
1 

 

 : تقارير إقليميةينالخارجي صحاب المصلحةمعلومات تقييمية من مشاورات مع أ –استعراض سياسة المشتريات 

 

 موجز لمنطقة الشرق ا'وسط وشمال أفريقيا

 

 

 أصحاب المصلحة البلد 

 16 ا�ردن 

 6 لبنان 

 6 المغرب 

 5 الوفد الفلسطيني 

 4 العراق 

 4 تونس 

 4 اليمن 

 3 مصر 

 3 ويتالك 

 2 قطر 

 53 10 المجموع

 

 مجموعة قوية من المبادئ (مفاھيم جديدة، فعالية التنمية، قيمة المال، النزاھة، ا1ستدامة)

 اتفق المشاركون في وجھة النظر القائلة إن سياسات البنك ينبغي أن تعالج المشتريات المراعية للبيئة. •

 

 ض المعين، مساحة ل=بتكارأساليب محددة حسب السياق، ا'فضل م=ئمة للغر
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لم تعد السياسة ذاتھا لجميع  من المرونة. ينبغي أن ينتقل البنك من ا�سلوب الذي يناسب الجميع ليضيف قدرا •
 المقترضين من البنك تتفق مع ا�وضاع اليوم.

 

قواعد أو معايير وفي الوقت ذاته ينبغي وضع  اقترح المشