالي ، إل آخــره( إضاف ي

ــد�ف ــون الم ــون العــام، القان ــد )القان ــكل بل ي العــام ل
ــو�ف ــدان، كٌل حســب النظــام القان ي البل

الأعــى �ف
ي توفــر 

ي البلــد، وهــو بمثابــة قانــون شــامل يغطــي الأنظمــة الــىت
ي أعــى �ف

ي هــذه الوثيقــة، يوجــد جهــاز قانــو�ف
وبشــكل عــام3، 1وممــا ســبق ذكــره �ف

ي بعــض الأحــوال، 
داري. و�ف ات قانونيــة مفصلــة، وذلــك عــاوًة عــى الإجــراءات المفصلــة الخاصــة بتنفيــذ الأنظمــة ذات الطابــع الإ ترجمــات وتفســري

ي الجمعيــات و / أو 
يات العامــة مــن خــال العضويــة �ف ي تخــص المشــرت

امــات القانونيــة الفوريــة، والــىت ف مــن الممكــن اســتخاص المتطلبــات واللرت
ــر  ــات تؤث ام ف نشــاءات( والمنافســة الرت ــة والتشــييد )الإ : الموازن ف ــ�ي ــل قوان ــة الأخــرى مث ف المحلي ــ�ي ــرض بعــض القوان ــد تَف ــة. وق المعاهــدات الدولي
ي تخــص كل مــا يتعلــق 

« عــى مجمــل مجموعــة الأدوات القانونيــة الــىت ي
طــار القانــو�ف يات العامــة. ويمكــن إطــاق مصطلــح »الإ أيضــاً عــى المشــرت

ــة. يات العام بالمشــرت

تطبيق المؤشرات

ي 
ي يحــاول المــؤ�ش الفرعــي الوصــول إليهــا، إضافــة إل بعــض العتبــارات الــىت

ح الجوانــب الــىت يســبق كل مــؤ�ش رئيــ�ي أو فرعــي نــص قصــري يــرش  .13
ــم إل الجوانــب ذات العاقــة، لــ�ي تتــّم مراجعتهــا، وكذلــك  . ويهــدف هــذا النــص الصغــري إل إرشــاد الُمقيَّ ي

تتعلــق بطبيعــة وأهميــة كل بنــد معــىف
ف العتبــار كجــزء مــن كل مــؤ�ش فرعــي بجــدول يعنــون  ي ســوف تؤخــذ بعــ�ي

إل المعايــري أو المبــادئ المحــددة لذلــك. ويمكــن تلخيــص الضوابــط الــىت
ات النوعيــة(. بينمــا  باســم »معايــري التقييــم«. كمــا أن معايــري التقييــم تؤســس لوضــع قواعــد يتــّم بموجبهــا تقييــم النظــام عــى أساســها )المــؤ�ش

بعض الدول لديها قوانين والبعض الآخر قد يكون لديها قوانين وقرارات وتعاميم ولوائح )أنظمة(.  3
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ف  ات فرعيــة عــن طريــق أخــذ البيانــات المتعلقــة بــالأداء بعــ�ي ثبــات( عمليــة التقييــم عــدة مــؤ�ش ات الكميــة الفرصــة لتوكيــد )لإ توفــر مجموعــة المــؤ�ش
العتبــار.

يجب تقييم كل مؤ�ش فرعي من خال استخدام نهج ذي ثاث خطوات:   .14

ي البنود النوعية.
مراجعة النظام بتطبيق ضوابط التقييم الُموضحة �ف أ( 

ات الكمية4 ..2 مراجعة النظام بتطبيق مجموعة ُمحددة وُمعرفة من المؤ�ش ب( 

تحديد الفجوات المادية أو الجوهرية )تحليل الفجوات(.  ج( 

الخطوة 1: مراجعة النظام بتطبيق معايير التقييم المعّبر عنها بقيمة نوعية:

ــات التشــغيلية  تيب ــاوًة عــى مراجعــة الرت ــاً، ع ــا حالي ــول به يعــات المعم ــة للنظــم والترش ــم إل المراجعــة النوعي ي التقيي
تســتند الخطــوة الأول �ف  .15

ات غــري القابلــة للتقييــم  ي تقــرر فيمــا إذا تــم أم لــم يتــّم إنجــاز المعيــار الــذي تــم توصيفــه. وهنــاك بعــض المــؤ�ش
)التنفيذيــة( والُمؤسســاتية، والــىت

ف / وأصحــاب العاقــة المتأثريــن  عــرب إثباتــات وأدلــة دامغــة )أي بالحقائــق والأرقــام(، وهــذا قــد يتطلــب إجــراء اســتطاعات ومقابــات مــع المشــارك�ي
ف  ف الســتقصائّي�ي عــام المســتقلة، والصحفيــ�ي ، ووســائل الإ ي

اء، مثــل النقابــات المهنيــة )جمعيــات الأعمــال(، وممثــىي المجتمــع المــد�ف مــن عمليــة الــرش
ي هــذا الدليــل.

ف المشــار إليهــم �ف ف الحكوميــ�ي ، والموظفــ�ي ف مــ�ي ف والمحرت المعروفــ�ي

ــم(  ــري التقيي ــل كل معاي ــة مقاب ــة )حــالت حقيقي ــة حــول هــذه المقارن ــات مفصل ــدم معلوم ــي( يق ــي أو وصف ــر �دي )توصيف ــري تقري يجــب توف  .16
ــام(. ي النظ

ــف �ف ــاط الضع ــوة ونق ــاط الق ــل نق ــن تحلي ف م ــ�ي ــرد الُمقّيم ــذا ال ــن ه ــع. ويُمّك ــد تق ي ق
ــىت ات ال ــري والتغي

الخطوة 2: مراجعة النظام بتطبيق مجموعة محددة وُمعّرفة من المؤشرات الكمية:

(. وترتبــط هــذه  اً )الحــد الأد�ف ات الكميــة بمــا ل يقــل عــن 15 مــؤ�ش تركــز الخطــوة الثانيــة مــن عمليــة التقييــم عــى تطبيــق مجموعــة مــن المــؤ�ش  .17
ات أداء. وكمــا يمكــن الســتفادة  شــارة إليهــا عــى أنهــا مــؤ�ش ي البلــد؛ ولهــذا يمكــن الإ

ات، بشــكل قــوي، بالممارســات التجاريــة الأكــرش رواجــاً �ف المــؤ�ش
اء والمعلومــات ذات العاقــة عــى ســبيل المثــال، باعتبارهــا  ي إظهــار النتائــج مــن خــال فحــص عينــات مــن عمليــات الــرش

ات الكميــة �ف مــن المــؤ�ش
ممثــاً لنظــام التقييــم. 

ي تكــون بياناتهــا ل يُعتّد 
ي يتعــذر توافــر البيانــات الازمــة لهــا أو الــىت

ي حالــة البلــدان الــىت
يجــب أن يوفــر التقريــر الــردي النتائــج المفصلــة للتحليــل. و�ف  .18

ي التقريــر الــردي. 
بهــا، فأنــه يتحتــم توضيــح هــذه الظــروف وبالتفصيــل �ف

ات الكميــة ل تقــاس هيكليــاً عــى المعايــري الموضوعــة لهــا، ولكــن يمكــن للبلــدان اســتخدامها لتحديــد ُخطــوط الأســاس، ووضــع الأهــداف  المــؤ�ش  .19
ات الكميــة المــوىص  ات كميــة إضافيــة كاســتخدام اختيــاري )المــؤ�ش الوطنيــة، وقيــاس مســتوى التقــدم المرحــىي مــع مــرور الزمــن. ويــوىص بمــؤ�ش

بهــا(.

الخطوة 3: تحليل وتحديد الفجوات الموضوعية )الجوهرية( أو المادية )تحليل الفجوات(

ة،  ســوف تخضــع نتائــج التقييــم إل المزيــد مــن التحليــل والتفســري )الخطــوة 3( لتحديــد المــكان، الــذي يظهــر المــواد أو الثغــرات الجوهريــة الكبــري  .20
ف جــودة وأداء النظــام. والــذي يتطلــب إجــراءات لتحســ�ي

توجد الثغرات الجوهرية أو المادية عند مواجهة أي من الحالت التالية:  .21

يُظهر النظام إنجازات أقل، بشكل جوهري، للمعيار الموضوع له.  •

أو عدم توافر أي عنرص من العنارص االأساسية للمؤ�ش )مثل االستقاللية، الموضوعية، الجداول الزمنية(.  •

سير العمل للخطوتين 1 و2 يمكن أن ينظم بالتوازي.  4
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ي ال يعمــل حســب الغــرض، الــذي وضــع مــن أجلــه 
يعــي / القانــو�ن طــار الت�ش ي االإ

ي كاٍف لوجــود بنــد أو حكــم �ن
أو عندمــا يوجــد دليــل ثبــو�ت  •

اء(. ــرش ــل ممارســات ال ــج تحلي ــت، أو نتائ ي أجري
ــىت ــات ال ــن المقاب ــج حاســمة م ــة، نتائ ــة واقعي ــة ثبوتي )أدل

ف رقــم 1 ورقــم 2 مــن التقييــم. ويمكــن  ي الخطوتــ�ي
ي يتــم تحديدهــا �ف

مــن الممكــن إجــراء تحليــل أكــرش عمقــاً مــن أجــل إثبــات )توكيــد( الفجــوات الــىت  .22
اء  تيبــات القائمــة حاليــاً، و / أو مــن خــال إجــراء تحليــل موّســع لممارســات الــرش إجــراء ذلــك مــن خــال مراجعــة نوعيــة تتصــف بشــمولية أكــرب للرت

ي يتــم تحليلهــا(. 
اء الــىت الحقيقيــة )مثــل: زيــادة حجــم عينــة حــالت الــرش

إذا مــا ثبتــت صحــة الفجــوات، يجــب إظهــار المــؤ�ش الفرعــي بوضــوح »كفجــوة موضوعيــة / جوهريــة« لبيــان الحاجــة إل وضــع الإجــراءات المناســبة   .23
ي التقريــر الــردي المفصــل، وذلــك 

ف جــودة وأداء النظــام. كمــا أن أي تحليــل عميــق يتــم إجــراءه يجــب أن يّتصــف بالشــفافية عنــد ظهــوره �ف لتحســ�ي
ي عمليــة التقييــم. وعــاوًة عــى ذلــك، يجــب أن يُْظهــر التقريــر المزيــد مــن الأدلــة والنتائــج.

لضمــان توافــر التناســق والمقارنــة �ف

ف / تخصيــص »أعــام  يات العامــة، فيجــب تعيــ�ي ف نظــام المشــرت ي مــن المرجــح أن تمنــع الإجــراءات المناســبة لتحســ�ي
إذا حــّدد الُمقّيــم الأســباب الــىت  .24

ي ل 
يات العامــة، والــىت ي المشــرت

حمــراء )عامــات الخطــر(« لأجــل تســليط الضــوء عــى أي عنــرص يعــّوق بشــكل كبــري تحقيــق العتبــارات الرئيســية �ف
يات العامــة، عــى ســبيل المثــال: . هــذه الأســباب يمكــن أن تقــع خــارج نطــاق المشــرت يمكــن تخفيفهــا بشــكل مبــا�ش أو غــري مبــا�ش

ن / الحكومة عىل نتائج التقييم )عىل سبيل المثال، الفجوات الجوهرية(. عدم موافقة المقّيم�ي  •

امات مغايرة. ن قليمية / الدولية ال�ت ن الوطنية االأخرى أو االتفاقات االإ أو تَْفرض القوان�ي  •

 ، ــال: االقتصــاد الســياسي يات العامــة )عــىل ســبيل المث ن المناســب لنظــام المشــ�ت ــع العمــل عــىل التحســ�ي أو توجــد أســباب أخــرى تمن  •
ــك(.  ــا إل ذل ــا، وم ــاكل / تعقيده ــط المش ، تراب ي

ــا�أ ــام القض النظ

حدود تطبيق المؤشر:

يات الُمعّقــد بطبيعتــه. ويجــب أن يُْنظــر إليهــا عــى أنهــا وســيلة تُســتخدم  ات وحدهــا أن تعطــي صــورة كاملــة عــن نظــام المشــرت ل يمكــن للمــؤ�ش  .25
ات أيضــاً عــى تقديــم الدعــم لإجــراء تحليــل أكــرش دقــة ليتــّم  ي النظــام بعبــارات عامــة. كمــا تعمــل المــؤ�ش

لتحديــد نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف �ف
ف أعــاه. ــم كمــا هــو مبــ�ي تنفيذهــا مــن قبــل الُمقيَّ

ــم إصــدار الأحــكام المهنيــة. ويجــب تقليــص عامــل الّذاتيــة )عــدم الموضوعيــة( إل الحــد الأد�ف لضمــان محافظــة  ات للُمقيَّ يتيــح تطبيــق المــؤ�ش  .26
ي يقــوم بهــا مقّيمــون مختلفــون، عــى وجــود اتســاق ومقارنــات معقولــة وذلــك لأغــراض التحليــل. وهــذا هــو أحــد الأهــداف 

عمليــات التقييــم، الــىت
يات؛ فقــد تــم  ف لنظــام المشــرت ي اعتبــاره أنــه ل يوجــد نمــوذج واحــد معــ�ي

ــم أيضــاً أن يضــع �ف الرئيســية للمنهجيــة ولهــذا الدليــل. ويجــب عــى الُمقيَّ
ي واحــد محــدد، 

، أو ثقــا�ف ، أو مؤســ�ي ي قــد تعمــل جيــداً ضمــن وضــع ســياسي
ي جميــع أنحــاء العالــم، والــىت

تطويــر العديــد مــن النمــاذج المختلفــة �ف
ي بلــد آخــر.

ولكــن ليــس �ف

ــد والأهــداف  ي هــذا البل
ــات �ف ــر البيان ــد محــدد، وعــى أســاس تواف ــات المحــددة لبل ــاس الأداء، وجمــع البيان ينبغــي اتخــاذ القــرار عــى نطــاق قي  .27

ف العتبــار فّعاليــة أو مردوديــة التكلفــة، فضــاً عــن اســتدامة جمــع البيانــات  الخاصــة بهــذا البلــد. كمــا ينبغــي، عنــد اتخــاذ القــرار، أن يُؤخــذ بعــ�ي
يات.  ــة الأجــل عــى أداء المشــرت ــة طويل ــا لضمــان مراقب وتحليله

ــة  ــط لعملي ي الّتخطي
ــة �ف ــرش أهمّي ــن الخطــوات الأك ــن الحــالت«(. وم ــات م ــارة )»عّين اء مخت ــل لحــالت �ش ّ 9 إجــراء تحلي ــؤ�ش ــق الم ــن تطبي يتضّم  .28

ي هــذا 
اء الفعليــة �ف ف المراجعــة المختــارة لإجــراءات الــرش ي ســيتّم تقييمهــا. فقــد تــّم تضمــ�ي

ي دراســة عّينــات الحــالت الــىت
الّتقييــم، توّخــي الّدقــة �ف

، بهــدف توفــري وســيلة أُخــرى للتقييــم، مــع الوعــي بــأّن العّينــة تمّثــل دائمــاً تصــّوراً للواقــع، ول تمّثــل الواقــع برمتــه. ولتحقيــق هــذه الغايــة،  المــؤ�ش
ي يُمكــن اعتبارهــا هــي الأخــرى أيضــاً 

ــىت ــج(، وال ــن عــى اســتخاص الســتنتاجات )النتائ ــة لنكــون قادري ــر معلومــات كافي ــة مــن أن توّف ــّد للعّين ل بُ
ي أحجــام العّينــات؛ ويجــب تعريــف 

اتيجيات أخــذ العّينــات، و�ف ي دراســة اســرت
صحيحــًة عــى المســتوى الّتجميعــي. ويجــب توّخــي الّدقــة كذلــك �ف

اتيجية للبلــد، فــإّن عمليــة أخــذ العّينــات يُمكنهــا، عــى ســبيل  ، ودرجــة التيّقــن منهــا. ووقفــاً عــى الظــروف، والأهــداف الســرت مســتواها التمثيــىي
ــل مســتويات مختلفــة مــن الحكومــة،  ية الأعــى إنفاقــاً، أو – بــدلً عــن ذلــك، يُمكنهــا أن تتخّل ــات )الجهــات( المشــرت ــز عــى الكيان ــال، أن تُرّك المث
ي 

فصــاح عــن تفاصيــل نهــج أخــذ العّينــات �ف ية الوطنيــة أو شــبه الوطنيــة. وعــاوًة عــى ذلــك، ينبغــي الإ وتغّطــي عــدداً ُمعّينــاً مــن الكيانــات المشــرت
تقريــر التقييــم.

 PEFA نفــاق العــام( والمســاءلة الماليــة ي تقييمــات النفقــات العامــة )الإ
يات المطلوبــة �ف ات الكميــة مــع بيانــات المشــرت جــرت مواءمــة جميــع المــؤ�ش  .29

ي تقييــم وصياغــة السياســات.
)مــؤ�ش الأداء PI-24 مــن هــذه التقييمــات(5  1لتيســري التســاق �ف

)www.pefa.org( :)2006( إطار قياس الأداء ،PEFA PI-24(( 24 - والمساءلة المالية – مؤشر الأداء )نفاق العام تقييمات النفقات العامة )الإ  5
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عملية التقييم

التخطيط لعملية التقييم وإعدادها:

ــة، وإعــداد فريــق الَتقّييــم، وعمــل  داري تيبــات الإ ــد الرت هنــاك حاجــة إل التخطيــط المســبق، عــى نحــو مائــم، لنطــاق ووقــت التقييــم، وتحدي  .30
ترتيبــات لجمــع المعلومــات المطلوبــة، وتحديــد أصحــاب المصالــح )الجهــات المعنيــة( لإجــراء ُمقابــات أو دراســات مســحية معهــم. إّن التخطيــط 
ف  كاء الخارجيــ�ي كة مــن قبــل الحكومــة والــرش المســبق مهــم جــداً، عــى وجــه الخصــوص، لمعرفــة مــا إذا كانــت عمليــة الَتقّييــم ســتتم برعايــة مشــرت
الذيــن يُبــدون اهتمامــا واســعاً بذلــك، لأجــل إتاحــة الفرصــة لتنســيق العمــل والتوصــل إل اتفــاق عــى الجوانــب الهامــة للتقييــم. ويُمكــن للمراجعــة 
ف عــن الحكومــات، أو الجهــات الحكوميــة، أو المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة،  ي يجريهــا الأقــران )أو »الّنظــراء«( - وهــذه تتــم عندمــا يقــوم ُمَمثلــ�ي

الــىت
يات. ويجــب أن يتــم التفــاق مســبقاً فيمــا إذا كان أم  ي عمليــة التقييــم ... يُمكــن لهــا أن تســتكمل تطبيــق منهجيــة تقييــم نظــم المشــرت

بالمشــاركة �ف
لــم يكــن ينبغــي إجــراء تقييــم عــن طريــق مراجعــة الأقــران أو النظــراء أو مــا إذا كان أم لــم يكــن ينبغــي لهــا أن تشــمل مشــاركة طــرف ثالــث )مثــل: 

.)MAPS إجراؤهــا مــن قبــل أمانــة دائمــة لمنهجيــة

ف العتبار إعداد مذكرة مفاهيم تغطي الأسئلة التالية: لضمان إجراء عملية تقييم يقودها الطلب، ينبغي لكل بلد أن يأخذ بع�ي  .31

يات؟ ما هو الهدف / االأهداف الرئيسية من إجراء تقييم باستخدام منهجية تقييم نظم المش�ت  •

ن عليها؟ ك�ي هل هناك قضايا محددة يجب ال�ت  •

ي نحتاج إىل تغطيتها؟
ما هي الجهات )الدوائر( الحكومية ال�ت  •

ــج  ــق النتائ ــا لتحقي ــي تطبيقه ي ينبغ
ــ�ت ــة( ال ــتقلة تكميلي ــدات مس ــية / وح يات )أداة أساس ــ�ت ــم المش ــم نظ ــة تقيي ــزاء منهجي ــي أج ــا ه م  •

المرجــوة؟

من الذي سيقود عملية التقييم، وما هي االأدوار المختلفة الأعضاء فريق التقييم؟  •

؟ وما هي نتائجها؟ ي
ي الما�ن

يات �ن هل سبق إجراء عملية تقييم باستخدام منهجية تقييم نظم المش�ت  •

ــر تقييــم النفقــات العامــة والمســاءلة الماليــة، وتحليــالت  يات العامــة متوافــرة )تقاري ي لهــا عالقــة بالمشــ�ت
هــل التقييمــات االأُخــرى الــ�ت  •

(؟ القتصــاد الســياسي

ما هي مصادر المعلومات المتاحة لكي يتم جمع المعلومات المطلوبة؟  •

ي سيتم استخدامها لقياس االأداء؟
ات الكمية ال�ت ما هي المؤ�ش  •

ي عملية التقييم؟
ن الذين ينبغي أن يشاركوا �ن من هم أصحاب المصلحة الرئيسي�ي  •

اء فعلية؟ )راجع المؤ�ش رقم 9(. إىل أي مدى ينبغي أن تشمل عملية التقييم استعراض )مراجعة( حاالت �ش  •

ي عملية التقييم؟
ي سيتم إدراجها �ن

كيف سيتم تصميم العينة، ومن هي الجهات ال�ت  •

ي مراجعــة 
ن �ن اء الخارجيــ�ي كيــف ســيتم التحقــق مــن صحــة النتائــج ومناقشــة التوصيــات؟ وهــل ينبغــي مشــاركة االأقــران النظــراء / الخــ�ب  •

ــرة 39(؟ ــع الفق ــم )راج ــة التقيي عملي

ها واستخدامها؟ بالغ عن نتائج التقييم، ون�ش كيف سيتم االإ  •

كم ستحتاج العملية من الوقت، والدعم الخارجي، والموازنة؟  •

امــاً سياســياً رفيــع المســتوى عــن طريــق ٍإرســاء أُُســس قياديــة قويــة للتقييــم. ومــن أجــل تعزيــز التعــاون المتبــادل  ف يمكــن للحكومــة أن تُظهــر الرت  .32
ة زمنيــة  يات ضمــن فــرت ي إنشــاء لجنــة توجيهيــة ُعليــا لتقييــم منهجيــة تقييــم نظــم المشــرت

دارات والنفتــاح، يجــب عــى الحكومــة أن تَْنظــر �ف ف الإ بــ�ي
محــددة. 

ف لتعزيــز مصداقيــة وموثوقية هــذه العمليــة التقييميــة. ويُفضــل أن يكــون الُمقّيمون  مــن الأمــور البالغــة الأهميــة، تحديــد فريــق ُمؤهــل مــن الُمقيَّمــ�ي  .33
يات العامــة، مــع معرفــة وافــرة بالجوانــب القانونيــة والمؤسســية والتشــغيلية )التنفيذيــة أو العملياتيــة( لهــذا  ي مجــال المشــرت

ف �ف الُممارســون محّنكــ�ي
ك  ــرت ــم المش ــز التفاه ــتخدامها لتعزي ــوىص باس ــالأدوات الم ف ب ــ�ي ــاغ الُمقّيم ــب إب ــا يج ــاً. كم ــة دولي اء المقبول ــرش ــات ال ــة عملي ــوع، وُممارس الموض
ي تطبيــق هــذه الأدوات. وإذا كان المقّيمــون مــن خــارج الحكومــة، فيجــب أن يعملــوا مــع فريــق مــن نظرائهــم مــن داخــل الحكومــة 

وتعزيــز التســاق �ف
ي يقــوم بهــا الُمقّيمــون خاليــة مــن تضــارب المصالــح الــذي 

. وينبغــي أن تكــون الأدوار الــىت ي
لتســهيل الحصــول عــى المعلومــات والدعــم اللوجســىت

يمكــن أن يَْنشــأ نتيجــة قيامهــم بــالأدوار الحاليــة أو الســابقة.  

ي كّل مراحــل العمليــة التقييميــة برمتهــا. ففــي المراحــل 
يعتمــد نجــاح الإصاحــات عــى النخــراط الَفّعــال والُمناســب مــن ِقبــل أصحــاب المصلحــة �ف  .34

اك أصحــاب المصلحــة مــن خــال التواصــل المناســب )الأهــداف، النطــاق، العمليــة، والجــداول الزمنيــة،  المبكــرة جــداً مــن التقييــم، ينبغــي ِإ�ش
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ي تحديــد أصحــاب المصلحــة 
ــة المســؤولة، ومــا إل ذلــك(، إضافــة للمقابــات الُمســتهدفة. وسيســاعُد تحليــل الســياق القطــري �ف الجهــة الحكومي

ي البلــد. 
يات العامــة �ف ، والذيــن يرتبطــون بصــورة رســمية وغــري رســمية بهيــاكل المشــرت ف الأساســي�ي

ي عمليــة التقييــم: عــى ســبيل المثــال، الســلطة المســؤولة عــن 
عــادة مــا يُنصــح بالتعامــل مــع الفئــات التاليــة مــن أصحــاب المصلحــة للمشــاركة �ف  .35

ــة / التنظيميــة، وهيئــة الســتئناف )أو  يات المعياري التقييــم )عــادة مــا تكــون الســلطة التنظيميــة، أو وزارة، أو الحكومــة المركزيــة(، هيئــة المشــرت
ي 

ي الــذي يشــارك �ف
ي ذلــك القطــاع المــرص�ف

ية، وممثــىي القطــاع الخــاص )بمــا �ف اء، إضافــة إل  عــدد مختــار مــن الكيانــات المشــرت «( الــرش ي
»الطعــون �ف

ي والســلطات المســؤولة عــن وضــع الموازنــات / المدفوعــات / الرقابــة الداخليــة، 
ي القطــاع العــام(، والمجتمــع المــد�ف

تمويــل المشــاريع الســتثمارية �ف
ي البلــد، ومؤسســات 

ف �ف ف العاملــ�ي كاء الدوليــ�ي وســلطات التدقيــق )أو »مراجعــة الحســابات«(، وهيئــات مكافحــة الفســاد، وهيئــات الّتنافســّية، والــرش
عــام .  يات المهنيــة، والأوســاط الأكاديميــة، والمؤسســات البحثيــة ووســائل الإ التدريــب، وهيئــة المشــرت

إجراء عملية التقييم

ــة  ي عملي
ف �ف ــي�ي ــة الأساس ــاب المصلح ك أصح ــرش ــم، وأن تُ ــع القائ ــد الوض ــة إل تحدي ــا، إضاف ــوح أهدافه ــّدد بوض ــم أن تُح ــة التقيي ــي لعملي ينبغ  .36

ــم. التقيي

ينبغــي أن يّتبــع التقييــم جــدولً زمنيــاً واضحــاً وأن يتــم تنظيمــه هيكليــاً وفــق الخطــوات التاليــة: جمــع البيانــات، تحليــل النتائــج )تحديــد نقــاط   .37
ي يتــم 

ي تهــدف إل معالجــة نقــاط الضعــف الــىت
اتيجية الإصــاح الــىت مــكان، وضــع التوصيــات لأولويــات اســرت القــوة ونقــاط الضعــف(، وعــى قــدر الإ

تشــخيصها.

المصادقة على صحة النتائج

للتأكــد مــن أن عمليــة التقييــم تجــري بصــورة صحيحــة وموثــوق بهــا، فمــن المستحســن أن تتضمــن هــذه العمليــة عمليــة تحّقــق مــن صحــة وصاحية   .38
ي عمليــة التقييــم. وتوّفــر عمليــة التحقــق والمصادقــة هــذه فرصــًة لاتفــاق عــى نتائــج 

ف �ف ي عضويتهــا أصحــاب المصلحــة الرئيســي�ي
النتائــج، تضــمُّ �ف

ي النظــام.
كة لمعالجــة نقــاط الضعــف الرئيســية �ف اتيجية مشــرت الّتقييــم وأولويــات الإصــاح، وعــى اســرت

، أو مــن قبــل  ف ف المســتقل�ي ينطــوي اســتخداُم نهــج أكــرش قــوة لضبــط الجــودة، عــى المصادقــة عــى نتائــج التقييــم مــن قبــل نظــراء مــن المراجعــ�ي  .39
يات.  أمانــة دائمــة لمنهجيــة تقييــم نظــم المشــرت

تقرير التقييم

ي تزويــد 
ي هــذه الوثيقــة، �ف

ي تحقيقهــا مــن تنفيــذ عمليــة التقييــم باســتخدام المنهجيــة الموضحــة �ف
ي يُرغــب �ف

يتمّثــل أحــد الأهــداف الرئيســية، الــىت  .40
اء الوطنيــة لديهــا، ومواءمتهــا مــع أفضــل الممارســات المقبولــة  ف نظــم الــرش البلــدان بــأداة يمكــن اســتخدامها لصياغــة إصاحــات تعمــل عــى تحســ�ي
كاء عــى حــد ســواء. إّن التقريــر الّتحليــىي  مكانــات لــدى الحكومــات والــرش دوليــاً. كمــا أن عمليــة التقييــم توفــر أيضــاً فرصــة فريــدة للتعلــم وزيــادة الإ
امــج. ويقــدم تقريــٌر مــن هــذا النــوع الســياق الــازم  ف بدعــم وتعزيــز الرب ف المهتمــ�ي كائهــا الخارجيــ�ي الــّردي مفيــٌد جــداً للحكومــات المعنيــة ولرش
ي تــّم 

ي وصلــت إليهــا البنــود الفرديــة الــىت
لعمليــة التقييــم، كمــا يتيــح للُمقّيــم تقديــم تقييــم شــامل للنظــام بأكملــه، وتقييــم لحالــة التقــدم الــىت

تقييمهــا.

  : ح للتقرير يكون عى النحو التالي طاري المقرت المخطط الإ  .41

ي الفقــرة 10. وينبغــي لهــذا 
ي أجريــت لــالأركان االأربعــة المذكــورة �ن

الُملّخــص الّتنفيــذي للتقريــر يعــرض لمحــة عامــة عــن نتائــج التقييــم الــ�ت  •
ي النظــام، وكذلــك عــى الأهميــة النســبية لتلــك النقــاط، والمخاطــر 

الملخــص التنفيــذي تســليط الضــوء عــى نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف �ف
ي تؤثــر عــى كفــاءة النظــام. 

ي جــرى تشــخيصها، والعواقــب المحتملــة لهــا، والــىت
ى الــىت الكــرب

ي واجهــت عمليــة التقييــم، إضافــًة 
ي تقــوم عليهــا عمليــة التقييــم، ونطاقهــا، وطبيعتهــا، والقيــود الــ�ت

القســم التمهيــدي يطــرح الخلفيــة الــ�ت  •
ي أحاطــت بإجــراء عمليــة التقييــم.

ــة لفهــم الســياق والظــروف الــىت وري إل أي مســائل أخــرى تكــون رصف

: تحليل السياق القطري(: ي
القسم الذي يقدم وصفاً للسياق القطري )لمزيد من التفاصيل، أنظر »القسم الثا�ن  •

i ..اتيجي للبلد ، السرت ي
، والقتصادي، والجغرا�ف استعراض موجز لأهم الجوانب ذات الصلة بالوضع السياسي  
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i ..دارة المالية العامة ونظم الحوكمة يات العامة وعاقته مع الإ نظام المشرت  

ii ..يات العامة ي تؤثر عى المشرت
ف عى القضايا الىت كري أهداف السياسة الوطنية مع الرت  

iii . ،والحوافــز ، ف ي ذلــك ملكيــة الحكومــة، وأولويــات الإصــاح، وأصحــاب المصلحــة الرئيســي�ي
يات العامــة بمــا �ف وإصــاح نظــام المشــرت  

ي قــد تؤثــر عــى نجــاح الإصاحــات.
والتحديــات الــىت

ات. كمــا يقــدم هــذا القســم وصفــاً الأي برامــج أو  ي تتعلــق بــكل ركــن مــن االأركان والمــؤ�ش
القســم الــذي يســتعرض نتائــج التقييــم، الــ�ت  •

ي وضــع متقــدم عــى النظــر فيهــا لأغــراض التقييــم. وعنــد القتضــاء، يغطــي هــذا القســم 
ي هــي �ف

مبــادرات تنفذهــا الحكومــة، أو الــىت
ي 

اً، يســتعرض هــذا القســم أي تقــدم قــد تــم إحــرازه، أو الّنقــص �ف . وأخــري ف كاء الدوليــ�ي مــدى كفايتهــا للدعــم المحتمــل المقــدم مــن الــرش
ي النظــام منــذ إجــراء التقييــم الأخــري لــه.

تحقيــق هــذا التقــدم، أو حــدوث تدهــور �ف

ي تشــكلها نقــاط الضعــف عــىل 
يات، وتصنيفهــا إىل فئــات، وأخــذ االأخطــار الــ�ت ي نظــام المشــ�ت

قســم يغطــي تقييــم نقــاط الضعــف البــارزة �ن  •
احــات  احــات لكيفيــة الحفــاظ عــى هــذه المخاطــر بحدهــا الأد�ف المقبــول6. 1وقــد تشــّكل هــذه القرت ف العتبــار، وتقديــم القرت النظــام بعــ�ي

ي قــد ســبق تحديدهــا. 
اتيجية إصــاح محــّددة الأولويــات، وتهــدف إل معالجــة نقــاط الضعــف الــىت الأســاس لســرت

اتيجية  اح خطــة عمــل أو اســ�ت ــر إىل أبعــد مــن أن يكــون مجــرد تقييــم للنظــام، وصــوالً إىل اقــ�ت عندمــا يتطلــب االأمــر أن يذهــب التقري  •
اتيجي والمراقبــة  ي الحاجــة إضافــة أقســام وفصــول ذات صلــة إل التقريــر )أنظــر أدنــاه إل قســم التخطيــط الســرت

لاإصــاح، عندئــذ تقتــصف
ــداد الإصاحــات(. ع اتيجية لإ الســرت

ي اتخــذت للتحقــق مــن صحــة نتائــج التقييــم، ووصــف 
ــاً، يُمكــن مــن خاللــه عــرض الخطــوات الــ�ت ــر التقريــر قســماً معين ينبغــي أن يوّف  •

ي المتــاح 
طــار الزمــىف ، كذلــك الإ ف ي يمكــن أن يكــون لهــا تأثــري عــى جــودة التقييــم، مثــل تحديــد مراجــع تخــّص الُمقيَّمــ�ي

العنــارص الأخــرى الــىت
لتقييــم مصــادر المعلومــات، وغــري ذلــك.

ات  ــل المــؤ�ش ــراز المجــاالت )مث ي ملحــق خــاص. وينبغــي إب
ــج �ن ــق هــذه النتائ ــة توث ــة أدل ــة، أو أي ــم المفّصل ــج التقيي يجــب وضــع نتائ  •

ي تحتــاج 
ي تــم وصفهــا مســبقاً، والــىت

نجــاز الجوهــري للمعايــري الــىت نجــاز الكامــل، أو أقــل مــن الإ ي تمّثــل مــا هــو أقــل مــن الإ
الفرعيــة( الــىت

ــام7 .2 ــودة وأداء النظ ف ج ــ�ي ــة لتحس ــبة وكافي ــراءات مناس ــاذ إج ــك إل اتخ ــة لذل نتيج

الّتخطيط االستراتيجي والرصد للتحضير لإلصالحات

يات العامــة المســتقبلية. وينبغــي أن توّضــح  يات، أو تطويــر نظــام المشــرت اتيجي إل إصــاح المشــرت تُرشــد نتائــج التقييــم عمليــة التخطيــط الســرت  .42
يات الحكوميــة،  ف نظــام المشــرت اتيجية تحســ�ي ي لســرت

طــار الزمــىف ي تعقــب عمليــة الّتقييــم، الرؤيــة والأهــداف والإ
اتيجي، الــىت عمليــة الّتخطيــط الســرت

اتيجية. وصياغــة خيــارات للحلــول، وتحويــل الإجــراءات إل خطــة اســرت

ف وجهــات النظــر، وأن تشــكل  اتيجية بالواقعيــة، وأن ترتبــط بشــكل جيــد بمبــادرات الإصــاح الأخــرى، وتضمــن التــوازن بــ�ي يجــب أن تّتســم الســرت  .43
اتيجية لدعــم التنفيــذ الفعــال.  مزيجــاً جيــداً مــن »المكاســب الريعــة«، فضــاً عــن مبــادرات متوســطة وطويلــة الأجــل. وينبغــي وضــع خطــة اســرت
ــة، ووضــع إطــار  ــص المــوارد، ووضــع الجــداول الزمني ، وتخصي ــري ــات التغي ــف لعملي ــد الأدوار والمســؤوليات، وإعطــاء تعري وهــذا يشــمل تحدي

اتيجي وإبــاغ الجهــات المعنيــة بهــا.  للنتائــج، وإبــرام اتفاقيــات للرصــد والتقييــم، وإعــداد وثيقــة التخطيــط الســرت

يات العامــة. كمــا يجــب  ــاء إطــار لنتائــج إصاحــات المشــرت ــداً لبن ــة أساســاً مفي ي تقييــم المنهجي
ات المطبقــة �ف يمكــن أن تُشــّكل مجموعــة المــؤ�ش  .44

ضافــة إل ذلــك،  يات العامــة. وبالإ اتيجية لإصاحــات المشــرت ي ترتبــط بمســتوى عــاِل مــن العاقــة بالأهــداف الســرت
ات الــىت تحديــد بعــض المــؤ�ش

ف أو حــىت ثاثــة مســتويات )المخرجــات  اتيجية لاإصــاح عــى إثنــ�ي ي تشــّكل جــزءاً مــن الخطــة الســرت
ات لأي مــن المبــادرات الــىت ينبغــي وضــع مــؤ�ش

.) والنتائــج والتأثــري

ي كنقطــة بدايــة لقيــاس التقــدم. وقــد تختلــف الأهــداف، 
ي وهــدف. وتُســتخدم بيانــات الخــط الزمــىف

ات إل خــط زمــىف يحتــاج كل مــؤ�ش مــن المــؤ�ش  .45
ــة  ــاس مرجعي ــم تطــّور )نقــاط قي ــل الأجــل مــع توفــري معال فمنهــا مــا يكــون قصــري الأجــل، ومنهــا مــا هــو متوســط الأجــل، ومنهــا مــا هــو طوي
“milestones”( مؤقتــة. كمــا ينبغــي لعمليــة رصــد التقــدم أن تفســح المجــال لتنقيــة المبــادرات، واحتماليــة تصميــم مبــادرات جديــدة تكــون قــادرة 

ينبغي أن يُؤخذ في العتبار مختلف أبعاد المخاطر، على سبيل المثال: المخاطر الئتمانية ومخاطر التنمية، والمخاطر التي تمس السمعة. ويُمكن تصنيف المخاطر باستخدام الفئات التالية: عالية، متوسطة، أو منخفضة، أو بدلً من ذلك: عالية، جوهرية )كبيرة(،   6

متوسطة، أو منخفضة، وفقاً لنظام تصنيف المخاطر المطبقة في البلد. ويَْنبغي أن يَستند التصنيف إلى الأبعاد القياسية لُحدوث العواقب )الحتمال(، وشدة العواقب )الأثر(.

عداد لتيسير جمع البيانات وتحليلها، وتوثيق تفاصيل نتائج التقييم بما في ذلك الوثائق الداعمة )الُمعّززة(. وفي الوقت نفسه، يتوافر ملف إكسيل، يجب استخدامه لعرض نتائج الّتقييم الّتفصيلي، والدليل الّثبوتي الذي يوثّق  أداة تقييم إلكترونية هي قيد الإ  7

الستنتاجات.
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ي يمكــن أن تؤثــر )ســلباً أو 
ي بعــض العنــارص الموضوعيــة )الجوهريــة(، والــىت

يعــي، أو حــدوث تغيــري �ف ايدة.النظــام الترش ف عــى تلبيــة الحتياجــات المرت
إيجابــا( عــى أداء النظــام.  

يعــي، أو حــدوث  ي النظــام الترش
ة �ف ات كبــري يات حــال حــدوث تغيــري ــة تقييــم نظــم المشــرت ــة تقييــم منهجي ويجــب إجــراء تحديــث كامــل لعملي  .46

ــى أداء النظــام.   ــا( ع ــر )ســلباً أو إيجاب ــن أن تؤث ي يمك
ــىت ــة(، وال ــة )الجوهري ــارص الموضوعي ي بعــض العن

ــري �ف تغي

الدعم والمعلومات اإلضافية

األمانة العامة لمنهجية تقييم نظم المشتريات:

يات الدعــم لجميــع مســتخدمي هــذه المنهجيــة، عنــد طلبهــم ذلــك الدعــم، والــذي يشــمل  تقــدم الأمانــة العامــة لمنهجيــة تقييــم نظــم المشــرت  )47
 : مــا يــىي

يات، وبشــأن إدارة هــذا  إســداء المشــورة لفــرق العمــل القطريــة بشــأن التخطيــط الإجــراء التقييــم باســتخدام منهجيــة تقييــم نظــم المشــ�ت  •
ي تُجــرى 

وط المرجعيــة”ToRs” ( للتقييمــات الــىت التقييــم، وذلــك يتضمــن إجــراء مراجعــة نوعيــة للمذكــرات المفاهيميــة، وللصاحيــات )الــرش
يات. باســتخدام منهجيــة تقييــم نظــم المشــرت

.)MAPS( يات، بشأن هذه المنهجية إسداء المشورة لفرق العمل القائمة عىل إجراء التقييم باستخدام منهجية تقييم نظم المش�ت  •

يات )بالتعــاون مــع المجموعــة االستشــارية  ــم نظــم المشــ�ت ــة تقيي ــق منهجي ــم الناتجــة عــن تطبي ــر التقيي ــة لتقاري إجــراء مراجعــة نوعي  •
ــودة. ــددة للج ــري المح ي المعاي

ــتو�ف ي تس
ــىت ــات ال ــاد الّتقييم ــدف اعتم ــك به يات(، وذل ــرت ــم المش ــم نظ ــة تقيي ــة لمنهجي الفني

يات  يات، وتحويــل نظــم المشــرت يتوافــر المزيــد مــن المعلومــات، والنمــاذج )القوالــب(، والتوجيهــات بشــأن تطبيــق منهجيــة تقييــم نظــم المشــرت  )48
.mapsinitiative.org : ــالي ي الت

و�ف لكــرت ــة عــى الموقــع الإ الحكومي
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القسم الثاني – تحليل السياق الُقطري 

األهداف ونطاق العمل

يات العامــة  يهــدف تحليــل الســياق القطــري إل ضمــان اســتناد تقييــم المنهجيــة إل فهــم أفضــل للســياق الــذي تعمــل مــن خالــه مؤسســات المشــرت
ف العتبــار البيئــة السياســية والمؤسســية، مــن خــال تقييــم وتطويــر  . ويمكــن الأخــذ بعــ�ي ف ي بلــد معــ�ي

والجهــات المعنيــة الأخــرى )أصحــاب المصلحــة( �ف
الــردود عــى هــذه النتائــج، للتأكــد مــن أن الإصاحــات ترتكــز حقــاً عــى احتياجــات البلــدان.

ــول إل  ــة الوص ــى إمكاني ــل ع ــد التحلي ــب أن يعتم ــرصاَ. ويج ــكىي مخت ــتوى ال ــى المس ــل ع ــذا التحلي ــون ه ــي أن يك ــل، ينبغ ي العم
ــاءة �ف ــان الكف ولضم

يات. وهــذه  ي يُحتمــل أن تكــون هامــة لإصــاح نظــام المشــرت
ف عــى عــدد محــدود مــن العوامــل الــىت كــري المعلومــات والبيانــات الموجــودة بســهولة، والرت

العوامــل هــي:

اتيجي للباد. ي السرت
الوضع السياسي والقتصادي والجغرا�ف  )1

دارة العامة. دارة المالية العامة ونظم الإ يات والإ ف النظام العام للمشرت الروابط ب�ي  )2

يات العامة. ي تؤثر عى المشرت
أهداف السياسة الوطنية الىت  )3

يات العامة. وبيئة إصاح المشرت  )4

، الذيــن يرتبطــون  ف وينبغــي أن يتضمــن تحليــل الســياق القطــري إجــراء مســح دقيــق يُحــّدد )رســم خارطــة دقيقــة تُحــدد( أصحــاب المصلحــة الأساســي�ي
ــات  ي عملي

ــم، و�ف ــة التقيي ي عملي
اك أصحــاب المصلحــة �ف ــة. وســوف يســاعد هــذا المســح عــى إ�ش اء العام ــرش ــاكل ال بصــورة رســمية وغــري رســمية، بهي

اك أصحــاب المصلحــة يُســاعد، بشــكل عــام، عــى فهــم كيفيــة تشــّكل المصالــح، والحوافــز والقيــم والأفــكار  الإصــاح المســتقبلية. وبشــكل عــام، فــإن إ�ش
ي تتصــف بالواقعيــة والعمليــة.

مــن الأدوار الرســمية وغــري الرســمية، ودعــم تطويــر ووضــع أولويــات لاإجــراءات المــراد تنفيذهــا، والــىت

يات. وعى  ي هــذه المرحلــة لضمــان التطبيــق المرجــو لأداة منهجيــة تقييــم نظــم المشــرت
ي تــم جمعهــا �ف

ويمكــن أيضــاً اســتخدام المعلومــات التحليليــة الــىت
ي تحديــد نطــاق التقييــم، وبشــكل خــاص، فيمــا يتعلــق بمــا يمكــن 

ســبيل المثــال، تســاعد عمليــة تحديــد أهــداف السياســة الوطنيــة والتحديــات الرئيســية �ف
تطبيقــه مــن الوحــدات تكميليــة.



© MAPS18

ي – تحليل السياق الُقطري
القسم الثا�ن

تحليل السياق الُقطري

الوضع السياسي واالقتصادي والجغرافي االستراتيجي للبلد:  .1
i . الهيــاكل القتصاديــة )عــى ســبيل المثــال، الُســّكان، مســتوى الدخــل القومــي، المــوارد المتاحــة تحــت تــرصف الحكومــة

، الأوضــاع الجيوسياســية، التحديــات الرئيســية للنمــو والتنميــة(. ي
مقابــل الديــون، المــكان الجغــرا�ف

ii . / ــة ــة التاريخي ــة، الخلفي ــوع الحكوم ــال، ن ــبيل المث ــى س ــياسي )ع ــم الس ــام الحك ــة نظ ــية، طبيع ــاكل السياس الهي
ي شــكل الحكومــة، الفدراليــة مقارنــة مــع المركزيــة / أدوار الحكومــة القوميــة وشــبه القوميــة، الحكومــات، 

الموروثــات �ف
شــة، وُمســتويات الجريمــة والطابــع غــري الرســمي،  ي توزيــع الســلطة السياســية، والمجموعــات الُمهمَّ

ة �ف ف الّســمات الممــري
ــك 9.  ــا إل ذل ــب الضعــف )الهشاشــة( أو الــرصاع، ومســتوى إدراك الفســاد، وم جوان

iii . ي ذلــك معلومــات عــن
ــات بمــا �ف قليميــة والعضوي امــات الدوليــة )عــى ســبيل المثــال، المعاهــدات الدوليــة / الإ ف اللرت

ــة / العالقــة(. ــات المحتمل العضوي

نظام المشتريات العامة وروابطها مع اإلدارة المالية العامة ونظم الحكم العامة.  .2
i . يات كنســبة مــن الناتــج المحــىي الإجمــالي / كنســبة مــن يات العامــة )عــى ســبيل المثــال، المشــرت طبيعــة ونطــاق المشــرت

نفــاق الحكومــي(. النفقــات الحكوميــة أو الإ

ii ..ي ذلك الضوابط
يات بما �ف ي تشغيل نظام المشرت

المؤسسات الرئيسية )الرسمية وغري الرسمية( وأدوارها �ف  

iii . ،بطــرق رســمية أو غــري رســمية ، ف ف والمرتبطــ�ي ف الرئيســي�ي رســم خارطــة )إجــراء مســح( لأصحــاب المصلحــة الخارجيــ�ي
يات العامــة، والمصالــح، وســبل المشــاركة. ــاكل المشــرت بهي

أهداف السياسة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة  .3
iv ..يات العامة ي المشرت

ي تؤثر �ف
ف عى القضايا الىت كري مبادرات الإصاح العامة مع الرت  

v ..أهداف السياسة الثانوية  

4.  إصالح نظام المشتريات العامة
vi ..)ي )تاريخ موجز / الموروثات، الدروس المستفادة

ي الماىصف
يات العامة �ف عمليات إصاح نظام المشرت  

vii . اتيجيات، والأهــداف / الغايــات وروابطهــا مــع الإصاحــات الأخــرى ذات الصلــة اء والسياســات والســرت أولويــات الــرش  
بالقطــاع العــام / والحوكمــة  /والإصاحــات ذات العاقــة بهــا. 

viii .ي يمكن أن تؤثر عى نجاح الإصاحات
ي يُمكنها حفز الإصاحات، والتحديات الىت

الحوافز الىت  

الهيكلية

 1 :8
ينبغي تنظيم تحليل السياق القطري عى النحو التالي

 2

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/ ،التحليل السياقي والمؤسسي -مذكرة توجيهية ،)UNDP )2012 نمائي 1يمكن الطاع على مزيد من المعلومات حول كيفية إجراء تحليل سياقي / القتصاد السياسي في: برنامج الأمم المتحدة الإ  8

http://www.odi.org/sites/odi. - ،طار التحليلي لإجراء تحليل القتصاد السياسي في القطاعات democratic-governance/oslo_governance_centre/Institutional_and_Context_Analysis_Guidance_Note/ - معهد التنمية الخارجية )ODI( )2005(، الإ

org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3898.pdf

الهشاشة يمكن أن تتجاوز تصنيف »الدول الهشة«. وقد حددت منظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي )OECD( الأبعاد الخمسة التالية: 1( العنف )الجمعيات السلمّية(؛ 2( تيسير الوصول إلى العدالة للجميع )بما في ذلك السيطرة على الفساد(؛ 3(   9

المؤسسات فّعالة وخاضعة للمساءلة والمؤسسات الشمولية؛ 4( الأسس القتصادية: و5( القدرة على التكيف مع الصدمات الجتماعية والقتصادية والبيئية والكوارث. )OECD )2015(، والدول الهشة 2015: طموحات اجتماع ما بعد عام 2015، منشورات منظمة 

)http://dx.doi.org/10.1787/9789264227699-en :لكتروني التعاون والتنمية في الميدان القتصادي، باريس. الموقع الإ
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مصادر المعلومات

ي يمكن استشارتها:
فيما يىي قائمة بالمصادر الىت

ها( االإحصاءات الوطنية )عىل سبيل المثال، وزارة المالية وغ�ي  •

خطط التنمية الوطنية  •

ي 
ي لمحــة )منظمــة التعــاون والتنميــة �ن

(، والحكومــة �ن وع ممارســة أنشــطة االأعمــال )البنــك الــدوىلي ات، عــىل ســبيل المثــال، مــ�ش المــؤ�ش  •
، مــؤ�ش مــدركات  هــا(، ومعــدلت نمــو الناتــج المحــىي الإجمــالي الميــدان القتصــادي “OECD”((، تصنيفــات البلــدان )البنــك الــدولي وغري

ــا. ه ــدة(، وغري ــم المتح ــة )الأم ي ــة البرش ــؤ�ش التنمي ــي(، م ــادي العالم ــدى القتص ــة )المنت ــية العالمي ــر التنافس ــاد، تقري الفس

- قواعــد البيانــات الخاصــة بالعضويــات والمعاهــدات الدوليــة )عــىل ســبيل المثــال، االتفــاق العــام بشــأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة   •
 ”OECD”ي الميــدان القتصــادي

يات الحكوميــة«( “GPA”، منظمــة التعــاون والتنميــة �ف اء الحكومــي )أو »اتفــاق المشــرت “GATT” / اتفــاق الــرش
قليميــة والتفاقــات التجاريــة؛ الموقعــون عــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ومــا إل ذلــك(. ؛ والمنظمــات الإ

التقييمات والدراسات السابقة.  •

عالم. ي وسائل االإ
اء والمصادر ذات الصلة: النقد �ن إجراء مقابالت مع الخ�ب  •
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يات العامة القسم الثالث – تقييم نظم المش�ت

ي
ي والّتنظيمي والسياسا�ت

طار القانو�ن الركن الأول: الإ

القسم الثالث – تقييم نظم المشتريات العامة

الركن األول: اإلطار القانوني والّتنظيمي والسياساتي

ي تنظــم 
يات العامــة. وهــو يحــدد القواعــد والإجــراءات الرســمية الــىت ي للمشــرت

ي والتنظيمــي والسياســا�ت
طــاَر القانــو�ف ة الأول( الإ ف يُقّيــم الّركــُن الأول )الركــري

 ّ ي والثالــث. وتتبــىف
ف الثــا�ف طــار وتفعيُلــه موضــوَع الركنــ�ي يات العامــة، وكيفيــة تقييمهــا مقارنــة بالمعايــري الدوليــة. ويعتــرب التنفيــُذ العمــىي لهــذا الإ المشــرت

يات العامــة أكــرش كفــاءة. وكذلــك يأخــذ الركــن  ايــد، لجعــل المشــرت ف ي اســُتخدمت، عــى نحــو مرت
ات الّركــن الأول التطــورات والبتــكارات الحديثــة الــىت مــؤ�ش

ي 
اتيجي الهــام، وتُســهم �ف يات العامــة تــر�ت إل الــدور الســرت امــات الدوليــة، وأهــداف السياســة الوطنيــة للتأكــد مــن أن المشــرت ف ف العتبــار اللرت الأول بعــ�ي

اســتدامتها.

: ي
ي والتنظيمي والسياسا�ت

طار القانو�ف ويشري الركن الأول إل أربعة عنارص لاإ

i ..)والإجراءات / القرارات، والمراسيم ، ف يات العامة )القوان�ي ي تحكم المشرت
الهيئة القانونية العليا الىت

ii .. داري بشكل أكرب يعات والأدوات الأخرى ذات الطابع الإ الترش  

iii . ف ــ�ي ــة ب اك ــات الرش ــم عاق ي تحك
ــىت ف ال ــ�ي ــال، القوان ــبيل المث ــى س ــرى )ع ــة الأخ ف الوطني ــ�ي ي القوان

يات �ف ــرت ــة بالمش ــكام المتعلق الأح  
ف العــام والخــاص، والمتيــازات الممنوحــة، والتجــارة والمنافســة والحصــول عــى المعلومــات، ومكافحــة الفســاد، والحلــول  القطاعــ�ي

ــك. ــا إل ذل ــة، وم ــة للدول كات المملوك ــرش ــات، وال ــة لفــض المنازع البديل

iv ..امات الناشئة عن التفاقيات الدولية لضمان التساق وتماسك السياسة ف اللرت  

المؤشر 1 - اإلطار القانوني للمشتريات العامة يحّقق المبادئ المتفق عليها ويتوافق مع االلتزامات 
الواجبة التطبيق.

ف  ، والقوانــ�ي ي
ي تــم تأسيســها عــى مســتويات مختلفــة، مــن أعــى مســتوى )القانــون الوطــىف

يغطــي المــؤ�ش مختلــف الأجهــزة القانونيــة والتنظيميــة والــىت
ــذا  ــم ه ــمياً. وينقس ــتخدمة رس ــات المس ــق المناقص ــراءات ووثائ ــة والإج ــة( التفصيلي ــح )الأنظم ــا( إل اللوائ ه ــيم، وغري ــات، والمراس يع ــرى، والترش الأخ

ي يتــم تقييمهــا بشــكل فــردي.
ــاَ )أ - ل( والــىت اَ فرعي ي عــرش مــؤ�ش

المــؤ�ش إل إثــىف

المؤشر الفرعي 1 )أ( - نطاق التطبيق وتغطية اإلطار القانوني والتنظيمي

يات العامــة. 2( مــدى تغطيتهــا. 3( ووصــول  طــار التنظيمــي الــذي يحكــم المشــرت : 1( هيــكل الإ الغــرض مــن هــذا المــؤ�ش الفرعــي هــو تحديــد مــا يــىي
ف واللوائــح. الجمهــور إل القوانــ�ي

ف  ف القوانــ�ي ي بــ�ي
طــار القانــو�ف ، ووضوحــه وأســبقية الأحــكام المختلفــة. ومــن المهــم أن يُفــّرق الإ ي

طــار القانــو�ف ــم تقييــم كفايــة هيــكل الإ يجــب عــى الُمقيَّ
ي التطبيــق. ويجــب أن تكــون الأدوات ذات 

ــأن الأســبقية قــد تــم تأسيســها بحــزم للحــد مــن الختافــات �ف ف ب
ّ واللوائــح )الأنظمــة( والإجــراءات، وأن يبــ�ي

المســتوى العــالي أقــل تفصيــاً وأكــرش ثباتــاً )اســتقراراً(. كمــا يتطلــب تعديلهــا مســتويات عاليــة مــن الســلطة. ولهــذا الســبب، كلمــا كانــت الأحــكام صــادرًة 
ي أن الأدوات ذات المســتوى الأد�ف ينبغــي اختيارهــا 

طــار أكــرش ثباتــاً. وهــذا يعــىف ، أصبــح هــذا الإ ي
طــار القانــو�ف ي التسلســل الهرمــي لاإ

عــن مســتوًى أعــى �ف
.)”thresholds“ ي تتطلــب بعــض المرونــة )عــى ســبيل المثــال، الحــدود الدنيــا

لتنظيــم الإجــراءات الأكــرش تفصيــاً للتنفيــذ والــىت

ي تمــت باســتخدام الأمــوال العامــة )الســلع 
يات الــىت ي أن ينطبــق فيــه عــى جميــع المشــرت

طــار القانــو�ف ــم تقييــم المــدى الــذي يمكــن لاإ يجــب عــى الُمقيَّ
يعــات  ــم تقييــم المــدى الــذي يمكــن بــه تطبيــق الترش ضافــة إل ذلــك، ينبغــي للُمقيَّ ي ذلــك الخدمــات الستشــارية(. وبالإ

والأشــغال والخدمــات، بمــا �ف
الوطنيــة عــى جميــع الهيئــات العامــة والحكومــات والكيانــات دون القوميــة عندمــا يتــم اســتخدام أمــوال الموازنــة الوطنيــة ســواء بشــكل مبــا�ش أم غــري 

. مبــا�ش

ف أو اللوائــح، أم لــم تكــن تســتبعد بعــض الجهــات الحكوميــة أو أجــزاء مــن  وهنــاك جانــب خــاص ينبغــي تقييمــه، أل وهــو تقييــم مــا إذا كانــت القوانــ�ي
كات المســتقلة أو المتخصصــة المملوكــة للدولــة، وكذلــك  نفــاق العــام مــن أحــكام القانــون )أي الجيــش والدفــاع أو مــا شــابه ذلــك مــن النفقــات، الــرش الإ
ي تحظــى بحقــوق خاصــة أو حرصيــة(. وهــذا الجانــب يشــمل أيضــاً تقييــم مــا إذا كانــت هــذه الســتثناءات أم لــم تكــن تتــم بموجــب 

كات المرافــق الــىت �ش
يات العامــة  القانــون، أو مــن خــال إجــراءات إداريــة مــن دون عرضهــا عــى الرقابــة العامــة. ويجــب عــى الُمقّيــم أيضــاً تقييــم مــا إذا كان قانــون المشــرت
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ي ترتبــط 
ف الوطنيــة، أم لــم تكــن تدعــم وتنظــم التعاقــد عــى أشــكال أخــرى مــن تقديــم الخدمــات العامــة الــىت ه مــن القوانــ�ي اء العــام( أو غــري )قانــون الــرش

ي ذلــك المتيــازات الممنوحــة. )يتــم تقييــم خصائــص محــددة 
ف العــام والخــاص، بمــا �ف ف القطاعــ�ي اكات بــ�ي يات العامــة، مثــل الــرش ارتباطــاً وثيقــا بالمشــرت

تحــت بنــد المــؤ�ش الفرعــي 1 )ل((.

ي تحقيــق 
يات. كمــا أن الوصــول إل القواعــد واللوائــح يُســهم �ف ي تنفيــذ نظــام المشــرت

ي التنبــؤ، وتحقيــق الوفــورات �ف
يُســهم التوحيــد، وشــمولية التطبيــق �ف

. اء اقتصــادي بشــكل أكــرب الشــفافية، ممــا يــؤدي إل تحقيــق �ش

ي أماكــن يســهل الوصــول إليهــا مــن قبــل الجمهــور. ويفضــل أن يتــم نــرش 
ف والسياســات بســهولة إذا مــا تــم وضعهــا �ف ويمكــن إتاحــة الوصــول إل القوانــ�ي

ونيــة واحــدة، يمكــن الوصــول إليهــا مجانــاً )راجــع المــؤ�ش الفرعــي 7 )أ((. وإذا مــا تــم نــرش المعلومــات  نــت مــن خــال بوابــة إلكرت نرت المعلومــات عــى الإ
ــم التحقــق فيمــا إذا كانــت هــذه المعلومــات، أم لــم تكــن متاحــًة فعــا للجمهــور، ويتــم تحديثهــا  نــت، ينبغــي للُمقيَّ نرت ي المقــام الأول عــى شــبكة الإ

�ف
بانتظــام.

معايري التقييم

وط التالية: ي والتنظيمي للمعايري يتوافق مع الرش
الجسم القانو�ف

، والمراســيم، واللوائــح )الأنظمــة(، والإجــراءات( بطريقــة تفــي بالغــرض، وتُحــّدد أ.  ف تُســّجل المعايــري وتُنّظــم هرميــاً )القوانــ�ي  
الأســبقية بشــكل واضــح.

ي تســتخدم الأمــوال ب. 
ــىت يات ال ــع المشــرت ــك الخدمــات الستشــارية( لجمي ي ذل

ــا �ف ــري الســلع والأشــغال والخدمــات )بم تشــمل المعاي  
ــة. العام

ف العام والخاص، وذلك يشمل المتيازات الممنوحة.ج.  ف القطاع�ي اكات ب�ي تُنظم المعايري الرش  

ف واللوائح والسياسات الحالية، وتُتيح وصول الجمهور إليها مجاناً.د.  تُنرش القوان�ي  

المؤشر الفرعي 1 )ب( – طرق الشراء

ي 
اء المســموح بهــا. 2( والظــروف الــىت : 1( تعريــف واضــح لطــرق الــرش ي يشــمل مــا يــىي

طــار القانــو�ف يعمــل هــذا المــؤ�ش الفرعــي عــى تقييــم مــا إذا كان الإ
تعتــرب مناســبة لــكل طريقــة.

ورة10.  1 اء التنافسية تضم الإجراءات التنافسية، والأقل تنافسية، إذا اقتضت الرصف ي تقديم مجموعة مناسبة من طرق الرش
طار القانو�ف يجب عى الإ

اء، إضافــة إل ضمــان  ي يســمح فيهــا باســتخدام العطــاءات المفتوحــة أو اســتخدام بدائــل أخــرى لطــرق الــرش
ينبغــي للقانــون واللوائــح تحديــد الحــالت الــىت

اء يتناســب مــع قيمــة ومخاطــر  رة، والموافقــات المقبولــة بشــكل واضــح. وينبغــي كذلــك أن يكــون تطبيــق أســاليب وعمليــات الــرش تحديــد المســتويات المــرب
ي 

اء أخــف، مثــل المناقصــة المحــدودة، أو طلــب عــروض الأســعار، ومــا إل ذلــك، �ف ي أنــه يُمكــن تطبيــق طــرق �ش
وع الأساســية. وهــذا يعــىف أنشــطة المــرش

ي تنطــوي عــى »عمليــات 
ــىت اء ال ــد بعــض طــرق الــرش ــة، وذلــك عندمــا تكــون فوائ ي تكــون ذات قيمــة منخفضــة أو مخاطــر قليل

ــىت يات ال مشــاريع المشــرت
اء القياســية /  ي ينبغــي أن تكــون طريقــة الــرش

وريــة. وعــى الرغــم مــن أن طريقــة العطــاءات )التنافســية( المفتوحــة هــي الــىت ثقيلــة« ليســت واضحــة أو رصف
. اء يجــب أن يعتمــد أيضــاً عــى الوقــت الــذي يســتغرقه تطبيــق إجراءاتهــا، وعــى الســعي إل تجّنــب التأخــري المعياريــة الموحــدة، إل أّن اختيــار طريقــة الــرش

رات هــذه الطريقــة مفهومــة. ومــن المهــم أيضــاً  اء مــن مصــدر واحــد(، وأن تكــون مــرب ة )الــرش ســية المبــا�ش رســاء / الرت وينبغــي تحليــل اســتخدام طريقــة الإ
ي كثــري مــن الأحيــان 

رات تُســتخدم لتجنــب تطبيــق إجــراءات أكــرش قــدرة عــى المنافســة، بشــكل عــام. عــى ســبيل المثــال، و�ف أن نفهــم أن مثــل هــذه المــرب
ي الحــالت الطارئــة 

يات مــن مصــدر واحــد �ف يــر المشــرت تكــون الأمــور الطارئــة ذريعــة لعــدم اســتخدام المناقصــة المفتوحــة، ولكــن ل ينبغــي الســماح بترب
ي أي طريقــة أخــرى 

ــة، وســيكون النخــراط �ف ــاك حاجــة مهمــة للغاي ــة ل قــدر هللا، حيــث يكــون هن ــة حــدوث كارث ي حال
ي الظــروف الســتثنائية، كمــا �ف

إل �ف
ي حالــة ســوء التخطيــط.

ف عــدم اســتخدام هــذه الطريقــة �ف
ّ اء حــاً غــري عمــىي بســبب الوقــت الــذي يحتاجــه اســتخدام تلــك الأســاليب. ولذلــك، يتعــ�ي للــرش

ومن ناحية أخرى، يجب منع تجزئة العقود لغرض تجنب المنافسة المفتوحة، واللتفاف عى قواعد المنافسة.

قانون الأونسيترال النموذجي للشراء العام )2011(، على سبيل المثال، يقدم أحكاماً، وتعريفات نموذجية، وإجراءات لخيارات مختلفة )راجع الفصول من الثاني إلى السابع(. عندما يتم ذكر طرق شراء محددة في هذه الوثائق، يتم استخدام الأحكام التي ينص عليها   10

قانون الأونسيترال.
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ي
ي والّتنظيمي والسياسا�ت

طار القانو�ن الركن الأول: الإ

يات؛ لأن ذلــك ســوف يســهم  ي العمــل عــى تقييــد حريــة التــرصف للجهــات )المؤسســات( الفرديــة، وموظفــي المشــرت
طــار القانــو�ف وكذلــك يجــب عــى الإ

اء تحــد مــن المنافســة.  ي تقليــل اســتخدام أســاليب �ش
�ف

معايري التقييم

وط التالية: ي الرش
طار القانو�ف ي الإ

يستو�ف

ي بموجبهــا ه. 
وط ذات الصلــة الــىت اء بشــكل ل لبــس فيــه عــى المســتوى الهرمــي المناســب، جنبــاً إل جنــب مــع الــرش التأســيس لطــرق �ش

يمكــن اســتخدام كل أســلوب.

ــن و.  ــبة م ــة مناس ــري مجموع ــية، وتوف ــل تنافس ــرى أق ــراءات أخ ــية، وإج اء تنافس ــراءات �ش ــا إج ــوص عليه اء المنص ــرش ــاليب ال ــمل أس تش
ــة. اه ف ــفافية والرف ــة والش ــاق(، والعدال نف ــة الإ ــال )مردودي ــل الم ــة مقاب ــى القيم ــول ع ــان الحص ــارات لضم الخي

يحظر تجزئة العقود لتجنب الحد من المنافسة.ز. 

يتم تحديد المعايري المناسبة لاإجراءات التنافسية.ح. 

المؤشر الفرعي 1)ج( - قواعد اإلعالن والحدود الزمنية

اء عــى ســبيل المصلحــة العامــة وتعزيــز الشــفافية. ب(  ي يتضمــن متطلبــات لنــرش فــرص الــرش
طــار القانــو�ف يُقّيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي مــا إذا: أ( كان الإ

ف نــرش فــرص الحصــول  ي المتــاح بــ�ي
كان هنــاك طــرق نــرش واســعة ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة لفــرص الحصــول عــى أعمــال. ج( توافــر الوقــت الــكا�ف

اء، مــن أجــل التحضــري الجيــد للعــروض وتقديمهــا.  عــى أعمــال وتاريــخ تقديمهــا، بمــا يتفــق مــع أســلوب وتعقيــد عمليــات الــرش

ــم  ف تقدي ــ�ي ــم المناقصــات / العطــاءات المفتوحــة، وب ــل، أو لتقدي ــات التأهي ــم طلب ــرش الدعــوات لتقدي ف ن ــ�ي ــاح ب ويجــب أن يتناســب الوقــت المت
اء ومســتوى المنافســة المتوقعــة. وإذا كان مــن المتوقــع أن ينافــس مناقصــون أجانــب عــى العطــاءات، فهــذا عامــل  العــروض مــع تعقيــد عمليــة الــرش
عــان عــن العطــاء  ف الإ ف العتبــار. كمــا ينبغــي للقانــون واللوائــح التنظيميــة وضــع معايــري لتحديــد الحــد الأد�ف مــن الوقــت المتــاح بــ�ي يجــب أخــذه بعــ�ي

اء وتقديــم وثائــق العــروض. عانــات الــرش ي لإ
و�ف لكــرت ي حالــة النقــل الإ

وتقديــم العــروض. ويمكــن اختصــار الحــدود الزمنيــة �ف
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معايري التقييم

وط التالية ي الرش
طار القانو�ف ي الإ

يستو�ف

اء بشكل واضح )راجع المؤ�ش 1 )ب((أ.  ير تقييد فرص الرش (، ما لم يتم ترب اء عانية )عى الماأ عان عن فرص الرش يتطلب الإ

، للحصــول عــى الوثائــق، ب.  ف ( المحتملــ�ي ف ي لمقدمــي العطــاءات )للمناقصــ�ي
ــكا�ف أن يوفــر نــرش فــرص الحصــول عــى الأعمــال الوقــت ال

اء. كمــا يجــب تعريــف الحــد الأد�ف مــن الأطــر الزمنيــة لتقديــم  عــان بمــا يتفــق مــع أســلوب وطبيعــة وتعقيــد عمليــات الــرش والــرّد عــى الإ
ة الزمنيــة لهــذه الأطــر عنــد وجــود منافســة دوليــة. اء، ويمكــن تمديــد الفــرت العطــاءات / العــروض لــكل طريقــة �ش

نــت عــى الأقــل، بحيــث ج.  نرت ف رســمي عــى شــبكة الإ
ّ ي موقــع ممــري

ي صحيفــة وطنيــة واســعة التــداول، أو �ف
يجــب نــرش العطــاءات المفتوحــة �ف

ــة  يات العامــة المنشــورة مــن دون أي تكلفــة، ومــن دون أي عوائــق أخــرى، كالحواجــز التقني يســهل الوصــول إل جميــع فــرص المشــرت
عــى ســبيل المثــال. 

ي تقديم العطاءات. د. 
ف تحديد قدرتها ورغبتها �ف ( المحتمل�ي ف يتضمن النرش معلومات كافية تتيح لمقدمي العطاءات )للمناقص�ي

المؤشر الفرعي 1 )د( – قواعد المشاركة 

ــدأ عــام، فــإن  ــة. وكمب ي ف ــات غــري تميري ــار لضمــان أن تكــون هــذه العملي ــة المشــاركة والختي ي تنظــم عملي
ــىت ــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي السياســات ال يُقّي

اء لأســباب أخــرى غــري عــدم وجــود المؤهــات،  ي عمليــة الــرش
كات الأجنبيــة المؤهلــة، ل ينبغــي اســتبعادها مــن المشــاركة �ف ي ذلــك الــرش

كات، بمــا �ف الــرش
وذلــك وفقــاً لقواعــد محــددة، بشــكل واضــح، تنــّص عــى الأهليــة والســتثناءات.

كات المحليــة، أو الرتبــاط مــع  اء مــن الــرش ي تتطلــب الــرش
ي بوضــع القيــود الــىت

طــار القانــو�ف وعــى صعيــد آخــر، قــد يكــون هنــاك حــالت يســمح فيهــا الإ
ــح ســعر  ــدول تســمح أيضــاً بمن ــد مــن ال ــاك العدي ــاً. وهن كات، أو يتضمــن بشــكل إلزامــي إدراج الحــد الأد�ف مــن المنتجــات المصنعــة محلي ــرش ــك ال تل
امــات الدولــة الدوليــة )مثــل منظمــة التجــارة  ف كات المحليــة. كمــا يجــب أن تتفــق هــذه المتطلبــات والتفضيــات المحليــة الطابــع مــع الرت تفضيــىي للــرش
ي صــادق عليهــا البلــد(. 

اكــة، أو اتفاقيــات التجــارة الحــرة الــىت يات الحكوميــة«( “GPA”، اتفاقيــات الرش اء الحكومــي )أو »اتفــاق المشــرت العالميــة - اتفــاق الــرش
هــا مــن المتيــازات الممنوحــة لفئــات معينــة مــن مقدمــي العــروض، تحقيــق المنافســة  ي الأســعار، أو غري

ومــن الممكــن أن تمنــع التفضيــات المفرطــة �ف
رة ، حــىت ل تُقــّوض القتصــاد  ــم تقييــم مــا إذا كانــت هــذه الأحــكام أم لــم تكــن كافيــة ومــرب الفعالــة، وأن تقلــل مــن كفــاءة النظــام. كمــا يجــب عــى الُمقيَّ
ي البلــد 

كات محليــة، أو بإنشــاء فــروع لهــا �ف كات الأجنبيــة بالرتبــاط مــع �ش طــار التنظيمــي إلــزام الــرش وتحــّد مــن كفــاءة النظــام. ويجــب أل يتضمــن الإ
وط عــى المحافظــة عــى حــالت احتــكار القلــة، أو الحتكاريــة مقابــل تعزيــز تنميــة الصناعــة المحليــة،  ط لتقديــم العطــاءات. وقــد تشــجع هــذه الــرش كــرش

ومــن الممكــن أن يكــون الأمــر الواقــع عائقــا أمــام المنافســة.

اء. ي عملية الرش
ول ينبغي أن يشكل التسجيل عائقاً يحد من المشاركة �ف

ي هــي موضــوع الحرمــان مــن المحاكمــة العادلــة، ومــن حظــر العاقــات 
وينبغــي أن ينــص القانــون عــى اســتثناءات لاأنشــطة الإجراميــة أو الفاســدة، والــىت

كات أو الأفــراد الذيــن كانــوا موضــع إدانــة بأحــكام نهائيــة مــن  ي حــالت النشــاط الإجرامــي. ومــن الجديــر بالذكــر، أنــه ينبغــي اســتبعاد الــرش
التجاريــة �ف

كــة /  ي للســلطة المتعاقــدة أو الرش
ي القانــون الوطــىف

ي منظمــة إجراميــة، الفســاد كمــا هــو محــدد �ف
المشــاركة بســبب إحــدى الجرائــم التاليــة: المشــاركة �ف

ي ارتــكاب مثــل 
وع �ف رهابيــة المرتبطــة بأنشــطة إرهابيــة، أو التحريــض أو المســاعدة، أو التحريــض عــى، أو الــرش الفــرد، التحايــل، الجرائــم أو الجرائــم الإ

. رهــاب، عمــل الأطفــال، وجميــع أشــكال جرائــم التّجــار بالبــرش هــذه الجرائــم، غســيل الأمــوال أو تمويــل الإ

ي 
ي تنفيــذ العقــود الســابقة، ومــا إل ذلــك(، بمــا �ف

ويجــب تحديــد عمليــة الوصــول إل القــرارات بشــأن الحرمــان بــكل وضــوح )عــى ســبيل المثــال، الفشــل �ف
وعــة الأخــرى بــكل دقــة )عــى ســبيل المثــال، حظــر العاقــات التجاريــة بموجــب القانــون،  ذلــك أي طعــون محتملــة. كمــا يجــب وصــف الســتثناءات المرش
ــة أخــرى تحــّد مــن  ضافــة إل ذلــك، قــد تكــون هنــاك اتفاقــات )اتفاقيــات( دولي (. بالإ ي يفرضهــا مجلــس الأمــن الــدولي

ــات الــىت أو النضمــام إل العقوب
ف لاتفاقــات. مشــاركة بعــض الأعضــاء المنضمــ�ي

ــة عــى  ــة تفضيلي ، وينبغــي أل تخضــع لمعامل ف ــة لجميــع المنافســ�ي ــة بقواعــد تخلــق فرصــاً متكافئ كات المملوكــة للدول ويجــب أن تُحكــَم مشــاركة الــرش
ــة، ومــا إل ذلــك. يبي عفــاءات الرصف حســاب الدعــم الحكومــي أو الإ
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ي
ي والّتنظيمي والسياسا�ت

طار القانو�ن الركن الأول: الإ

. ويمكــن  ف
ّ ــه عــى تنفيــذ عقــد معــ�ي ي يمكــن اســتخدامها لتقييــم أهليــة مقــدم العطــاء وقدرت

ي بدقــة الإجــراءات الــىت
ــو�ف طــار القان ويجــب أن يفصــل الإ

اء محــددة، أو يمكــن البــدء بعمليــة التقييــم عــى أنهــا عمليــة منفصلــة، يمكــن أن تتــم  اء كجــزء مــن عمليــة �ش ف وثائــق الــرش ف هــذا التقييــم وبــ�ي الجمــع بــ�ي
قبــل أن يتــم طلــب عــروض كاملــة. 

يات أكــرش فعاليــة، وذلــك مــن خــال ضمــان  يات البالغــة التعقيــد، يمكــن اســتخدام التأهيــل المســبق كعمليــة منفصلــة تجعــل المشــرت ي حالــة المشــرت
و�ف

، مــن خــال تجميــع  ف ف والجديريــن فقــط. ويمكــن أيضــاً توفــري الأمــوال عــن طريــق الحــّد مــن عــدد المشــارك�ي ف المؤهلــ�ي أل تضــم العمليــة إل المشــارك�ي
ــتخدامه، أو  ــاءة اس ــدم إس ــان ع ــددة لضم ــراءات مح ــبق بإج ــل المس ــف التأهي ــي تعري ــامل. وينبغ ــري وش ــاء كب ي عط

ــا �ف ــة ووضعه ــاءات المنفصل العط
وط التأهيــل. ي �ش

اســتخدامه كوســيلة مــن الوســائل للحــد مــن المنافســة مــن خــال المبالغــة �ف

معايري التقييم

وط التالية ي الرش
طار القانو�ف ي الإ

يستو�ف

أن تكون مشاركة الأطراف المعنية عادلة وعى أساس المؤهات وفقاً لقواعد الأهلية والستثناءات. أ. 

يات العامة. ب.  ي سوق المشرت
أن يضمن عدم وجود عوائق تحول دون المشاركة �ف

ــوع ج.  ــون، والخض ــاً للقان ــان وفق ــك الحرم ــدة، وكذل ــة أو الفاس ــطة الإجرامي ــتثناءات الأنش ــى اس ــص ع ــة والن وط الأهلي ــل �ش أن يفّص
ــة.  ــة، أو حظــر العاقــات التجاري ــة الواجب لاإجــراءات القانوني

ي تشجع المنافسة العادلة. د. 
كات المملوكة للدولة الىت أن توضع قواعد لمشاركة الرش

. ه.  ف ي يمكن استخدامها لتحديد أهلية مقدم العطاء وقدرته عى تنفيذ عقد مع�ي
أن تفّصل الإجراءات الىت

المؤشر الفرعي 1 )هـ( – وثائق الشراء والمواصفات

ــم  ــب منه ــا يُطل ــم م ــن فه ــن م ف الموردي ــ�ي اء لتمك ــرش ــق ال ــون وثائ ــد مضم ــا تحدي ي فيه
ــو�ف طــار القان ــن لاإ ي يمك

ــىت ــي الدرجــة ال ــم المــؤ�ش الفرع يُقّي
اء. ــرش ــة ال ــذ عملي ــا تنفي ــم به ي يت

ــىت ــة ال بوضــوح، والكيفي

ف تقديــم الســتجابة للعطــاءات / المناقصــات / العــروض، ووضــع الأســاس لعمليــة  اء مــا يكفــي مــن المعلومــات لتمكــ�ي وينبغــي أن تتضمــن وثائــق الــرش
ــدة، وأن تشــري إل المواصفــات القياســية  اء محاي ــق الــرش ي وثائ

ــات المدرجــة �ف ــل المتطلب ترســية وتقييــم تتصــف بالشــفافية. ويجــب أن تكــون تفاصي
ي 

طــار القانــو�ف ي تعــادل تلــك المعايــري المحــددة أساســاً. وينبغــي أيضــاً أن يســمح الإ
ف بهــا رســمياً والــىت مــكان، أو إل أي معايــري معــرت الدوليــة بقــدر الإ

ورة. ويشــّجع عــى اســتخدام النتائــج والمخرجــات اســتناداً إل المواصفــات )الوظيفيــة(، أو المعتمــدة عــى النتائــج لتشــجيع البتــكار، عنــد الــرصف

وريــة أو غــري  ســية. أمــا المعلومــات غــري الرصف اء ذات صلــة وثيقــة باتخــاذ قــرار الرت ومــن المهــم أن تكــون متطلبــات المحتــوى الخاصــة بمســتندات الــرش
المطلوبــة، فــا ينبغــي أن تكــون جــزءاً مــن التقريــر. وتعتــرب متطلبــات الوثائــق والمعلومــات المفرطــة مكلفــة مــن الناحيــة الماليــة، أو تقــود إل عــدم 

وريــة. ف بســبب متطلبــات غــري رصف تأهيــل مقدمــي العطــاء المحتملــ�ي
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معايري التقييم

وط التالية ي الرش
طار القانو�ف ي الإ

يستو�ف

ط أن يكــون المحتــوى مناســباً وكافيــاً للمورديــن ليكونــوا قادريــن عــى أ.  اء، ويشــرت يضــع هــذا المــؤ�ش الحــد الأد�ف مــن محتــوى وثائــق الــرش
الســتجابة للمتطلبــات.

يســتوجب اســتخدام مواصفــات محايــدة تماشــياً مــع المعايــري الدوليــة عندمــا يكــون ذلــك ممكنــاُ، وينــص عــى اســتخدام المواصفــات ب. 
الوظيفيــة حيثمــا كان ذلــك مناســباً.

ي حال عدم توفر المواصفات المحايدْة.ج. 
افاً بالمعايري المتساوية �ف يتطلب اعرت

ي الموعــد المناســب والمحــدد، د. 
ي ُمطالــب بالســتجابة �ف ــان المشــرت اء، والكي ف طلــب توضيــح وثيقــة الــرش ف الُمحتملــ�ي يُســَمح للمناقصــ�ي

ــاً( . ف )خطّي ــ�ي ف المحتمل ــع المناقصــ�ي ــح المذكــور إل جمي وبإرســال التوضي

المؤشر الفرعي 1 )و( - معايير التقييم واإلرساء 

ي عمليــة التقييــم. 2( ويحافــظ عــى درجــة 
ي تتعلــق بالموضوعيــة والشــفافية �ف

ي الــىت
طــار القانــو�ف يُقّيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي: 1( جــودة وكفايــة أحــكام الإ

ي ل لــزوم لهــا.
ســاءات الــىت ات أو الإ مــن الريــة خــال عمليــة التقييــم، للحــد مــن خطــر التأثــري

ي تقييــم العطــاءات )المناقصــات( 
اهــة والشــفافية �ف ف فصــاح عنهــا أمــراً أساســياَ لتحقيــق الكفــاءة والرف ي يكــون قــد ســبق الإ

تَُعــدُّ الضوابــط الموضوعيــة الــىت
ي الموضوعيــة بــأن هنــاك مجــالً قليــاً للتفســري الشــخصي للمعايــري مــن قبــل المقّيــم. أمــا المعايــري الغامضــة فهــي ليســت مقبولــة، 

والعــروض. وتعــىف
)مثــل: ترســية )إرســاء( المناقصــة / العــرض الأكــرش ماءمــة لمصلحــة الدولــة(.

ي جميــع الحــالت. 
نفــاق( �ف وإّن القتصــار عــى تقييــم الســعر والهتمــام بالســعر وحــده فقــط، ل يضمــن تحقيــق مبــدأ القيمــة مقابــل المــال )مردوديــة الإ

ات غــري الســعرية  ف ويتطلــب مبــدأ القيمــة مقابــل المــال تقييــم التكاليــف والفوائــد ذات الصلــة، جنبــاً إل جنــب مــع إجــراء تقييــم للمخاطــر، وتكلفــة المــري
ي 

ات الســعرية وغــري الســعرية و / أو النظــر �ف ف ي بــأن يســمح باســتخدام المــري
طــار القانــو�ف و /  أو تكلفــة دورة الحيــاة، حســب الحاجــة. ولذلــك ينبغــي لاإ

يات ذات الصلــة، لضمــان تطبيــق قــرارات مبــدأ القيمــة مقابــل  ي المشــرت
تكاليــف دورة الحيــاة والخصائــص البيئيــة / الجتماعيــة، حســب مقتــصف الحــال، �ف

المال.

اء وفقــاً للقواعــد المعمــول  ي وثيقــة الــرش
ي معايــري التأهيــل المنصــوص عليهــا �ف

ي تســتو�ف
ي إل الَتّعــرف عــى مقدمــي العــروض الــىت ويحتــاج الكيــان المشــرت

. وينبغــي إرســاء العقــد عــى مقــدم  ي الأهليــة والســتثناءات. كمــا يحتــاج العطــاء / العــرض المقــدم أن يكــون متجاوبــاً )مــع المتطلبــات( بشــكل كبــري
بهــا �ف

العطــاء )المناقصــة( / العــرض، الــذي يتقــّرر بأنــه العــرض الأد�ف ســعراً / أو تكلفــة )إن كان الســعر / التكلفــة هــي المعيــار الوحيــد(، أو إرســاء العقــد عــى 
اء 11. ي وثيقــة الــرش

رســاء( المحــددة �ف ســية )الإ مقــدم العــرض الــذي نــال عرضــه / عطــاؤه )مناقصتــه( التقييــم الأفضــل اســتناداً إل معايــري الرت

يات المعقــدة، والبــىف التحتيــة  ي ذلــك المشــرت
اء، بمــا �ف ف لختيــار عــدد كبــري مــن عمليــات الــرش مكانــات التقنيــة والجــودة عــادًة معياريــن رئيســّي�ي 1وتُعــدُّ الإ

ي 
- �ف طاريــة، أو الخدمــات الستشــارية. وبالرغــم مــن إمكانيــة تقييــم المؤهــات التقنيــة مــن خــال مراجعــة نجــاح / فشــل العــرض، يعتــرب والتفاقــات الإ

وريــاً لتحديــد العــرض الأكــرش فائــدة.  ي وفقــاً للمعايــري المنصــوص عليهــا، رصف
بعــض الحــالت - »الّتقييــُم باســتخدام الدرجــات«، لأغــراض التأهيــل الفــىف

ي يتــم بموجبهــا اختيــار الخدمــات 
وط الــىت ف العتبــار. وينبغــي أيضــاً للقانــون أن يضــع الــرش وينبغــي أن يحــدد القانــون كيــف يؤخــذ هــذا الجانــب بعــ�ي

الستشــارية، ويمكــن أن يســتند ذلــك حــرصاً عــى القــدرات )الكفــاءات( التقنيــة أو عندمــا تكــون اعتبــارات الســعر والجــودة مناســبة.

ط  هــا مــن المتطلبــات بموجــب القانــون، يجــب أن يشــرت ي يُســمح فيهــا بمزيــج مــن الســعر / التكلفــة والقــدرة أو الكفــاءة الفنيــة، أو غري
ي الحــالت الــىت

و�ف
ي مــن خالهــا يتــم الجمــع 

. ب( والطريقــة الــىت ي ســتخصص للمعايــري
: أ( الأوزان النســبية الــىت يات عــى مــا يــىي القانــون أو اللوائــح بــأن تنــّص وثائــق المشــرت

ي تســتخدمها لتحديــد تكاليــف 
. وعندمــا يتــم اســتخدام تكلفــة دورة الحيــاة، فإنــه يجــب عــى الجهــة المتعاقــدة تحديــد الطريقــة الــىت ف هــذه المعايــري بــ�ي

طــار التنظيمــي  ي القيمــة الحاليــة(، وأيضــا تزويــد البيانــات المتعلقــة بهــذه الطريقــة. كمــا يجــب عــى الإ
ي صــا�ف

دورة الحيــاة )عــى ســبيل المثــال، النظــر �ف
اء. ي وثائــق الــرش

حظــر اســتخدام معايــري تقييــم أو ترســية مختلفــة عــن تلــك الــواردة �ف

.)MEAT( »من الّناحية القتصادية )تستخدم بعض الأطر القانونية مصطلح » العطاء الأكثر فائدًة )أو الأفضل  11
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ي
ي والّتنظيمي والسياسا�ت

طار القانو�ن الركن الأول: الإ

ــم،  ة التقيي ــرت ــم العطــاءات، وف ــت تقدي ــم العطــاءات، ووق ــل تقدي ــا قب ــة م ــي العــروض خــال مرحل ــع مقدم ــة م ــة والتصــالت المنظم ــدُّ الّري تَُع
ي هــذه العمليــة. وتتضمــن مرحلــة مــا قبــل تقديــم العطــاءات، ووقــت تقديــم 

ر لــه �ف ــل ل مــرب ــب ســوء المعاملــة، أو حــدوث تدخُّ وريــة جــداً لتجنُّ رصف
ي 

ة الزمنيــة مــن وقــت النتهــاء مــن فتــح المظاريــف إل اللحظــة الــىت ة التقييــم، والفــرت ، فيمــا يخــص فــرت ف ف الطرفــ�ي يضاحــات المتبادلــة بــ�ي العطــاءات الإ
عــان عــن ذلــك. يتــم فيهــا اتخــاذ قــرار إرســاء العقــد والإ

ــة  ــة بعــد اكتمــال عملي ي يتــم التوصــل إليهــا، وتبادلهــا مــع الأطــراف المعني
ــىت ــج ال ــة التقييــم والنتائ ويجــب الكشــف عــن المعلومــات المتعلقــة بعملي

ي تكــون لهــا 
فصــاح عــن المعلومــات، تعمــل عــى حمايــة المعلومــات المقدمــة مــن قبــل مقدمــي العطــاءات، والــىت التقييــم. كمــا ينبغــي توفــري قواعــد لاإ

طبيعــة الملكيــة الخاصــة، وتتصــف بالحساســية مــن الناحيــة التجاريــة أو الماليــة. 

معايري التقييم

 : ي بما يىي
طار القانو�ف يُفوض الإ

اء، بحيــث يتــم اتخــاذ قــرار أ.  ي وثائــق الــرش
أن تكــون معايــري التقييــم موضوعيــة وذات صلــة بموضــوع العقــد، ومحــددة مســبقاَ بدقــة �ف

ي الوثائــق.
رســاء فقــط عــى أســاس المعايــري المنصــوص عليهــا �ف الإ

ــاة عنــد القتضــاء لضمــان أهــداف وقــرارات ب.  ي تكلفــة دورة الحي
الســماح باســتخدام الّســمات الســعرية وغــري الســعرية و / أو النظــر �ف

القيمــة مقابــل المــال. 

ــة، ج.  ــات الواضح ــراءات والمنهجي ــون الإج ــودة، وأن تك ــة للج ــًة كافي ــارية أهمي ــات الستش ــة للخدم ــروض المقدم ــم الع ــولي تقيي أن يُ
ــل. ــن قب ــة م ــة، ُمعرّف ــدرات التقني ــم الق ي تقيي

ــتخدمة �ف والمس

اء. د.  ي وثائق الرش
ف معايري التقييم والأوزان النسبية المخصصة معرّفة بوضوح �ف ي يتم بها الجمع ب�ي

أن تكون الطريقة الىت

ــا، ه.  ــات عنه ــاء التوضيح ــروض، وبإعط ــاءات / الع ــص العط ــة بفح ــات المتعلق ــن المعلوم ــف ع ــم الكش ة التقيي ــرت ــال ف ــّم خ أن ل يت
ــم. ــة التقيي ي عملي

ــمياً �ف ــارك رس ــرى ل تش ــراف أخ ف أو لأي أط ــارك�ي ــخاص المش ــا لاأش وبتقييمه

المؤشر الفرعي 1 )ز( - تقديم العطاءات، واستالمها وفتحها

ي عمليــة اســتقبال العطــاءات12 1وفتحهــا. ويعتــرب فتــح العطــاءات عانيــة )أمــام 
طــار القانــو�ف ي ينظــم بهــا الإ

يُقّيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي الطريقــة الــىت
ــًة، يجــب أن  ــح العطــاءات عاني ــون عــى فت ــا القان ي ينــص فيه

ــىت ي الحــالت ال
ي ممارســة المناقصــات المفتوحــة. و�ف

ــادة الشــفافية �ف العامــة( وســيلًة لزي
ــىي  ــل ممث ــون بحضورهــم )مث ــن يســمح القان ف والذي هــم مــن الأشــخاص المهتمــ�ي ــك لغري يســمح لمقدمــي العطــاءات أو مــن يمثلهــم الحضــور، وكذل
ي العــروض 

ي لتقديــم العطــاءات يقّلــل مــن إمكانيــة فقــدان أو إحــداث تغيــري �ف
(. فالفتــح الفــوري للعطــاءات بعــد الموعــد النهــا�أ ي

هيئــات المجتمــع المــد�ف
ــات. أو البيان

ي ذلــك التعبــري عــن الهتمــام، أو فتــح العــروض الفنيــة للخدمــات 
والســتثناء لهــذه القاعــدة قــد يكــون بعمــل فتــح لعــروض التأهيــل المســبق، بمــا �ف

ي قائمــة مقدمــي 
ف �ف ي هــذه الحــالت، قــد يتــم فتحهــا �اً )عــى انفــراد(، ويتبعهــا إشــعار بســيط لجميــع المشــارك�ي

ها(، و�ف ي ل يتــم تســعري
الستشــارية )الــىت

العــروض.

ي ينبغــي قراءتهــا وتســجيلها، وهــي المعلومــات المتعلقــة بفتــح المناقصــات 
وينبغــي للقانــون أو اللوائــح التنظيميــة توفــري المعلومــات الازمــة التاليــة الــىت

العامة:

أسماء وعناوين مقدمي العروض.  •

وط الرسمية(. ي تم بها تلقي العطاء )لتحديد مدى مطابقتها لل�ش
التاريخ والظروف ال�ت  •

أسعار العطاء.  •

ي سبق تقديمها حسب االأصول.
أي انسحابات أو إجراء تعديالت عىل المناقصات ال�ت  •

أي عروض بديلة يتم طلبها أو السماح بها )اسم مقدم العطاء، وأسعار العطاء(.  •

في هذا السياق، يتم استخدام مصطلح »العطاءات« كمرادف بديل لمصطلحات »المناقصات« أو »العروض«.  12
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ينبغي الحتفاظ بسجات فتح العطاء وأن تكون متاحة لأغراض المراجعة والتدقيق. 

ي التقليــل مــن رفــض العــروض المتوافقــة خــاف ذلــك. وينبغــي للقانــون واللوائــح تقديــم 
ويعــد الوضــوح بشــأن كيفيــة تقديــم العطــاءات أمــر حاســم �ف

ونيــة، يجــب  لكرت ي حالــة المناقصــات الإ
ي هــذا الصــدد. عــى ســبيل المثــال: عــدد النســخ، والَخْتــم، ووضــع عامــات عــى المظاريــف، و�ف

أحــكام واضحــة �ف
تحديــد كل متطلبــات الأمــن والريــة.

يجــب أن تبقــى العــروض آمنــة و�يــة قبــل فــض مظاريــف العطــاءات، وحــىت بعــد إرســاء العقــد. ومــع ذلــك، يجــب أن تأخــذ متطلبــات النــرش )راجــع 
وعــة لحمايــة الأ�ار التجاريــة، ومعلومــات الملكيــة الخاصــة،  ي جميــع الأوقــات، الحتياجــات المرش

ف العتبــار، و�ف المــؤ�ش الفرعــي 7)أ((، والنظــام بعــ�ي
ي يمكــن اســتغالها مــن قبــل بعــض 

هــا مــن الأمــور، فضــاً عــن الحاجــة إل تجنــب الكشــف عــن المعلومــات الــىت وهواجــس الريــة والخصوصيــة، وغري
ي التعريفــات والأحــكام الكافيــة لتحديــد وحمايــة المعلومــات 

طــار القانــو�ف اء. وينبغــي أن يتضمــن الإ ي عمليــة الــرش
الأطــراف المعنيــة لتشــويه المنافســة �ف

الحساســة الخاصــة بشــكل واضــح ل لبــس فيــه.

معايري التقييم

ي الأحكام التالية: 
طار القانو�ف يوفر الإ

ي لتقديم العطاءات.أ. 
ة بعد الموعد النها�أ فتح العطاءات من خال إجراءات محددة ومنظمة، وأن تتم مبا�ش

يتم الحتفاظ بسجات إجراءات فتح العطاءات، وجعلها متاحة للمراجعة.ب. 

الحفاظ عى أمن و�ية العطاءات قبل فض مظاريف العطاءات وحىت بعد إرساء العقد. ج. 

.د.  ي
طار القانو�ف ي الإ

يحظر الكشف عن المعلومات المحددة والحّساسة حسبما ورد تنظيمه �ف

وري للمناقصات.ه.  يجب تحديد طريقة تقديم العطاءات واستامها من قبل الحكومة بوضوح لتجنب الرفض غري الرصف

المؤشر الفرعي 1 )ح( - الحق في الطعن واالستئناف

ي الســتئناف .2( 
ي القــرارات والإجــراءات، و�ف

ي الطعــن 13 1�ف
: 1( الحــق �ف ي يؤّســس لمــا يــىي

طــار القانــو�ف الغــرض مــن هــذا المــؤ�ش هــو تقييــم مــا إذا كان الإ
ي لهــذه المراجعــات. 4( والمراحــل المختلفــة مــن عمليــة المراجعــة.

طــار الزمــىف ي تخضــع للمراجعــة. 3( الإ
المســائل الــىت

ي القــرارات أو الإجــراءات، مــن 
ي الطعــن �ف

يات دافعــاً قويــاً للمنافســة. وأحــد الأجــزاء الأساســية لهــذه الثقــة إعطــاُء الحــق �ف ي نظــام المشــرت
تشــكل الثقــة �ف

اء والطعــن فيهــا بخطــوات عمليــة فعالــة ومســتقلة وظيفيــاً. وعــى الرغــم مــن أن المراجعــة الأول تتــم عــادًة مــن  ي مراجعــة قــرارات الــرش
وع �ف خــال الــرش

اء. وهــذا  ط أن تكــون هــذه الهيئــة مســتقلة عــن جهــة الــرش ي، إل أنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك هيئــة إداريــة / قضائيــة للمراجعــة بــرش قبــل الكيــان المشــرت
يات، والأمــر المثــالي أن تكــون جهــة مســتقلة أو  اء، ول تتبــع الجهــة المعنيــة بالمشــرت ي عمليــة الــرش

ة �ف ي أن هــذه الهيئــة ليســت لهــا مصلحــة مبــا�ش
يعــىف

كيانــاً مســتقاً.

ي.  ي وضعهــا الكيــان المشــرت
ي القــرارات والإجــراءات الــىت

ي التقــدم بالطعــن �ف
اء الحــق �ف ي إجــراءات الــرش

ي لأي مشــارك �ف
طــار القانــو�ف وينبغــي أن يوفــر الإ

( بأنــه مؤهــل ويحــق لــه التقــدم بشــكوى وأنــه قــد عــا�ف مــن  ويمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق طلــب إجــراء مراجعــة إذا اعتقــد المشــارك )ذكــراً أم أنــىش
ر بســبب عــدم امتثــال الإجــراءات لقــرارات أو أحــكام القانــون. خســارة أو رصف

وط اســتدراج العروض  ات زمنيــة محــددة. وإذا كانــت الطعــون تتعلــق بــرش يجــب تقديــم طلبــات المراجعــة )الطعــن( إل المؤسســة المســؤولة142 ضمــن فــرت
ي لتقديــم العطــاءات )العــروض أو المناقصــات(. أمــا الطعــون 

أو التأهيــل المســبق أو الختيــار المســبق، فينبغــي أن تقــدم الطعــون قبــل الموعــد النهــا�أ
رســاء،  ة التوقــف عقــب إشــعار الإخطــار بالإ اء، أو خــال فــرت المتعلقــة بقــرارات أو إجــراءات أخــرى، فينبغــي أن تُقــدم قبــل بــدء نفــاذ وتطبيــق عقــد الــرش

إذا كان ذلــك واجــب التطبيــق.

المصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة )»الطعن / المراجعات« و«آلية الستئناف«( تُستخَدم بطريقة متبادلة مع المصطلحات المستخدمة في الصكوك الدولية الأخرى التي تنّظم المشتريات العامة، مثل »الشكاوى« أو »الحتجاجات« و«آليات المراجعة« أو   13

»التعويضات / النتصاف«، على التوالي. 

في العديد من البلدان، يكون الكيان المشتري هو المسؤول عن الستجابة لطلب المراجعة الأولى )الطعن(. وفي بعض البلدان، قد يتم إرسال الشكاوى مباشرة إلى هيئة الستئناف المستقلة.  14
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ي
ي والّتنظيمي والسياسا�ت

طار القانو�ن الركن الأول: الإ

ي محــدد )عــى ســبيل المثــال، 
وينبغــي أن يطلــب مــن المؤسســة المســؤولة عــن اســتقبال طلبــات المراجعــات، اتخــاذ الإجــراءات المناســبة ضمــن إطــار زمــىف

هــم مــن  ضافــة إل إخطــار مقدمــي الطلــب وغري اء، بالإ ــق إجــراءات الــرش ــولً أو مرفوضــاً، أو إذا كان مــن الواجــب تعلي أن تقــرر مــا إذا كان الطلــب مقب
ي ســوف تّتخــذ وتصــدر(.

اء، بالقــرارات الــىت ي إجــراءات الــرش
ف �ف المشــارك�ي

ي الســتئناف ضــد القــرار الــذي اتّخــذ بعــد المراجعــة الأول إل هيئــة مســتقلة )لجنــة الســتئناف أو الطعــون 
ي الحــق �ف

طــار القانــو�ف كمــا ينبغــي أن يوفــر الإ
ي فشــلت المؤسســة المســؤولة عــن المراجعــات 

أو الّتظّلمــات( ضمــن جــداول زمنيــة محــددة. ويجــب أن يمتــّد نطــاق هــذا الحــق ليشــمل الحــالت الــىت
اء، ورفــض الطلــب إذا وجــد أن  ي إصــدار القــرارات المناســبة لهــا. ويجــب أن تتمتــع هيئــة الســتئناف )الطعــون( بصاحيــة الأمــر بتعليــق إجــراءات الــرش

�ف
الطلــب ل يســتند إل أســس موضوعيــة، أو لــم يقــدم ضمــن المهلــة الزمنيــة المحــددة، وبصاحيــة اتخــاذ وإصــدار القــرارات المناســبة تحــت كل الظــروف 
ي القــرارات المتخــذة مــن قبــل الكيــان 

والأحــوال. وينبغــي أن تشــمل صاحيــات هــذه الســلطة تثبيــت القــرارات،  أو إلغــاء القــرارات، أو إعــادة النظــر �ف
ي أن يحــدد 

طــار القانــو�ف ي مــن اتبــاع إجــراءات ل تمتثــل لأحــكام قانــون مراقبــة الأطــر الزمنيــة المحــددة. ويجــب عــى الإ ي، أو حظــر الكيــان المشــرت المشــرت
مجموعــة مــن تدابــري النتصــاف المتاحــة والمتوافقــة مــع الممارســات الدوليــة الجيــدة153. 

ــون، كمــا  ــة عــى المــاأ بحكــم القان ي تّتخذهــا معلن
ــىت ــة( الســتئناف المســتقلة، والقــرارات ال ــة )لجن ــّدم إل هيئ ي تُق

ــىت ويجــب أن تكــون الســتئنافات ال
ي المحــدد 

ي غضــون الجــدول الزمــىف
ــت، و�ف ن نرت ــة عــى شــبكة الإ ي أماكــن يســهل الوصــول إليهــا، ويفضــل أن تكــون عــى منصــة مركزي

يجــب أن تنــرش �ف
ي عمليــات المراجعــة ونزاهتهــا. كمــا ينبغــي أن تكــون 

لذلــك. ويُمّكــن نــرش القــرارات الأطــراف المعنيــة مــن أن تكــون أكــرش اطاعــاً عــى مســائل التســاق �ف
ــة المعلومــات الحساســة. يعــات المتعلقــة بحماي المنشــورات متوافقــة مــع الترش

يات فّعالة وكفؤة(. ي المشرت
ويرتبط المؤ�ش الفرعي بشكل كبري بالمؤ�ش 13 )آليات الستئناف / الطعن �ف

معايري التقييم

 : ي ما يىي
طار القانو�ف يوفر الإ

ي.أ.  ي يّتخذها الكيان المشرت
ي القرارات والإجراءات الىت

ي الطعن �ف
اء الحق �ف ي إجراءات الرش

ف �ف منح المشارك�ي  

ي تخــّول ب.  داريــة مــن قبــل هيئــة أخــرى مســتقلة عــن الكيــان المشــرت توفــري أحــكام للــرد عــى الطعــون المقدمــة عــى المراجعــة الإ
ي أمــام الجهــات القضائيــة.

ســية، ومنــح ســبل النتصــاف، ويشــمل هــذا الحــق التقــاىصف صاحيــة وقــف قــرار الرت

ي تخضع للمراجعة.ج. 
ي تحدد الأمور الىت

القواعد الىت  

ي تحــدد الأطــر الزمنيــة لتقديــم الطعــون وطلبــات الســتئناف وإصــدار القــرارات مــن قبــل الجهــة المخولــة بالمراجعــات، د. 
القواعــد الــىت

وهيئة الســتئناف المســتقلة.

يعــات حمايــة ه.  ي أماكــن يســهل الوصــول إليهــا، وضمــن أطــر زمنيــة محــددة بمــا يتمــاسش مــع ترش
نــرش طلبــات الســتئناف والقــرارات �ف

المعلومــات الحساســة.

يمكن أن تخضع قرارات هيئة الستئناف المستقلة إل المراجعة من مستوًى أعى )مراجعة قضائية(.و.   

على سبيل المثال، قانون الأونسيترال النموذجي للشراء العام )2011(، الفصل الثامن. إجراءات الطعن، المادة 9، تصف مجموعة من الإجراءات التي ينبغي أن تكون تحت تصرف هيئة الستئناف  15
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المؤشر الفرعي 1 )ط(: إدارة العقود

: 1( وظائــف ومســؤوليات إدارة العقــود. 2( طــرق مراجعــة  ي ينــص عــى مــا يــىي
طــار القانــو�ف الغــرض مــن هــذا المــؤ�ش الفرعــي هــو تقييــم مــا إذا كان الإ

ي الوقــت المناســب. 4( وإجــراءات تســوية المنازعــات 
ي الوقــت المناســب، 3( متطلبــات الدفــع �ف

ي أجريــت عــى العقــود �ف
وإصــدار ونــرش التعديــات الــىت

ة تنفيــذ العقــد. اعــات خــال فــرت ف ط وجــود عمليــة فّعالــة وعادلــة لحــل الرف ي تشــرت
الــىت

ي والتنظيمي:
طار القانو�ف ي الإ

دارة العقود �ف ي الوقت المناسب، ينبغي تحديد الوظائف والمسؤوليات التالية لإ
ولضمان التنفيذ الكامل للعقد �ف

ي ذلك الخدمات االستشارية )“المنتجات«(.
ي الوقت المناسب، بما �ن

رصد تسليم البضائع واالأعمال والخدمات �ن  •

ي للمنتجات.
اف عىل االأعمال المدنية والقبول النها�أ �ش التفتيش ومراقبة الجودة واالإ  •

مراقبــة تنفيــذ بنــود العقــد الُمصّممــة لضمــان اســتيفاء المعايــ�ي االجتماعيــة والبيئيــة، عــىل ســبيل المثــال، االمتثــال التفاقيــات منظمــة   •
ــك.  ــا إل ذل ــائية(، وم نش ــال الإ ــاء )الأعم ــال البن ــددة لأعم ــة المح دارة البيئي ــري الإ ــق تداب ــية، وتطبي ــة الأساس ــل الدولي العم

مراجعة وإصدار ون�ش تعديالت العقد.  •

ي ذلك إدارة الضمانات.
ي الوقت المناسب، بما �ن

ن المدفوعات �ن مراجعة الفوات�ي وتجه�ي  •

والتعامل مع المنازعات / إلغاء العقود.  •

دخــال تعديــات عــى العقــود وتمديدهــا لضمــان جدواهــا القتصاديــة وتجنــب القيــود العشــوائية  وط الازمــة لإ ي الــرش
طــار القانــو�ف ينبغــي أن يُحــّدد الإ

ي الســداد.
ي حالــة التأخــر �ف

ي أيضــاً تحديــد حقــوق المورّديــن �ف
طــار القانــو�ف ي تحــّد مــن المنافســة. وينبغــي لاإ

الــىت

اعــات مــن خــال الإجــراءات القضائيــة. وقــد يســتغرق  ف ة تنفيــذ العقــد أمــراً شــائعاً. ويُمكــن، بطبيعــة الحــال، حــّل الرف ويُعــدُّ وجــود الخافــات خــال فــرت
اعــات، ينبغــي  ف ي حــل الرف

ي بعــض البلــدان، وقتــاً طويــاً جــداً، ويمتــّد أحيانــاً لســنوات، وقــد تكــون التكاليــف عائقــاَ. ولتجنــب التأخــري الطويــل �ف
، �ف ي

التقــاىصف
اعــات إل أي وســيلة مــن وســائل  ف أن تتضمــن سياســة البلــد قبــول الحلــول البديلــة لفــض المنازعــات )ADR(. وتشــري أســاليب الحلــول البديلــة لفــض الرف

ف مــن أشــكال هــذه الحلــول البديلــة. ف رئيســي�ي تســوية المنازعــات خــارج قاعــة المحكمــة. ويعتــرب اللجــوء إل هيئــات التحكيــم والوســاطة شــكل�ي

نفــاذ النتيجــة النهائيــة لعمليــة تســوية المنازعــات.  ي ذلــك وضــع إجــراءات لإ
ي الوقــت المناســب، بمــا �ف

وينبغــي وضــع إطــار ينــص عــى توفــري حــل عــادل و�ف
ــة عمومــاً مــن حيــث  ي البلــد، ويجــب أن يكــون القانــون مّتســقاً مــع الممارســات المقبول

ــاك قانــون للتحكيــم �ف ــال، يجــب أن يكــون هن عــى ســبيل المث
ف واتّبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، ومواءمتهــا / نفعيتهــا وقابليــة إنفاذهــا. ويمكــن للبلــد أن يقبــل كأمــر طبيعــي بالتحكيــم الــدولي  حياديــة الُمحّكمــ�ي
ي اتفاقيــة نيويــورك بشــأن 

ي تنــص عــى إنفــاذ النتيجــة النهائيــة لعمليــة التحكيــم: أ( البلــد عضــو �ف
حــة الــىت حســب الحاجــة. وفيمــا يــىي بعــض الأمثلــة المقرت

اع مــن طلــب إنفــاذ النتائــج مــن خــال الذهــاب إل المحاكــم.  ف ي الــرف
إنفــاذ قــرارات التحكيــم الدوليــة. ب( والبلــد لديــه إجــراءات تمكــن الفائــز �ف

معايري التقييم

ي الأمور التالية: 
طار القانو�ف يوفر الإ

دارة العقود، وتحديد المسؤوليات بكل وضوح.أ.  تعريف الوظائف الموكلة لإ  

ي تحّد من المنافسة.ب. 
وط إدخال تعديات عى العقود، وضمان جدواها القتصادية، وتجّنب القيود العشوائية الىت تحديد �ش  

ة تنفيذ العقد.ج.  اعات عى وجه الرعة خال فرت ف وجود عمليات فّعالة وعادلة لتسوية الرف

نفاذ.د.  النتيجة النهائية لعملية تسوية المنازعات واجبة الإ  

)”e-Procurement“ المؤشر الفرعي 1 )ي( – الشراء اإللكتروني )المشتريات اإللكترونية

يات العامة. ونية للمشرت لكرت ي باستخدام الأساليب والأدوات الإ
طار القانو�ف يُقّيم هذا المؤ�ش الفرعي إل أي مدى يتناول، ويسمح، ويُفّوض الإ
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ي
ي والّتنظيمي والسياسا�ت

طار القانو�ن الركن الأول: الإ

ونيــة أكــرش تعقيــداً اقتضــت الحاجــة توفــري معايــري أكــرش تحديــداً لضمــان تطبيــٍق مّتســق للتقنيــة، وتوفــري الوصــول  لكرت وكلمــا كان اســتخدام التقنيــات الإ
ونيــة توافــر  لكرت غــري المقيــد والكامــل للنظــام، وضمــان خصوصيــة )ّ�يــة(، وأمــن البيانــات والتوثيــق )التصديــق(. ويتطلــب اســتخدام الوســائل الإ

. ي
و�ف لكــرت اء الإ نمــاذج موحــدة، ومعــدات تقنيــة، وترتيبــات اتّصاليــة، وإجــراءات لمنــح حــق الوصــول غــري المقّيــد والكامــل لنظــام الــرش

ي 
ــىت ــات ال ــة بأجــزاء العملي ــاغ مقدمــي العــروض المحتمل ــة الحكومــات بإب اء مطالب ي الــرش

ــة �ف وني لكرت ي اســتخدام الأســاليب الإ
ومــن الأجــزاء المهمــة �ف

اء، والتصــالت، وتقديــم العــروض، وإرســاء العقــود، والفواتــري والمدفوعــات، ومــا إل ذلــك(.  ونيــاً )عــى ســبيل المثــال، توفــري وثائــق الــرش ســتدار إلكرت
، أو ســيكون اســتخدام  ي

اء التقليــدي الــور�ت ي أيضــاً مــن توضيــح إذا مــا كان أم لــم يكــن ل يــزال مســموحاً العمــل بنظــام الــرش
طــار القانــو�ف ول بــّد لاإ

ونيــة. لكرت اء الإ ، أو كبديــل لإجــراءات الــرش ي
و�ف لكــرت اء الإ ي بالتــوازي مــع اســتخدام نظــام الــرش

اء الــور�ت نظــام الــرش

معايري التقييم

اطات التالية:  ي الشرت
طار القانو�ف ي الإ

يستو�ف

يات العامة. أ.  ي تغطي كلياً أو جزئياً دورة المشرت
ونية الىت لكرت يات الإ ي أو يُفّوض بإيجاد حلول للمشرت

طار القانو�ف يسمح الإ

ف ب.  ــ�ي ــذ بع ــع الأخ ــام، م ــل إل النظ ــد والكام ــري المقي ــول غ ــر الوص ي توف
ــىت ــري ال ــتخدام الأدوات والمعاي ي اس

ــو�ف ــار القان ط ــن الإ يضم
ــات. ــن البيان ــة( وأم ــة )ّ�ي ــار خصوصي العتب

ونيا.ج.  اء ستدار إلكرت ي إباغ الأطراف المعنية بأن أجزاء من عمليات الرش
طار القانو�ف يتطّلب الإ

يات  ي منهجية تقييم نظم المش�ت
ونية �ف لك�ت يات الإ مزيد من التحليل: وحدة المش�ت

المؤشر الفرعي 1 )ك( - معايير حفظ السجالت والوثائق والبيانات اإللكترونية

اء. وتوافــر هــذه  ي تتبــع كل إجــراء مــن إجــراءات الــرش
ي )مراجعــة( أداء التنفيــذ عــى توافــر المعلومــات والســجات الــىت

تعتمــد القــدرة عــى النظــر �ف
ــة المراجعــة. ــة، حيــث توفــر هــذه المعلومــات الأســاس لعملي ــة والخارجي المعلومــات مهــم أيضــاً لأداء نظــم التحكــم الداخلي

ي ذلــك إدارة العقــود، وتشــمل كحــد أد�ف إمــا عمليــة 
اء، بمــا �ف وينبغــي أن يغطــي النظــام الــذي يســعى لحفــظ الســجات والوثائــق كامــل عمليــة الــرش

ــة: وني لكرت ــة و / أو الإ اء المادي الــرش

يات. شعارات العامة عن فرص المش�ت االإ  •

رات. ي ذلك الم�ب
اء بما �ن طريقة ال�ش  •

يضاحات وأي تعديالت أخرى. ي ذلك االإ
مجموعة كاملة من وثائق العطاءات / وثائق االختيار، بما �ن  •

سجالت فتح العروض / العطاءات.  •

ي يتم طلبها وتقديمها خالل عملية التقييم.
يضاحات ال�ت ي ذلك االإ

تقارير التقييم بما �ن  •

ي استند إليها القرار.
ي ذلك جميع العنارص ال�ت

سية(، بما �ن رساء )ال�ت قرارات االإ  •

سية )إن كانت واجبة التطبيق(. إشعارات ال�ت  •

الطعون الرسمية )طلبات المراجعة واالستئناف( من مقدمي العروض، والنتائج.  •

م النهائية والتعديالت. وثائق العقد الم�ب  •

ات. ي العقد / التعديالت / التغي�ي
االختالفات �ن  •

شهادات وتقارير التفتيش ومراقبة الجودة والقبول.  •

اعات. ن المطالبات وحل ال�ن  •

المدفوعات.  •

ي البلد(.
دارة المالية �ن بيانات الرصف )وفق ما يتطلبه نظام االإ  •

ي ذلك مفاوضات العقود )إن كانت واجبة التطبيق(.
أي مراسالت ومحارصن اجتماعات بما �ن  •
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ــا  ــل والفســاد، كم ــة حــالت التحاي ، وماحق ي
ــق �ف ــد للتحقي ي البل

ــادم �ف ــون التق ــاظ بالمســتندات، تتوافــق مــع قان ــاك سياســة لاحتف يجــب أن يكــون هن
ــة. وني لكرت ــة و / أو الإ ــة الســجات المادي ــة لحماي ــولت أمني ــق والمراجعــة. ويجــب التأســيس أيضــاً لوجــود بروتوك ــع دورات التدقي ــق م تتواف

معايري التقييم

 : ي ما يىي
طار القانو�ف ط الإ يشرت

ي يجــب المحافظــة عــى أ. 
ي ذلــك إدارة العقــود الــىت

يات ذات العاقــة بالمعامــات، بمــا �ف وضــع قائمــة شــاملة بقيــود ووثائــق المشــرت
وط الحصــول عــى ذلــك.  بقائهــا عاملــًة، ومعرفــة مــا هــو متــاح لّطــاع الجمهــور عليــه، وذلــك يشــمل �ش

، وماحقــة حــالت التحايــل والفســاد، كمــا ب.  ي
ي البلــد للتحقيــق �ف

وضــع سياســة لاحتفــاظ بالمســتندات تتوافــق مــع قانــون التقــادم �ف
تتوافــق مــع دورات التدقيــق والمراجعــة.

ونية(.ج.  لكرت تأسيس بروتوكولت أمنية لحماية السجات )المادية و / أو الإ  

المؤشر الفرعي 1 )ل( - مبادئ المشتريات العامة )الشراء العام( في التشريعات المتخصصة

ــاه والطاقــة، والنقــل،  ــل المي ي قطــاع المرافــق العامــة، مث
ــة �ف يات الجهــات العامل يعــات متخصصــة، تنّظــم مشــرت ــدان ترش ــد مــن البل اعتمــدت العدي

ف العــام  ف القطاعــ�ي اكات بــ�ي هــا مــن أشــكال الــرش يديــة، أو القطاعــات الأخــرى و / أو تنظــم عمليــة الختيــار وإرســاء عقــود المتيــاز وغري والخدمــات الرب
اهــة،  ف يات العامــة )عــى ســبيل المثــال، الإجــراءات التنافســية، والشــفافية، والرف والخــاص )PPP(. ويقّيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي مــا إذا كانــت مبــادئ المشــرت

ف ذات الصلــة  تــري أم ل تــري عــى الطيــف الكامــل لتقديــم الخدمــات العامــة حســب القتضــاء. وقــرارات القيمــة مقابــل المــال(، والقوانــ�ي

ي هــذه 
اء العامــة �ف وط المحــددة لإجــراء عمليــات الــرش ي تنطبــق عــى مختلــف القطاعــات، ومــا هــي الــرش

ومــن المهــم أن نفهــم سياســات المنافســة الــىت
القطاعــات. ونظــراً لحتمــال وجــود حقــوق خاصــة أو حرصيــة بشــأن توفــري أو تشــغيل هــذه الكيانــات، فقــد تُفــرَض قيــود عــى الســوق الــذي تعمــل فيــه 
عــان  اء المتاحــة، وحــالت اســتخدامها، وبدايتهــا، وقواعــد الإ هــذه الكيانــات. ويمكــن تنظيــم لوائــح لــكل قطــاع عــى حــدة تشــمل: مجموعــة طــرق الــرش

والحــدود الزمنيــة، ومتطلبــات الّشــفافية، وتوزيــع المخاطــر، والطعــون وآليــات الســتئناف، ومــا إل ذلــك.

ف العــام والخــاص. وينبغــي أن يصــف  ف القطاعــ�ي اكات بــ�ي هــا مــن أشــكال الــرش وتنطبــق أســئلة مشــابهة عــى عمليــة الختيــار وعقــود المتيــاز و / أو غري
ي عمليــة 

ف �ف يات العامــة والقوانــ�ي ف العــام والخــاص، وتقييــم المــدى الــذي تُطبــق فيــه مبــادئ المشــرت اكــة القطاعــ�ي الُمقّيــم سياســة الحكومــة المتعلقــة برش
ــر  ي تعمــل عــى تطوي

ــىت ف المســؤوليات ال ــ�ي . ويجــب تعي ــىي ــل أو التكمي ــع / النظــام البدي ي ــا ينبغــي وصــف الترش كات خاصــة. كم اكات مــع �ش إقامــة �ش
ف العــام والخــاص بوضــوح. اكــة القطاعــ�ي السياســات ودعــم تنفيــذ �ش

معايري التقييم

وط التالية:  ي والتنظيمي للمعايري يتوافق مع الرش
الجسم القانو�ف

اء مــن قبــل الكيانــات أ.  ي تحكــم عمليــات الــرش
يعــات المتخصصــة الــىت ي عــرب الترش

طــار القانــو�ف يات العامــة و / أو الإ تطبيــق مبــادئ المشــرت
ي قطاعــات محــددة، حســب القتضــاء.

العاملــة �ف

ي ذلــك عقــود المتيــاز، ب. 
ف العــام والتعاقــد عليهــا، بمــا �ف ف القطاعــ�ي اكات بــ�ي يات العامــة لختيــار الــرش ف المشــرت تطبيــق مبــادئ و / أو قوانــ�ي

حســب القتضــاء.

ي ذلــك ج. 
ف العــام والخــاص بوضــوح، بمــا �ف ف القطاعــ�ي اكات بــ�ي ي تعمــل عــى تطويــر السياســات ودعــم تنفيــذ الــرش

ف المســؤوليات الــىت تعيــ�ي
عقــود المتيــاز.

يات ي منهجية تقييم نظم المش�ت
ف العام والخاص �ف ف القطاع�ي اكات ب�ي مزيد من التحليل: وحدة ال�ش
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ي
ي والّتنظيمي والسياسا�ت

طار القانو�ن الركن الأول: الإ

المؤشر 2 – تنفيذ اللوائح )األنظمة( واألدوات يدعم اإلطار القانوني

وط  اء، والــرش يتحّقــق هــذا المــؤ�ش مــن وجــود وتوافــر ونوعيــة اللوائــح )الأنظمــة( التنفيذيــة والإجــراءات التشــغيلية، والكتيبــات، ومــن نمــوذج وثائــق الــرش
يات  ي تحكــم المشــرت

ــىت ــادئ والسياســات ال يعــات ذات المســتوى الأعــى عــى وجــود إطــار للمب ــّص الترش ــة، تن ــة المثالي القياســية للعقــد. ومــن الناحي
يعــات ذات المســتوى الأد�ف والأدوات الأكــرش تفصيــاً، فهــي تعمــل عــى تكملــة القانــون، ووضعــه موضــع التفعيــل )التنفيــذ(، وتشــري  العامــة. وأمــا الترش

ات فرعيــة )أ - د(. اللوائــح إل كيفيــة تطبيــق القانــون عــى ظــروف محــددة بعينهــا. ويتكــون هــذا المــؤ�ش مــن أربعــة مــؤ�ش

المؤشر الفرعي 2 )أ( - تنفيذ اللوائح )األنظمة( لتحديد العمليات واإلجراءات

ُ الفرعــي إل التحقــق مــن وجــود، ووضــوح، وســهولة إمكانيــة الوصــول إل، وشــمولية لوائــح )أنظمــة( القانــون وتفاصيلــه وتوضيــح 
يهــدف هــذا المــؤ�ش

ي مجموعــة متنوعــة 
ي �ف

طــار القانــو�ف ح وتتيــح تطبيــق الإ ي تــرش
يات لأنهــا توفــر التفاصيــل الــىت طريقــة تطبيقــه. وتمثــل اللوائــح جانبــاً هامــاً مــن نظــام المشــرت

ي مــكان واحــد يســهل الوصــول إليــه.
مــن التطبيقــات. وينبغــي توفــري لئحــة للجمهــور �ف

معايري التقييم

 : ي ما يىي
طار القانو�ف ط الإ يشرت

اء(، بما ل يتعارض مع القانون.أ.  يات )قانون الرش ي تُكمل وتفصل أحكام قانون المشرت
توفر اللوائح )الأنظمة( الىت

ي مكان واحد يسهل الوصول إليه ب. 
توفر لوائح واضحة وشاملة، واعتبارها كمجموعة من القواعد متاحة بسهولة �ف

تأسيس مسؤولية صون اللوائح بوضوح، وتحديث الأنظمة بانتظام. ج. 

المؤشر الفرعي 2 )ب( - وثائق الشراء النموذجية الخاصة بشراء السلع واألشغال والخدمات

يات الكليــة، وتعزيــز المنافســة، وزيــادة الثقــة  ف معياريــة المشــرت تعمــل الوثائــق النموذجيــة ذات النوعيــة الجيــدة عــى إيجــاد ظــروف متكافئــة، وتحســ�ي
ها. وينبغــي أن تحتــوي الوثائــق  ي النظــام. ويكــون المــورّدون المحتملــون أكــرش اســتعداداً للمشــاركة عندمــا يكونــون معتاديــن عــى الوثائــق وتفســري

�ف
ــود  ــف ومخاطــر البن ــم تكالي ــن تقيي ــن المشــاركون م ي العقــود. وهــذا ســوف يمّك

ــا �ف ي ســيتم إدراجه
ــىت ــة ال وط الأساســية المطلوب ــة عــى �ش النموذجي

ــاول  ــة التطبيــق، وأن تتن ة التوقــف، إن كانــت واجب ــة أيضــاً إل فــرت لزاميــة عنــد تنفيــذ العقــود الحكوميــة.  كمــا ينبغــي أن تشــري الوثائــق النموذجي الإ
ي القــرارات والأحــكام والتقــدم لاســتئناف. وإذا كانــت الوثائــق النموذجيــة ليســت متاحــة، يجــب أن يكــون هنــاك، كحــد 

ي تقديــم الطعــون �ف
الحــق �ف

اء. ي صياغــة وثائــق الــرش
ي مــن شــأنها أن تســاعد �ف

لزاميــة، الــىت وط المعياريــة والإ ، مجموعــة مــن الــرش أد�ف

معايري التقييم

 : ي ما يىي
طار القانو�ف ط الإ يشرت

ي ذلــك الخدمــات أ. 
اء النموذجيــة المخصصــة لســتخدامها لمجموعــة واســعة مــن الســلع والأشــغال والخدمــات، بمــا �ف توفــر وثائــق الــرش

اة مــن قبــل الكيانــات العامــة.  الستشــارية الُمشــرت

وط يمكــن ب.  . وهــذه الــرش ي
طــار القانــو�ف ي تمّثــل انعكاســاً لاإ

لزاميــة أو النمــاذج الــىت وط المعياريــة والإ ، يوجــد مجموعــة مــن الــرش كحــد أد�ف
ي أعــدت للعطــاءات / المناقصات التنافســية. 

ي الوثائــق الــىت
اســتخدامها �ف

عداد والتحديث.ج.  يتم الحتفاظ بالوثائق محّدثة، مع وجود مسؤوليات محددة بوضوح لاإ
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المؤشر الفرعي 2 )ج( - شروط العقد القياسية

ي ذلــك الخدمــات 
ي تغطــي الســلع والأشــغال والخدمــات بمــا �ف

وط القياســية الخاصــة بعقــود القطــاع العــام، الــىت يركــز هــذا المــؤ�ش الفرعــي عــى الــرش
وط  ي تعــرف بــرش

وط العقــد القياســية، والــىت م مــع الحكومــة. وتعتمــد �ش ي العقــد المــرب
ي ســيتم إدراجهــا �ف

ي تحــدد الأحــكام الأساســية الــىت
الستشــارية، والــىت

ف الأطــراف.  مــة بــ�ي ي تتعامــل مــع العقــود المرب
ف التجاريــة الــىت ي البلــد، وهــي بشــكل عــام، تعكــس القوانــ�ي

ف النافــذة �ف العقــود العامــة )GCC(، عــى القوانــ�ي
ي تحيــط بتنفيــذ العقــد 

اء، ومعرفــة الظــروف الــىت ي إجــراءات الــرش
ف �ف ، فمــن المهــم معرفــة المشــارك�ي . وبالتــالي وط العقــد عــى التســعري وغالبــاً مــا تؤثــر �ش

ف أطــراف العقــد، وكذلــك  ف مــن فهــم توزيــع المخاطــر فيمــا بــ�ي ي تمّكــن المشــارك�ي
وط العقــد القياســية المعلومــات الــىت قبــل تقديــم الســعر. وتوفــر �ش

ي يمكــن أن يتحملهــا الموقعــون عــى العقــد.
امــات الأخــرى الــىت ف توزيــع اللرت

ي تؤثــر عــى العقــود وتنفيذهــا. 
ف الــىت ة عــن القوانــ�ي ّ ي ينبغــي أن تكــون عادلــة ومتوازنــة ومعــرب

وط العقــد القياســية الــىت ومــن المهــم أن تضــع الحكومــة �ش
وط العامــة للتفتيــش ومراقبــة الجــودة،  وط العقــد القياســية بعــض الجوانــب العمليــة لتنفيــذ العقــد، عــى ســبيل المثــال، الــرش كمــا يجــب أن تغطــي �ش
وط العقــد القياســية أيضــاً أحكامــاً بشــأن تســوية  ي للمنتجــات، والإجــراءات العامــة المتعلقــة بالفواتــري والمدفوعــات. وينبغــي أن تشــمل �ش

والقبــول النهــا�أ
المنازعــات. ويجــب أن تتطابــق الحلــول البديلــة لتســوية المنازعــات )ADR(، وتحديــداً عــن طريــق التحكيــم، مــع صياغــة المعايــري الدوليــة، وأن تســتخدم 

. ف حســب الحاجــة. ويمكــن أن توفــر نمــاذج العقــود مصــدراً إضافيــاً مــن القــدرة عــى التنبــؤ للمشــارك�ي

وط وأحكام العقد. ي استخدامها، وأّل تخضع للتفاوض فيما يخص �ش
وط العقد القياسية إلزامية �ف يجب أن تكون �ش

معايري التقييم

 : ي ما يىي
طار القانو�ف ط الإ يشرت

وط عقد قياسية لأغلب أنواع العقود الشائعة الستخدام، واستخدامها يجب أن يكون إلزامياً.أ.  يوجد �ش

وط العقد القياسية عموماً مع الممارسات المقبولة دولياً.ب.  ينبغي أن يتفق مضمون �ش

اء.ج.  ي إجراءات عملية الرش
ف �ف ها للمشارك�ي اء، ويتّم توفري وط العقد القياسية جزءاً ل يتجّزأ من وثائق الرش تُعترب �ش

المؤشر الفرعي 2 )د( - دليل المستخدم أو دليل الكيانات المشترية

ي تزويــد 
ية. ويشــكل هــذا الدليــل أداة تنفيــذ مهمــة يمكــن أن تســاعد �ف يغطــي هــذا المــؤ�ش الفرعــي وجــود دليــل المســتخدم، أو دليــل للجهــات المشــرت

ــل السياســات إل ممارســات. وتكتســب هــذه الأدوات  ــون والسياســات والإجــراءات، ويســاعد عــى تحوي ي يتضمنهــا القان
ــىت ف بالمعلومــات ال الموظفــ�ي

ــان، مهمــُة إنشــاء دليــل  ي كثــري مــن الأحي
ــة، �ف ــة / التنظيمي ــة المعياري . ومــن مهــام الهيئ ــاً بطريقــة أكــرب ــة أكــرب عندمــا يصبــح النظــام ل مركزي أهمي

يات الحكوميــة. وعــى الرغــم مــن عــدم كــون دليــل  ي التطبيــق ضمــن نظــام المشــرت
ي خلــق التســاق �ف

المســتخدم؛ ويمكــن لهــذا الدليــل أن يســاعد �ف
. وينبغــي أن تكــون  ف ي بنــاء القــدرات، والحفــاظ عليهــا، وأن يوّفــر مرجعــاً ســهاً للمســتخدم�ي

المســتخدم بديــاً عــن التدريــب، إل أنــه يمكــن أن يُســهم �ف
التوجيهــات محــددة وشــاملة.

معايري التقييم

 : ي ما يىي
طار القانو�ف ط الإ يشرت

ف أ.  اء يعــرض )تعــرض( بالتفصيــل جميــع إجــراءات التنفيــذ الصحيــح للوائــح )لاأنظمــة( وقوانــ�ي يتوفــر دليــل شــامل )أدلــة شــاملة( للــرش
اء. الرش

مسؤولية صيانة الدليل محددة، بوضوح ويتم تحديث الدليل بانتظام.ب. 
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ي
ي والّتنظيمي والسياسا�ت

طار القانو�ن الركن الأول: الإ

المؤشر 3. اإلطار القانوني والسياساتي يدعم التنمية المستدامة للبلد، وينّفذ االلتزامات الدولية 

امات الدولية. ف وعىل نحٍو بديل لذلك: الأطر القانونية والسياساتية تدعم التنمية المستدامة للبلد، وتنفيذ اللرت

ــم  ــتدامة، ودع ــادة الس ــي إل زي ي ترم
ــىت ــداف ال ــال )الأه ــبيل المث ــى س ــة – ع ــة الثانوي ــداف السياس ــت أه ــا إذا كان ــم م ــؤ�ش إل تقيي ــذا الم ــدف ه يه

؛ بمعــىف مــا  ي
طــار القانــو�ف ي الإ

امــات الناشــئة عــن التفاقيــات الدوليــة( تنعكــس باتّســاق وترابــط �ف ف مجموعــات معينــة مــن المجتمــع، ومــا إل ذلــك، واللرت
ف )أ، ب(، يتــم تقييــم  يــن فرعّيــ�ي ّ ي يســعى إليهــا البلــد. وينقســم هــذا المــؤ�ش إل مؤ�ش

ابطــاً مــع أهــداف السياســة العليــا الــىت ي مرت
طــار القانــو�ف إذا كان الإ

كل منهمــا بشــكل فــردي.

)SPP( المشتريات العامة المستدامة - )المؤشر الفرعي 3 )أ

يات العامــة المســتدامة وفقــاً للسياســات والأولويــات الوطنيــة  يعمــل برنامــج عمــل )أجنــدة( التنميــة المســتدامة 2030 عــى تشــجيع ممارســات المشــرت
(، يقّيــم  ي

ي تحليــل الســياق الخــاص بالبلــد )القســم الثــا�ف
ي تــم جمعهــا �ف

)هــدف التنميــة المســتدامة، رقــم 12-7(161 . ومتابعــًة للمعلومــات العامــة الــىت
: هــذا المــؤ�ش الفرعــي مــا يــىي

يات العامة المستدامة 17 لدعم 2أهداف السياسة الوطنية. ّ البلد سياسة وخطة تنفيذية لتنفيذ المشرت تبىف أ( 

يات العامة.  ي مجال المشرت
ي والتنظيمي أحكاماً بشأن إدراج معايري الستدامة �ف

طار القانو�ف يشمل الإ ب( 

نفاق(.  تتطلب تلك الأحكام تطبيقاً جيد التوازن لمعايري الستدامة، وذلك لضمان القيمة مقابل المال )مردودية الإ ج( 
 

ــد،  ــة المســتدامة للبل اتيجية التنمي ــن اســرت ــة المســتدامة جــزءاً ل يتجــزأ م يات العام ــون المشــرت ــة، يجــب أن تك ــة فّعال يات العام ــون المشــرت وحــىت تك
ي الركــن الأول. وينبغــي 

يات العامــة مثــل القتصــاد والكفــاءة والشــفافية، كمــا وردت �ف وينبغــي أن تكــون أهدافهــا متســقة مــع الأهــداف الرئيســية للمشــرت
يات.  اتيجي لهــذه المشــرت يات العامــة المســتدامة لتنويــر عمليــة التخطيــط الســرت إجــراء تقييــم عميــق يُحــّدد الوضــع الراهــن إضافــًة إل فــرص المشــرت
يات العامــة  ي تدعــم أهــداف السياســة الوطنيــة. كمــا يجــب أن يأخــذ تنفيــذ المشــرت

ات الــىت اتيجية الأهــداف والمــؤ�ش وينبغــي أن تتضمــن الخطــة الســرت
يات، وتطويــر وتطبيــق أدوات وتقنيــات جديــدة، ووضــع أولويــات  ي العتبــار قــدرات واحتياجــات تدريــب / تطويــر القــوى العاملــة للمشــرت

المســتدامة �ف
ي 

يات العامــة المســتدامة SPP، وتوفــري مــواد إرشــادية. وتدعــو الحاجــة أيضــاً إل تحديــد مؤسســة )جهــة( �ف التقييــم ومنهجيــات لتقييــم فّعاليــة المشــرت
اف عليــه، و / أو تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إل تأســيس  �ش يات العامــة المســتدامة وإدارتــه والإ البلــد تكــون هــي الأنســب لنــرش نظــام المشــرت

صــدار الشــهادات أو مرافــق لختبــار المنتجــات(. مؤسســات جديــدة )عــى ســبيل المثــال، مؤسســات لإ

معايري التقييم

يات العامة المستدامة دعماً لأهداف السياسة الوطنية الأوسع نطاقاً. أ.  اتيجية ثابتة لتنفيذ المشرت ي البلد سياسة / اسرت
يتوفر �ف

يات العامــة المســتدامة عــى عمليــة تقييــم معمقــة، إضافــة إل وجــود نظــم وأدوات مناســبة لتفعيــل ب.  تســتند خطــة تنفيــذ المشــرت
يات العامــة المســتدامة  وتســهيل ومراقبــة تطبيــق المشــرت

ي جميــع مراحــل دورة ج. 
تســمح الأُطــر القانونيــة والتنظيميــة بإدمــاج معايــري الســتدامة )أي المعايــري القتصاديــة والبيئيــة والجتماعيــة( �ف

يات. المشرت

نفاق(.د.  تتطلب الأحكام القانونية تطبيق معايري الستدامة لضمان القيمة مقابل المال )مردودية الإ

الجمعية العامة لاأمم المتحدة: تحويل عالمنا: برنامج عمل )أجندة( التنمية المستدامة 2030. القرار 70/1 الذي اعتمدته الجمعية العامة في 25 أيلول / سبتمبر A / RES / 70/1 .2015. الهدف 7-12: »تشجيع ممارسات المشتريات العامة المستدامة، وفق السياسات   16

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourwo  .»والأولويات الوطنية

تعّزز المشتريات العامة المستدامة التكامل بين الأركان )الركائز( الثاثة للتنمية المستدامة، وهي: التنمية القتصادية والتنمية الجتماعية وحماية البيئة. وتركز أهداف المشتريات العامة المستدامة عادًة على الحّد من الطلب على الموارد، والتقليل من الآثار السلبية   17

نسان، ومعايير العمل، وتعزيز التنوع والمساواة في جميع حلقات سلسلة التوريد، على سبيل المثال: من خال توفير فرص  للسلع، أو الأشغال أو الخدمات عبر دورة حياتها، بما يضمن وضع شروط عقد عادلة، بما في ذلك المعايير الأخاقية، ومعايير حقوق الإ

للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أو من خال دعم التدريب وتطوير المهارات. يمكن أن تشمل المشتريات العامة المستدامة أيضا الأساليب التي تدعم البتكار.
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يات  ي منهجية تقييم نظم المش�ت
يات العامة المستدامة �ف مزيد من التحليل: وحدة المش�ت

المؤشر الفرعي 3 )ب( - االلتزامات الناشئة عن االتفاقات الدولية

يات  ــق بالمشــرت ــة تتعل ــاٌت قانوني ام ف ــة الرت ــة الُملزم قليمي ــة / الإ ــات الدولي ــة أو عــن التفاق قليمي ــة و / أو الإ ــات الدولي ي الجمعي
ــة �ف ــج عــن العضوي ــد تنُت ق

ي 
ي القســم الثــا�ف

ي تــم جمعهــا �ف
ي البلــد. واســتناداً إل المعلومــات العامــة، الــىت

يات �ف امــات أن تؤثــر ســلباً عــى منظومــة المشــرت ف العامــة، ويمكــن لهــذه اللرت
امــات عــى  ف ي اتفاقــات دوليــة ملزمــة. 2( وانعــكاس تلــك اللرت

يات �ف الخــاص بتحليــل الســياق الُقطــري، يُقّيــم هــذا المــؤ�ش 1( وجــود أحــكام متعلقــة بالمشــرت
اء الوطنيــة. ف ولوائــح )أنظمــة( الــرش قوانــ�ي

اف عــدم توافقهــا  ي بعــض الحــالت قــد يفــر هــذا العــرت
، و�ف ي

ي القانــون الوطــىف
ٌّ لفهــم وجــود بعــض الأحــكام �ف ٌط أســاسي اف بالســياق الــدولي �ش إّن العــرت

يات. وبالتــالي فــإن  ي القســم الأول - دليــل المســتخدم، ل يوجــد نمــوذج وحيــد لنظــام المشــرت
ي هــذه المنهجيــة. وكمــا ذكــر �ف

مــع معايــري معينــة وضعــت �ف
ي البلــد، وتحديــد مــا إذا كانــت 

يات العامــة �ف ي تؤثــر عــى المشــرت
امــات الدوليــة الــىت ف ي تقييــم هــذا المــؤ�ش ينصــبُّ عــى توفــري الوضــوح بشــأن اللرت

ف �ف كــري الرت
اء الوطنيــة. ي لسياســات الــرش

طــار القانــو�ف ي الإ
الأحــكام ذات الصلــة قــد تــم تبنيهــا عــى الــدوام �ف

معايري التقييم

يات العامة المستمدة من اتفاقيات دولية ملزمة:  امات المتعلقة بالمشرت ف اللرت

يتم تأسيسها بكل وضوح.أ. 

يات.ب.  ي سياسات المشرت
ف واللوائح )الأنظمة(، وتنعكس �ف ي القوان�ي

يتم تبنيها باتّساق �ف



37

يات العامة القسم الثالث – تقييم نظم المش�ت
دارية  طار المؤسسي والقدرات الإ : الإ ي

الركن الثا�ن

الركن الثاني: اإلطار المؤسسي والقدرات اإلدارية

ي هــي جــزء مــن قانــون 
داريــة، والــىت يات مــن خــال المؤسســات والنظــم الإ ي يعمــل بهــا نظــام المشــرت

ة الثانيــة( بالكيفيــة الــىت ف ي )الركــري
يهتــمُّ الركــن الثــا�ف

ي والتنظيمــي للبلــد. 
طــار القانــو�ف ي الإ

ي البلــد كمــا تــم تعريفهــا �ف
القطــاع العــام �ف

ي القانــون دون ثغــرات أو تداخــات. ويُقّيــم: 1( وجــود 
امــات المنصــوص عليهــا �ف ف يات للتحــرر مــن اللرت ي مــدى ماءمــة نظــام المشــرت

يُحــّدد الركــن الثــا�ف
وريــة بــكل اقتــدار. 3( ومــا إذا  ي البلــد. 2( مــا إذا كانــت المؤسســات تقــوم بمهامهــا الرصف

دارة الماليــة العامــة �ف الروابــط الكافيــة والمتوائمــة مــع نظــام الإ
يات العامــة بكفــاءة وشــفافية. داريــة والتقنيــة كافيــة لإجــراء عمليــات المشــرت كانــت )الكفــاءات( القــدرات الإ

المؤشر -4 تعميم نظام المشتريات العامة وإدماجه تمامًا في نظام إدارة المالية العامة 

ف )أ وب( يتــم تقييمهمــا  يــن فرعيــ�ي دارة الماليــة العامــة. وهــو يتفــّرع إل مؤ�ش يات مــع نظــام الإ ف نظــام المشــرت يركــز هــذا المــؤ�ش عــى درجــة التكامــل بــ�ي
ــة لأغــراض  ــات الخزين ــة، وانتهــاًء بتخطيــط عملي ــداًء مــن إعــداد الموازن ــة، ابت دارة المالي يات والإ ف المشــرت ــ�ي ــا�ش ب تحــت المــؤ�ش 4، نظــراً للتفاعــل المب

المدفوعــات.

المؤشر الفرعي 4 )أ( - التخطيط للمشتريات ودورة الموازنة

ة  ي فــرت
تســتند صياغــة الموازنــات الســنوية أو المتعــددة الســنوات إل نتائــج أو مخرجــات تتوّقــع الحكومــة ككل والجهــات الحكوميــة الأخــرى تحقيقهــا �ف

ي تحــدد 
اتيجيات هــي الــىت اتيجيات الحكوميــة الشــاملة أو القطاعيــة الأســاس الــذي تقــوم عليــه هــذه العمليــة. وهــذه الســرت محــددة. كمــا تُعــد الســرت

اء الســلع والأشــغال والخدمــات الازمــة لتنفيــذ هــذه الخطــط.   ة ماليــة، و�ش التخطيــط لعــدة ســنوات، كمــا تحــدد خطــط التشــغيل المرتبطــة بــكل فــرت
اء المخطــط لهــا. وينبغــي تشــجيع الموازنــات المتعــددة  عــداد الجيــد للموازنــات بيانــات تكلفــة موثــوق بهــا، وجــداول زمنيــة لعمليــات الــرش ويحتــاج الإ

اء. ف دورة الــرش الســنوات وعمليــات التمويــل، حيــث أن هــذه الممارســات توفــر فرصــاً لتحســ�ي

ي تحــدث أثنــاء توقيتــات العقــود. 
ات الــىت اء إل التحديــث بشــكل دوري، كمــا قــد يتــم تحديــث الموازنــة لتنقيحهــا لتعكــس التغــري وتحتــاج خطــط الــرش

وتوفــر البيانــات المجربــة، مثــل التكلفــة الفعليــة للســلع والأشــغال والخدمــات، معلومــات ممتــازة للتنبــؤ بتكلفــة الســلع أو الأشــغال أو الخدمــات المماثلــة 
ي ســنوات الموازنــة المقبلــة. ويمكــن أن يســاعد فهــم الجــداول الزمنيــة للعقــود الرئيســية أيضــاً عــى التنبــؤ باحتياجــات التدفــق 

اؤهــا �ف ي ســيتم �ش
الــىت

ضافيــة الناشــئة عــن تأخــري إنجــاز العقــد، وعــدم وجــود  ي الوقــت المناســب، ولتقليــل التكاليــف الإ
النقــدي داخــل الحكومــة، لجعــل المدفوعــات تتــم �ف

أمــوال كافيــة لتمويــل الأداء الكامــل.

دارة الماليــة  ي تغطــي نفقــات الموازنــة الرئيســية لأنظمــة إدارة الموازنــة والإ
وينبغــي وضــع آليــة للتغذيــة المرتــدة تضمــن تقديــم معلومــات عــن العقــود الــىت

دارة الماليــة. ي الوقــت المناســب، بهــدف دعــم النظــام العــام لــاإ
�ف

معايري التقييم

 : ي والتنظيمي، والإجراءات والنظم المالية ما يىي
طار القانو�ف ط الإ يشرت

ي التخطيــط أ. 
اء ســنوية أو متعــددة الســنوات دعمــاً لعمليــة تخطيــط الموازنــة وصياغتهــا، وأن تســهم هــذه الخطــط �ف إعــداد خطــط �ش

لعــدة ســنوات.

ي الوقــت المناســب، ويجــب أن تغطــي هــذه المبالــغ كامــل مبلــغ العقــد ب. 
ي الموازنــة أو تخصيصهــا �ف

ام بالمبالــغ المرصــودة �ف ف يتــم اللــرت
ة الموازنــة(. ف أداؤه خــال فــرت

ّ )أو تغطــي مبلغــاً لتغطيــة ذلــك الجــزء مــن العقــد، الــذي يتعــ�ي

وضع آلية نافذة للتغذية المرتدة للتبليغ عن مدى تنفيذ الموازنة، ول سّيما فيما يتعّلق بإنجاز العقود الرئيسية.ج. 
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المؤشر الفرعي 4 )ب( - اإلجراءات المالية ودورة المشتريات

اء، أي إعــداد  ي لعمليــة الــرش
ف الموازنــة والإجــراءات الماليــة، أم لــم تكــن تقــدم الدعــم الــكا�ف يهــدف هــذا المــؤ�ش الفرعــي إل تقييــم مــا إذا كانــت قوانــ�ي

اء،  ــرش ــت المناســب. وينبغــي أن تتفاعــل نظــم ال ي الوق
ــات �ف ــت المناســب، وتنفيذهــا، وســداد المدفوع ي الوق

ــود �ف واســتدراج العــروض، وإرســاء العق
، هــذا مــن ناحيــة.  اء، يتــم تفعيــل الإجــراءات المتعلقــة بالموازنــة والجانــب المــالي دارة الماليــة بشــكل وثيــق: بمجــرد اتخــاذ قــرارات الــرش والموازنــة، والإ
اء إل إذا تــم تخصيــص الأمــوال المتعلقــة بعمليــات  ي إجــراءات الــرش

ي النظــام تحــول دون البــدء �ف
ومــن ناحيــة أخــرى، يجــب أن تكــون هنــاك ضمانــات �ف

اء..1 الــرش

معايري التقييم

 : ي والتنظيمي، والإجراءات والنظم المالية ما يىي
طار القانو�ف يوفر الإ

ل ينبغي استدراج عطاءات / عروض دون التصديق عى توافر الأموال.أ. 

ــور، ب.  ــة للجمه ــون متاح ــع؛ وتك ــض بالدف ، والتفوي ــري ــة الفوات ي معالج
ــة �ف ــة المطبق ــراءات الوطني ــة( / الإج ــح )الأنظم ــى اللوائ تُراع

*. ف وواضحــة لمقدمــي العطــاءات المحتملــ�ي

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 4 )ب( - معيار التقييم )ب(: * مؤ�ش كمي لإ

•  .) ي الوقت المحدد )بنسبة مئوية من مجموع عدد الفواتري
اء السلع، والأعمال والخدمات �ف تُدفع فواتري �ش

دارة المالية العامة.18 المصدر: نظم الإ

a2  

المؤشر -5 للبلد مؤسسة مسؤولة عن الوظيفة المعيارية / التنظيمية.

ي القطــاع العــام والأداء الســليم والتنســيق الســليم لهــا. ويركــز هــذا المــؤ�ش عــى تقييــم وجــود 
يشــري هــذا المــؤ�ش إل الوظيفــة المعياريــة / التنظيميــة �ف

ــوكل  ــة، فإنهــا قــد تُ ي تختارهــا الدول
ف المنظمــات المســؤولة. واعتمــاداً عــى مجموعــة المؤسســات الــىت واســتقال وفعاليــة وظائــف ودرجــة التنســيق بــ�ي

مســؤولية جميــع الوظائــف المعياريــة والتنظيميــة إل مؤسســة واحــدة. ومــن جهــة أخــرى، فقــد يكــون قــد تــم إســناد المهــام الأساســية لعــدة جهــات. 
عــى ســبيل المثــال، قــد تكــون مؤسســة واحــدة مســؤولة عــن السياســات، بينمــا قــد تكــون جهــة أخــرى مســؤولة عــن التدريــب أو الإحصــاءات. وكاعتبــار 
ف الوظيفــة المعياريــة / التنظيميــة بشــكل واضــح مــن دون ثغــرات أو تداخــل. وينبغــي تجنــب الكثــري مــن الّتجزئــة، ويجــب أن  عــام، يجــب أن يتــم تعيــ�ي
ات فرعيــة )مــن أ إل د( تحتــاج إل تقييــم. كاً ومنّســقاً بشــكل جيــد. هنــاك أربعــة مــؤ�ش يتــم تنفيــذ الوظيفــة المعياريــة / التنظيميــة باعتبــاره جهــداً مشــرت

المؤشر الفرعي 5 )أ( – الوضع واألساس القانوني لوظيفة المؤسسة المعيارية / التنظيمية

ي والتنظيمــي، وذلــك لضمــان أن المؤسســة 
طــار القانــو�ف ي ينــص عليهــا الإ

تعمــل الوظيفــة المعياريــة / التنظيميــة عــى تشــغيل وتفعيــل مســؤولياتها الــىت
طــار  ي تُمّكنهــا مــن العمــل بفعاليــة وبكفــاءة. وكخيــار آخــر، فقــد يســند الإ

ــع بمســتوى مناســب مــن الســلطة الــىت المكلفــة بالمســؤوليات الوظيفيــة تتمّت
ــاًء عــى أســس واضحــة المعالــم. ي المــؤ�ش الفرعــي 5 )ب( إل جهــات مختلفــة بن

ي تــم وصفهــا �ف
ي والتنظيمــي المهــام الرئيســية الــىت

القانــو�ف

معايري التقييم

ف  ف الســلطات المختصــة المخّولــة )الســلطات الرســمية(، لتمكــ�ي
ّ ي والتنظيمــي الوظيفــة المعياريــة / التنظيميــة، ويعــ�ي

طــار القانــو�ف يحــدد الإ أ( 
ــة. ــل الحكوم ــة داخ ــدات مختلف ــح، إل وح ــكل واض ــة، بش ــة / التنظيمي ــف المعياري ــة الوظائ ــم إحال ــة، أو تت ــل بفعالي ــن العم ــة م المؤسس

في حالة عدم توفر البيانات الشمولية، فيجب تطبيق المؤّشر الكمي عند مراجعة عّينة من حالت الشراء. راجع المؤشر الفرعي 9 )ج(.  18
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الركن الثا�ن

المؤشر الفرعي 5 )ب( - مسؤوليات الوظيفة المعيارية / التنظيمية

ي 
ي تتــول المهــام المعياريــة / التنظيميــة، بمجموعــة محــددة مــن المســؤوليات الــىت

يجــب أن تتمتــع المؤسســة التنظيميــة / المعياريــة أو المؤسســات، الــىت
: تشــمل، ولكــن ل تقتــرص عــى مــا يــىي

معايري التقييم

ي المسؤولية: 
ف الوظائف التالية بوضوح إل جهة واحدة أو عدة جهات من دون خلق أي ثغرات أو تداخل �ف يتم تعي�ي

ية.أ.  تقديم المشورة للكيانات المشرت

يات.ب.  صياغة سياسات المشرت

ي والتنظيمي.ج. 
طار القانو�ف ات / صياغة التعديات عى الإ اح التغيري اقرت

يات العامة.د.  مراقبة المشرت

اء.ه.  تقديم معلومات الرش

إدارة قواعد البيانات الإحصائية.و. 

يات إل جهات أخرى من الحكومة.ز.  إعداد تقارير عن المشرت

يات العامة.ح.  ف نظام المشرت تطوير ودعم تنفيذ مبادرات لتحس�ي

ــج ط.  ــك برام ي ذل
ــا �ف ، بم ف ــ�ي ــن الموظف ــذ م ــم التنفي ــدى طاق ــدرات ل ــة الق ــب وتنمي ــم التدري ــذ والمســتندات لدع ــري أدوات التنفي توف

اهــة. ف ــب عــى الرف التدري

ــال، إعــداد توصيفــات الأدوار، وتوصيفــات الكفــاءة، وبرامــج العتمــاد ي.  اء )عــى ســبيل المث ي وظيفــة الــرش
ي �ف

اف المهــىف دعــم الحــرت
ومنــح الشــهادات لهــذه المهنــة(.

ونية الأخرى، حسب القتضاء.ك.  لكرت يات الإ ونية المركزية وأنظمة المشرت لكرت تصميم وإدارة المنصات الإ

المؤشر الفرعي 5 )ج( - التنظيم، والتمويل، والرفد بالموظفين، ومستوى االستقاللية والصالحية

ي الحكومــة لتكــون فّعالــة، وذلــك يتضمــن منحهــا درجــة 
تحتــاج الوظيفــة المعياريــة / التنظيميــة لأن تكــون عــى مســتوًى عــاٍل مــن المكانــة الرســمية �ف

ف والمــوارد المناســبة  وريــاً لضمــان رفدهــا بالموظفــ�ي ي أمــراً رصف
مــن الســتقالية لتمكينهــا مــن الطــاع بمســؤولياتها دون تدخــل. كمــا يعــد التمويــل الــكا�ف

للحفــاظ عــى الخدمــات عــى مســتوى عــال مــن الجــودة المطلوبــة.

ف الوظيفــة المعياريــة  ومــن الأهميــة بمــكان، يحتــاج رئيــس الوظيفــة المعياريــة / التنظيميــة لأن يكــون عــى مســتوى مرمــوق داخــل هيــكل الحكــم لتمكــ�ي
مــن ممارســة صاحياتها ومســؤولياتها.
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معايري التقييم

الوظيفــة المعياريــة / التنظيميــة )أو الجهــات المنــوط بهــا مســؤوليات الوظيفــة التنظيميــة إذا لــم تكــن مؤسســة واحــدة(، ورئيــس أ. 
ي الحكومــة.

المؤسســة يجــب أن يكونــوا جميعــاً عــى مســتوى عــال، ولهــم مكانــة رســمية مرموقــة �ف

ف ب.  ــ�ي ــا بالموظف ــة ورفده ــة المعياري ــتقالية الوظيف ــان اس ــي لضم ي / التنظيم
ــو�ف ــار القان ط ــل الإ ــن قب ــل م ــة التموي ف عملي ــ�ي ــم تأم يت

. ف ــ�ي المائم

ي وبمــا يّتســق مــع المســؤوليات المناطــة ج. 
ف متوافــرة جميعهــا بالقــدر الــكا�ف التنظيــم الداخــىي للمؤسســة، والســلطة وعــدد الموظفــ�ي

بهــم.

المؤشر الفرعي 5 )د( – تجّنب تضارب المصالح

ي المصالــح إل تقويــض 
ينبغــي أن تكــون الوظيفــة المعياريــة / التنظيميــة خاليــة مــن أي احتمــال لتضــارب المصالــح. فقــد يــؤدي حــىت ظهــور تضــارب �ف

ف الأدوار والمســؤوليات  ط مســؤوليات هــذه الوظيفــة فصــاً واضحــاً بــ�ي ي النظــام، ول بــد مــن إيجــاد حــّل لهــذا التضــارب. ولهــذا يجــب أن تشــرت
الثقــة �ف

لتجّنــب تضــارب المصالــح، كأن تتــّم، عــى ســبيل المثــال، هيكلتهــا بطريقــة يتــم بوســاطتها تجّنــب تضــارب المصالــح. فبعــض الوظائــف غــري متوافقــة. 
ي 

ي وضــع يتيــح لهــم الفرصــة لرتــكاب الأخطــاء، والتحايــل، وإخفــاء ذلــك �ف
ويجــب، عــى وجــه الخصــوص، أل يكــون الأفــراد أو مجموعــة مــن الأفــراد �ف

ي لجــان 
اء )مــن خــال كونهــم أعضــاء �ف ي عمليــات الــرش

ة �ف الســياق العــادي لواجباتهــم. عــى ســبيل المثــال، ل ينبغــي أن يشــارك هــؤلء الأفــراد مبــا�ش
اء، أو أن يترصفــوا نيابــة عــن هيئــة الســتئناف  ف عــن مراقبــة / وتدقيــق ممارســات الــرش ي الوقــت نفســه، أعضــاء مســؤول�ي

التقييــم، مثــاً(، وأن يكونــوا، �ف
)يرجــى الرجــوع إل مــؤ�ش 12 )ب(.

هذا المؤ�ش الفرعي مرتبط مع المؤ�ش الفرعي 14 )أ(.

معايري التقييم

المؤسسة المعيارية / التنظيمية لديها نظام عامل لتجّنب تضارب المصالح. *  أ( 

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 5 )د( معيار التقييم )أ(:  *مؤ�ش كمي موىص به لإ

إدراك أن المؤسسة المعيارية / التنظيمية خالية من تضارب المصالح )٪ نسبة مئوية من الإجابات(.  •

المصدر: الدراسة المسحية.

المؤشر 6 - الكيانات المشترية والّتفويضات اإللزامية الممنوحة لها ُمعّرفة بوضوح 

اء. 2( مــا إذا كانــت  ي لديهــا مســؤوليات وصاحيــات الــرش
ي والتنظيمــي يحــدد بوضــوح المؤسســات الــىت

طــار القانــو�ف : 1( مــا إذا كان الإ يُقّيــم هــذا المــؤ�ش
اء. 3( ومــا إذا كان يوجــد  ي عمليــة الــرش

ف آخريــن لممارســة المســؤوليات �ف ف حكوميــ�ي يات، ومســؤول�ي هنــاك أحــكام لتفويــض الصاحيــات إل موظفــي المشــرت
ان فرعيــان )أ و ب( ينبغــي تقييمهــا. ٍ مركــزي. وهنــاك مــؤ�ش

كيــان مشــرت

المؤشر الفرعي 6 )أ( - تعريف الكيانات المشترية، ومسؤولياتها وصالحياتها الرسمية

ية.  ي والتنظيمــي توضيــح أيــاَ مــن المؤسســات )أو مجموعــة مــن المؤسســات( يتــم تعريفهــا مــن الناحيــة القانونيــة ككيانــات مشــرت
طــار القانــو�ف يجــب عــى الإ

كات مملوكــة للدولــة، أو مرافــق يتــم  يات مركزيــة و / أو وزارات وطنيــة، وهيئــات عامــة، و�ش ي حالــة وجــود نظــام مركــزي، قــد يكــون هنــاك هيئــة مشــرت
و�ف

ف جميــع مســتويات  كة بــ�ي ية قــد تكــون مشــرت ي حــال كــون النظــام لمركزيــاَ، فــإن الكيانــات المشــرت
منحهــا حقــوق خاصــة أو حرصيــة مــن قبــل الدولــة. و�ف



41

يات العامة القسم الثالث – تقييم نظم المش�ت
دارية  طار المؤسسي والقدرات الإ : الإ ي

الركن الثا�ن

الحكومــة )عــى ســبيل المثــال، وزارات عــى مســتوى المناطــق والأقاليــم والهيئــات العامــة، والمجتمعــات المحليــة، ومــا إل ذلــك(. كمــا أن بعــض البلــدان 
كانــت قــد أنشــأت نظــم هجينــة.

اء إل إدارة جميــع  اوح المســؤوليات عــادة مــن التخطيــط للــرش ية بوضــوح. وتــرت ي والتنظيمــي تحديــد مســؤوليات الكيانــات المشــرت
طــار القانــو�ف ينبغــي لاإ

يات متخصصــة متوافقــة مــع الهيــكل  طــاَ لتأســيس وظيفــة مشــرت اء بمــا يتوافــق مــع القانــون. وينبغــي أيضــاً أن تتضمــن المســؤوليات �ش مراحــل عمليــة الــرش
ي تقييــم نتائــج عمليــات 

ي الطــاع بواجباتهــا ومســؤولياتها بكفــاءة وفعاليــة، والقــدرة عــى، والدرايــة �ف
وري، ولديهــا القــدرة عــى، والدرايــة �ف داري الــرصف الإ

اء. الــرش

امــات  ف ــال، إرســاء وتنفيــذ العقــود، وقبــول اللرت ي والتنظيمــي أحكامــاً لتفويــض ســلطة اتخــاذ القــرار )عــى ســبيل المث
طــار القانــو�ف يجــب أن يتضمــن الإ

ــن هــو  ف آخري ــ�ي ف حكومي يات ولمســؤول�ي ــم لموظفــي المشــرت ية ومــن ث ــات المشــرت ــات للكيان ــدُّ تفويــض الصاحي ــدء بالمدفوعــات(. ويُع ــة والب التعاقدي
ي حــال عــدم تفويــض الصاحيــات، فــإن النظــام قــد يفتقــر إل الكفــاءة، 

اء مركزيــة. و�ف المفتــاح إل وجــود نظــام فعــال، وخاصــًة عندمــا تكــون عمليــة الــرش
ي يــد عــدد قليــل مــن الأفــراد الذيــن ل يتوافــر لديهــم التدريــب الجيــد، ول يتمتعــون 

ي عمليــة صنــع القــرار �ف
ف المفــرط �ف كــري لأّن ذلــك قــد يــؤدي إل الرت

ــا يّتســق مــع المخاطــر  ــا المختصــة، بم ــرار إل المســتويات الدني ــة اتخــاذ الق اء. ولهــذا، ينبغــي تفويــض صاحي ــرش ــرارات ال ي اتخــاذ ق
ــدة �ف ــة جي بمعرف

يات بمنــأى عــن التدخــات السياســية، وأن يقومــوا بالــدور  اء. وينبغــي أن يكــون موظفــو المشــرت المرتبطــة بهــا والمبالــغ النقديــة المطلوبــة لعمليــة الــرش
يات. ي قضايــا المشــرت

القيــادي �ف

معايري التقييم

 : ي عى ما يىي
طار القانو�ف ينّص الإ

ية بشكل واضح.أ.  تحديد الكيانات المشرت

ية بشكل واضح. ب.  تعريف مسؤوليات واختصاصات الكيانات المشرت

يات متخصصــة، ُمحــّددة ومتوافقــة مــع مــا يلــزم لهــا مــن هيــكل إداري، ج.  ية مطالبــة بتأســيس وظيفــة مشــرت أن تكــون الكيانــات المشــرت
وقــدرات ودرايــة )معرفــة(. *

ــغ د.  ــا والمبال ــة به ــر المرتبط ــع المخاط ــق م ــا يتس ــة، بم ــا المختص ــتويات الدني ــرارات إل المس ــاذ الق ــة اتخ ــض صاحي ــم تفوي أن يت
اء.   ــرش ــة ال ــة لعملي ــة المطلوب النقدي

يجب تعريف المساءلة عن القرارات وبكل دقة.ه. 

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 6 )أ( - معيار التقييم )ج(: ثبات لإ * مؤ�ش كمي لإ

ية(.   • ية ذات وظيفة متخصصة ومحددة )٪ من إجمالي عدد الكيانات المشرت كيانات مشرت

المصدر: الوظيفة المعيارية / التنظيمية.

المؤشر الفرعي 6 )ب( - هيئة المشتريات المركزية

يات الامركــزي. ويمكــن أن تكــون هيئــة  ي مركــزي( إل تعزيــز كفــاءة وفعاليــة نظــام المشــرت يات مركزيــة )كيــان مشــرت قــد يــؤدي إنشــاء هيئــة مشــرت
اء لعــدة كيانــات عامــة )حكوميــة(؛ وتقــوم باســتدراج وإبــرام اتفاقــات إطاريــة تســتطيع مــن  يات المركزيــة مســؤولة عــن توحيــد احتياجــات الــرش المشــرت
يات المعقــدة  ونيــة(؛ وبــإدارة المشــرت لكرت لغــاء )call off( وفقــاً لحتياجاتهــا )عــى ســبيل المثــال، اســتناداً إل الكتالوجــات الإ خالهــا الكيانــات العامــة الإ

ة قانونيــة أو تقنيــة متخّصصــة(، وغــري ذلــك. ي تتطلــب خــرب
يات الــىت جــداً أو المشــرت

ــات  ــة والصاحي ــذه الهيئ ــؤوليات ه ــد مس ــي تحدي ي والتنظيم
ــو�ف ــار القان ط ــى الإ ــب ع ــة، يج يات مركزي ــرت ــة مش ــيس هيئ ــد بتأس ــام البل ــال قي ي ح

و�ف
الرســمية، والمســاءلة والمحاســبة بوضــوح. وينبغــي أن توصــف العمليــات بوضــوح لضمــان ســري العمــل بكفــاءة، والتواصــل المناســب مــع المؤسســة 

ــم الخدمــات. ــان العــام( المســؤولة عــن تقدي ــة« )الكي »المتعامل

اء منهكــة. وهنــا، قــد يكــون مــن الأفضــل  ي البلــدان الخارجــة مــن حــالت الــرصاع، تكــون قــدرات هــذه البلــدان عــى الــرش
ة، أو �ف ي البلــدان الصغــري

و�ف
اء  يات الحكوميــة، بحيــث تكــون قــادرة عــى تأســيس وظيفــة �ش يات مركزيــة تتــول المســؤولية عــن جميــع المشــرت للبلــد أن يكــون لديــه هيئــة مشــرت

افيــة. تتصــف بالتســاق، والتوحيــد، والمعياريــة والكفــاءة المهنيــة الحرت
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ــات أ.  ــدة، والتفاق يات الموح ــرت ــن المش ــؤولة ع ــون مس ــة تك يات مركزي ــرت ــة مش ــاء وظيف ــد إنش ــار فوائ ف العتب ــ�ي ــة بع ــذت الدول أخ
ــص. اء المتخّص ــرش ــات ال ــة، أو عملي طاري الإ

:ب.  ي والتنظيمي ما يىي
طار القانو�ف ط الإ يات مركزية، يشرت ي حال وجود هيئة مشرت

�ف

، والتمويل، والمسؤوليات، وسلطات اتخاذ القرار. • ي
تعريف واضح للوضع القانو�ف

تعريف المساءلة عن القرارات بكل دقة. •

ي الحكومة. •
الهيئة ورئيس الهيئة يتمتعان بمستوى عال ومكانة مرموقة وذات صاحيات �ف

ف مع المسؤوليات.ج.  ف ومتسق�ي ف يجب أن يكونا كافي�ي يات المركزية وعدد الموظف�ي التنظيم الداخىي لهيئة المشرت

المؤشر 7 – المشتريات العامة ُمدمجة في نظام معلومات فعال 

ــاءة المراحــل  يات، لدعــم كف ــة بالمشــرت ــات المتعلق ــرش المعلوم ــة عــى ن ــد أو الجه ــدرة نظــم البل ــدى ق ــم م ــن هــذا المــؤ�ش هــو تقيي الهــدف م
يات  ي تســمح بتحليــل التجاهــات، وأداء نظــام المشــرت

يات العامــة مــن خــال تطبيــق تقنيــات رقميــة، وإدارة البيانــات الــىت المختلفــة لعمليــة المشــرت
ــه. ــة بأكمل الحكومي

يات العامــة وســهولة الوصــول إليهــا، وشــموليتها وموثوقيتهــا. وتمتلــك التقنيــات الرقميــة  يرصــد هــذا المــؤ�ش مــدى توافــر نظــم معلومــات للمشــرت
يات العامــة  ي المشــرت

مكانيــة لزيــادة الكفــاءة والفعاليــة والشــفافية �ف ونيــة الأكــرش شــمولية، الإ لكرت يات الإ نــت، ونظــم المشــرت نرت الحديثــة، مثــل بوابــات الإ
ي البلــد وفــق أحــدث التقنيــات العرصيــة، وتعزيــز إطــار المســاءلة، ووضــع الأســاس 

يات العامــة �ف ة. كمــا أنهــا تدعــم إنشــاء نظــام للمشــرت زيــادة كبــري
ــن  ــد الحصــة المنشــورة م ــن خــال تحدي ــع م ــل هــذا النظــام عــى أرض الواق ــدى يعم ــم هــذا المــؤ�ش أيضــاً إل أي م ــاس الأداء. ويُقّي ي لقي

ــىف التق
ونيــة وتوافــر المعلومــات الإحصائيــة. لكرت يات الإ يات العامــة، وذلــك عــن طريــق قيــاس مــدى تقبــل المشــرت معلومــات المشــرت

ات فرعية )أ، ب، ج( يجب تقييمها. هناك ثاثة مؤ�ش

المؤشر الفرعي 7 )أ( - نشر معلومات المشتريات العامة مدعوم من تقنية المعلومات

: الهدف من هذا المؤ�ش الفرعي هو تحديد ما يىي

ي البلد.
يات �ف توفر وقدرة نظام معلومات المشرت  )1

إمكانية الوصول إل نظام المعلومات.  )2

المدى الذي يغطيه نظام المعلومات.  )3

اء والنتائج. مكان( حيث يجد المهتمون المعلومات عن فرص الرش ي مكان واحد )قدر الإ
إذا كان النظام يوفر خدمات مجّمعة �ف  )4

وريــاً للشــفافية ويخلــق أساســا للمراجعــة والتدقيــق الجتماعــي مــن قبــل أصحــاب المصلحــة  يات أمــراً رصف يعتــرب وصــول الجمهــور إل معلومــات المشــرت
. يجــب أن تكــون المعلومــات العامــة ســهلة العثــور عليهــا، عــاوًة عــى كونهــا شــاملة وســهلة الســتخدام، وأن تكــون المعلومــات ذات صلــة.  ف المعنيــ�ي

ــم قــادراً عــى التحّقــق مــن محتــوى المعلومــات وإتاحتهــا للجمهــور بســهولة.  ويجــب أن يكــون الُمقيَّ

اء، وإعانــات أو إشــعارات محــددة لفــرص  وينبغــي للنظــام، عــى وجــه الخصــوص، أن ينــص عــى نــرش خطــط ســنوية أو متعــددة الســنوات للــرش
ــز المنافســة  ــة لتعزي ــات ذات الصل ــن المعلوم هــا م ــة( وغري ــح )الأنظم ــد واللوائ ــع القواع ــط م ــرارات الســتئناف، والرواب ــود، وق اء وإرســاء العق ــرش ال
والشــفافية )عــى ســبيل المثــال، قانــون الحصــول عــى المعلومــات(. وتحقيقــاً لاأغــراض العمليــة، يجــب أن تركــز عمليــة جمــع ونــرش المعلومــات عــى 

ي تتجــاوز قيمــة محــددة تعكــس الحــدود الدنيــا الموضوعــة لســتخدام الإجــراءات التنافســية.
يات الــىت المشــرت
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الركن الثا�ن

ي كل مرحلــة مــن مراحــل 
ي الوقــت المناســب، لأصحــاب المصلحــة، �ف

ويتطلــب مفهــوم التعاقــد المفتــوح أن توفــر الحكومــة درجــة كافيــة مــن الشــفافية، �ف
ي ذلــك تســليط الضــوء عــى تدفــق الأمــوال العامــة. 

يات العامــة بأكملــه، بمــا �ف يات المحــددة، وأداء نظــام المشــرت اء. وهــذا يشــمل المشــرت عمليــة الــرش
يات، ينبغــي توســيع نطــاق نظــام المعلومــات ليشــمل مجموعــة كاملــة مــن وثائــق المناقصــة،  ي نظــام المشــرت

ولدعــم رؤيــة مفهــوم التعاقــد المفتــوح �ف
طــار  ي ذلــك المواصفــات الفنيــة، عــاوًة عــى تفاصيــل عمليــة التنفيــذ وفقــاً لأحــكام الإ

وتقاريــر التقييــم )أو ملّخصــات لهــا(، ووثائــق العقــد كاملــة بمــا �ف
ي ذلــك حمايــة المعلومــات الحّساســة الخاّصــة )راجــع المــؤ�ش الفرعــي 1 )ز((.

ي والتنظيمــي، بمــا �ف
القانــو�ف

ي البلــد. ويجــب 
نــت لهــذا الغــرض إذا كانــت هــذه التقنيــة متوفــرة �ف نرت ي مــكان واحــد. كمــا يجــب إنشــاء بوابــة مركزيــة عــى الإ

وينبغــي تجميــع المعلومــات �ف
ي 

ي بنــرش المعلومــات حســب الأصــول المطلوبــة، و�ف ــل الكيــان المشــرت ي / التنظيمــي تكفُّ
طــار القانــو�ف ي الإ

ام المدعــوم مــن المتطلبــات �ف ف أن يضمــن اللــرت
الوقــت المناســب. ولتســهيل عمليــات البحــث، ينبغــي نــرش المعلومــات بشــكل مفتــوح ومقــروء آليــا، ومنّظــم باســتخدام ُمَعرّفــات وتصنيفــات فريــدة مــن 

نوعهــا )نســق البيانــات المفتوحــة(.

ي 
يات الــىت ســبيل المثــال، قانــون الحصــول عــى المعلومــات(. وتحقيقــاً لاأغــراض العمليــة، يجــب أن تركــز عمليــة جمــع ونــرش المعلومــات عــى المشــرت

تتجــاوز قيمــة محــددة تعكــس الحــدود الدنيــا الموضوعــة لســتخدام الإجــراءات التنافســية.

ي كل مرحلــة مــن مراحــل 
ي الوقــت المناســب، لأصحــاب المصلحــة، �ف

ويتطلــب مفهــوم التعاقــد المفتــوح أن توفــر الحكومــة درجــة كافيــة مــن الشــفافية، �ف
ي ذلــك تســليط الضــوء عــى تدفــق الأمــوال العامــة. 

يات العامــة بأكملــه، بمــا �ف يات المحــددة، وأداء نظــام المشــرت اء. وهــذا يشــمل المشــرت عمليــة الــرش
يات، ينبغــي توســيع نطــاق نظــام المعلومــات ليشــمل مجموعــة كاملــة مــن وثائــق المناقصــة،  ي نظــام المشــرت

ولدعــم رؤيــة مفهــوم التعاقــد المفتــوح �ف
طــار  ي ذلــك المواصفــات الفنيــة، عــاوًة عــى تفاصيــل عمليــة التنفيــذ وفقــاً لأحــكام الإ

وتقاريــر التقييــم )أو ملّخصــات لهــا(، ووثائــق العقــد كاملــة بمــا �ف
ي ذلــك حمايــة المعلومــات الحّساســة الخاّصــة )راجــع المــؤ�ش الفرعــي 1 )ز((.

ي والتنظيمــي، بمــا �ف
القانــو�ف

ي البلــد. ويجــب 
نــت لهــذا الغــرض إذا كانــت هــذه التقنيــة متوفــرة �ف نرت ي مــكان واحــد. كمــا يجــب إنشــاء بوابــة مركزيــة عــى الإ

وينبغــي تجميــع المعلومــات �ف
ي 

ي بنــرش المعلومــات حســب الأصــول المطلوبــة، و�ف ــل الكيــان المشــرت ي / التنظيمــي تكفُّ
طــار القانــو�ف ي الإ

ام المدعــوم مــن المتطلبــات �ف ف أن يضمــن اللــرت
الوقــت المناســب. ولتســهيل عمليــات البحــث، ينبغــي نــرش المعلومــات بشــكل مفتــوح ومقــروء آليــا، ومنّظــم باســتخدام ُمَعرّفــات وتصنيفــات فريــدة مــن 

نوعهــا )نســق البيانــات المفتوحــة(.

معايري التقييم

ي المسؤولية: 
ف الوظائف التالية بوضوح إل جهة واحدة أو عدة جهات من دون خلق أي ثغرات أو تداخل �ف يتم تعي�ي

عــام مــن التــداول الواســع لهــا، ومــدى توافرهــا. ويمكــن أ.  ي وســائل الإ
اء، بســهولة، �ف يمكــن الوصــول إل المعلومــات المتعلقــة بالــرش

اء ومتطلباتهــا ورصــد المخرجــات  ي فهــم عمليــات الــرش
للمعلومــات ذات الصلــة أن تقــدم فائــدة كاملــة ومفيــدة للجهــات الراغبــة �ف

والنتائــج والأداء.

ونيــة( يوفــر المعلومــات المحدثــة بســهولة لجميــع الأطــراف المعنيــة دون ب.  لكرت يوجــد نظــام معلومــات متكامــل )البوابــة المركزيــة الإ
أي تكلفــة.

ط نظام المعلومات نرش المواد التالية: *ج.  يشرت

يات. • خطط المشرت

اء؛ وإرســاء  • اء، أو إشــعارات بفــرص الــرش : إعانــات عــن فــرص الــرش يات محــددة بعينهــا كحــد أد�ف المعلومــات المتعلقــة بمشــرت
اء، وإرســاء العقــود؛ وتنفيــذ العقــود – وتشــمل التعديــات والمدفوعــات، وقــرارات الســتئناف. العقــود - وتشــمل طريقــة الــرش

ها من المعلومات ذات الصلة لتعزيز المنافسة والشفافية. • روابط مع القواعد واللوائح )الأنظمة( وغري

ــن د.  ــة م ي كل مرحل
ــت �ف ن نرت ــى الإ ي ع

و�ف ــرت لك ــع الإ ــى الموق ــمولً ع ــرش ش ــات أك ــرش معلوم ــم ن ــوح، يت ــد المفت ــوم التعاق ــاً لمفه دعم
ي ذلــك نــرش مجموعــة كاملــة مــن وثائــق المناقصــات، وتقاريــر التقييــم، ووثائــق العقــد كاملــة، ومنهــا 

اء، بمــا �ف مراحــل عمليــة الــرش
ي والتنظيمــي(.

ــو�ف طــار القان ــاً لاإ ــة )وفق ــل التقني ــذ التفاصي ــات وتنفي المواصف

نرش معلومات مفتوحة ومنظمة ومقروءة آلياً، وذلك باستخدام ُمعرّفات وتصنيفات )نسق البيانات المفتوحة(.*ه. 

تعريف المسؤولية عن إدارة وتشغيل النظام بوضوح.و. 
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ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 7 )أ( - معيار التقييم )ج(: ات الكمية لإ * المؤ�ش

اء المطلوبة( 19.  • يات المنشورة )% نسبة مئوية من العدد الكىي لخطط الرش خطط المشرت  

اء )% نسبة مئوية من إجمالي عدد العقود( 20.  • ت طوال دورة الرش ي نُرش
يات الرئيسية الىت معلومات الُمشرت  

دعوات لتقديم عطاءات )% نسبة مئوية من إجمالي عدد العقود(. •  

حالت إرساء العقود )الغرض، والموردون، والقيمة، والختافات / تعديات(. •  

نجاز، والدفع(. • تفاصيل تتعلق بتنفيذ العقد )نقاط القياس المرجعية، والإ  

يات السنوية. • إحصائيات المشرت  

ي القانون )% نسبة مئوية(. •
قرارات الستئناف المنشورة ضمن الأطر الزمنية المحددة �ف  

نت. نرت المصدر: البوابة المركزية عىل الإ

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 7 )أ( - معيار التقييم )ه(: * المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

ي صيغة البيانات المفتوحة )%(.  •
يات والبيانات المنشورة �ف  حصة من معلومات المشرت

نت. نرت المصدر: البوابة المركزية عىل الإ

المؤشر الفرعي 7 )ب( - استخدام الشراء اإللكتروني

:1
يُقّيم هذا المؤ�ش الفرعي ما يىي

ي القطاع العام للبلد.2
ونية( حالياً �ف لكرت يات الإ ي )المشرت

و�ف لكرت اء الإ المدى الذي يصل إليه استخدام الرش  )1

ونية.  لكرت يات الإ ف عى إدارة واستخدام نظم المشرت ف الحكومي�ي قدرة الموظف�ي  )2

. ي
و�ف لكرت اء الإ اتيجية وطنية للبلد لتنفيذ عمليات الرش و / أو وجود اسرت  )3

ي البلــد. ويجــب أن يُلّخــص 
ونيــة �ف لكرت يات الإ وكنقطــة بدايــة، يجــب أن يعمــل الُمقّيــم عــى تقييــم المــدى والشــكل الــذي يتــم بوســاطتهما تنفيــذ المشــرت

ي يخُلــص إليهــا الّتقييــم. 
التقريــر الــّردي )الوصفــي( الســتنتاجات الــىت

ي بشــكل تدريجــي، ويمكــن أن يّتخــذ عــدة أشــكال ونمــاذج. وعــادة أيضــاً مــا تبــدأ البلــدان بتأســيس بوابــات 
و�ف لكــرت اء الإ وعــادة مــا يتــم تنفيــذ نظــام الــرش

، اللوائــح )الأنظمــة(، والأدلــة، والنمــاذج،  ف يات العامــة )القوانــ�ي عــان عــن المعلومــات العامــة ذات الصلــة بالمشــرت نــت، تســتخدمها لاإ نرت مركزيــة عــى الإ
اء، وفــرص العطــاءات، وإرســاء العقــود، وقــرارات  ط نــرش خطــط الــرش ــاً مــا تتطــور هــذه البوابــات لتصبــح تطبيقــات أكــرش دقــة، تشــرت هــا(. وغالب وغري
ي 

ي يمكــن إعــادة اســتخدامها �ف
ف مــن تبــادل البيانــات المفتوحــة الــىت هــا، ويمكنهــا التمكــ�ي يات، والســتئناف والــدورات التدريبيــة وغري ي المشــرت

الطعــون �ف
يات العامــة. المشــرت

يات  ي تدعــم كامــل عمليــة تنفيــذ المشــرت
، والــىت ي

و�ف لكــرت اء الإ وتتضمــن التطبيقــات الأكــرش تقدمــاً ســجات المورديــن، والصفقــات القائمــة عــى نظــم الــرش
ونيــة، وإدارة العقــود  لكرت ونيــة، المــزادات / المناقصــات العكســية الإ لكرت ونيــة، الكتالوجــات الإ لكرت ونيــاً )عــى ســبيل المثــال، العطــاءات الإ والعقــود إلكرت

يات. ونيــة(. هــذه الأنظمــة توفــر ثــروة مــن البيانــات الازمــة لقيــاس الأداء والإحصــاءات المتعلقــة بالمشــرت لكرت الإ

ف تكامــل نظــام  اء وانتهــاًء بالســداد« تعمــل عــى تمكــ�ي ضافــة إل ذلــك، يمكــن أن تضــم التطبيقــات الأكــرش تقدمــاً توفــري دورة كاملــة »ابتــداًء مــن الــرش وبالإ
ونيــة عــى ســبيل المثــال، النظــام  لكرت يات الإ ي مــع النظــم الماليــة. ويمكــن أيضــاً العمــل عــى تكامــل نظــم أخــرى مــع نظــم المشــرت

و�ف لكــرت اء الإ ّ الــرش
، ونظــام إدارة المعلومــات، أو نظــم الّتحّريــات عــن الأعمــال. ي يــىب الرصف

ويُقّيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي أيضــاً مــا إذا كان المســؤولون الحكوميــون يملكــون أو ل يملكــون المهــارات الكافيــة الازمــة للتخطيــط، ولتطويــر وإدارة نظــم 
ي حلــول 

ف ومنحهــم حوافــز للمشــاركة �ف ي الممارســة العمليــة. كمــا يحتــاج المــوردون إل التمكــ�ي
ونيــة واســتخدامها بشــكل موثــوق وفّعــال �ف لكرت يات الإ المشــرت

ــع  ــة لضمــان أن تتســاوى جمي وري للحكومــات بــذل جهــود إضافي ــة المنخفضــة، قــد يكــون مــن الــرصف ــات ذات التقني ي البيئ
ــة. و�ف وني لكرت يات الإ المشــرت

يات العامــة الــذي بــدأت تهيمــن عليــه بصــورة  ي الوصــول إل ســوق المشــرت
ي حقهــا �ف

ة والمتوســطة( �ف ي ذلــك المشــاريع الصغــرى والصغــري
كات )بمــا �ف الــرش

)PEFA PI-24-3 )2  19

)PEFA PI-24-3 )3, 4, 5, 6  20



45

يات العامة القسم الثالث – تقييم نظم المش�ت
دارية  طار المؤسسي والقدرات الإ : الإ ي

الركن الثا�ن

معايري التقييم21

ي البلد عى جميع المستويات الحكومية.*
ونية عى نطاق واسع أو يتم تنفيذها تدريجياً وبشكل متسارع �ف لكرت يات الإ تُستخدم المشرت أ( 

ونية. لكرت يات الإ يمتلك المسؤولون الحكوميون القدرة عى تخطيط وتطوير وإدارة نظم المشرت ب( 

ونية بطريقة موثوقة وكفؤة.  لكرت يات الإ يات لديهم المهارات الكافية لستخدام نظم المشرت موظفو المشرت ج( 

ي بــدأت تهيمــن عليهــا، 
يات العامــة الــىت ي ســوق المشــرت

ة والمتوســطة الحجــم( �ف ي ذلــك المشــاريع الصغــرى والصغــري
يشــارك المــوردون )بمــا �ف د( 

ونيــة المختلفــة.* لكرت ايــدة، طــرق الوســائل الإ ف بصــورة مرت

ونيــة اســتناداً إل تقييــم  لكرت يات الإ ونيــة، تكــون الحكومــة قــد تبّنــت خريطــة طريــق للمشــرت لكرت يات الإ ي حالــة عــدم تنفيــذ نظــام للمشــرت
�ف ه( 

ــة. وني لكرت يات الإ ــرت ــة المش جاهزي

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 7 )ب( - معيار التقييم )أ(: ات الكمية لإ *مؤ�ش

ونية:  لكرت يات الإ قبال عىل المشرت الإ

ونية كنسبة مئوية من إجمالي عدد الإجراءات. • لكرت يات الإ عدد إجراءات المشرت

ونية كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية لاإجراءات. • لكرت يات الإ قيمة إجراءات المشرت

. ي
و�ف لكرت اء الإ المصدر: نظام الرش

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 7 )ب(، معيار التقييم )د(: ات الكمية الموىص بها لإ *مؤ�ش

ونية:  لكرت يات الإ قبال عىل المشرت الإ

نت )نسبة مئوية(. • نرت العطاءات المقدمة عرب الإ

ة والمتوسطة الحجم )نسبة مئوية(. • وعات الصغرى والصغري نت من خال المرش نرت  العطاءات المقدمة عرب الإ

. ي
و�ف لكرت اء الإ المصدر: نظام الرش

 1

لكترونية المركزية سيتم تحت مؤشرات 1 )أ( و1 )ح( و7 )أ(، و7 )ب( و 13 )ج((. تقييم تطبيق البوابة الإ  21

ف العتبــار إنشــاء مراكــز ريــادة الأعمــال الامركزيــة. ويمكــن أن توفــر  ونيــة المختلفــة. وكمثــال عــى ذلــك، يمكــن الأخــذ بعــ�ي لكرت ايــدة طــرق الوســائل الإ ف مرت
ي الفــرص، بشــكل 

ف حظوظهــا �ف كات، لتحســ�ي ي للــرش
و�ف لكــرت اء الإ ي اســتخدام نظــام الــرش

نــت المجانيــة، والتدريــب، والدعــم �ف نرت هــذه المراكــز خدمــة الإ
ملحــوظ، للحصــول عــى أعمــال مــع الكيانــات العامــة.

يات  ّ خارطــة طريــق للمشــرت ف ونيــة، فأنــه ينبغــي تقييــم مــا إذا كانــت الحكومــة قــد تبّنــت، أم لــم تتــ�ب لكرت يات الإ ي حــال عــدم تنفيــذ نظــام للمشــرت
و�ف

ونيــة. لكرت يات الإ ونيــة اســتناداً إل تقييــم جاهزيــة المشــرت لكرت الإ

يات. ي منهجية تقييم نظم المش�ت
ي �ف

و�ف لك�ت اء الإ مزيد من التحليل: وحدة ال�ش
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المؤشر -8 نظام المشتريات العامة لديه قدرة قوية على التطوير والتحسين 

. هناك ثاثة جوانب ينبغي دراستها: ف يات العامة عى التطوير والتحس�ي اتيجيات وقدرة نظم المشرت يرّكز 1هذا المؤ�ش عى السرت

هــا مــن الأطــراف الفاعلــة  يات وغري امــج أم لــم تكــن قيــد التنفيــذ، بهــدف تطويــر قــدرات موظفــي المشــرت اتيجيات والرب 2إذا كانــت الســرت  )1
ــة. يات العام ــرت ي المش

ــاركة �ف ــية، والمش الأساس

ي الدولة.
ٌف بها كمهنة من ضمن الخدمات العامة �ف اء أم لم تكن معرت ما إذا كانت عمليات الرش  )2

ف  اتيجية لمواصلــة تحســ�ي اء ووضــع خطــط اســرت ومــا إذا كان قــد تــم أم لــم يتــّم إنشــاء واســتخدام نظــم لتقييــم نتائــج عمليــات الــرش  )3
ــة. يات الحكومي ــرت ــام المش نظ

ات فرعية )من أ  إل ج( يتوجب تقييمها. هناك ثاثة مؤ�ش

المؤشر الفرعي 8 )أ( - التدريب والمشورة والمساعدة

يات  ي المشــرت
ف �ف ف والجــدد العاملــ�ي ف الحاليــ�ي ــة بالموظفــ�ي ــة دائمــة وذات صل الغــرض مــن هــذا المــؤ�ش الفرعــي هــو التحقــق مــن وجــود برامــج تدريبي

ية. وثمــة هــدف آخــر  ف للعمــل لــدى الكيانــات المشــرت يات المؤهلــ�ي مــدادات مــن موظفــي المشــرت وريــة للحفــاظ عــى الإ امــج رصف الحكوميــة. وهــذه الرب
، والجمهــور  ف اء للكيانــات الحكوميــة، والمورديــن المحتملــ�ي ، أل وهــو تقييــم وجــود وجــودة الخدمــات الستشــارية بشــأن حــل مســائل الــرش لهــذا المــؤ�ش

بشــكل عــام.

.PEFA PI-24-1 مؤشر الأداء رقم 1-24، ضمن تقييمات النفقات العامة والمساءلة المالية  22

.PEFA PI-24-2 مؤشر الأداء رقم 2-24، ضمن تقييمات النفقات العامة والمساءلة المالية  23

المؤشر الفرعي 7 )ج( - استراتيجيات إدارة بيانات المشتريات

يات(. كمــا توفــر الإحصاءات  اء أو المشــرت ّ وريــاً لتقييــم السياســات وتشــغيل النظــام )نظــام الــرش يات أمــراً رصف تعتــرب المعلومــات الإحصائيــة عــن المشــرت
اء وتحليــل  ي والتنظيمــي. ويمكــن أيضــاً أن تشــّكل المعلومــات الإحصائيــة أداة للتخطيــط للــرش

طــار القانــو�ف وســيلة لرصــد أداء النظــام، والمتثــال لاإ
ي نظــم تقنيــة المعلومــات 

ونيــة، أو �ف لكرت اء الإ ي نظــم الــرش
الســوق. ولضمــان الشــمولية والكفــاءة، ينبغــي أن يســتند هــذا النظــام إل البيانــات المتاحــة �ف

الأخرى.

معايري التقييم

اء الســلع والأشــغال والخدمــات – ومنهــا الخدمــات الستشــارية، بدعــم مــن نظــام  يوجــد نظــاٌم يجــري تشــغيله لجمــع البيانــات حــول �ش أ( 
ــات. ــة المعلوم ــم تقني ــن نظ ــا م ه ، أو غري ي

و�ف ــرت لك اء الإ ــرش ال

يات  ي المشــرت
ــاءة، والقتصــاد �ف ــل التجاهــات، ومســتويات المشــاركة والكف اء بالكامــل، ويســمح بتحلي ــرش ــة ال ــات عملي ــر النظــام بيان يدي ب( 

والمتثــال للمتطلبــات.

موثوقية المعلومات مرتفعة )يتم التحقق منها باستخدام عمليات التدقيق(. ج( 

ي النظام. *
ها، وإعادة إدخالها �ف ، ونرش ي

يتم تحليل المعلومات بشكل روتيىف د( 

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 7 )ج( - معيار التقييم )د(: ات الكمية الُموىص بها لإ * المؤ�ش

مجموع عدد العقود وقيمتها22.  •  

• . نفاق الحكومي وكحصة من الناتج المحىي الإجمالي يات العامة كحصة من الإ المشرت  

•  .23
ة العام المالي الأخري ي معظم فرت

إجمالي قيمة العقود الممنوحة من خال وسائل تنافسية �ف  

. ي
و�ف لكرت اء الإ المصدر:الوظيفة المعيارية / التنظيمية / نظام الرسش
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دارية  طار المؤسسي والقدرات الإ : الإ ي

الركن الثا�ن

المؤشر الفرعي 8 )ب( - االعتراف بالمشتريات كمهنة 

يات العامــة، وهــم مــن ذوي الخلفيــات التعليميــة والمهنيــة المختلفــة. ومــن الناحيــة  غالبــاً مــا يقــوم موظفــو الخدمــة المدنيــة بتنفيــذ عمليــات المشــرت
، بــدلً مــن اعتبــار هــذه المهنــة وظيفــة إداريــة بحتــة. ويتمّثــل الغــرض مــن هــذا المــؤ�ش  ف ف متخصصــ�ي يات مهنيــ�ي المثاليــة، يعتــرب مســؤولو المشــرت
ف مهــام  اف تعيــ�ي ــد. ويتضمــن هــذا العــرت ي البل

ي نظــام الخدمــة العامــة �ف
ــة �ف َُف بهــا كمهن َ ــرت يات العامــة يُع ــد مــا إذا كانــت المشــرت ي تحدي

الفرعــي �ف
ــد  ــة. ويجــب أن يكــون الوصــف الوظيفــي مناســباَ لهــذه المناصــب، مــع تحدي داري ــة والإ ــف المســتويات المهني اء عــى مختل ــرش ــف ال محــددة لوظائ
ي الخــاص لهــذه المناصــب، كمــا يجــب أن تكــون 

ي الوضــع المهــىف
المؤهــات والختصاصــات المناســبة لهــا. ويجــب أن يعكــس الأجــر والتقــدم المهــىف

ــذ  ــع وتنفي ــي وض ــتمر، ينبغ ي المس
ــىف ــر المه ــم التطوي ــة. ولدع ــهادات المهني ــات والش ــاس المؤه ــى أس ــوم ع ــية، وتق ــات تنافس قي ــات والرت الّتعيين

ف بصــورة دوريــة منتظمــة ومتســقة. . كمــا يجــب تقييــم أداء الموظفــ�ي ف امــج الخاصــة بتنميــة قــدرات الموظفــ�ي السياســات والرب

امــج القائمــة، والحكــم عــى مــدى ماءمتهــا وطبيعتهــا ونطــاق واســتدامة هــذه المناهــج. ويجــب أن يكــون  ي مناهــج الرب
ــم النظــر �ف ويجــب عــى الُمقيَّ
النظــام الــذي يعمــل جيــداً:

ي احتياجات النظام.
ي المهارات« ليستو�ف

مستنداً إل »مخزون الفجوة �ف أ( 

كافياً من حيث المحتوى والتكرار. ب( 

ي الّتصدي لقضايا القدرات )الكفاءات(.
يقوم بما يلزم لتقييم برنامج التدريب ويرصد التقدم المحرز �ف ج( 

ــث يمكنهــم  ــب المســاعدة لأطــراف القطــاع العــام، أو القطــاع الخــاص حي ــات الستشــارية، أو مكات ــن الخدم ــَق م ــم التحّق وينبغــي أن يشــمل التقيي
ــح. ــق وتفســري السياســات واللوائ ــه عــى المشــورة بشــأن تطبي الحصــول من

ي تهــدف إل تطويــر قــدرات الأطــراف الفاعلــة الرئيســية الأخــرى 
هــا مــن التدابــري الــىت اتيجية التدريــب ارتباطــاً وثيقــاً ومتكامــاً مــع غري ويجــب أن ترتبــط اســرت

اء كمهنــة. 10  اف بوظيفــة الــرش ات الفرعيــة التاليــة: 8 )ب(: العــرت يات العامــة. ويرجــى الرجــوع، عــى وجــه الخصــوص، إل المــؤ�ش ي المشــرت
الُمشــاركة �ف

. و14 )د(: برامــج التدريــب عــى  ي
ي المجتمــع المــد�ف

ي القطــاع الخــاص. و11 )أ(: برامــج بنــاء القــدرات )الكفــاءات( �ف
)أ(: برامــج بنــاء القــدرات )الكفــاءات( �ف

يات.   ي مجــال المشــرت
اهــة للقــوى العاملــة �ف ف ّ الرف

معايري التقييم

: توجد نظم عاملة  تقوم بما يىي

ف لتلبية احتياجات النظام أ.  تنفيذ برامج تدريبية أساسية دائمة بجودة ومحتوى مناسب�ي

امج التدريب بناًء عى التغذية المرتدة )آراء وماحظات الآخرين ...( وعى الحاجة. ب.  ي وتعديل دوري لرب
إجراء تقييم روتيىف

ية ج.  ــات المشــرت ــل الكيان ــن قب ــة م ــرد عــى الستفســارات المقدم ــات المســاعدة لل ــم خدم ــة تقدي ــة استشــارية أو وظيف وجــود خدم
ــور. ــن والجمه والموردي

يات د.  ي المشــرت
اتيجية متكاملــة بشــكل جيــد، مــع تدابــري تهــدف إل تطويــر قــدرات الأطــراف الفاعلــة الرئيســة المشــاركة �ف تنفيــذ اســرت

العامــة.
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معايري التقييم

يات كمهنة: ي البلد بالمشرت
ف معايري تقييم الخدمة العامة �ف تعرت

ي المســتويات المهنيــة المختلفــة، أ. 
يات �ف يات كمهنــة بوصفهــا مهمــة وظيفيــة محــددة، مــع تحديــد مناصــب للمشــرت اف بالمشــرت العــرت

وتحديــد توصيفاتهــا الوظيفيــة، والمؤهــات والكفــاءات المطلوبــة لهــا.

قيات تنافسية وعى أساس المؤهات والشهادات المهنية. ب.  تكون التعيينات والرت

ف وتطويرهم. ج.  ي للموظف�ي
ف عى بصورة دورية منتظمة ومتّسقة، ويتم توفري التدريب الكا�ف يتم تقييم أداء الموظف�ي

يات ي منهجية تقييم نظم المش�ت
افية �ف مزيد من التحليل: وحدة الح�ت

المؤشر الفرعي 8 )ج( - رصد األداء لتحسين النظام

ي الأداء. ويجــب 
يات الفرديــة للنظــام ككل يمكــن أن يكــون ُمحــّركاً رئيســياً للتحســينات �ف يات الحكوميــة مــن واقــع المشــرت تقييــم فعاليــة نظــام المشــرت

يات. وبينمــا ينبغــي أن  ي نظــام المشــرت
اء بشــكل دوري منتظــم وبطريقــة مّتســقة لقيــاس الأداء والفعاليــة والتوفــري �ف إجــراء تقييــم نتائــج عمليــات الــرش

ف المســتمر عــى مســتوى الجهــات الحكوميــة، ينبغــي للمؤسســة المعياريــة /  ي طليعــة قيــاس الأداء وبرامــج التحســ�ي
ية نفســها �ف تكــون الكيانــات المشــرت

يات بأكملــه. يات دعــم هــذه الجهــود أيضــاً. وكمــا يمكــن لهــذه المؤسســة القيــام بأعمــال تنســيق ورصــد وتقييــم أداء نظــام المشــرت التنظيميــة للمشــرت

ي المنهجيــة توّفــر نقطــة انطــاق جيــدة 
ات الكميــة المدرجــة �ف ي ترّكــز عــى الجوانــب الكمّيــة والنوعيــة كليهمــا. فالمــؤ�ش

ينبغــي تطويــر أطــر إدارة الأداء الــىت
، ويمكــن أن يتطــور مــع مــرور الوقــت. وقــد تحتــاج منهجيــات التقييــم إل المزيــد مــن أعمــال التطويــر  ف لنظــام يقيــس الأداء ويُعالــج  كا المســتوي�ي

ي البلــد.
ي تعتمــد عــى أهــداف التنميــة �ف

المحــددة والدقيقــة والــىت

ــادرات  ــم مب ــل( لتنظي ــة عم اتيجية )أو خط ــرت ــة اس ــع خط ــي وض ــددة. وينبغ ــاءات مح ــود كف ــينات وج ــط للتحس ــات والتخطي ــل البيان ــب تحلي ويتطل
ــراءات  ــداف والإج ــادة الأه ــج ع ــار النتائ ــمل إط ــا. ويش ــط له ــات المخط ــذ الإصاح ــة تنفي ــك لمراقب ــة ذل ــج تكمل ــار النتائ ط ــي لإ ــا ينبغ ــاح. كم الإص
ي يجــري 

ات مــع خطــوط الأســاس والأهــداف، والجــداول الزمنيــة لاإصــاح. كذلــك ينبغــي تقديــم أهــداف الأداء بصيغــة توضــح الأشــياء الــىت والمــؤ�ش
ي تتــم بهــا عمليــة القيــاس )طريقــة الحتســاب ومصــادر البيانــات(. ول بــد مــن تحديــد المســؤوليات والمــوارد الازمــة لذلــك.

قياســها، والكيفيــة الــىت

معايري التقييم

أن يكون البلد قد انتهى من إنشاء نظام لقياس الأداء يتم تطبيقه باستمرار، ويركز عى الجوانب الكمية والنوعية كليهما. د. 

يات.ه.  اتيجية بشأن المشرت أن يتم استخدام المعلومات لدعم سياسة السرت

ف النظام.و.  ي ذلك أطر النتائج، واستخدامها لتحس�ي
اتيجية بما �ف أن تم وضع وتنفيذ الخطط السرت

أن يتم تعريف المسؤوليات بشكل واضح.ز. 
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الركن الثالث: عمليات الشراء وممارسات السوق

ــذة والمســؤولة عــن إدارة  ــة المنف يات عــى مســتوى الجه ــة نظــام المشــرت ــاءة التشــغيلية، والشــفافية، وفعالي ة( الكف ف ــري ــن )هــذه الرك ــاول هــذا الرك يتن
ي موضــوع الســوق باعتبــاره أحــد وســائل الحكــم عــى جــودة وفعاليــة النظــام 

ضافــة إل ذلــك، فإنــه يبحــث �ف ي(. وبالإ يات الفرديــة )الكيــان المشــرت المشــرت
ي الممارســات 

ي البلــد عــى أرض الواقــع و�ف
يات �ف اء موضــع التنفيــذ. ويركــز هــذا الركــن عــى كيفيــة عمــل وأداء نظــام المشــرت عنــد وضــع إجــراءات الــرش

العمليــة.

المؤشر 9 - ممارسات المشتريات العامة ُتحّقق األهداف المعلنة.

ي الممارســة 
ي والســياسي �ف

طار القانــو�ف ي الإ
اء والقواعــد والإجــراءات الــواردة �ف يهــدف هــذا المــؤ�ش إل جمــع الأدلــة التجريبيــة عــى كيفيــة تطبيــق مبــادئ الــرش

ف  نفــاق(، وتحســ�ي ي نتائــج التنميــة مثــل القيمــة مقابــل المــال )مردوديــة الإ
ي تؤثــر بدورهــا �ف

يات الــىت العمليــة. وهــو يركــز عــى النتائــج المتعلقــة بالمشــرت
ي الحكومــة، وتحقيــق أهــداف السياســة الثانويــة.

مســتوى تقديــم الخدمــات والثقــة �ف

اء الفعليــة )الملفــات(. وتحــدد أســاليُب أخــذ العينــات وحجمهــا الصفــة التمثيليــة  يتطلــب تقييــم المــؤ�ش 9 اختيــار ومراجعــة عّينــة مــن معامــات الــرش
ــإّن  اتيجياً، ف هــة اســرت ــا موجَّ ة ولكنه ــة صغــري ــت العين ي حــال كان

ــل المســتخدم، الفقــرة 28(. و�ف ــم )يرجــى الرجــوع إل القســم الأول - دلي ــج التقيي لنتائ
ي تنّفــذ عــى أرض الواقــع. وعــى أي حــال، ل بــد مــن تحليــل 

يات الــىت التقييــم يســتطيع تقديــم »لقطــة« مفيــدة أو صــورة نموذجيــة لكيفيــة عمــل المشــرت
ي البلــد ككل.

يات �ف ها، بحــذر لضمــان مصداقيــة ونزاهــة العمليــة التقييميــة، ولتحقيــق فهــم أفضــل لنظــام المشــرت نتائــج عمليــات التقييــم وتفســري

ي،  يات الموّجهة، عى وجه التحديد، عى مستوى الكيان المشرت ومن أجل إجراء تقييم أكرش شمولية لممارسات المشرت

يات.  ي منهجية تقييم نظام المشرت
ي لتقييم الجهات �ف

و�ف لكرت يرجى الرجوع إل الرابط الإ

المؤشر الفرعي 9 )أ( - التخطيط

اء،  ي بدايــة عمليــة الــرش
اء بالكامــل، لتكــون جاهــزة تمامــاً �ف ي تحكــم عمليــة الــرش

وط الأساســية الــىت يات، يتــم وضــع الــرش خــال مرحلــة التخطيــط للمشــرت
ف  اء بتعــاون وثيــق مــع المتعاملــ�ي ــه. وعــادة مــا يتــم إجــراء هــذه الخطــوة مــن عمليــة الــرش ي ذروت

حيــث يكــون التأثــري عــى تحقيــق أهــداف محــددة �ف
. ف المحليــ�ي

ــة للتنافســية،  ــه إجــراء أبحــاث للســوق مراعي ــّم إجــراء تحليــل واٍف لاحتياجــات، يلي ــم يت ــّم أم ل ــم هــذه المــؤ�ش الفرعــي 9 )أ( مــا إذا كان قــد ت ويقّي
ة(. وكذلــك تقييــم مــا إذا كان قــد تــم تحديــد الآثــار  اء الكبــري ي عمليــات الــرش

اء الأمثــل )ول ســيما �ف اتيجيات الــرش ي تطويــر اســرت
لبــّث الحيويــة والنشــاط �ف

المرجــوة، وإذا كان ذلــك ينطــوي عــى آثــار اقتصاديــة و / أو بيئيــة أو اجتماعيــة، وبمــا يتمــاسش مــع أهــداف السياســة الوطنيــة. وينبغــي تقييــم مــا إذا كانــت 
ي مواصفــات دقيقــة جــداً للمنتــج / للخدمــة أو مــن 

اء الفرديــة قــد تــم وصفهــا بشــكل واضــح إمــا �ف المتطلبــات و / أو النتائــج المرجــوة مــن عمليــات الــرش
نتــاج القائــم عــى نتائــج المتطلبــات )المواصفــات1 الوظيفيــة(24.  خــال / تعريــف الإ

معايري التقييم

اء المثى. أ.  اتيجيات الرش ي لوضع اسرت
يرشد تحليل الحتياجات وأبحاث السوق إل إجراء تحديد استبا�ت

يتم تعريف المتطلبات والنتائج المرجوة من العقود بشكل واضح.ب. 

ــل المــال ج.  ــك لأجــل ضمــان القيمــة مقاب ــة، وذل ــات الوطني ــا لاأولوي ــوازن وفق ــري الســتدامة، إن وجــدت، بشــكل مت ــتخدم معاي تُس
ــاق(. نف ــة الإ )مردودي

من باب المقارنة، فإن المؤشر 4 )أ( يرّكز على إعداد خطط شراء سنوية أو لعدة سنوات بهدف دعم التخطيط لموازنات عمليات الشراء والتدفقات النقدية إليها. وحالما يتم النتهاء من صياغة الموازنة، أثناء مرحلة التخطيط لأي عملية شراء منفردة، فا بّد حينئٍذ   24

من وضع الشروط الأساسية الحاكمة لعملية الشراء.
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المؤشر الفرعي 9 )ب( - االختيار والتعاقد

اء، والمنافســة، والشــفافية،  ــد المناســب لطــرق ونهــوج الــرش ــل المــال مــن خــال التحدي يركــز هــذا المــؤ�ش الفرعــي عــى تحقيــق هــدف القيمــة مقاب
اء. ــة الــرش اء وكفــاءة عملي ــق الــرش ــة وثائ ــك نوعي ي ذل

ــن، بمــا �ف ــار الموردي ي اختي
اهــة �ف ف والرف

يات بالإجــراءات التنافســية. كمــا أنــه يوفــر معلومــات محــددة عــن اســتخدام أســاليب  ام المشــرت ف ام أو عــدم الــرت ف ويقيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي مــدى الــرت
هــا القانــون. ويقّيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي أيضــاً مــا إذا كانــت إجــراءات تقديــم العــروض واســتام وفتــح المظاريــف قــد أدت إل مســتوى  ف ي يُجري

اء الــىت الــرش
مناســب مــن المنافســة.

ي مرحلــة تقييــم العطــاءات وإرســاء العقــد، 
يهــة �ف ف ــم مــا إذا كان قــد تــم تطبيــق التقنيــات المائمــة والرف وعــاوًة عــى ذلــك، فــإن المــؤ�ش الفرعــي يُقّي

لتحديــد أفضــل قيمــة مقابــل المــال، ومــا إذا كان قــد تــم أم لــم يتــّم إجــراء عمليــة الختيــار بأكملهــا عــى نحــو فّعــال وبكفــاءة وبطريقــة شــفافة.

معايري التقييم

يات أ.  ي المشــرت
اســتخدام إجــراءات متعــددة المراحــل، ومنهــا عــى ســبيل المثــال، إجــراءات التأهيــل المســبق، أو الحــوار التنافــ�ي �ف

ي العمليــة التنافســية.
ف فقــط �ف ف والمســتحق�ي ف المؤهلــ�ي المعقــدة، لضمــان إدراج المشــارك�ي

اء المتكاملــة، والموحــدة حيثمــا كان ذلــك ممكنــاً ومتناســباً مــع الحاجــة، وذلــك لتشــجيع المشــاركة الواســعة ب.  اســتخدام وثائــق الــرش
. ف ف المحتملــ�ي مــن المنافســ�ي

. ج.  ي
طار القانو�ف يات، وفقا للغرض الذي أُنشئت من أجله وبما يتفق مع الإ ير أساليب المشرت يتم اختيار وتوثيق وترب

، عــى د.  ي
اء والمتثــال. وهــذا يعــىف ي وثائــق الــرش

الوصــف الدقيــق والواضــح لإجــراءات تقديــم العــروض واســتام وفتــح المظاريــف �ف
ي بمراقبة 

ســبيل المثــال، الســماح لمقدمــي العطــاءات أو مــن يمثلهــم بحضــور فتــح العطــاءات، والســماح لمنظمــات المجتمــع المــد�ف
تقديــم المناقصــات، واســتامها وفتحهــا، عــى النحــو المنصــوص عليــه.

ينبغي ضمان الرية خال عملية تقييم العطاءات وإرساء العقد. ه. 

اء وإرساء العقد.و.  ي وثائق الرش
تطبيق التقنيات المناسبة لتحديد أفضل قيمة مقابل المال وفقا للمعايري المنصوص عليها �ف

عان عن إرساء العقد عى النحو المنصوص عليه.ز.  يتم الإ

وط تنفيذ العقد اعتبارات الستدامة، عند القتضاء. ح.  تشمل �ش

ي حال سوء الأداء.ط. 
وط العقد الحوافز لتجاوز مستويات الأداء المحددة، كما توّفر المثبطات �ف توفر �ش

وتتم عملية الختيار وإرساء العقد بطريقة فعالة وكفؤة وشفافة.*ي. 

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 9 )ب( معايري التقييم )ي(: ات الكمية الموىص بها لإ * مؤ�ش

اء السلع والأشغال والخدمات. • متوسط الوقت المستغرق لرش

اء يتم استخدامها(. • عان / الختيار وتوقيع العقد )لكل طريقة �ش ف الإ ي تفصل ب�ي
عدد الأيام الىت

اء يتم استخدامها(. • ي تستجيب )لكل طريقة من طرق الرش
متوسط عدد )و٪( من العطاءات الىت

ي أجريت بامتثال كامل لمتطلبات النرش )بنسبة مئوية(. •
حصة العمليات الىت

ات زمنية محّددة(.    • ي أُرسيت بنجاح، أخفقت، أُلغيت، أُرسيت خال فرت
عدد )والنسبة المئوية لـــ( العمليات الناجحة )الىت

اء. المصدر لها كلها: عينة من حالت الرسش
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المؤشر الفرعي 9 )ج( – مزاولة إدارة العقود 

اؤهــا وفقــا لتفاقيــة العقــد، مــن حيــث الوقــت  ي يتــم �ش
يُقّيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي المــدى الــذي يتــم فيــه تســليم الســلع أو الأشــغال أو الخدمــات الــىت

ي العقــد، لدعــم كفــاءة وفّعاليــة توصيــل الخدمــات العامــة. 1كذلــك يُقّيــم المــؤ�ش الفرعــي هــذا تجــاوز 
وط الــواردة �ف هــا مــن الــرش والجــودة والتكلفــة، وغري

ي 
ي ذلــك تجــاوز مواعيــد ســداد الدفعــات للمورديــن. وكذلــك يقــوم هــذا المــؤ�ش بمراجعــة مــا إذا قــد تــم تحليــل الفــرص الــىت

التكاليــف والوقــت بمــا �ف
اء عــى أســاس كل مــن المقاييــس والتغذيــة المرتــدة )آراء، وماحظــات ...( أصحــاب المصلحــة2.  ف ممارســات الــرش تهــدف إل تحســ�ي

معايري التقييم

ي الوقت المناسب. أ. 
تنفيذ العقود �ف

ي للمنتجات. *ب. 
اف عى الأعمال والقبول النها�أ �ش يتم إجراء التفتيش ومراقبة الجودة والإ

، والتأكــد مــن أن الأطــر الزمنيــة للســداد تتوافــق مــع الممارســات الدوليــة، وأن الدفعــات تُعاَلــج وفــق مــا ينــّص ج.  يتــم تدقيــق الفواتــري
عليــه العقــد.

ي الوقت المناسب. *د. 
ها �ف تتم مراجعة تعديات العقد، وإصدارها ونرش

اء. ه.  ف ممارسات الرش يات، ويوجد نظام عامل لقياس وتحس�ي تتم إتاحة إحصاءات المشرت

ف ذوي الصلة. *و.  ة من قبل أصحاب المصلحة الخارجي�ي تُستثمر فرص المشاركة المبا�ش

ي ملف واحد.*ز. 
السجات كاملة ودقيقة ويمكن الوصول إليها بسهولة �ف

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي9 )ج( - معيار التقييم )و(: ات الكمية الموىص بها لإ * مؤ�ش

حصة من العقود المكتملة والدقيقة ومعها سجات وقواعد بيانات )نسبة مئوية(  25 •

اء. المصدر: عينة من حالت الرسش

 : ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 9 )ج(، المرتبط بمختلف معايري التقييم أعاله عىل النحو التاىلي ات الكمية الموىص بها لإ المؤ�ش

 بالنسبة إل معيار التقييم )أ(: تجاوز الوقت )٪؛ ومتوسط التأخري بالأيام(. •

ي العقد )نسبة مئوية(.  •
ي عى النحو المنصوص عليه �ف

بالنسبة إل معيار التقييم )ب(: تنفيذ تدابري مراقبة الجودة والقبول النها�أ

• .) ي الوقت المحدد )% من مجموع عدد الفواتري
اء السلع، والأشغال والخدمات �ف بالنسبة إل معيار التقييم )ج(: سداد قيم فواتري �ش

ي قيمة العقد كنسبة مئوية(25 .  •
بالنسبة إل معيار التقييم )د(: تعديات العقد )% من مجموع عدد العقود، متوسط الزيادة �ف

: مرحلــة التخطيــط. فتــح  • ي
ة مــن المجتمــع المــد�ف ي تمــت بمشــاركة مبــا�ش

بالنســبة إل معيــار التقييــم )و(: النســبة المئويــة للعقــود الــىت
المناقصــات / العــروض. التقييــم وإرســاء العقــد، كمــا هــو مســموح بــه. تنفيــذ العقــود 26( 

اء. المصدر لها كلها: عينة من حالت الرسش

يات. ي منهجية تقييم نظم المش�ت
مزيد من التحليل: وحدة تقييمات الجهات �ف

المؤشر 10 - سوق المشتريات العامة تعمل بكامل طاقتها

يات العامــة. وقــد تتأثــر هــذه  ي المقــام الأول هــو تقييــم مــدى اســتجابة الســوق لســتدراج العــروض لأغــراض المشــرت
الهــدف مــن هــذا المــؤ�ش �ف

الســتجابة مــن العديــد مــن العوامــل، مثــل المنــاخ القتصــادي العــام، وسياســات دعــم القطــاع الخــاص، والبيئــة الجيــدة لممارســة الأعمــال، ووجــود

.PEFA PI-24.1 مؤشر الأداء 1-24 من تقييمات النفقات العامة والمساءلة المالية  25

يفضل تقسيمها إلى مراحل عمليات مختلفة لتغطية مفهوم التعاقد المفتوح بشكل أكثر تحديداً.  26
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مؤسســات ماليــة قويــة، وجاذبــة للنظــام الحكومــي العــام كمتعامــل جيــد وموثــوق بــه، ونــوع الســلع أو الخدمــات المطلوبــة، ومــا إل ذلــك. هنــاك ثاثــة 
ات فرعيــة )أ، ب، ج( ينبغــي تقييمهــا. مــؤ�ش

المؤشر الفرعي 10 )أ( - الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص

يات العامــة  اكــة ســوق المشــرت ف الحكومــة والقطــاع الخــاص. وتخلــق هــذه الرش ي يجــب أن تكــون موجــودة بــ�ي
اكــة الــىت يات العامــة عــى الرش تعتمــد المشــرت

ي يحتــاج إليهــا القطــاع العــام. وتبعــاً لذلــك، 
ي والقطــاع الخــاص هــو المــورد للســلع، أو الأشــغال أو الخدمــات الــىت حيــث تكــون الحكومــة هــي المشــرت

ام فيمــا يتعلــق  ف الحكومــة والقطــاع الخــاص، ومــن جهــة أخــرى، ينبغــي أن يُســمع صــوت القطــاع الخــاص بــكل احــرت تدعــو الحاجــة إل وجــود حــوار بــ�ي
ي قــد تقــوض فّعاليــة تنافســّية 

ي تقــوم بهــا الحكومــة، والــىت
ي الممارســات الــىت

، و�ف ي
ي والمؤسســا�ت

طــار القانــو�ف ي الإ
ات �ف يات الوطنيــة، والتغيــري بأهــداف المشــرت

ف الحكومــة والقطــاع الخــاص. ى إذا كان هنــاك منتديــات للحــوار بــ�ي ف عــى هــذا المــؤ�ش الفرعــي أن يبحــَث لــري
ّ القطــاع الخــاص. ويتعــ�ي

يات العامــة بانتظــام إل القطــاع الخــاص ســواٌء مــن جانــب الحكومــة أم بالتعــاون مــع  وينبغــي تقديــم المعلومــات وبرامــج التدريــب الخاصــة بالمشــرت
ة، بغــرض دعــم  كات الصغــري امــج أن تتضمــن نهوجــاً وأســاليب مصّممــة خّصيصــاً لتلبيــة احتياجــات الــرش مؤسســات القطــاع الخــاص. وينبغــي لهــذه الرب

يات العامــة )الحكوميــة(. ي المشــرت
اهــة �ف ف ّ ي عمليــات التوريــد، كمــا ينبغــي أن تتضّمــن وحــدة عــن القواعــد الأخاقيــة والرف

التنــوع �ف

.) ي
اك المجتمع المد�ف فصاح عن المعلومات وإ�ش يرتبط المؤ�ش الفرعي 10 )أ( ارتباطا وثيقاَ بالمؤ�ش 11 )الإ

معايري التقييم

تُشــّجع الحكومــة عــى إجــراء حــوار مفتــوح مــع القطــاع الخــاص وتمتلــك العديــد مــن آليــات الحــوار المفتــوح المعمــول بهــا والرســمية، أ. 
ي ذلــك وجــود عمليــة تشــاورية، تّتصــف بالّشــفافية عنــد صياغــة التعديــات عــى نظــام 

هــا مــن الوســائل بمــا �ف مــن خــال جمعيــات أو غري
اهــة. * ف يات العامــة، ويّتبــع الحــوار قواعــد أخاقيــة واضحــة، وهــو يراعــي الرف المشــرت

ة، وتوفــري برامــج تدريبيــة ب.  كات الصغــري كات القطــاع الخــاص، ومنهــا الــرش ي بنــاء قــدرات �ش
 ويتوفــر لــدى الحكومــة برامــج للمســاعدة �ف

يات العامــة ي ســوق المشــرت
كات جديــدة �ف ي إدخــال �ش

للمســاعدة �ف

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 10 )أ( - معيار التقييم )أ(:  * المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

ي التعامل مع القطاع الخاص )٪ من الستجابات(. •
تصور النفتاح والفعالية �ف

المصدر: الدراسة المسحية.

المؤشر الفرعي 10 )ب( - تنظيم القطاع الخاص والوصول إلى سوق المشتريات العامة 

ــذي ينبغــي تقييمــه،  ــد. وأحــد الجوانــب الهامــة، ال ي البل
يات العامــة �ف ي قــدرة القطــاع الخــاص عــى الســتجابة للمشــرت

يبحــث هــذا المــؤ�ش الفرعــي �ف
ة والمتوســطة( 27 و1 إمكانيــة الوصــول إل المعلومــات والخدمــات  ة والمتوســطة الحجــم )المشــاريع الصغــري هــو القــدرة التنظيميــة للمؤسســات الصغــري
ي وجــود منافســة 

ي ذلــك تقنيــة المعلومــات( لتعزيــز مشــاركتهم. وينبغــي أن يــؤدي وجــود قطــاع خــاص منّظــم بشــكل جيــد ومنافــس �ف
الأخــرى )بمــا �ف

كات  ي عــدد صغــري نســبياً مــن الــرش
ة �ف كــز المنافســة عــى الحصــول عــى العقــود الكبــري حــادة، وأســعار أفضــل وتوزيــع عــادل لاأعمــال. كمــا ل ينبغــي أن ترت

ة.  الكبــري

ي عــى التمويــل، وممارســات التعاقــد، وغــري ذلــك(، تحــول دون 
ة )عــى ســبيل المثــال، الحصــول غــري الــكا�ف وينبغــي أل يكــون هنــاك أي قيــود نُُظميــة كبــري

يات. قــدرة القطــاع الخــاص عــى الوصــول إل ســوق المشــرت

ــم بهــا الحكومــة، أو تقــع ضمــن  ي تتحّك
ــد مــن الظــروف، ومنهــا بعــض الظــروف الــىت ي التنافــس عــى العقــود العامــة، عــى العدي

وتعتمــد المشــاركة �ف
: ف وصــول القطــاع الخــاص إل الأســواق الحكوميــة، مــا يــىي ي يمكــن أن تعمــل عــى تحســ�ي

، الــىت ــري ــة عــى التداب ســيطرتها. ومــن الأمثل

الحصول عى التمويل. أ( 

..)MSMEs( يتضمن النطاق في بعض البلدان المؤسسات الصغرى )مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم  27
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اء وممارسات السوق  الركن الثالث: عمليات ال�ش

اء. ي تتناسب مع المخاطر والقيمة محل الرش
اء الىت أساليب وإجراءات الرش ب( 

ي تهتم بالتوزيع العادل للمخاطر المرتبطة بتنفيذ العقود.
أحكام التعاقد المعقولة والىت ج( 

ي تساعد عى موازنة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مع الحكومة.
أحكام السداد العادلة الىت د( 

آليات فاعلة لاستئناف وتسوية المنازعات.  ه( 

يات عامل سهل الستعمال ويَسُهل الوصول إليه.  ووجود نظم مشرت و( 

ي مــن جــّراء ذلــك. وينبغــي إجــراء دراســة مســحية 
وبــدلً مــن ذلــك، عندمــا تكــون الظــروف صعبــة عــى القطــاع الخــاص، فــإّن درجــة المنافســة ســوف تعــا�ف

ي تقييــم هــذا البنــد. وينبغــي للتقييــم الــردي أن يصــف القيــود الرئيســية1.
ف مــن القطــاع الخــاص للمســاعدة �ف للمشــارك�ي

معايري التقييم

ــود أ.  ــى عق ــول ع ــة للحص ي المنافس
ــاركة �ف ــتعد للمش ــدرة، ومس ــة والق ــه الرغب ــداً، ولدي ــاً جي ــٌم تنظيم ، ومنظ ــ�ي ــاص تناف ــاع الخ القط

ــة. * يات العام ــرت المش

يات العامة.ب.  ى تحول دون وصول القطاع الخاص إل سوق المشرت ل توجد معّوقات نُُظمية كرب

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 10 )ب( - معيار التقييم )أ(:  *المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

ي المائة(. •
ي البلد )�ف

ف كحصة من مجموع عدد الموردين �ف عدد الموردين المسجل�ي

• .) ف ي المائة من مجموع عدد الموردين المسجل�ي
ف والذين تم إرساء عقود عليهم )�ف ف المشارك�ي حصة الموردين المسجل�ي

ي المائة من المجموع( •
كات المحلية / الأجنبية )و�ف ي تّم إرساؤها عى الرش

مجموع أعداد وقيم العقود الىت

ي / قاعدة بيانات الموردين.
و�ف لكرت اء الإ المصدر: نظام الرش

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 10 )ب( - معيار التقييم )ب(: *المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

يات العامة )٪ من الإجابات( 28 . • ي سوق المشرت
كات مدى ماءمة الظروف السائدة �ف إدراك الرش

المصدر: الدراسة المسحية.

المؤشر الفرعي 10 )ج( - القطاعات الرئيسة واستراتيجيات القطاعات

يات العامــة نطاقــاَ واســعاَ جــداً مــن القطاعــات ذات الحتياجــات والمصالــح المختلفــة. ويســاعد إجــراء تحليــل لســوق  عــادًة مــا يغطــي ســوق المشــرت
ي والمخاطــر الجتماعيــة القتصاديــة، ومــا 

نفــاق، والمنافســة، والأثــر البيــىأ القطاعــات عــى تحديــد المخاطــر المتعلقــة بتلــك القطاعــات )مــن حيــث الإ
ي الســوق.

إل ذلــك( والنطــاق الــذي تســتطيع الحكومــة فيــه التأثــري عــى قطاعــات معينــة �ف

اء الســلع والأشــغال والخدمــات  نفــاق ذات الأولويــة لــدى الحكومــة، يجــب تحديــد القطاعــات الرئيســية المرتبطــة بــرش وبنــاًء عــى مجــالت وأوجــه الإ
ف التعــاون مــع  ي تســتهدف أســواق القطاعــات ذات الصلــة، وتأمــ�ي

ي ينبغــي تحديدهــا. ويمكــن اســتخدام هــذه المعلومــات لإجــراء التقييمــات الــىت
الــىت

يات  ي مجــال المشــرت
ــكار �ف اهــة والســتدامة و / أو البت ف ــز الرف ــال، لتعزي ، عــى ســبيل المث ــة محــددة وذات معــىف ي ســوق القطــاع بطريق

ف �ف المشــارك�ي
العامــة.

ينبغي أن تشمل الدراسة المسحية بشأن ماءمة الشروط على: إمكانية الحصول على الئتمانات، وأساليب وإجراءات المشتريات، وأحكام التعاقد، وأحكام السداد العادلة، وآليات الستئناف )الطعون( الفّعالة وتسوية المنازعات كما هو موضح أعاه.  28
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معايري التقييم

يات العامة من جانب الحكومة.أ.  يتم تحديد القطاعات الرئيسية المرتبطة بسوق المشرت

اك ب.  ي تؤثــر عــى أســواق القطاعــات مــن جانــب الحكومــة، ويتــم إ�ش
يتــم تقييــم المخاطــر المرتبطــة ببعــض القطاعــات والفــرص الــىت

يات. ي دعــم أهــداف سياســة المشــرت
ف �ف ك�ي ي ســوق القطاعــات والمشــرت

ف �ف المشــارك�ي

يات. ي وحدة منهجية تقييم نظم المش�ت
مزيد من التحليل: وحدة تحليل سوق القطاعات �ف
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يات العامة   الركن الرابع. مساءلة ونزاهة وشفافية نظام المش�ت

الركن الرابع. مساءلة ونزاهة وشفافية نظام المشتريات العامة 

اهــة ومصداقيــة، بضوابــط مائمــة تدعــم تنفيــذ النظــام وفقــا  ف وريــة للنظــام للعمــل برف ات تعتــرب رصف ة الرابعــة( أربعــة مــؤ�ش ف ويشــمل الركــن الرابــع )الركــري
ي النظــام. كمــا أنــه يغطــي جوانــب هامــة مــن 

ي والتنظيمــي، ولــدى النظــام كذلــك تدابــري مائمــة نافــذة للتصــدي لحتمــالت الفســاد �ف
طــار القانــو�ف لاإ

، وذلــك كجــزء مــن نظــام الرقابــة. ويتنــاول هــذا الركــن جوانــب نظــام  ي
ي ذلــك المجتمــع المــد�ف

ي تشــمل أصحــاب المصلحــة، بمــا �ف
يات الــىت نظــام المشــرت

اهــة والشــفافية. ف ي تحقيــق الرف
يات والحوكمــة، ويســعى إل ضمــان تعريــف تلــك الجوانــب وهيكلتهــا للمســاهمة �ف المشــرت

المؤشر 11 - الّشفافية وإشراك المجتمع المدني ُيعّززان النزاهة في المشتريات العامة 

يات  ي جعــل المشــرت
ي مكافحــة عــدم كفــاءة وعــدم فّعاليــة اســتخدام المــوارد العامــة، أن يســهم �ف

، وهــو يــؤدي دوراً وقائيــاً �ف ي
يســتطيع المجتمــع المــد�ف

ف الجمهــور  ايــد، عــى تمكــ�ي ف ف أداء العقــود وضمــان تحقيــق النتائــج. وتعمــل الحكومــات، عــى نحــو مرت العامــة أكــرش تنافســية وعدالــة، ممــا يــؤدي إل تحســ�ي
ي 

ي أن يشــارك �ف
ف يُمكــن مــن خالهمــا للمجتمــع المــد�ف مــن فهــم ورصــد التعاقــد العــام )عقــود المقــاولت الحكوميــة(. وكذلــك يقيــم هــذا المــؤ�ش آليتــ�ي

ي مــن خــال المشــاركة 
ة مــن جانــب المجتمــع المــد�ف فصــاح عــن المعلومــات. ب( والمشــاركة المبــا�ش يات العامــة )الحكوميــة(، وهمــا: أ( الإ عمليــة المشــرت

ات فرعيــة يجــب تقييمهــا، )أ، ب، ج(. اف. هنــاك ثاثــة مــؤ�ش �ش والرصــد والإ

المؤشر الفرعي 11 )أ( - بيئة تمكينية للتشاور مع الجمهور واضّطالع الجمهور بالرصد

يات العامــة. 2( مــا  ات وإدخالهــا عــى نظــام المشــرت : 1( فيمــا إذا تــم اتبــاع عمليــة شــفافة واستشــارية عنــد صياغــة التغيــري ويقّيــم هــذا المــؤ�ش مــا يــىي
يات العامــة التشــاركية. 3( ومــا إذا كانــت آليــات الّتغذيــة الراجعــة )الآراء،  ي لدعــم المشــرت

إذا كان يتــم تنفيــذ برامــج لبنــاء قــدرات منظمــات المجتمــع المــد�ف
يات العامــة. ار مفّعلــة بالنســبة إل الأمــور المتعلقــة بالمشــرت والماحظــات ...(، والآليــات التعويضيــة عــن الأرصف

معايري التقييم

يات العامة. أ.  ات وإدخالها عى نظام المشرت اتباع عملية شفافة واستشارية عند صياغة التغيري

يات العامة. ب.  ف المشرت يتم تنفيذ برامج لبناء قدرات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة عى فهم ورصد وتحس�ي

ي وردت مــن المجتمــع ج. 
ف العتبــار المدخــات والتعليقــات والتغذيــة الراجعــة الــىت توجــد أدلــة وافــرة تثبــت بــأن الحكومــة تأخــذ بعــ�ي

ي
المــد�ف

المؤشر الفرعي 11 )ب( - حصول الجمهور على المعلومات في الوقت المناسب وبشكل يفي بالغرض 

يات. وعى وجــه الخصوص،  ات منهجيــة تقييــم نظــم المشــرت ي الحصــول عــى المعلومــات مــن نظــام مــؤ�ش
دمــاج الكامــل لحــق الجمهــور �ف النتهــاء مــن الإ

ات الفرعيــة المشــار إليهــا أدناه: ي المــؤ�ش
يتــم تســليط الضــوء عــى الجوانــب التاليــة �ف

يات العامــة، وهــي تتــاح بســهولة للجمهــور مــن دون أي تكلفــة  ي تحكــم المشــ�ت
ن واللوائــح )االأنظمــة( والسياســات الــ�ت يتــم نــ�ش القوانــ�ي  •

ــي 1 )أ((  ــؤ�ش الفرع )الم

ــن  ــة م ي كل مرحل
ــي بالغــرض، �ن ي الوقــت المناســب وبشــكل يف

ــات �ن ــة الحصــول عــىل المعلوم ــع أصحــاب المصلحــة بإمكاني ــع جمي يتمت  •
يات محــددة )وفقــا لاأحــكام القانونيــة الخاصــة بحمايــة المعلومــات الحّساســة(، والحصــول  اء العامــة المتعلقــة بمشــرت مراحــل عمليــة الــرش

ــز المنافســة والشــفافية )المــؤ�ش – الفرعــي 7 )أ((.  ــة بتعزي ــات الأخــرى ذات الصل عــى المعلوم

ونيــة مركزيــة، ومــن خــالل معايــ�ي للبيانــات المفتوحــة )المــؤ�ش  يُفضــل توفــ�ي حريــة الحصــول عــىل هــذه المعلومــات مــن خــالل بوابــة إلك�ت  •
الفرعــي 7 )أ((.
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ي تــم تقييمهــا بشــكل 
ات المشــار إليهــا أعــاه لــ�ي يســتنتجوا مــا إذا كانــت المتطلبــات المتعــددة الأوجــه الــىت ي المــؤ�ش

ف إعــادة النظــر �ف يجــب عــى الُمقّيمــ�ي
فصــاح الــذي يفــي  ــن صــورة حاســمة ومتماســكة مــن حيــث الإ ــد، قــد أّدت إل تكوي ــة داخــل البل يات الفعلي ان مــع ممارســات المشــرت منفصــل، بالقــرت
ط مســبق للمشــاركة الفعالــة. كمــا يقيــم هــذا  ف مــن فهــم هــذا الأمــر فهمــاً مفيــداً كــرش ي يتــم الكشــف عنهــا الّتمكــ�ي

بالغــرض. وينبغــي للمعلومــات الــىت
ي ذلــك وضــوح تدفــق 

يات العامــة، بمــا �ف المــؤ�ش الفرعــي مــا إذا كانــت كميــة وطبيعــة الشــفافية والمعلومــات المتاحــة تدعــم بشــكل عــام نزاهــة المشــرت
الأمــوال العامــة.

معايري التقييم

ي الوقــت المناســب وبشــكل يفــي أ. 
تضمــن المتطلبــات والممارســات الفعليــة معــاً حصــول جميــع أصحــاب المصلحــة عــى المعلومــات �ف

ط مســبق للمشــاركة الفعالة. بالغــرض، كــرش

المؤشر الفرعي 11 )ج( - المشاركة المباشرة للمجتمع المدني

ف مــن حيــث الستشــارات، والمراقبــة،  ف واللوائــح )الأنظمــة( والسياســات مشــاركة المواطنــ�ي يُقّيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي المــدى الــذي أ( تُمّكــن فيــه القوانــ�ي
والرصــد. ب( ومــا إذا كانــت الحكومــة تســتحدث، وتشــّجع عــى توفــري الفــرص للتشــاور العــام ورصــد التعاقــد العــام.

ــة التخطيــط، عــى ســبيل  امــاً عــى الحكومــة، أو يمنــح فرصــة للحكومــة للتشــاور مــع الجمهــور خــال عملي ف ي والتنظيمــي الرت
ــو�ف طــار القان قــد يضــع الإ

ف  يات الحّساســة بيئيــاً أو اجتماعيــاً. ففــي بعــض البلــدان، يُســمح للمواطنــ�ي ي المشــرت
وع �ف اء واســعة النطــاق، أو قبــل الــرش المثــال، قبــل انطــاق عمليــة �ش

ام بالريــة. ويمكــن أيضــاً أن يُســمح  ف ي ظــل ظــروف محــّددة بوضــوح، وتخضــع لتوقيــع بيــان اللــرت
اء، �ف ي إجــراءات الــرش

ف �ف ويُشــّجعوا عــى العمــل كمراقبــ�ي
ي رصــد الأداء وإنجــاز العقــود، عــى ســبيل المثــال، مــن خــال تطبيــق تقنيــات مبتكــرة مثــل وضــع العامــات الجغرافيــة 

ف بالمشــاركة رســمياً �ف للمواطنــ�ي
وط المنصــوص  ــم وبالتفصيــل إعطــاء وصــف دقيــق للحقــوق والــرش ي ســياق عمليــات التدقيــق الجتماعــي. كمــا يجــب عــى الُمقيَّ

“geo-tagging”، أو �ف
ي القانــون.

عليهــا �ف

اء )المؤ�ش 9( عندما يقّيموا معايري التقييم )ب( أدناه. ف العتبار الأدلة المقدمة من خال مراجعة ممارسات الرش ويجب أن يأخذ المقيمون بع�ي

معايري التقييم

اء، حسب القتضاء:أ.  ي المراحل التالية من عملية الرش
ف من المشاركة �ف ي / التنظيمي والسياسات المواطن�ي

طار القانو�ف يُمّكن الإ

مرحلة التخطيط )مشورة(. •  

فتح المناقصات / العطاءات والعروض )مراقبة(. •  

• . التقييم وإرساء العقود )مراقبة(، عند القتضاء ووفقا للقانون المحىي  

إدارة وإنجاز العقود )رصد(. •  

اء من خال التشاور، والمراقبة، والرصد.ب.  ي عمليات الرش
ف �ف ة من المواطن�ي هناك أدلة وافرة تثبت المشاركة المبا�ش

المؤشر 12 - لدى البلد ُنُظم رقابة وتدقيق فّعالة

يهــدف هــذا المــؤ�ش إل تحديــد الجــودة والموثوقيــة والتوقيــت المناســب لضوابــط الرقابــة الداخليــة والخارجيــة. وبالمثــل، يجــب مراجعــة مــدى فّعاليــة 
ي تنفيــذ توصيــات مراجعــي الحســابات. ويجــب 

ي النفعيــة وتوّخــي الّدقــة �ف
، فــإّن »الّفعاليــة« تعــىف ضوابــط الرقابــة تلــك. وتحقيقــاً لغــرض هــذا المــؤ�ش

ة للنفقــات العامــة والمســاءلة الماليــة )PEFA(، وعــى  ضافــة إل مــا يتوّصلــوا إليهــا مــن نتائــج، عــى أحــدث التقييمــات الأخــري ف العتمــاد، بالإ عــى المقّيمــ�ي
ات فرعيــة يجــب تقييمهــا: )مــن أ إل د(. ي قــد تكــون متاحــة. ويشــتمل هــذا المــؤ�ش عــى أربعــة مــؤ�ش

هــا مــن التحليــات الــىت غري
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يات العامة   الركن الرابع. مساءلة ونزاهة وشفافية نظام المش�ت

المؤشر الفرعي 12 )أ( - اإلطار القانوني والتنظيم وإجراءات نظام الرقابة

ي شــامل. 2( مــا إذا كانــت المؤسســات والسياســات  ي البلــد تنــص عــى وجــود إطــار رقــا�ب
ف والأنظمــة �ف هــذا المــؤ�ش الفرعــي يقّيــم 1( مــا إذا كانــت القوانــ�ي

يات العامــة عــى نحــو يفــي  طــار الحــالي للرقابــة يغطــي عمليــات المشــرت ي القانــون. 3( ومــا إذا كان الإ
والإجــراءات قائمــة وعاملــة، عــى النحــو الُمحــّدد �ف

بالغــرض.

اء. وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود نمــوذج عالمــي لذلــك، مــن المهــم أن تكــون  اف عــى وظيفــة الــرش �ش ي الجهــات المســؤولة عــن الإ
يــع الوطــىف يحــدد الترش

ي 
ي والتنظيمــي للبلــد وأن يتــم تطبيقهــا بصــورة عامــة. وينظــر هــذا المــؤ�ش الفرعــي �ف

طــار القانــو�ف ي الإ
اف والرقابــة موجــودة �ف �ش المبــادئ الأساســية لــاإ

طــار الرقابــة  يات العامــة. وفيمــا يــىي العنــارص الرئيســية لإ ي لتقييــم وجــود إطــار رقابــة فاعــل )عامــل( للمشــرت طــار الرقــا�ب كيبــة( المؤسســية لاإ الهيئــة )الرت
الفاعــل:

اء،  ينبغــي وجــود أحــكام خاصــة لوضــع إجــراءات رقابــة داخليــة وإجــراءات إداريــة تركــز عــى الضوابــط والتوازنــات لمعالجــة معامــات الــرش  )1
ــة،  ــادات الموازن ــدود اعتم ي ح

ــود، �ف ــن العق ــئة ع ي، الناش ــرت ــان المش ــدى الكي ــداد ل ــات الس ام ف ــاء الرت ــان بق ــاق لضم نف ام بالإ ف ــرت ــط الل وضواب
ــع 29.  ــة عــى الســداد1 الدف ــط الرقاب وضواب

دارة تغذيــة راجعــة )آراء وماحظــات ...( منتظمــة وكافيــة بشــأن مــدى كفايــة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة مــن خــال وظيفــة  تُرفــع لــاإ  )2
ي درجــة موثوقيــة وســامة المعلومــات الماليــة 

ف أمــور أخــرى، تنظــر هــذه الوظيفــة �ف (. ومــن بــ�ي التدقيــق الداخــىي )أو مؤسســة التدقيــق الداخــىي
ف واللوائــح )الأنظمــة( 2والعقــود30.  امــج، والمتثــال للقوانــ�ي والتشــغيلية، وفعاليــة وكفــاءة العمليــات والرب

ــون  ــي أن يك ــة. وينبغ ــوال العام ــتخدام الأم ي اس
ــفافية �ف ــق الش ــاءلة وخل ــان المس ــة لضم ــودة عالي ــة ذات ج ــة خارجي ــذ مراجع ط تنفي ــرت ويش  )3

الجهــاز العــالي للرقابــة الماليــة والمحاســبة )SAI( جهــازاً مســتقاً عــن الســلطة التنفيذيــة، ويجــب أن يُمّكنــه التفويــُض الممنــوح لــه مــن القيــام 
ــري  اُم بمعاي ف ــرت ــال، ومراجعــة الأداء. ويجــب أن يضمــن الل ــداً المــالي منهــا، والمتث ــة ومتنوعــة مــن أنشــطة المراجعــة، وتحدي بمجموعــة كامل
ف  ي التقاريــر، وكذلــك عــى، مــن بــ�ي

ي يــرد ذكرهــا �ف
ي نظــام إدارة الماليــة العامــة الــىت

َ عــى المســائل المهمــة والّنظمّيــة �ف ف كــري المراجعــة الدوليــة الرت
يات31 . أمــور أخــرى، إبــداء رأي مــا حــول أداء نظــم الرقابــة الداخليــة 3والمشــرت

ي 
ــن اســتخدامها �ف ف م ــن أســاليب مراجعــة الأداء المراجعــ�ي ، وتُمّك ف ــ�ي ف الخارجي ــة المراجعــ�ي ــة الداخلي ــق الداخــىي والرقاب تســاعد نظــم التدقي  )4

ــة. اء الفردي ــرش ــراءات ال ي إج
ــر �ف ــن النظ ــدلً م ــة، ب ــة الداخلي ــراءات الرقاب ــق إج ــة وتطبي ــة فعالي دراس

ي يتوصــل إليهــا 
ي )ومنهــا عــى ســبيل المثــال، مجلــس النــواب أو مجلــس الّشــيوخ( اســتعراض النتائــج الــىت

اف القانــو�ف �ش يجــب عــى هيئــات الإ  )5
الجهــاز العــالي للرقابــة الماليــة والمحاســبة، والعمــل عليهــا.

ــة.  ــون، قائمــٌة وفّعال ي القان
ــة عــى النحــو المحــدد �ف ــم التحقــق مــن أن المؤسســات والسياســات والإجــراءات، كمــا هــي معرّف كذلــك يجــب عــى الُمقّي

يات العامــة، عــى ســبيل المثــال، مــن خــال معالجــة عمليــات  وينبغــي أن يحــدد التقييــم مــا إذا كان إطــار الضوابــط الحاليــة يـُـولي اهتمامــاً كافيــاً بالمشــرت
يات المتخصصــة.  تدقيــق المشــرت

.PI-24 ضوابط الرقابة الداخلية للنفقات غير المتعلقة بالمرتبات في مؤشر الأداء PEFA تغطي النفقات العامة والمساءلة المالية  29

PEFA PI-25 يشار إليه في مؤشر الأداء – 25، ضمن النفقات العامة والمساءلة المالية  30

PI-24و PEFA PI-8 يشار إليه في مؤشر الأداء 8، ومؤشر الأداء 24، ضمن النفقات العامة والمساءلة المالية  3
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معايري التقييم

: ي البلد عى ما يىي
ينص النظام �ف

ــي، أ.  ــق الخارج ، والتدقي ــىي ــق الداخ ــة، والتدقي ــة الداخلي ــك الرقاب ي ذل
ــا �ف ــة، بم ــاماً للرقاب ــاراً ش ــدد إط ــح تح ف ولوائ ــ�ي ــود قوان وج

ــة. ــات القانوني ــل الهيئ ــن قب اف م �ش والإ

ي ذلــك رفــع التقاريــر ب. 
اء، بمــا �ف اف المائــم عــى عمليــات الــرش �ش وجــود آليــات للرقابــة الداخليــة / للتدقيــق ووظائــف تضمــن توفــري الإ

اء. دارة عــن المتثــال، وفعاليــة وكفــاءة عمليــات الــرش إل الإ

ي للمخاطر.ج. 
ف التخفيف الكا�ف ي الوقت المناسب، وب�ي

ف اتخاذ القرار الكفؤ �ف وجود آليات رقابة داخلية تضمن التوازن السليم ب�ي

اف المائــم عــى وظيفــة د.  �ش وجــود عمليــات تدقيــق خارجــي مســتقلة، يُجريهــا الجهــاز العــالي للرقابــة الماليــة والمحاســبة، وتضمــن الإ
دارة المخاطــر. اء بنــاًء عــى عمليــات تقييــم دوريــة للمخاطــر والضوابــط المصممــة لإ الــرش

ي يزّودهــا الجهــاز العــالي للرقابــة الماليــة والمحاســبة، وتقريــر الإجــراءات المائمــة مــن ه. 
اســتعراض تقاريــر التدقيــق )المراجعــة( الــىت

اف القانونيــة. �ش قبــل جهــات الإ

وجود آليات عمل تضمن القيام بالمتابعة عى النتائج، كلٌّ فيما يخّصها.و. 

المؤشر الفرعي 12 )ب( - تنسيق ضوابط الرقابة وعمليات التدقيق في المشتريات العامة

، وعمليــات التدقيــق الخارجــي معرّفــة جيــداً، ومنّســقة،  يُقّيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي مــا إذا كانــت ضوابــط الرقابــة الداخليــة، وعمليــات التدقيــق الداخــىي
يات العامــة،  يات واللوائــح )الأنظمــة( والسياســات، ومراقبــة أداء نظــام المشــرت ف المشــرت ومــزّودة بمــوارد كافيــة، ومتكاملــة لضمــان التطبيــق المّتســق لقوانــ�ي

ة متكــّررة كافيــة.  ومــا إذا كانــت قــد أُجريــت بوتــري

ي دليــل للرقابــة الداخليــة(، 
َد إجــراءات الرقابــة الداخليــة الروتينيــة، وكذلــك الإجــراءات والمعايــري بــكل بوضــوح )مــن الناحيــة المثاليــة، �ف ويجــب أن تُحــدَّ

ام بهــا. وينبغــي أيضــاً أن تكــون هنــاك معايــري مكتوبــة لوحــدة )أو وظيفــة( التدقيــق الداخــىي لإجــراء عمليــات تدقيــق الأداء  ف وأن تكــون قــد تــّم اللــرت
دارة  دارة اعتمــاداً عــى الحاجــة الملحــة لهــا. وينبغــي كذلــك تقديــم تقاريــر دوريــة منتظمــة لــاإ يات، ولرفــع المســائل إل الإ ام المتعلقــة بالمشــرت ف واللــرت

ي الوقــت المناســب وتمكينهــا مــن اتخــاذ القــرار المناســب. 
عــى مــدار العــام لتوفــري المعلومــات لهــا �ف

ام بإجــراءات الرقابــة الداخليــة المكتوبــة. وينبغــي تنســيق  ف ف مدّققــي الحســابات مــن التحقــق مــن اللــرت ول بــّد مــن الحتفــاظ بمعلومــات كافيــة لتمكــ�ي
ــد مــن وجــود إجــراءات  ــة. وكذلــك ل ب ــة وللحــّد مــن الزدواجي ــة كافي ــة، عــى الأقــل ســنوياً، لضمــان وجــود رقاب ــة والخارجي خطــط المراجعــة الداخلي
ام وعــى الأداء(، لأجــل ضمــان مواءمــة عمليــات  ف يات )عــى اللــرت ومعايــري مكتوبــة )عــى ســبيل المثــال، وجــود دليــل( لإجــراء عمليــات تدقيــق المشــرت

ــّزز بعضهــا بعضــاً. وينبغــي أن تجــرى عمليــات التدقيــق ســنوياً عــى أقــل تقديــر. التدقيــق الداخليــة والخارجيــة، وضمــان أنهــا تُع

كمــا يقّيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي وجــود خطــوط إبــاغ واضحــة وموثوقــة إل هيئــات الرقابــة ذات الصلــة. وهــذا يشــمل إبــاغ الســلطات المختصــة عــن 
ي 

اخــي �ف ف واللوائــح )الأنظمــة(، مــن دون خــوف مــن النتقــام. وتؤثــر الضوابــط غــري الدقيقــة أو الرت أي شــكوك ذات مصداقيــة بوقــوع مخالفــات للقوانــ�ي
ف واللوائــح )الأنظمــة(، وتخلــق مخاطــر وافــرة لاحتيــال والفســاد.  ي إنفــاذ القوانــ�ي

بــاغ ... تؤثّــر كلهــا �ف تطبيقهــا، وعــدم كفايــة عمليــات الإ
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معايري التقييم

وجــود إجــراءات مكتوبــة تنــص عــى متطلبــات مــن ضوابــط الرقابــة الداخليــة، ومــن الناحيــة المثاليــة، تكــون هــذه المتطلبــات مكتوبــة أ. 
ي دليــل الرقابــة الداخليــة. 

�ف

ام والأداء( لتســهيل إجــراء ب.  ف يات )عــى مســتوى اللــرت وجــود معايــري وإجــراءات مكتوبــة )كدليــل مثــاً(، لإجــراء عمليــات تدقيــق للمشــرت
عمليــات تدقيــق منّســقة ومعــّززة لبعضهــا بعضــاً. 

وجــود أدلــة عــى تنفيــذ عمليــات تدقيــق داخليــة أو خارجيــة مــرة واحــدة عــى الأقــل ســنوياً، وعــى أن المعايــري المكتوبــة الأخــرى يتــم ج. 
ام بهــا. ف اللــرت

وجود خطوط إباغ واضحة وموثوقة إل هيئات الرقابة ذات الصلة.د. 

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 12 )ب( - معيار التقييم )ج( *المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

ي يتم تنفيذها مقارنة بالعدد الإجمالي لعمليات التدقيق )%(. •
يات المتخصصة الىت عدد عمليات تدقيق المشرت

ــق( الأداء  • ــات تدقي ــات )عملي ــدد مراجع ــالي ع ــن إجم ــا )% م ــم تنفيذه ي يت
ــىت يات، ال ــرت ــة بالمش ــق الأداء الخاص ــات تدقي ــة عملي حص

يات(. ــرت ــة بالمش الخاص

المصدر: وزارة المالية / الجهاز العالي للرقابة المالية والمحاسبة.

المؤشر الفرعي 12 )ج( - إنفاذ ومتابعة النتائج والتوصيات

ة زمنيــة معقولــة. ويمكــن التعبــري  ي غضــون فــرت
الغــرض مــن هــذا المــؤ�ش هــو مراجعــة مــدى تنفيــذ توصيــات المراجعــة الداخليــة والمراجعــة الخارجيــة �ف

ي غضــون ســتة أشــهر أو ســنة، أو أكــرش 
ي القانــون، أو �ف

ي تــم تنفيذهــا ضمــن الأطــر الزمنيــة المنصــوص عليهــا �ف
عــن هــذه كنســبة مئويــة مــن التوصيــات الــىت

مــن ســنة، أو أنهــا لــم تنّفــذ أبــداً.

ي حالة عدم تنفيذ توصيات محّددة بعينها.
يجب توثيق الأسباب �ف

معايري التقييم

ي القانون. *أ. 
تمت الستجابة للتوصيات وتم تنفيذها ضمن الأطر الزمنية المنصوص عليها �ف

 هناك نظم مناسبة لتباعها لمتابعة تنفيذ / وإنفاذ توصيات المراجعة.ب. 

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 12 )ج( - معيار التقييم )أ(: *المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

ي القانون )%(.   •
حصة من توصيات المراجعة الداخلية والخارجية تم تنفيذها ضمن الأطر الزمنية المنصوص عليها �ف

المصدر: وزارة المالية / الجهاز العالي للرقابة المالية والمحاسبة.

المؤشر الفرعي 12 )د( - التأهيل والتدريب على إجراء عمليات تدقيق المشتريات

اء يتلقــون  ــات الــرش ــن يعملــون عــى تدقيــق عملي ف الذي ــأن المراجعــ�ي ــاك نظــام موجــود وعامــل يضمــن ب ــد عــى أن هن يهــدف هــذا المــؤ�ش إل التأكي
ورة أن يُظهــروا معرفــة كافيــة بالموضــوع تؤهلهــم لإجــراء  ي تتطلــب رصاحــًة رصف

تدريبــاً مناســباً، أو أنّهــم يتــم اختيارهــم بنــاًء عــى المعايــري التاليــة الــىت
ي ذلــك تدقيــق الأداء. وينبغــي أن يتلقــى مراجعــو الحســابات عــادة التدريــب الرســمي عــى المتطلبــات 

يات بمــا �ف عمليــات تدقيــق عاليــة الجــودة للمشــرت
ة واســعة  اء. وكبديــل عــن ذلــك، ينبغــي أن يكــون لديهــم خــرب ي لهــا كلهــا عاقــة بالــرش

ف واللوائــح والخطــوات العمليــة الــىت والمبــادئ والعمليــات والقوانــ�ي
يات. وينبغــي اختيــار مدّققــي حســابات، ومنهــم  ي مجــال المشــرت

ف �ف ف واستشــاري�ي ف مــن أشــخاص مختصــ�ي يات العامــة أو يكونــوا مدعومــ�ي ي مجــال المشــرت
�ف

المدّققــون الخارجيــون، بطريقــة عادلــة، وشــفافة، ومســتقلة تمامــاً.
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معايري التقييم

ف لضمــان أنهــم مؤهلــون لإجــراء عمليــات تدقيــق عاليــة الجــودة أ.  ف الخارجيــ�ي ف والمدّققــ�ي ف الداخليــ�ي يوجــد برنامــج قائــم لتدريــب المدققــ�ي
يات، ويشــمل التدريــب مراجعــة الأداء. *  للمشــرت

يات؛ ب.  ط لإجــراء عمليــات مراجعــة المشــرت ي هــذا الموضــوع، كــرش
يتطلــب اختيــار مراجعــي الحســابات بــأن يكــون لديهــم معرفــة كافيــة �ف

ي عمليــات 
ف �ف ف أو استشــاري�ي ي مــن قبــل مختّصــ�ي

يات، فأنــه يتــم دعمهــم بشــكل روتيــىف وإذا كان المدققــون يفتقــرون إل المعرفــة بالمشــرت
اء.  الــرش

يتم اختيار مراجعي الحسابات بطريقة عادلة، وشفافة، ومستقلة تماماً.ج. 

*المؤ�ش الكمي الموىص به للتحقق من تقييم المؤ�ش الفرعي 12 )د - معايري التقييم )أ(: 

يات العامة. • ي مجال عمليات تدقيق المشرت
ف �ف ف والخارجي�ي ف الداخلي�ي ي ُعقدت لتدريب المدّقق�ي

عدد دورات التدريب الىت

المصدر: وزارة المالية / الجهاز العاىلي للرقابة المالية والمحاسبة.

 * المؤ�ش الكمي الموىص به للتحّقق من تقييم المؤ�ش الفرعي 12 )د( – معايري التقييم )أ(: 

•  .) ف يات العامة )% من مجموع عدد المدّقق�ي ي مجال المشرت
ف الذي تم تدريبهم �ف نسبة المدقق�ي

المصدر: وزارة المالية / الجهاز العاىلي للرقابة المالية والمحاسبة.

المؤشر 13 - آليات االستئناف )الطعن( الخاصة بالمشتريات فّعالة وكفؤة 

ــم هــذا  ــة. ويقّي نشــاء والتغطي ــك الإ ي ذل
ــا �ف ، بم ي

ــو�ف طــار القان ــا تختــص بالإ ــة الســتئناف / الطعــن لأنه ــب آلي ة الأول( جوان ف ــري ــن الأول )الرك يغطــي الرك
يات  اهــة نظــام المشــرت ف ي البلــد، وبرف

ام �ف ف ي بيئــة اللــرت
ي المســاهمة �ف

ي تتعّلــق بالكفــاءة �ف
المــؤ�ش كذلــك آليــات الســتئناف لنطــاق مــن القضايــا المحــددة الــىت

ات فرعيــة )أ، ب، ج( يجــب تقييمهــا. الحكوميــة. وهنــاك ثاثــة مــؤ�ش

المؤ�ش الفرعي 13 )أ( -عمليات الطعون والستئناف

ي تنــص عــى 
وط المحــددة الــىت ي تــم تعريفهــا للتعامــل مــع الطعــون أو الســتئناف، ويؤســس لبعــض الــرش

ي العمليــة الــىت
ينظــر هــذا المــؤ�ش الفرعــي �ف

ــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. العدالــة واتّب

تصُدر القرارات عى أساس الأدلة المتاحة المقدمة من قبل الأطراف. أ( 

تُجرى المراجعة الأول من قبل الكيان الذي يحّدده القانون. ب( 

نفاذ قراراتها. هيئة )أو سلطة( الستئناف لديها السلطة الكافية لإ ج( 

ر، أو هــي ل  اء مــن دون مــرب ل تؤّخــر الأطــُر الزمنيــة المحــددة لتقديــم ومراجعــة الطعــون / الســتئناف، وإصــدار القــرارات عمليــَة الــرش د( 
ــراً غــري واقعــي. ــم الســتئناف أم تجعــل تقدي

معايري التقييم

تصُدر القرارات عى أساس الأدلة المتاحة المقدمة من قبل الأطراف.أ. 

ي القانون.ب. 
تُجرى المراجعة الأول لاأدلة من قبل الكيان المحدد �ف

نفاذ. *ج.  تُصِدر هيئُة )أو سلطة( الستئناف، المسؤولة عن مراجعة قرارات المراجعة الأول المحددة، قرارات نهائية قابلة لاإ

ر.د.  اء من دون مرب ل تؤّخر الأطر الزمنية المحددة لتقديم ومراجعة الطعون / الستئناف، ولإصدار القرارات عملية الرش
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ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 13 )أ( - معيار التقييم )ج(:  *المؤ�ش الكمي الالزم لإ

عدد الطعون )حالت الستئناف(.  •

المصدر: هيئة الستئناف.

 * المؤ�ش الكمي الموىص به للتحقق من تقييم المؤ�ش الفرعي 13 )أ( – معيار التقييم )ج(:

عدد القرارات المنّفذة )ونسبتها المئوية(.  •

المصدر: هيئة الستئناف )الطعون(.

المؤشر الفرعي 13 )ب( - استقاللية هيئة االستئناف وقدراتها

ي 
ف بهــا هيئــة الســتئناف عــن بقيــة النظــام لضمــان أن تكــون قراراتهــا خاليــة مــن أي تدخــل أو تضــارب �ف

ّ ي تتمــري
32  درجــة1 الســتقالية الــىت يُقَيــم هــذا المــؤ�ش

ي العمليــات المؤديــة إل اتّخــاذ قــرارات إرســاء العقــود. 
اء، أو �ف ي معامــات الــرش

المصالــح. ومــن الأهميــة بمــكان أّل تشــارك الهيئــة بــأي قــدرات )كفــاءات( �ف
وينبغــي للهيئــة أل تفــرض رســوماً تحــول دون وصــول الأطــراف المعنيــة إليهــا.

ف مراجعــة مــا إذا كانــت  ــُم هــذا المــؤ�ش كفــاءة وقــدرة هيئــة الســتئناف وقدرتهــا عــى إنفــاذ الإصاحــات المفروضــة. ويجــب عــى المقّيمــ�ي كذلــك يُقّي
الظــروف والأطــر الزمنيــة للمراجعــة واتّخــاذ القــرارات دقيقــة ومعقولــة، ومــا إذا كانــت عمليــات تقديــم الطعــون وإيجــاد الحلــول لهــا محــّددة بــكل وضــوح، 

وتّتبعهــا هيئــة الســتئناف. كمــا ينبغــي أن تكــون متاحــة للجمهــور.

ي 
اء. ب( تطّبــق مجموعــة كاملــة مــن العاجــات الــىت ف تقييــم مــا إذا كانــت هيئــة الســتئناف: أ( تمــارس ســلطتها لتعليــق إجــراءات الــرش ويجــب عــى المقّيمــ�ي

ي القانــون / اللوائــح )الأنظمــة(. د( وتُصــدر القــرارات الُملزمــة لجميــع الأطــراف )مــن 
ي المحــدد �ف

طــار الزمــىف يحّددهــا القانــون. ج( تصــدر القــرارات ضمــن الإ
يــة كافيــة ومؤهلــة لتــؤدي وظيفتهــا بــكل اقتــدار. دون اســتبعاد إمكانيــة الوصــول لحقــاً إل القضــاء(. كمــا تحتــاج هيئــة الســتئناف إل رفدهــا بمــوارد برش

معايري التقييم

ي العمليات المؤدية إل قرارات إرساء العقود.أ. 
اء، أو �ف ي معامات الرش

ل تشارك بأي قدرات )كفاءات( �ف

ل تتقاىصف رسوماً تحول دون وصول الأطراف المعنية.ب. 

تّتبع إجراءات لتقديم الطعون وإيجاد حلول للشكاوى، ُمعرّفة بوضوح، وتكون متاحة للجمهور.ج. 

اء وفرض الحلول. *د.  تمارس سلطتها لتعليق إجراءات الرش

ي القانون / اللوائح )الأنظمة(. *ه. 
ي المحدد �ف

طار الزمىف تّتخذ القرارات ضمن الإ

تّتخذ قرارات ملزمة لجميع الأطراف.و. 

ية المؤهلة لتقوم بوظائفها.ز.  تُرَفُد بما يكفيها من الموارد البرش

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 13 )ب( - معيار التقييم )ج(: *المؤ�ش الكمي لإ

ي مــن دون  •
طــار الزمــىف ي تجــاوزت الإ

ي القانــون / الــىت
ي المحــدد �ف

طــار الزمــىف ي تــم الّتوّصــل إل حلــول لهــا ضمــن الإ
طلبــات الســتئناف الــىت

ي لــم يتــم التوصــل إل حــّل لهــا )العــدد والنســبة ٪(.   
حــّل / الــىت

المصدر: هيئة الستئناف.

PEFA PI-24.4 يتوافق هذه المؤشر تماما مع مؤشر الأداء 4-24، ضمن تقييمات النفقات العامة والمساءلة المالية  32
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المؤشر الفرعي 13 )ج( - قرارات هيئة االستئناف

ط النظــام أن تصــدر القــرارات فقــط بنــاًء عــى المعلومــات  ل بـُـدَّ لنظــام الســتئناف مــن أن يُنظــر إليــه عــى أنــه يعمــل بطريقــة عادلــة. ويجــب أن يشــرت
وري لتلــك القــرارات أن تكــون غــري منحــازة إل أي طــرف مــن  ضافــة إل ذلــك، مــن الــرصف ي تكــون ذات صلــة ويُمكــن الّتحقــق منهــا. وبالإ

ي تُقــّدم، والــىت
الــىت

ي / التنظيمــي.
طــار القانــو�ف ي الإ

ف العتبــار الأدلــة المقدمــة والمتطلبــات الواجبــة التطبيــق �ف الأطــراف، ومبّينــًة أنهــا تأخــذ بعــ�ي

ي القضيــة، 
ي يتــم التوصــل إليهــا �ف

ي القــرار متســقة مــع النتائــج الــىت
ار أو العاجــات( المفروضــة �ف ومــن المهــم أيضــاً، أن تكــون ســبل النتصــاف )جــرب الأرصف

ي / التنظيمــي. ويجــب أن تتعامــل قــرارات هيئــة الســتئناف تحديــداً مــع قضايــا عمليــة 
طــار القانــو�ف ي الإ

ومــع ســبل النتصــاف المتاحــة المنصــوص عليهــا �ف
اء، وينبغــي أن ترّكــز ســبل النتصــاف عــى الإجــراءات الّتصحيحيــة الازمــة لــ�ي تتوافــق مــع العمليــة. الــرش

ي 
ونيــة المركزيــة المذكــورة �ف لكرت ي الوقــت المناســب وكمــا ينــص عليــه القانــون. ويفضــل أن يتــم نــرش القــرارات عــى البوابــة الإ

ينبغــي نــرش القــرارات �ف
المــؤ�ش الفرعــي 7 )ب(.

معايري التقييم

ط الإجراءات الحاكمة لعملية صنع القرار لدى هيئة الستئناف أن تكون القرارات: تشرت

أمستندًة إل المعلومات ذات الصلة بالقضية.أ. 

متوازنة وغري منحازة بالنظر إل المعلومات ذات الصلة. *ب. 

ورية لتصحيح تنفيذ العمليات أو الإجراءات. *ج.  مؤّدية إل حلول انتصافّية، إذا لزم الأمر، رصف

ات زمنية محددة، وكما ينص عليه القانون. *د.  نت ضمن فرت نرت منشورة عى البوابة المركزية الحكومية عى شبكة الإ

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 13 )ج( - معيار التقييم )د(: *المؤ�ش الكمي لإ

ي القانون )%(. •
ي غضون الجداول الزمنية المحددة �ف

نت �ف نرت ها عى المنصة المركزية عى الإ ي تم نرش
نسبة قرارات الستئناف الىت

نت. نرت المصدر: البوابة المركزية عىل الإ

* المؤ�ش الكمي الموىص به للتحّقق من تقييم المؤ�ش الفرعي 12 )د( – معايري التقييم )أ(: 

نسبة الموردين الذين يدركون بأن نظام الطعون والستئناف جدير بالثقة )نسبة مئوية من الإجابات(.  •

المصدر: الدراسة المسحية.

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 13 )ج( - معيار التقييم )ج(:  * المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

ي المائة(.  •
ي، قرار لصالح مقدم الطلب( )�ف ي استبعدت؛ قرار لصالح الكيان المشرت

نتائج الطعون )الطعون الىت

المصدر: هيئة الستئناف.

المؤشر 14 - لدى البلد تدابير أخالقية وتدابير ُأخرى لمكافحة الفساد معمول بها

ــة.  ي الممارســة العملي
ــذ تلــك الأحــكام وإدارتهــا �ف ــة تنفي يات. 2( كيفي ي نظــام المشــرت

ــم هــذا المــؤ�ش 1( طبيعــة ونطــاق أحــكام مكافحــة الفســاد �ف يُقّي
ي 

ف مصالــح أصحــاب المصلحــة، ومــا إذا كان القطــاع الخــاص والمجتمــع المــد�ف ويُقّيــم هــذا المــؤ�ش أيضــاً مــا إذا كان النظــام يعــزز النفتــاح ويــوازن بــ�ي
. ي تحقيــق هــذا المــؤ�ش

ات فرعيــة )مــن أ إل ز( تُســهم �ف اهتهــا. هنــاك ســبعة مــؤ�ش ف يات العامــة معروفــة برف يدعمــان إنشــاء ســوق للمشــرت
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يات العامة   الركن الرابع. مساءلة ونزاهة وشفافية نظام المش�ت

المؤشر الفرعي 14 )أ( -التعريف القانوني للممارسات المحظورة، وتضارب المصالح، والمسؤوليات، والمساءالت 
والعقوبات المرتبطة بها

يُقّيــم هــذا المــؤ�ش وجــود أحــكام قانونيــة تُعــرّف الممارســات الحتياليــة، والفاســدة والمحظــورة الأخــرى )»الممارســات المحظــورة«( وتُحــّدد المســؤوليات 
ي مثــل هــذه الممارســات.

ف �ف كات - المتورّطــ�ي والعقوبــات بحــق موظفــي الحكومــة، أو الأفــراد أو الــرش

ويجــب أيضــاً أن تُعالــَج الأحــكاُم القانونيــة القضايــا المتعلقــة بحــالت تضــارب المصالــح وعــدم التوافــق. كمــا يجــب أن تتضمــن الأحــكام آليــات لتحديــد 
عــان عنهــا، وللّتخفيــف مــن حــّدة المخاطــر، ولجعــل هــذه المعلومــات متاحــة بســهولة لُصّنــاع القــرار. كذلــك يجــب أن  حــالت تضــارب المصالــح والإ
ة تهدئــة  ة معقولــة مــن الزمــن بعــد تــرك مناصبهــم )فــرت ف لفــرت ف الســابق�ي ف العموميــ�ي ، والموظفــ�ي ف ف الحاليــ�ي ف العموميــ�ي يحظــر القانــون تدخــات الموظفــ�ي
ي الأعمــال التجاريــة أو السياســية، 

كاء / الزمــاء المســاعدين �ف اء، وذلــك بطرائــق تعــود عليهــم وعــى أقاربهــم بالنفــع، وعــى الــرش ي أمــور الــرش
أو توّقــف( �ف

ماليــاً أو غــري ذلــك.

ي بتهمــة الحتيــال أو 
كات أو الأفــراد الذيــن يصــدر بحقهــم حكــم إدانــة، أو الذيــن خضعــوا لحكــم نهــا�أ وينبغــي أن تتضمــن العقوبــات اســتبعاد الــرش

كات / الأفــراد )راجــع المــؤ�ش الفرعــي 1 )د((. ي، أو للــرش ي للكيــان المشــرت
ي القانــون الوطــىف

الفســاد أو الممارســات المحظــورة الأخــرى عــى النحــو المحــدد �ف

ــع أو قانــون  ي ــال، ترش ف الأخــرى )عــى ســبيل المث ي يوجــد فيهــا قانــون لمكافحــة الفســاد منفصــل عــن القوانــ�ي
وقــد تكــون هنــاك بعــض الحــالت الــىت

تبــة عــى قانــون مكافحــة الفســاد هــي  ــار المرت تيبــات مناســبة طالمــا كانــت الآث مكافحــة الفســاد(، يحتــوي عــى الأحــكام ذات الصلــة. وتكــون هــذه الرت
يات33.  ي قانــون المشــرت

ــو كانــت �ف نفســها، كمــا ل

امــات الناجمــة عــن اتفاقــات دوليــة ملزمــة قانونــاً لمكافحــة الفســاد،  ف ي والتنظيمــي والسياســات متّســقة جميعهــا مــع اللرت
طــار القانــو�ف ويجــب1 أن يكــون الإ

.)UNCAC( عــى ســبيل المثــال، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد

معايري التقييم

: ي / التنظيمي ما يىي
طار القانو�ف ط الإ يشرت

امــات الناجمــة عــن اتفاقــات دوليــة أ.  ف اء لتكــون مّتســقًة مــع اللرت ي الــرش
هــا مــن الممارســات المحظــورة �ف تعريــف التحايــل والفســاد وغري

ــاً لمكافحــة الفســاد. ملزمــة قانون

ــل ب.  ــا التحاي ف بقضاي ــ�ي ــراد المدان كات الخاصــة أو لاأف ــرش ــة أو لل ــات لموظفــي الحكوم ــة والمســاءلة والعقوب ــف المســؤوليات الفردي تعري
. ي

ــا�أ ــون الجن ي القان
ــواردة �ف اء، مــن دون الإخــال بالأحــكام الأخــرى ال ــرش ي ال

هــا مــن الممارســات المحظــورة �ف والفســاد، أو غري

.ج.  ف ف السابق�ي ف العمومي�ي ة تهدئة )توّقف( للموظف�ي ي ذلك وجود فرت
التعريفات والأحكام المتعلقة بتضارب المصالح، بما �ف

ضافة إلى ذلك، يتم في بعض الأحيان تضمين أوجه حظر الرشوة  يُمكن تضمين أوجه حظر الرشوة، في كل ما يخص البلد في نظام أصول المحاكمات الجزائية، أو في تشريع )قانون( ُمحدد لمكافحة الفساد، أو في أي تشريع آخر، كتشريع الّتنافسية مثاً. وبالإ  33

التي ترتكبها الشركات )»الأشخاص العتباريون( في التشريع )القانون( نفسه؛ مثلها مثل أوجه الحظر بحق الأشخاص الطبيعيين، أو في تشريع منفصل خاص بالمسؤولية المشتركة عن جرائم الفساد، وأحياناً عن الجرائم القتصادية الأخرى كذلك )مثل جريمة غسل 

الأموال(

المؤشر الفرعي 14 )ب( - أحكام الممارسات المحظورة في وثائق الشراء

ف وثائقهــا إشــارات تتعلــق بالّتحايــل والفســاد  ية تضمــ�ي يُقّيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي المــدى الــذي يُجــرب فيــه القانــون ولوائــح )أنظمــة( الجهــات المشــرت
ــن  يات والعقــود. ويمك ــق المشــرت ي وثائ

ــون، �ف ي القان
ي عــى النحــو المحــدد �ف

ــح والســلوك الاأخــا�ت والممارســات المحظــورة الأخــرى، وبتضــارب المصال
ي أي ممارســات محظــورة، ولــم تتــم 

ــأن الُمناقــص )مقــدم العطــاء( لــم يُشــارك �ف ي يضمــن ب
صــدار إقــرار ذا�ت طــاً( لإ ــاً )�ش أن تحتــوي التعليمــات متطّلب

مقاضاتــه، أو إدانتــه بارتــكاب ممارســات الّتحايــل، أو الفســاد أو أي ممارســات محظــورة أُخــرى. ويرتبــط هــذا المــؤ�ش بالمــؤ�ش الفرعــي 2 )ب( المتعّلــق 
ي ذلــك المــؤ�ش الفرعــي.

ة �ف بمحتــوى الوثائــق النموذجيــة، ولكــن هــذا الأمــر لــم يتــم تناولــه مبــا�ش
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ي / التنظيمــي. 
ــو�ف طــار القان يات والعقــود، وإنفــاذ هــذه الأحــكام مــن خــال الإ ــق المشــرت ي وثائ

وينبغــي أن يتحقــق هــذا التقييــم مــن وجــود أحــكام �ف
ي تعتــرب نوعــاً مــن أنــواع التحايــل والفســاد والممارســات المحظــورة الأخــرى، والنتائج 

يات والعقــود تعريفــات لاأمــور الــىت وينبغــي أن تتضمــن وثائــق المشــرت
تبــة عــى ارتــكاب مثــل هــذه الأفعــال. المرت

معايري التقييم

ــق أ.  ي وثائ
ــألة �ف ــذه المس ــة إدراج ه ــن كيفي ــة ع ــات دقيق ــي تعليم ط، ويعط ــرش ــذا ال ــة ه ــي إلزامي ي / التنظيم

ــو�ف ــار القان ط ــدد الإ ييح
ــود. يات والعق ــرت المش

ــو ب.  ــى النح ــورة ع ــات المحظ ــن الممارس ــا م ه ــاد، وغري ــال والفس ــا الحتي ــق بقضاي ــاً تتعل ــود أحكام يات والعق ــرت ــق المش ــمل وثائ تش
ــي. ي / التنظيم

ــو�ف ــار القان ط ي الإ
ــدد �ف المح

لمؤشر الفرعي 14 )ج( – نظم عقوبات وإنفاذ فعال

يتعّلــق هــذا المــؤ�ش بإنفــاذ القانــون والقــدرة عــى إظهــار ذلــك عمليــاً مــن خــال الإجــراءات المتخــذة. ويُعــدُّ وجــود الدليــل عــى إنفــاذ القانــون أمــراً 
ي محاربــة الفســاد.

ف وأصحــاب المصلحــة الآخريــن أن هــذا البلــد جــاّد �ف ثبــات للمواطنــ�ي ــاً لاإ وري رصف

ية مطالبــة أم غــري مطالبــة بإبــاغ ســلطات إنفــاذ القانــون عــن الدعــاءات الجديــرة بالّثقــة  ف الّتحقــق ممــا إذا كانــت الكيانــات المشــرت ويجــب عــى الُمقّيمــ�ي
بــاغ، وممــا إذا كانــت أم لــم تكــن هــذه الإجــراء مطبقــة  بوجــود فســاد، ومّمــا إذا كانــت أم لــم تكــن ثّمــة إجــراءات واضحــة معمــول بهــا للقيــام بهــذا الإ
بصــورة ممنهجــة عــى أرض الواقــع، ومّمــا إذا كانــت أم لــم تكــن تلــك التقاريــر الناتجــة عــن تطبيــق تلــك الإجــراءات تُتابــع، بطريقــة ُمّتســقة، مــن جانــب 

ســلطات إنفــاذ القانــون. 

ــذه  ــر ه اء أو حظ ــرش ــراءات ال ي إج
ــراد �ف كات والأف ــرش ــاركة ال ــق مش ــدف تعلي ــة به ق ــراءات ُمطبَّ ــة والإج ــن أن الأنظم ــق م ــم أن يتحّق ــى الُمقّي ــب ع ويج

المشــاركة. كمــا يجــب عــى المقّيــم تقييــم مــا إذا كانــت الإجــراءات تضمــن تطبيــق الأصــول / الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، ومــا إذا كانــت هــذه الأصــول 
ــق بطريقــة مّتســقة.  / الإجــراءات أم لــم تكــن تطّب

وينبغــي أيضــاً أن يكــون المقيــم قــادراً، عــى أقــل تقديــر، عــى الحصــول عــى بعــض الأدلــة عــى المحاكمــة والمعاقبــة عــى الممارســات الفاســدة. وكمــا 
ي تمــت 

يجــب عــى المقيــم امتــاك القــدرة عــى الحصــول عــى الأرقــام بشــأن عــدد قضايــا الفســاد الُمبّلــغ عنهــا مــن خــال النظــام، وعــدد الحــالت الــىت
بــاغ عنهــا منخفضــًة، عنــد ذلــك ينبغــي عــى التقريــر الــردي  ي تــم الإ

ي حوكمــت بالنســبة إل الحــالت الــىت
المحاكمــة عليهــا. فــإذا كانــت نســبة الحــالت الــىت

ح الأســباب المحتملــة. �ش

معايري التقييم

ط الإجراءات الحاكمة لعملية صنع القرار لدى هيئة الستئناف أن تكون القرارات: تشرت

ــات ذات أ.  دان ــا الإ ــاءات بالفســاد، وإجــراءات المتابعــة، ومنه ــن الدع ــاغ ع ب ــب الإ ــة يتطّل ــزة الحكومي ف الأجه ــ�ي ك ب يوجــد نظــام مشــرت
ــة ممنهجــة. ــق بطريق ك يُطّب ــأّن هــذا النظــام المشــرت ــت ب ــة تثب ــة، مــع وجــود أدل يات العام ــة بالمشــرت العاق

يتوفر نظام التعليق / والحرمان الذي يضمن اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة، ويتم تطبيقه باستمرار.ب. 

ي البلد من خال تطبيق العقوبات المنصوص عليها.*ج. 
ف المتعلقة بالممارسات الفاسدة يجري إنفاذها �ف تتوفر أدلة تثبت أن القوان�ي
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ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 14 )ج( - معيار التقييم )ب(: * المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

ي تمــت مقاضاتهــم / إدانتهم؛  •
كات / الأفــراد الــىت يات: عــدد الــرش ي المشــرت

ي قضايــا الحتيــال والفســاد �ف
ف �ف كات / الأفــراد المدانــ�ي عــدد الــرش

اء المســتقبلية )المعّلقــة مشــاركتهم / المحظورة مشــاركتهم(.   ي عمليــات الــرش
ف مــن المشــاركة �ف كات والأفــراد الممنوعــ�ي عــدد الــرش

المصدر: الوظيفة المعيارية / التنظيمية – هيئة مكافحة الفساد.

ي تمــت مقاضاتهــم  •
ف الــىت يات العامــة: عــدد الموظفــ�ي ي مجــال المشــرت

ي قضايــا الحتيــال والفســاد �ف
ف �ف ف المدانــ�ي ف الحكوميــ�ي عــدد الموظفــ�ي

 . ف / عــدد المدانــ�ي

المصدر: الوظيفة التنظيمية / المعيارية – هيئة مكافحة الفساد.

ف بمزاولــة ممارســات غــري أخاقيــة بمــا فيهــا تقديــم  • ي تعــرت
كات الــىت تقديــم الهدايــا لضمــان الحصــول عــى العقــود العامــة: عــدد الــرش

الهدايــا )%(.

المصدر: الدراسة المسحية

لمؤشر الفرعي 14 )د( – إطار مكافحة الفساد والتدريب على النزاهة

طــار، أو مــن وجــود تدابــري خاصــة أخــرى مثــل برامــج  يهتــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي بالتحقــق مــن وجــود إطــار مكافحــة الفســاد ومــدى وطبيعــة هــذا الإ
يات العامــة. ي منــع و / أو الكشــف عــن التحايــل والفســاد، المرتبطــان عــى وجــه التحديــد مــع المشــرت

ي يمكــن أن تســاعد �ف
اهــة، الــىت ف التدريــب عــى الرف

ف 
ّ يات، ويســند مســؤوليات واضحــة إل كل منهــم، ويعــ�ي ي نظــام المشــرت

وعــادًة مــا يشــمل إطــار مكافحــة الفســاد الشــامل جميــع أصحــاب المصلحــة �ف
هيئــة أو منظمــة عليــا )عــى ســبيل المثــال، هيئــة مكافحــة الفســاد(، مــزّودة بمكانــة عاليــة وســلطة كافيــة رفيعــة المســتوى لتكــون مســؤولًة عــن تنســيق 
نامــج. وقــد تختلــف المهــام المســندة إل هيئــة مكافحــة الفســاد مــن بلــد إل آخــر. وعــى ســبيل المثــال، فقــد تكــون مهمــة هيئــات مكافحــة  ورصــد الرب
ــف  ــع وكش ــا جم ــا يمكنه ــعة، كم ــة واس ــلطات تحقيقي ــع بس ــا، وتتمت ــكوك به ــاد المش ــالت الفس ــن ح ــاغ ع ب ــة لاإ ــوات آمن ــري قن ي توف

ــل �ف ــاد تتمّث الفس
ي ذلــك الممارســات الدوليــة الجيــدة.

المعلومــات عــن مالــ�ي المنفعــة، مّتبعــة �ف

ية هــي المســؤولة عــن تشــغيل ومراقبــة نظــام فّعــال يّتصــف بالّشــفافية، وعــن توفــري المعلومــات العامــة لتعزيــز المســاءلة  وتكــون الكيانــات المشــرت
ي حــال 

ي حــال وجــود محاولــة للّتحايــل أو الفســاد، أو �ف
بــاغ )إعــداد التقاريــر( والقنــوات �ف والشــفافية. ولتعزيــز الوعــي وتوضيــح المســؤوليات ومتطلبــات الإ

امــج عــى أنهــا جهــد منســق )يشــمل  م تلــك الرب اهــة، وتُقــدَّ ف يات، فينبغــي وضــع برامــج للتدريــب عــى الرف ي المشــرت
وجــود شــكوك بوقــوع تحايــل أو فســاد �ف

ــة  اء أن تكــون ُملزَم ي مجــال الــرش
ــة �ف ــة / التنظيميــة(. ويتوجــب عــى القــوى العامل ــة مكافحــة الفســاد، والمؤسســات المعياري ية، وهيئ ــات المشــرت الكيان

ي هــذا التدريــب بصــورة دوريــة منتظمــة.
بالمشــاركة �ف

لمــان أو مجلــس الشــيوخ(  ي الرب
ي )عــى ســبيل المثــال، كمــا �ف

اف القانــو�ف �ش كذلــك فــإّن هيئــات الرقابــة )الســلطة العليــا لمراجعــة الحســابات( وهيئــات الإ
ي فتكــون هــي المســؤولة عــن عمليــات التدقيــق 

هــي المســؤولة عــن تتبــع وكشــف وإدانــة المخالفــات أو حــالت الفســاد. أمــا منظمــات المجتمــع المــد�ف
ي المنظمــات غــري الحكوميــة، والوســط 

اء لحمايــة المصلحــة العامــة. ويمكــن أن تشــمل منظمــات المجتمــع المــد�ف الجتماعــي، وعــن رصــد عمليــات الــرش
ي أغلــب الأحيــان، عــى شــكل محاكــم خاصــة 

الأكاديمــي، والنقابــات، وغــرف التجــارة والنقابــات المهنيــة والصحافــة. وتشــارك الســلطة القضائيــة أيضــاً، �ف
ــاً. ومــن الأمــور الهامــة  ــا الفســاد وماحقتهــا قضائي ي قضاي

لمكافحــة الفســاد، وهيئــات تحقيــق ُمكرّســة لهــذا الغــرض، وتكــون مســؤولة عــن التحقيــق �ف
أيضــاً وجــود حمــات حكوميــة للتثقيــف والتوعيــة العامــة، كجــزء مــن الجهــود الراميــة إل تغيــري الســلوك الجتماعــي فيمــا يتعلــق بالممارســات الفاســدة 
ونيــة  لكرت ي والحكومــة الإ

و�ف لكــرت اء الإ اتيجيات مكافحــة الفســاد اســتخدام تقنيــات حديثــة لتعزيــز خدمــات الــرش والتســامح بشــأنها. وعــادة مــا تشــمل اســرت
ي تشــري إل فســاد محتمــل، وإعــداد التقاريــر الســنوية لتعزيــز 

للحــد مــن مخاطــر تيســري المدفوعــات، وتوصيــف الأعــام الحمــراء )عامــات الخطــر( الــىت
الوعــي والحــوار المفتــوح.

وينبغــي عــى الُمقّيــم تقييــم إل أي مــدى يتــم تنظيــم كل أو بعــض هــذه الإجــراءات باعتبارهــا بمثابــة جهــد منســق. وهــذا يشــمل أيضــاً مــا يكفــي مــن 
ــات أو  ــل الجه ــن قب ــادرة م ــة للمب وك ــة، ومرت ــب معزول ي الغال

ــون هــذه الإجــراءات �ف ــدى تك ــور، وال أي م ــة والجمه ــل الحكوم ــن قب ام م ف ــرت ــوارد والل الم
ــة. المنظمــات الفردي
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معايري التقييم

طــار عــدة جهــات أ.  ي الحكومــة، ويضــم الإ
ي البلــد إطــار شــامل لمكافحــة الفســاد لمنــع وكشــف الفســاد، والمعاقبــة عــى وقوعــه، �ف

يتوفــر �ف
ف الطــاع بهــا. 

ّ ي يتعــ�ي
ف هــذه الجهــات مــن الضطــاع بمســؤولياتها الــىت مختصــة لديهــا مســتوى مــن المســؤولية والقــدرة عــى تمكــ�ي

ي تحديــد مخاطــر الفســاد )الّرايــات الحمــراء( بطريقــة ممنهجــة، ب. 
كجــز مــن إطــار مكافحــة الفســاد، تُوجــد آليــة عاملــة ويتــم اســتخدامها �ف

يات العامــة. ي دورة المشــرت
ي تخفيــف هــذه المخاطــر �ف

و�ف

دانــات القانونيــة المتصلــة بالفســاد، ويتــم نــرش التقاريــر ج.  كجــزء مــن إطــار مكافحــة الفســاد، يتــم تجميــع إحصــاءات عــن الإجــراءات والإ
ذات الصلــة ســنوياً.

يات، والوقاية منه. د.  توجد تدابري خاصة معمول بها للكشف عن الفساد المرتبط بالمشرت

ي هذا التدريب.ه. 
يات بانتظام �ف اهة، وتشارك القوى العاملة بالمشرت ف تقديم برامج تدريبية خاصة حول الرف

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 14 )د( - معيار التقييم )أ(: * المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

النسبة المئوية لاآراء المؤيدة من قبل الجمهور عى مدى فعالية التدابري لمكافحة الفساد )% من الإجابات(. •

المصدر: الدراسة المسحية.

المؤشر الفرعي 14 )هـ( - دعم أصحاب المصلحة لتعزيز النزاهة في المشتريات

ي تحظــى 
ي وجــود منظمــات مجتمــع مــد�ف

اء ســليمة. وقــد يتجــّى ذلــك �ف ي الحفــاظ عــى بيئــة �ش
ف العــام والخــاص �ف ــم هــذا المــؤ�ش قــوة القطاعــ�ي يُقّي

اف، وممارســة الرقابــة الجتماعيــة. كمــا  �ش اء ضمــن جــداول أعمالهــا و / أو تعمــل بنشــاط لتوفــري الإ ــز عــى عمليــات الــرش ام والمصداقيــة، وتُرّك بالحــرت
ي أن تلعــب دوراً فّعــالً، كطــرف ثالــث مراقــب عندمــا يكــون لديهــا ضمانــات حكوميــة للقيــام بوظائفهــا، وعندمــا يتــم 

يمكــن لمنظمــات المجتمــع المــد�ف
ي معالجــة 

عــام، إذا كانــت حــرّة وحســنة الّطــاع، أن تــؤدي دوراً نشــيطاً �ف ويــج لعملهــا ويتــم قبولــه مــن الجمهــور، بصفــة عامــة. وبوســع وســائل الإ الرت
يات العامــة. ي المشــرت

ي �ف
اهــة، والســلوك الأخــا�ت ف ّ الرف

ي يتــّم تنفيذهــا 
ف أيضــاً تقييــم مــا إذا كانــت جمعيــات الأعمــال )النقابــات المهنيــة( تعمــل عــى تعزيــز أطــر مكافحــة الفســاد الــىت كمــا يجــب عــى الُمقّيمــ�ي

ــة. ويمكــن، عــى ســبيل  ــال داخلي ــري امتث اهــة مــن خــال وضــع تداب ف ي دعــم الرف
ــكاً فاعــاً �ف ي ــح جانــب العــرض �ش ــن. ويمكــن أن يصب ــل الموردي مــن قب

اهــة و / أو عــى إجــراءات الرقابــة الداخليــة الُمحّســنة. ف ف عــى الرف امــج أن تركــز عــى مدونــات قواعــد الســلوك، وتدريــب الموظفــ�ي المثــال، للرب

ي إيجــاد 
ف جــزءاً هامــاً �ف ام مــن جانــب الحكومــة، ونوعيــة النقــاش والمســاهمات مــن جميــع أصحــاب المصلحــة المهتمــ�ي حيــب والحــرت ويُعــدُّ موقــف الرت

، ول يتــم فيهــا التســامح مــع النحرافــات.  ي
اهــة والســلوك الأخــا�ت ف بيئــة يتوقــع أن تســودها قيــم الرف

معايري التقييم

ي قوية وموثوقة بها تمارس دور المراجعة والرقابة الجتماعية.أ. 
توجد منظمات مجتمع مد�ف

ي لتــؤدي دوراً فّعــالً كطــرف ثالــث مراقــب، يضــمُّ قنــوات واضحــة للمشــاركة والتغذيــة ب. 
توجــد بيئــة تمكينّيــة لمنظمــات المجتمــع المــد�ف

ف تشــجعهما الحكومــة. الراجعــة اللتــ�ي

يات العامة. *ج.  ف نزاهة المشرت ي تشكيل وتحس�ي
ي يُسهم �ف

توجد أدلة عى أن المجتمع المد�ف

ــال، مــن د.  يات العامــة، عــى ســبيل المث ي المشــرت
ي �ف

اهــة والســلوك الأخــا�ت ف ــات الأعمــال بنشــاط الرف ــات / جمعي يدعــم المــوردون ونقاب
ــة. * ــال الداخلي ــري المتث خــال تداب



67

يات العامة القسم الثالث – تقييم نظم المش�ت
يات العامة   الركن الرابع. مساءلة ونزاهة وشفافية نظام المش�ت

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 14 )هـ( - معيار التقييم )ج(: * المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

ــاط  • ــوم بنش ي تق
ــىت ــة(، ال ي الدولي

ــد�ف ــع الم ــات المجتم ــة لمنظم ــب الوطني ــمل المكات ــىي )وتش ي المح
ــد�ف ــع الم ــات المجتم ــدد منظم ع

ــة. يات العام ــرت ــى المش ــة ع ــة الجتماعي اف والرقاب �ش ــالإ ب

المصدر: الدراسة المسحية.

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 14 )هـ( - معيار التقييم )د(: * المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

عدد الموردين الذين لديهم تدابري امتثال داخلية معمول بها )%(. •

المصدر: قاعدة بيانات الموردين 34 .

المؤشر الفرعي 14 )و( – آلية آمنة لإلبالغ عن الممارسات المحظورة أو السلوك غير األخالقي

بــاغ عــن الممارســات المحظــورة كقضايــا التحايــل والفســاد أو  يُقّيــم هــذا المــؤ�ش الفرعــي الأمــور التاليــة: 11( مــا إذا كان البلــد يوفــر أم ل يوّفــر نظامــاً لاإ
يــن  يــة وحمايــة الُمخرب يعــات والأجهــزة توّفــر الّرّ يعاتــه وأجهزتــه المؤّسســية. 2( ومــا إذا كانــت هــذه الترش ، مــن خــال ترش ي

هــا أو أي ســلوك غــري أخــا�ت غري
ي تُّتخــذ لمعالجــة 

ي يتــم التحّقــق منهــا مــن خــال إجــراءات لحقــة، والــىت
عــن المخالفــات. ويجــب أن يُنظــر إل النظــام عــى أنــه يتفاعــل مــع التقاريــر الــىت

ي حــال تــم تأســيس نظــام يســتقبل التقاريــر، وتــم توليــد بيانــات تشــري إل إجــراء عــدد مــن التحقيقــات والإجــراءات المتخــذة، 
القضايــا المبلــغ عنهــا. و�ف

ي العتبــار.
ينبغــي أن تؤخــذ هــذه المعلومــات �ف

معايري التقييم

بــاغ عــن حــالت الحتيــال أو الفســاد أو الممارســات المحظــورة الأخــرى، أو أي أ.  يَتوّفــر قنــوات آمنــة، يســهل الوصــول إليهــا وّ�يــة لاإ
. ي

ســلوك غــري أخــا�ت

ي الأداء.ب. 
ين عن المخالفات، ويعترب هؤلء الأشخاص فّعالون �ف توجد أحكام قانونية لحماية الأشخاص المخرب

فصاحات.ج.  ي مجال متابعة الإ
يوجد نظام يؤدي وظائفه �ف

فصاح عن هذه التفاصيل ليس شرطاً، بصفة عامة. ويجب أن تحتوي قاعد البيانات على تفاصيل التقديم المتعلقة بالمتثال. الإ  34

المؤشر الفرعي 14 )ز( – مدّونة قواعد السلوك / مدّونة األخالقيات وقواعد اإلفصاح المالي

ضافــة إل ذلــك، يجــب أن تكــون هنــاك  . وبالإ ف ف العموميــ�ي ي البلــد مدّونــة لقواعــد الســلوك / لاأخاقيــات تُطّبــق عــى جميــع الموظفــ�ي
ينبغــي أن يتوفــر �ف

، عــى  ف ف العموميــ�ي فصــاح المــالي للموظفــ�ي يات العامــة. وقــد أثبتــت متطلبــات الإ ي مجــال المشــرت
ف �ف أحــكام خاصــة نافــذة المفعــول لأولئــك العاملــ�ي

ي المســاعدة عــى منــع الممارســات غــري الأخاقيــة أو الفاســدة. وينبغــي تنفيــذ برامــج تدريبيــة منتظمــة لجميــع 
ة �ف وجــه الخصــوص، بأنهــا ذات فائــدة كبــري

. ف لزيــادة واســتدامة الوعــي بالمتطلبــات وضمــان التنفيــذ الفعــال لهــذه التدابــري ف الحكوميــ�ي المســؤول�ي
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معايري التقييم

ي أ. 
ف �ف توجــد مدونــة لقواعــد الســلوك أو مدّونــة للقواعــد الأخاقيــة خاصــة بموظفــي الحكومــة، إل جانــب وجــود أحــكام معينــة للمعنيــ�ي

يات. * ي ذلــك المشــرت
إدارة الماليــة العامــة، بمــا �ف

يُحّدد القانون المساءلت عن صناعة القرار، ويُخضع صناع القرار لمتطلبات إفصاح مالية محددة. *ب. 

القانون يفرض إلزامية المتثال، وتكون العواقب إما إدارية وإما جنائية.ج. 

.د.  م برامج تدريبية دورية منتظمة لضمان الوعي والتنفيذ المستدام للتدابري تُقدَّ

ــة، وتكــون متاحــًة ه.  ــة المنفعــة بطريقــة منهجي ، والمعلومــات عــن ملكي فصــاح المــالي ــح، واســتمارات الإ ــات تضــارب المصال ــّدم بيان تُق
يات العامــة.  ــة مــن مخاطــر الفســاد مــن خــال دورة المشــرت ــاع القــرار، للوقاي ويمكــن الحصــول عليهــا مــن صّن

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 14 )ز( - معيار التقييم )أ(: *المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

ي  •
ف �ف ي لديهــا مدونــة لقواعــد الســلوك أو للقواعــد الأخاقيــة إلزاميــة الطابــع، ترافقهــا أحــكام خاصــة للمعنيــ�ي

ية الــىت انســبة الكيانــات المشــرت
ية(. يات )نســبة مئويــة مــن العــدد الإجمــالي للكيانــات المشــرت ي ذلــك المشــرت

إدارة الماليــة العامــة، بمــا �ف

المصدر: الوظيفة المعيارية / التنظيمية.

ثبات تقييم المؤ�ش الفرعي 14 )ز( - معيار التقييم )ب(: *المؤ�ش الكمي الموىص به لإ

طه  • ــذي يشــرت ــوع ال ــن المجم ــة م ــة )نســبة مئوي ــة المالي ــرار الذم ــاذج إق ــوا نم ــن قدم ــة الذي يات العام ي المشــرت
المســؤولون المشــاركون �ف

ــون(. القان

المصدر: الوظيفة المعيارية / التنظيمية.
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الملحق األول – نظام مؤشرات منهجية تقييم نظم الشراء

الركن األول – اإلطار القانوني والتنظيمي والسياسات

اإلطار القانوني للمشتريات العامة يحقق المبادئ المتفق عليها ويتوافق مع االلتزامات الواجبة التطبيق.1

ي والتنظيمي 
طار القانو�ف 1 )أ( نطاق التطبيق وتغطية الإ

اء 1 )ب( طرق الرش

عان والحدود الزمنية  1 )ج( قواعد الإ

1 )د( قواعد المشاركة 

اء والمواصفات  1 )هـ( وثائق الرش

1 )و( معايري تقييم وإرساء العقود

1 )ز( تقديم العطاءات واستامها وفتحها

ي الطعن والستئناف
1 )ح( الحق �ف

1 )ط( إدارة العقود

ونية( لكرت يات الإ ي )المشرت
و�ف لكرت اء الإ 1 )ي( الرش

ونية لكرت 1 )ك( معايري حفظ السجات والوثائق والبيانات الإ

يعات المتخصصة ي الترش
اء العام( �ف يات العامة )الرش 1 )ل( مبادئ المشرت

تنفيذ اللوائح )األنظمة( واألدوات يدعم اإلطار القانوني2

2 )أ( تنفيذ اللوائح لتحديد العمليات والإجراءات   

اء السلع والأشغال والخدمات   اء النموذجية الخاصة برش 2 )ب( وثائق الرش

وط العقد القياسية 2 )ج( �ش

ية 2 )د( دليل المستخدم أو دليل الكيانات المشرت

اإلطار القانوني والسياساتي يدعم التنمية المستدامة للبلد، وينّفذ االلتزامات الدولية3

يات العامة المستدامة  3 )أ( المشرت

امات الناشئة عن التفاقيات الدولية ف 3 )ب( اللرت
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الركن الثاني -اإلطار المؤسسي والقدرات اإلدارية

تعميم نظام المشتريات العامة وإدماجه تمامًا في نظام إدارة المالية العامة4

يات ودورة الموازنة 4 )أ( التخطيط للمشرت

يات 4 )ب( الإجراءات المالية ودورة المشرت

للبلد مؤسسة مسؤولة عن الوظيفة المعيارية / التنظيمية5

ي لوظيفة المؤسسة المعيارية / التنظيمية
5 )أ( الوضع والأساس القانو�ف

5 )ب( مسؤوليات الوظيفة المعيارية / التنظيمية 

، ومستوى الستقالية والصاحية ف 5 )ج( التنظيم، والتمويل، والرّفد بالموظف�ي

5 )د( تجنب تضارب المصالح

الكيانات المشترية والّتفويضات اإللزامية الممنوحة لها ُمعّرفة بوضوح 6

ية، ومسؤولياتها وصاحياتها الرسمية  6 )أ( تعريف الكيانات المشرت

يات المركزية 6 )ب( هيئة المشرت

المشتريات العامة ُمدمجة في نظام معلومات فعال7

يات العامة مدعوم من تقنية المعلومات 7 )أ( نرش معلومات المشرت

ي
و�ف لكرت اء الإ 7 )ب( استخدام الرش

يات اتيجيات إدارة بيانات المشرت 7 )ج( اسرت

نظام المشتريات العامة لديه قدرة قوية على التطوير والتحسين8

8 )أ( التدريب والمشورة والمساعدة

يات كمهنة اف بالمشرت 8 )ب( العرت

ف النظام 8 )ج( رصد الأداء لتحس�ي

الركن الثالث – عمليات الشراء وممارسات السوق

ممارسات المشتريات العامة تحقق األهداف المعلنة9

9 )أ( التخطيط

9 )ب( الختيار والتعاقد

9 )ج( مزاولة إدارة العقود

سوق المشتريات العامة تعمل بكامل طاقتها10

ف العام والخاص ف القطاع�ي اكة ب�ي 10 )أ( الحوار والرش

يات العامة 10 )ب( تنظيم القطاع الخاص والوصول إل سوق المشرت

اتيجيات القطاعات 10 )ج( القطاعات الرئيسة واسرت
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الركن الرابع – المساءلة والنزاهة والشفافية التي يّتصف بها نظام المشتريات العامة

الشفافية ومشاركة المجتمع المدني تعززان النزاهة في المشتريات العامة11

11 )أ( بيئة تمكينية للتشاور مع الجمهور واضّطاع الجمهور بالرصد 

ي الوقت المناسب وبشكل يفي بالغرض
11 )ب( حصول الجمهور عى المعلومات �ف

ي
ة للمجتمع المد�ف 11 )ج( المشاركة المبا�ش

لدى الدولة نظم فّعالة للرقابة والتدقيق12

ي والتنظيم وإجراءات نظام الرقابة
طار القانو�ف 12 )أ( الإ

يات العامة ي المشرت
12 )ب( تنسيق ضوابط الرقابة وعمليات التدقيق �ف

12 )ج( إنفاذ ومتابعة النتائج والتوصيات

يات 12 )د( التأهيل والتدريب عى إجراء عمليات تدقيق المشرت

آليات االستئناف )الطعن( الخاصة بالمشتريات فّعالة وكفؤة 13

13 )أ( عمليات الطعون والستئناف

13 )ب( استقالية هيئة الستئناف وقدراتها

13 )ج( قرارات هيئة الستئناف

لدى البلد تدابير أخالقية وتدابير ُأخرى لمكافحة الفساد معموٌل بها14

ي للممارسات المحظورة، وتضارب المصالح، والمسؤوليات، والمساءلت، والعقوبات المرتبطة بها
14 )أ( التعريف القانو�ف

اء ي وثائق الرش
14 )ب( أحكام الممارسات المحظورة �ف

14 )ج( نظم عقوبات وإنفاذ فعال

اهة ف 14 )د( إطار مكافحة الفساد والتدريب عى الرف

يات ي المشرت
اهة �ف ف 14 )هـ( دعم أصحاب المصلحة لتعزيز الرف

ي
باغ عن الممارسات المحظورة أو السلوك غري الأخا�ت 14 )و( آلية آمنة لاإ

فصاح المالي 14 )ز( مدونة السلوك / مدونة الأخاقيات وقواعد الإ
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الملحق الثاني – ضوابط تقييم منهجية تقييم نظم المشتريات 
موضحة بمؤشرات كمية

ية لها و2 لكيانات1 المشرت

المؤشرات الكميةالمؤشر
)الحد األدنى(

مؤشرات كمية إضافية موصى بها

ودورة 4 )ب( الماليــة  الإجــراءات 
ت يا لمشــرت ا

ي 
ــع �ف ــري تدف ــم )ب(: الفوات ــار التقيي ــات معي إثب

وقتهــا )%( 

دارة المالية العامة المصدر: نظم الإ

5 )د( معيــار التقييــم )أ(: إدراك أن المؤسســة التنظيميــة المعيارية تجنب تضارب المصالح5 )د(
تخلــو مــن تضــارب المصالــح )% نســبة مئويــة مــن الإجابات(

المصدر: الدراسة المسحية

ية، 6 )أ( المشــرت الكيانــات  تعريــف 
وصاحياتهــا  ومســؤولياتها 

لرســمية ا

اء معّينــة  لهــا وظيفــة �ش ية  المشــرت الكيانــات 
ية( ــرت ــات المش ــدد الكيان ــن ع ــة )% م ومتخصص

المصدر: الوظيفة التنظيمية المعيارية

ــة 7 )أ( اء العام ــرش ــات ال ــرش معلوم ن
ــات. ــة المعلوم ــة بتقني مدعوم

ثبات معيار التقييم )ج(: لإ

اء  • لهــا وظيفــة �ش ية  المشــرت الكيانــات 
عــدد  مــن   %( ومتخصصــة  معّينــة 

ية( المشــرت الكيانــات 

المصدر: الوظيفة التنظيمية المعيارية

ثبات معيار التقييم )ج(:  لإ

ــدد  • ــن ع ــورة )% م اء المنش ــرش ــط ال خط
ــة( 35 اء المطلوب ــرش ــط ال خط

ونية المركزية لكرت المصدر: البوابة الإ

ثبات معيار التقييم )ج(:  لإ

اء الأساســية المنشــورة  • معلومــات الــرش
يات  )% مــن العــدد  مــع دورة المشــرت
تقديــم  دعــوات  للعقــود(،  الــكىي 
العطــاءات، إرســاء العقــود )الغــرض، 
ات(.  المــورد، القيمــة، التعديــات الّتغيري
العقــد  بتنفيــذ  المتعلقــة  التفاصيــل 
نجــاز،  الإ المرجعيــة،  القيــاس  )نقــاط 
اء  الــرش إحصــاءات  والمدفوعــات(: 

الســنوية

ونية المركزية  لكرت المصدر: البوابة الإ

ثبات معيار التقييم )ج(:   لإ

ــار  • ط ــن الإ ــتئناف ضم ــرارات الس ــرش ق ن
ــون )%( ي المحــدد بالقان

ــىف الزم

ونية المركزية لكرت المصدر: البوابة الإ

7 )أ( معيار التقييم )هـ(

ي صيــغ بيانــات 
اء منشــورة �ف  حصــة مــن معلومــات وبيانــات الــرش

مفتوحــة )%(

ونية المركزية لكرت المصدر: البوابة الإ

)PEFA PI-24.3 )2 مؤشر الأداء 3-24 )2( ضمن تقييمات النفقات العامة والمساءلة المالية  35

)PEFA PI-24.3 )3, 4, 5, 6 مؤشر الأداء 24 – 3 )3، 4، 5، 6( ضمن تقييمات النفقات العامة والمساءلة المالية  36
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ي 7 )ب(
و�ف لكــرت الإ اء  الــرش اســتخدام 

ونيــة( لكرت الإ يات  )المشــرت
ثبات معيار التقييم )أ(: لإ

ونية لكرت يات الإ استخدام المشرت

ونيــة -  • لكرت يات الإ عــدد إجــراءات المشــرت
% مــن عــدد الإجــراءات

. ي
و�ف لكرت اء الإ المصدر: نظام الرش

ثبات معيار التقييم )أ(: لإ

ونية لكرت يات الإ استخدام المشرت

ــة  • وني لكرت يات الإ ــرت ــراءات المش ــة إج قيم
ــراءات( ــة لاإج ــة الإجمالي ــن القيم )% م

ي
و�ف لكرت اء الإ المصدر: نظام الرش

7 )ب( معيار التقييم )د(: 

ونياً )%( • تقديم العطاءات إلكرت

ي
و�ف لكرت اء الإ المصدر: نظام الرش

7 )ب( معيار التقييم )د(: 

ة  • كات صغــرى وصغــري العطــاءات المقدمــة مــن قبــل �ش
ومتوســطة الحجــم )%(

ي
و�ف لكرت اء الإ المصدر: نظام الرش

بيانــات 7 )ج( إدارة  اتيجيات  اســرت
ت يا لمشــرت ا

ثبات معيار التقييم )د(:  لإ

العدد الكىي للعقود •

ثبات معيار التقييم )د(:  لإ

القيمة الإجمالية للعقود •

ثبات معيار التقييم )د(:  لإ

مــن  • كحصــة  الحكوميــة  يات  المشــرت
نفــاق الحكومــي وكحصــة مــن إجمــالي  الإ

. الناتــج المحــىي

ثبات معيار التقييم )د(:  لإ

تــّم  • ي 
الــىت للعقــود  الإجماليــة  القيمــة 

ي 
إرســاؤها مــن خــال طــرق تنافســية �ف

أحــدث ســنة ماليــة 37 

 – التنظيميــة  المعياريــة  الوظيفــة  المصــدر: 

ي
و�ف لكــرت الإ اء  الــرش نظــام 

9 )ب( معيار التقييم )ح(الختيار والتعاقد9 )ب(

اء الســلع، الأشــغال والخدمــات:  متوســط الزمــن المســتغرق لــرش
عــان / اســتدراج العــروض / وتوقيــع  ف الإ عــدد الأيــام مــا بــ�ي

ــتخدمة( اء مس ــة �ش ــكل طريق ــد )ل العق

9 )ب( معيار التقييم )ح(

ــة  ــكل طريق ــتجابت، ل ي اس
ــىت ــاءات )و %( ال ــدد العط ــط ع متوس

مســتخدمة 

9 )ب( معيار التقييم )ح(

ــات  ــاً بمتطلب ــة تمام م ف ــت ملرت ــت وكان ي أجري
ــىت ــات ال حصــة العملي

ــرش )مــن %( الن

9 )ب( معيار التقييم )ي(

عدد )و %( للعمليات الناجحة:

ي تم إرساؤها بنجاح •
الىت

أو فشلت •

أو أُلغيت  •

ي •
أو أُرسيت خال إطار زمىف

مصدر للجميع:

اء عينة من حالت الرش

 1 مؤ�ش

PEFA Indicator PI-24.1 دارة المالية مؤشر الأداء 1-24 تقييمات النفقات العامة والإ  37
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ي مزاولة إدارة العقود9)ج(
ثبــات معيــار التقييــم )ز(: حصــة العقــود الــىت لإ
لهــا ســجات كاملــة دقيقــة وقاعــدة بيانــات 38 

9 )ج( معيار التقييم )أ(: 

الوقت المستغرق )% ومتوسط التأخري بالأيام(

9 )ج( معيار التقييم )ب(

ي كمــا هــو منصــوص 
تنفيــذ تدابــري مراقبــة الجــودة والقبــول النهــا�أ

ي العقــد )%(
عليــه �ف

9 )ج( معيار التقييم )د(

التعديــات عــى العقــود )% مــن العــدد الــكىي للعقــود، متوســط 
ي قيمــة العقــود )%(

الزيــادة �ف

ي قيمة العقود )%(
متوسط الزيادة �ف

9 )ج( معيار التقييم )و(

: ي
ة من المجتمع المد�ف النسبة المئوية للعقود بمشاركة مبا�ش

مرحلة التخطيط •

فتح العروض / العطاءات •

التقييم وإرساء العقد كما هو مسموح به •

تنفيذ العقد •

ف 10)أ( بــ�ي اكات  والــرش الحــوار 
والخــاص العــام  ف  القطاعــ�ي

10 )أ( معيار التقييم )أ(

ف العــام  ف القطاعــ�ي ي المشــاركة بــ�ي
إدراك النفتــاح والفعاليــة �ف

والخــاص )%مــن الإجابــات(

المصدر: الدراسة المسحية

الخــاص 10 )ب( القطــاع  تنظيــم 
ســوق  إل  والوصــول 

العامــة يات  المشــرت

ــة  ف كحص ــجل�ي ــن المس ــدد الموردي ــم )أ(: ع ــار التقيي 10 )ب( معي
ــد )%(  ي البل

ــن �ف ــكىي للموردي مــن العــدد ال

ــن  ف الذي ــن المســجل�ي ــم )أ(: حصــة الموردي ــار التقيي 10 )ب( معي
ــن  ــكىي م ــدد ال ــن الع ــم )% م ــة عليه ــود حكومي ــاء عق ــم إرس ت

ف  المورديــن المســجل�ي

ي / قاعدة بيانات الموردين
و�ف لكرت اء الإ المصدر: نظام الرش

ي 
ــىت ــود ال ــة العق ــكىي وقيم ــدد ال ــم )أ(: الع ــار التقيي 10 )ب( معي

العــدد  مــن   %( الأجنبيــة   / المحليــة  كات  الــرش عــى  أرســيت 
) الإجمــالي

/ قاعدة بيانات الموردين ي
و�ف لكرت اء الإ المصدر: نظام الرش

10)ب( معيار التقييم )ب(

يات  ي ســوق المشــرت
كات لمــدى مائمــة الظــروف �ف إدراك الــرش

ــة  العام

المصدر: الدراسة المسحية

ضوابــط 12 )ب( ف  بــ�ي التنســيق 
ي 

الرقابــة وعمليــات التدقيــق �ف
العامــة يات  المشــرت

12 )ب( معيار التقييم )ج(:

ــذت  ي نف
ــىت يات ال ــرت ــة للمش ــق المتخصص ــات التدقي ــدد عملي ع

ــق )%( ــالي لعمليــات التدقي بالمقارنــة مــع العــدد الإجم

الماليــة  للرقابــة  العــالي  الجهــاز   / الماليــة  وزارة  المصــدر: 
ســبة لمحا وا

أداء  تدقيــق  عمليــات  حصــة  )ج(:  التقييــم  معيــار  )ب(   12
ــق  ــات تدقي ــذت مــن العــدد الإجمــالي لعملي ي نّف

ــىت يات ال المشــرت
يات  المشــرت

الماليــة  للرقابــة  العــالي  الجهــاز   / الماليــة  وزارة  المصــدر: 
ســبة لمحا وا  d1

PEFA Indicator PI-24.2 دارة المالية مؤشر الأداء 24 – 2 ضمن تقييمات النفقات العامة والإ  38
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النتائــج 12 )ج( ومتابعــة  إنفــاذ 
ت صيــا لتو ا و

12)ج( معيار التقييم )أ(: 

حصــة التوصيــات الخاصــة بعمليــات التدقيــق الداخــىي والخارجي 
ي القانــون )%(

ي وقتهــا المحــدد �ف
ي تــم تنفيذهــا �ف

الــىت

الماليــة  للرقابــة  العــالي  الجهــاز   / الماليــة  وزارة  المصــدر: 
ســبة لمحا وا

ــراء 12 )د( ــب لإج ــات والتدري المؤه
يات ــرت ــق المش ــات تدقي عملي

12 )د( معيار التقييم )أ(

ف  ف الداخلّيــ�ي ي عقــدت لتدريــب المدّققــ�ي
عــدد دورات التدريــب الــىت

يات العامــة ي مجــال تدقيــق المشــرت
ف �ف والخارجّيــ�ي

الماليــة  للرقابــة  العــالي  الجهــاز   / الماليــة  وزارة  المصــدر: 
ســبة.  لمحا وا

12 )د( معيار التقييم )أ(:

يات  ي مجــال المشــرت
ف الذيــن تــم تدريبهــم �ف نســبة المدققــ�ي

 .) ف العامــة )% مــن مجمــوع المدّققــ�ي

الماليــة  للرقابــة  العــالي  الجهــاز   / الماليــة  وزارة  المصــدر: 
ســبة لمحا وا

ثبات معيار التقييم )ج(: عملية الطعون والستئناف13 )أ( لإ

ــود  ــدد العق ــن ع ــتئناف )% م ــات الس ــدد طلب ع
ي تمــت إرســاؤها(

ــىت ال

المصدر: هيئة الستئناف

13 )أ( معيار التقييم )ج(

ي تم إنفاذها.
عدد القرارات )النسبة المئوية( للقرارات الىت

المصدر: هيئة الستئناف

هيئــة 13 )ب( وقــدرة  اســتقالية 
ف ســتئنا ل ا

ثباتمعيار التقييم )ه(:  لإ

ي تــم حلهــا 
عــدد طلبــات الســتئناف الــىت

ــون /  ــددة بالقان ــة المح ة الزمني ــرت ــن الف ضم
ــة المحــددة  ة الزمني ــا الفــرت ي تجــاوز حّله

ــىت ال
ي لــم يتــم حّلهــا )% مــن 

بالقانــون / الــىت
.) العــدد الإجمــالي

المصدر: هيئة الستئناف

إثبات معيار التقييم )د(: قرارات هيئة الستئناف13 )ج(

ــا  ه ــم نرش ي ت
ــىت ــتئناف ال ــرارات الس ــة ق حص

نــت  نرت عــى المنصــة المركزيــة عــى شــبكة الإ
ــون )مــن%( ضمــن الزمــن المحــدد بالقان

ونية لكرت المصدر: البوابة المركزية الإ

13 )ج( معيار التقييم )ب(:

حصــة المورديــن الذيــن يدركــون أن نظــام الطعــون والســتئناف 
نظــام موثــوق بــه )% مــن الإجابــات(

المصدر: الدراسة المسحية

13 )ج( معيار التقييم )ب(:

ــتئناف  ــة الس ــرارات هيئ ــأن ق ــون ب ــن يدرك ــن الذي ــة الموردي حص
ــات( ــقة )% الإجاب متس

13 )ج( معيار التقييم )ج(: 

ي، لصالــح  نتائــج الســتئناف )المســتبعدة، لصالــح الكيــان المشــرت
مقــدم الســتئناف( )%(

المصدر: هيئة الستئناف
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14 )ج( معيار التقييم )ب(:نظام عقوبات وإنفاذ فّعال14 )ج(

ــات  ي عملي
ــال وفســاد �ف ــون بأفعــال احتي كات والأفــراد المدان الــرش

اء الــرش

كات والأفــراد الذيــن تتــم مقاضاتهــم / المدانــون،  عــدد الــرش
اء حكوميــة  ي عمليــات �ش

الممنوعــون مــن المشــاركة مســتقباً �ف
)تعليــق / حرمــان(

المصدر: الوظيفة التنظيمية المعيارية

14 )ج( معيار التقييم )ب(:

ي 
الموظفــون الحكوميــون المدانــون بأعمــال احتيــال وفســاد �ف

ــم /  ــم مقاضاته ــن تت ف الذي ــ�ي ــدد الموظف ــة: ع يات العام ــرت المش
ف ــ�ي المدان

المصدر: الوظيفة التنظيمية المعيارية

14 )ج( معيار التقييم )ب(:

كات  تقديــم هدايــا لضمــان الحصــول عــى عقــود عامــة: عدد الــرش
فــت بقيامهــا بممارســات غــري أخاقيــة بمــا فيهــا تقديــم  ي اعرت

الــىت
الهدايــا )%(

الفســاد 14 )د( مكافحــة  إطــار 
اهــة ف الرف عــى  والتدريــب 

14 )د( معيار التقييم )أ(: 

ي لتدابري مكافحة الفساد. النسبة المئوية لرأي الجمهور المحا�ب

المصدر: الدراسة المسحية

المصلحــة 14 )هـ( أصحــاب  دعــم 
يات ي المشــرت

اهة �ف ف لتعزيــز الرف

14 )هـ( معيار التقييم )ج(: 

ــة  ــب الوطني ــا المكات ــا فيه ي )بم
ــد�ف ــع الم ــات المجتم ــدد منظم ع

مراجعــة  تقــدم  ي 
الــىت الدوليــة(  ي 

المــد�ف المجتمــع  لمنظمــات 
يات العامــة. ورقابــة اجتماعيــة فاعلــة عــى المشــرت

المصدر: الدراسة المسحية / المقابات

14 )هـ( معيار التقييم )د(:

عــدد المورديــن الذيــن لديهــم تدابــري امتثــال داخــىي عاملــة 
)مــن%(

المصدر: قاعدة بيانات الموردين

المدونــة 14 )ز(  / الســلوك  مدونــة 
ــاح  فص ــد الإ ــة وقواع الأخاقي

ــالي الم

ي لديهــا 
ية الــىت 14 )و( معيــار التقييــم )أ(: حصــة الكيانــات المشــرت

ــق  ــة تتعل ــكام خاص ــع أح ــة م ــة أخاقي ــلوك أو مدون ــة س مدون
ــدد  ــن الع يات )% م ــرت ــا المش ــا فيه ــة بم ــة العام دارة المالي ــالإ ب

ية(  ــرت ــات المش ــالي للكيان الإجم

المصدر: الوظيفة المعيارية / التنظيمية

14 )و( معيار التقييم )ب(:

يات العامــة والذيــن قدمــوا  ي المشــرت
كون �ف المســؤولون المشــرت

) ــالي ــدد الإجم ــن الع ــة )% م ــاح مالي ــات إفص ملف

المصدر: الوظيفة المعيارية / التنظيمية.
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المسرد

المساءلة )في المشتريات العامة أو "الشراء 
العام"(

ام  ف ــرت ــات أو المهــام، والل ــذ مجموعــة محــددة مــن الواجب ــرون المســؤولية عــن تنفي يتحمــل المدي
ي تنطبــق عــى وظائفهــم.

ــىت ــري ال بالقواعــد والمعاي

ــض الموازنة ــز أو الفائ ــرادات والعج ي ــات والإ ــمل النفق ي تش
ــىت ــة ال ــة الحكومي ــط المالي ــامل للخط ــان ش بي

ي تظهــر كيــف 
والديــن. والموازنــة هــي وثيقــة السياســة القتصاديــة الرئيســية لــدى الحكومــة، والــىت

تخطــط الحكومــة لســتخدام المــوارد العامــة لتحقيــق أهــداف السياســات، وتشــري إل حــّد مــا إل 
ــات سياســتها. أولوي

امــات والأهــداف؛ الّدراية  ف القــدرة القائمــة عــى المهــارات بالنســبة إل فــرد أو جماعــة أو منظمــة للوفــاء باللرت
ويشــار إل هــذا المصطلــح أيضــاً بلفــظ "المعرفــة بــــ"(

ــوارد القدرة )الكفاءة أو األهلية(  ــة، والم ــة والمالي داري ــوارد الإ ــى الم ــاد ع ــداف بالعتم ــات والأه ام ف ــاء باللرت ــى الوف ــدرة ع الق
ــة. ــة القائم ــة التحتي ــة، والبني ي البرش

ضافــة إل موظف مدني حكومي ت الحكومــة. وبالإ ي الدولــة إذا تغــري
ي الدولــة، والــذي ســوف يبقــى موظفــاَ �ف

هــو الموظــف �ف
ي عــام محــدد، 

ذلــك، فموظفــو الخدمــة المدنيــة هــم موظفــون يعملــون تحــت مظلــة إطــار قانــو�ف
أو أحــكام محــددة أخــرى.

ي تمثــل مجموعــة واســعة منظمة مجتمع مدني
ي يُنظِّــم المجتمــع نفســه حولهــا طواعيــًة، والــىت

العديــد مــن الجمعيــات الــىت
ي المنظمــات المجتمعيــة، 

مــن المصالــح والعاقــات. ويمكــن أن تشــمل منظمــات المجتمــع المــد�ف
ومنظمــات الشــعوب الأصليــة، والمنظمــات غــري الحكوميــة )المنظمــات الأهليــة(.

ين مــن المنافسة كات أو البائعــون جاهديــن، بشــكل مســتقل لرعايــة الُمشــرت ي الســوق تســعى فيهــا الــرش
حالــة �ف

ف مــا مــن أهــداف الأعمــال، عــى ســبيل المثــال، الأربــاح والمبيعــات و / 
ّ أجــل تحقيــق هــدف معــ�ي

ي الســوق.
أو الحصــة �ف

كات  ــاً مــا تكــون مرادفــة للتنافــس. ويمكــن أن تتنافــس الــرش ي هــذا الســياق غالب
وكلمــة المنافســة �ف

ــث  ــن حي ــس م ــذا التناف ــدث ه ــد يح كات. وق ــرش ــن ال ــد م ــان أو العدي كت ــاك �ش ــون هن ــا تك عندم
ي قــد يكــون لهــا قيمــة 

ــىت هــا وال ــج مــن هــذه العوامــل، وغري الســعر أو الجــودة أو الخدمــة أو مزي
ــد العمــاء. عن

كات معهــا عــى أن تصبــح كفــؤة وتقــدم  ويُنظــر إل المنافســة باعتبارهــا عمليــة هامــة، تضطــر الــرش
ــة  ــادة رفاهي ــؤدي إل زي ــا ت ــك فإنه ــل. وبذل ــات بأســعار أق ــن المنتجــات والخدم ــارات أوســع م خي
المســتهلك وكفــاءة عمليــة توزيــع المــوارد. ويضــم مصطلــح »المنافســة« مفهــوم »الكفــاءة 

. ي
ــىف ــدم التق ــري والتق ــّزز الّتغي ــكار، وتع ي البت

ــا �ف كات بموجبه ــرش ــرط ال ي تنخ
ــىت ــة« ال الديناميكي

ف الهيئات التنافسية ي تصــوغ السياســات التنافســية و / أو تنّظــم وتقــوم بإنفــاذ قوانــ�ي
الجهــات الحكوميــة، الــىت

المنافســة.

استغال المنصب العام أو الخاص لتحقيق مكاسب شخصية.الفساد

المدى الذي وصل إليه استيفاء أنشطة الأهداف المعلنة.الفاعلية أو "الفّعالية"

ــذ نشــاط الكفاءة ــن المــوارد المســتخدمة لتنفي ف م
ّ ــة القصــوى مــن مســتوى معــ�ي نتاجي ــة الإ ــق الطاق تحقي

. ف
ّ معــ�ي

ي جميــع مراحــل عمليــة الشراء اإللكتروني أو »المشتريات اإللكترونية«
ي اســتبدال أو إعــادة تصميــم الإجــراءات الورقيــة �ف

إدمــاج التقنيــة الرقميــة �ف
اء. الــرش
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نصــاف، ومــا الحكم الرشيد ف هــذا الحكــم بالمشــاركة والشــفافية والمســاءلة وســيادة القانــون، والفعاليــة والإ يتمــري
ــة  ــوء المعامل ــن س ــاً م ــة أساس ــة خالي ــة بطريق ــيد إل إدارة الحكوم ــم الرش ــري الحك ــك. ويش إل ذل

ــار الواجــب لســيادة القانــون. والفســاد، مــع إيــاء العتب

دارية.الحكم / الحوكمة ممارسة السلطة السياسية والقتصادية والإ

ي ينتجهــا إجمالي الناتج المحلي
المقيــاس المعيــاري )القيــاسي أو الموّحــد( الموضــوع لقيــاس قيمــة الســلع والخدمــات الــىت

ــة  ــد، يســاوي هــذا المقيــاس مجمــوع القيــم الإجمالي ة مــا. وعــى وجــه التحدي ــد مــا خــال فــرت بل
ائب،  ضافــة إل أي رصف نتــاج )بالإ ي الإ

ك �ف ي تشــرت
الُمضافــة إل جميــع الوحــدات المؤسســية المقيمــة، الىت

ي قيمــة مخرجاتهــا(. ويقــاس مجمــوع 
وناقصــاً قيمــة الدعــم الممنوحــة للمنتجــات غــري المدرجــة �ف

ــدا الســتهاك المتوســط(  ــا ع ــع الســتخدامات م ــات )جمي ــة للســلع والخدم الســتخدامات النهائي
ــة  ــواردات مــن الســلع والخدمــات، أو مجمــوع الدخــول الأولي ين، ناقصــاً قيمــة ال بأســعار المشــرت

الموزعــة عــى الوحــدات المنتجــة المقيمــة.

ــا المؤشر ي بإمكانه
ــىت ــا، وال ــم ماحظته ي تت

ــىت ــق ال ــن الحقائ ــن سلســلة م ــي مســتمد م ــي أو نوع ــاس كم مقي
ــة. ــة معين ي منطق

ــبية �ف ــاع النس ــف الأوض كش

ــال االبتكار ــرة الأول؛ أو إدخ ــي للم ــلوب تنظيم ــة أو أُس ــة، أو عملي ــلعة، أو خدم ــج، أو س ــتحداث منت اس
ــا.  ــا جميعه ــد منه ــى أي بن ــري ع ــن كب تحسُّ

اســتخدام الأمــوال والمــوارد والأصــول والســلطة )الصاحيــة( وفقــا لاأغــراض الرســمية المقصــودة النزاهة
ــادئ أوســع  لهــا، وبطريقــة حســنة الطــاع، وتتناغــم مــع المصلحــة العامــة، كمــا تتناغــم مــع مب

نطاقــاً مــن الحكــم الرشــيد.

PEFA.)www.pefa.org( والمساءلة المالية - إطار قياس الأداء )نفاق العام النفقات العامة )الإ

قــدرة كيــان مــا عــى الحصــول عــى المــوارد بطريقــة اقتصاديــة، واســتخدام هــذه المــوارد بكفــاءة األداء
ي تحقيــق أهــداف الأداء.

وفعاليــة �ف

يمكــن أن تتوّلــد المعلومــات عــن الأداء مــن قبــل المنظمــات الحكوميــة والمنظمــات غــري الحكوميــة، معلومات عن األداء
ات /  ويمكــن أن تكــون هــذه المعلومــات نوعيــة وكميــة. تشــري معلومــات الأداء إل مقاييــس / مــؤ�ش
امــج / والمنظمات  معلومــات عامــة عــن المدخــات والعمليــات والمخرجــات ونواتــج السياســات / والرب
ــاءة  ــف، وكف ــة التكالي ــة، وفعالي ــم الفعالي ــاف لتقيي ــة المط ي نهاي

ــتخدامها �ف ــن اس ــة، ويمك الحكومي
ي الإحصــاءات؛ والحســابات الماليــة و / أو التشــغيلية 

الِمثــل. ويمكــن الطــاع عــى معلومــات الأداء �ف
ي تقييــم السياســات 

ي تُنتجهــا المنظمــات الحكوميــة؛ و�ف
ي تقاريــر الأداء الــىت

للمؤسســات الحكوميــة؛ و�ف
نفــاق، عــى ســبيل المثــال. امــج أو المنظمــات؛ أو مراجعــات الإ أو الرب

ــألة( أو السياسة ــة )لمس ــتجابة لقضي ــد، ولاس ــدف أو مقص ــق ه ــم لتحقي ــق ومصّم ــل مّتس ــاُر عم ــي مس ه
لمشــكلة مــا يتــم تحديدهــا مــن قبــل الدولــة، وتتطلــب اتّخــاذ إجــراء أو إصــاح، ويتــم تنفيذهــا مــن 
قبــل هيئــة عامــة )وزارة، أو جهــة، ومــا إل ذلــك(، عــى الرغــم مــن جــواز تفويــض عنــارص السياســة 
ــاح  ــاخ، أو إص ّ المن ــري ــة تغ ــة لمعالج ــة العام ــك السياس ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــرى. وم ــات أخ لهيئ
نامــج  التعليــم، أو دعــم ريــادة الأعمــال. والسياســة العامــة هــي، أو ينبغــي أن تكــون، مرتبطــة برب
يعــات  اتيجي. وعــادة مــا تُعطــى السياســة إطــاراً رســمياً مــن خــال الترش الحكومــة وبتخطيطهــا الســرت
. وتُعَطــى  ي

ي لديهــا نظــام للقانــون المــد�ف
ي البلــدان الــىت

و / أو اللوائــح )الأنظمــة( الثانويــة، ول ســيما �ف
ــّول  ــا. وتم ــددة كله ــطة المح ــج والأنش ام ــل، والرب ــال دورة العم ــن خ ــاً م ــولً عملي ــة مفع السياس
ي تحظــى بالأولويــة، فهــي 

ورة، مــن موازنــة الدولــة. أمــا السياســة الــىت ي الــرصف
الّسياســة، كمــا تقتــصف

اتيجية للحكومــة. وقــد تقــع  هــا لتحقيــق الأهــداف الســرت ي تكتــ�ي أهميــًة أكــرش مــن غري
السياســة الــىت

ي بهــا قدمــاَ عــى عاتــق الــوزارات الخدميــة )المختصــة(، 
مســؤولية تنفيــذ السياســة العامــة والمــصف

هــا، فــإن هــذه  ي تتجــاوز حــدود وزارة بعينهــا وتمتــد لتشــمل وزارات غري
ي حالــة السياســات الــىت

أو، �ف
ف الــوزارات ذات الصلــة. كة بــ�ي السياســة قــد تكــون مشــرت

ي الوقــت المناســب، وبطريقــة اقتصاديــة األهداف األولية للمشتريات
نجــاز مهمــة الحكومــة �ف توريــد الســلع والخدمــات الازمــة لإ

وفعالة.
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اء معينــة. وهــي دعوة للمشــاركة وثيقة الشراء وط عمليــة �ش ي تُحــدد أحــكام و�ش وثيقــة صــادرة عــن الكيــان المشــرت
ي طلــب تقديــم عــروض 

اء )عــى ســبيل المثــال، دعــوة لتقديــم عطــاء، ومشــاركة �ف ي إجــراءات الــرش
�ف

ــتدراج  ــب اس ــة طل ــة: وثيق ــات بديل (. مصطلح ي
و�ف ــرت " إلك ــ�ي ــزاد عك ــة "م وني ــة إلكرت ي مناقص

أو �ف
عــروض، أو وثيقــة مناقصــة.

ــتخَدُم الكيان المشتري ــق. وتُس ــب التطبي ــون الواج ــع القان ــق م ــا يتف اء بم ــرش ــوم بال ــة( تق ــة عام ــام )جه ــان ع كي
ادفــات.  ية" غالبــاً كمرت يات أو الهيئــة المشــرت ية" أو "هيئــة المشــرت مصطلحــات "الجهــة المشــرت
، مســتوى  ي

ية إل أي مســتوى حكومــي )المســتوى الوطــىف ويمكــن أن تعــود ملكيــة الكيانــات المشــرت
المحافظــات، أو مســتوى البلديــات(. وبوســعها أن تمّثــل معظــم أذرع الحكومــة )الفــروع، الــوزارات، 

ــة. ــة للدول ــات مملوك كات أو هيئ ــّكل كمؤسســات / كــرش ــن أن تُش هــا.(، أو يُمك ــر، وغري الدوائ

ويــد هــذه الحاجــة. المشتريات العامة )أو "الشراء العام"( ف عمليــة تحديــد مــا هــو مطلــوب. تحديــد مــن هــو أفضــل شــخص أو منظمــة لرت
ي الوقــت المناســب، وبأفضــل 

وضمــان توريــد )تســليم( مــا هــو مطلــوب إل المــكان المناســب، و�ف
الأســعار، وأن يتــم كل ذلــك بطريقــة عادلــة ومفتوحــة.

رســاء دورة المشتريات العامة )أو "دورة الشراء العام( ــم الحتياجــات، مــن خــال المنافســة والإ ــداًء مــن تقيي تسلســل الأنشــطة ذات العاقــة، ابت
ــة. ــق لحق ــات رصــد أو تدقي والمدفوعــات وإدارة العقــود، فضــاً عــن أي عملي

ف / كخدمــات عــن طريــق موظف قطاع عام مصطلــح يُســتخدم لتحديــد هويــة الأشــخاص الذيــن يعملــون كموظفــ�ي
ي تمولهــا الحكومــة. وتســتخدم بعــض الــدول عــى حــد ســواء، "موظــف عمومــي" و 

المنظمــات الــىت
ف الذيــن يتــم تمويلهــم مــن قبــل الحكومــة، وقــد  "موظــف خدمــة مدنيــة" عندمــا تصــف الموظفــ�ي
ــارة تشــمل، عــى ســبيل  ــارة "موظــف عمومــي" تطبيقــاً عــى نطــاق أوســع )وهــذه العب شــهدت عب
ي الحكومــة المحليــة، ومــا إل ذلــك(، مــن نطــاق "موظــف 

ف �ف ف والمســؤول�ي المثــال، الأطبــاء والمعلمــ�ي
ي الحكومــة المركزيــة(.

ف الذيــن يعملــون �ف حكومــي" )أي الموظفــ�ي

ي يتــم تنفيذهــا لصالــح الجمهــور أو مؤسســاته. وعــادة مــا يتــم توفــري الخدمــات الخدمات العامة
هــي الخدمــات الــىت

ــال  ــن خ ــام(، أو م ــاع الع ــال القط ــن خ ة )م ــا�ش ــا مب ــا، إم ــة لمواطنيه ــل الحكوم ــن قب ــة م العام
ي توفــري تلــك الخدمــات. ويرتبــط هــذا المصطلــح بتوافــق اجتماعــي عــى 

تمويــل القطــاع الخــاص �ف
أن بعــض الخدمــات المحــددة ينبغــي أن تكــون متاحــة للجميــع، بغــض النظــر عــن الدخــل. وحــىت 
لــو لــم تكــن الخدمــات العامــة مقدمــة أو ممولــة مــن القطــاع العــام، فإنهــا - لأســباب اجتماعيــة 
ــات  ــم القطاع ــى معظ ــق ع ــّدى، وتنطب ــة( تتع ــام )لئح ــة لنظ ــادة خاضع ــون ع ــية – تك وسياس

ــة. القتصادي

ي بتوجيــه الدعــوات لتقديــم المناقصات )المفتوحة( العامة ي يقــوم فيهــا الكيــان المشــرت
يشــري هــذا المصطلــح إل العمليــة الــىت

ــن  ــوع م ــذا الن ــتخدم ه ــا يس ــاً م ــدودة. وغالب ــة مح ــال مهل ــا خ ــب تقديمه ي يج
ــىت ــاءات ال العط

ف )المناقصة  ي تكــون مفتوحــًة لجميــع مقدمــي العــروض المؤهلــ�ي
المناقصــات لعمليــة العطــاءات الــىت

المفتوحــة(، حيــث يتــم فتــح العطــاءات المختومــة عــى المــاأ أمــام الجمهــور، لغــرض الفحــص 
ي ســياق المــؤ�ش الفرعــي 1 )ز(، 

رســاء المعلنــة. و�ف الدقيــق، ويتــم اختيارهــا عــى أســاس معايــري الإ
يُســتخدم مصطلــح "المناقصــة" أو "العطــاء" تبادلّيــاً مــع مصطلحــات "المناقصــات" أو "العــروض""

شراكة القطاعين العام والخاص أو "الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص"

ي يهــدف إل توفــري 
ف العــام والخــاص ليقومــا معــاً بعمــل تعــاو�ف ف الطرفــ�ي عقــد )عاقــة مؤسســية( بــ�ي

ــاع  ــن القط ــاركة م ــو مش ي ه
ــاو�ف ــل التع ــذا العم ي ه

ــاسي �ف ــرص الأس ــة. والعن ــة أو خدم ــة عام منفع
ي توريــد أو تقديــم ســلع أو خدمــات تقــع تقليديــاً ضمــن نطــاق عمــل القطــاع 

الخــاص، بدرجــة مــا، �ف
العــام. وقــد يضــمُّ الأطــراف الفاعلــة عــى حــد ســواء منظمــات ربحيــة أو غــري ربحيــة.

ي بموجبهــا تفــرض النظام )الالئحة(
ويشــمل مصطلــح النظــام أو الائحــة مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات الــىت

. وتشــمل الأنظمــة أو اللوائــح جميــع  ف الحكومــات متطلبــات عــى المؤسســات / المشــاريع والمواطنــ�ي
ف الأساســية والأوامــر الرســمية وغــري الرســمية، والأنظمــة / اللوائــح التابعــة لهــا، والإجــراءات  القوانــ�ي
ي 

ي الــىت
داريــة، والقواعــد الصــادرة عــن الهيئــات غــري الحكوميــة أو هيئــات التنظيــم الــذا�ت الشــكلية الإ

ــة. ــات تنظيمي فوضتهــا الحكومــات بصاحي
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ة أهداف السياسة الثانوية أي مجموعــة مــن الأهــداف المتنوعــة، مثــل النمــو الأخرصف المســتدام، وتطويــر المؤسســات الصغري
والمتوســطة الحجــم، والبتــكار، ووضــع معايــري للســلوك المســؤول مــن جانــب مؤسســات الأعمــال، 
ــد،  اي ف ــاً، تســعى إليهــا الحكومــات، عــى نحــو مرت ــة أوســع نطاق أو وضــع أهــداف سياســاتية صناعي

يات. ضافــة إل الهــدف الأســاسي للمشــرت يات كرافعــة سياســاتية، بالإ مــن خــال اســتخدام المشــرت

وعــة لحمايــة الأ�ار التجاريــة والمعلومــات الرية ذات المعلومات الحّساسة المحددة يشــري هــذا المصطلــح إل الحتياجــات المرش
ــة، فضــاً عــن الحاجــة إل تجنــب  ــة الخاصــة، والشــواغل الأخــرى ذات العاقــة بالخصوصي الملكي
ي 

ي يمكــن اســتخدامها مــن قبــل الأطــراف المعنيــة لتشــويه المنافســة �ف
فصــاح عــن المعلومــات الــىت الإ

ي تُحــّدد، بشــكل 
ي للبــاد التعاريــف والأحــكام الــىت

طــار القانــو�ف اء. وينبغــي أن يتضمــن الإ عمليــة الــرش
فصــاح عــن معلومــات حساســة محــددة بعينهــا. ل لبــس فيــه، وتمنــع الإ

كات المملوكــة للدولــة. وتقــدم منظمــة التعــاون والتنميــة الشركات المملوكة للدولة ي تعريفاتهــا لمفهــوم الــرش
تختلــف الــدول �ف

ف بــه  ي الميــدان القتصــادي “OECD” التعريــف التــالي لأغــراض المقارنــة: »أي كيــان اعتبــاري يعــرت
�ف

وع(، وتكــون الدولــة تمــارس ملكيــة هــذه المؤسســة«  كــة أو مــرش ي كمؤسســة )أو �ش
القانــون الوطــىف

ــة  ــاون والتنمي ــة التع ــادئ منظم ــادي )2015(، ومب ــدان القتص ي المي
ــة �ف ــاون والتنمي ــة التع )منظم

كات المملوكــة للدولــة، طبعــة  كات الخاصــة بالــرش ي الميــدان القتصــادي بشــأن حوكمــة الــرش
�ف

http://dx.doi. ــس ــدان القتصــادي، باري ي المي
ــة �ف ــة التعــاون والتنمي ــرش بمنظم 2015، قســم الن

.9789264244160-en/org/10.1787

ــورد" الُموّرد ــياق: "الم ــذا الس ي ه
ــات، أي �ف ــغال، أو الخدم ــلع، أو الأش ــر الس ي توف

ــىت ــة ال ــرف أو الجه الط
ــا. ه ــارية أو غري كات الستش ــرش ــك ال ي ذل

ــا �ف ــات، بم ــي الخدم ف ومقدم ــ�ي ــم المقاول يض

ــل االستدامة ــد المحتم ــة العائ ــع إدام ــارصف م ــرص الح ــال الع ــل أجي ــن قب ــوي م ــط الحي ــتخدام المحي )أ( اس
ــة.  ــال القادم ــة( لاأجي ــة المحتمل )المنفع

ــوارد  ــا الم ــن أن تُعّطله ي يمك
ــىت ــة ال ــادي والتنمي ــو القتص ــات النم ــع اتجاه ــدم تراج )ب( و / أو ع

. ي
ــىأ ــور البي ــة والتده الطبيعي

ــة التنمية المستدامة ــى تلبي ــة ع ــال المقبل ــدرة الأجي ــاس بق ــن دون المس ــارصف م ــات الح ي احتياج ــىب ي تل
ــىت ــة »ال التنمي

ك: ــرت ــتقبلنا المش ــة )1987(، مس ــة والتنمي ــة بالبيئ ــة المعني ــة العالمي ــة«، اللجن ــا الخاص احتياجاته

.http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

ــق المشتريات العامة المستدامة ــغال والمراف ــات والأش ــلع والخدم ــن الس ــا م ــات احتياجاته ــا المنظم ي بموجبه ــىب ــة تل ــي »عملي ه
نفــاق( عــى أســاس يــدوم طــوال الحيــاة،  ي تحقــق القيمــة مقابــل المــال )مردوديــة الإ

بالطريقــة الــىت
ف تعمــل  ي حــ�ي

مــن حيــث توليــد المنافــع ليــس فقــط للمنظمــة، ولكــن أيضــاً للمجتمــع والقتصــاد، �ف
ــة )2006(:  ــؤون الريفي ــذاء والش ــة والغ ــة »، وزارة البيئ ــق بالبيئ ــذي يلح ر ال ــرصف ــص ال ــى تقلي ع
يات  ــرت ي بالمش

ــىف ــل المع ــق العم ــن فري ــات م ــتدامة: توصي ــل المس ــة العم ــتقبل: خط ــري المس تدب
: ي

ــدن، �ف ــتدامة. لن المس

http://collections.europarchive.org/tna/20080530153425/http:/www.sustainable-
development.gov.uk/publications/procurement-action-plan/documents/full-document.

pdf

ي والمؤســ�ي الّشفافية
طــار القانــو�ف بيئــة يتــم فيهــا توفــري مــا يــىي للجمهــور: أهــداف السياســات، والإ

والقتصــادي لهــا، والقــرارات السياســاتية والأســس المنطقيــة لهــذه القــرارات والبيانــات والمعلومــات 
هــا بطريقــة شــمولية، ويمكــن الوصــول  وط مســاءلة الجهــات«. وأن يتــم توفري المتعلقــة بهــا، و�ش

ي الوقــت المناســب.
ــا �ف إليه

ي لترصفــات فــرد أو منظمــة. ويعطينــا الثقة تُفهــم الثقــة عــى نطــاق واســع بأنهــا الحتفــاظ بتصــور إيجــا�ب
هــذا الوثــوق )الأمانــة أو الأمــان( الثقــة بــأّن الآخريــن ســوف يترصفــون حســب مــا قــد نتوقــع منهــم 
ي معظــم 

ٌّ عــى تجــارب فعليــة، إل أّن هــذا الوثــوق، �ف ي
ف أّن الوثــوق مبــىف ي حــ�ي

ي ظــروف معينــة. و�ف
�ف

ي الناظــر.
ي عيــىف

الحــالت، ظاهــرة ذاتيــة الطابــع، تنعكــس �ف
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ــال القيمة مقابل المال )مردودية اإلنفاق( ــتخدام الفع ــن الس ــري ع ــة للتعب ــرق مختلف ــتخدم بط ــح يس ــال« مصطل ــل الم ــة مقاب »القيم
يات العامــة، يمكــن تعريفــه بأنــه المزيــج الــذي  ي ســياق المشــرت

والكفــؤ، والقتصــادي للمــوارد. و�ف
ي كلمــة 

ــات محــددة. وتعــىف ــة متطلب ــدة الأكــرب مــن التكلفــة والجــودة والســتدامة لتلبي يحقــق الفائ
ي اســتيفاء 

ي العتبــار تكلفــة الحيــاة بمجملهــا والمخاطــر. أمــا كلمــة »الجــودة« فتعــىف
»تكلفــة« الأخــذ �ف

ــة  ــة الحتياجــات. وتشــمل الســتدامة المنافــع القتصادي ــح للغــرض، وتكفــي لتلبي مواصفــات تصُل
ــة. ــة والبيئي والجتماعي
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لألغراض المرجعية
ي الميــدان القتصــادي، 

ي لمحــة عــام 2015، منظمــة التعــاون والتنميــة �ف
ي الميــدان القتصــادي )OECD(، )2015(، الحكومــة �ف

منظمــه التعــاون والتنميــة �ف
، باريــس قســم النــرش

http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-en

ي الميدان القتصادي )OECD(، )2008(، الفساد: مرد للمعايري الجنائية الدولية.
منظمه التعاون والتنمية �ف

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/corruptionglossaryofinternationalcriminalstandards.htm

ي الميدان القتصادي )OECD(، مرد للمصطلحات الإحصائية:
منظمه التعاون والتنمية �ف

https://stats.oecd.org/glossary/index.htm
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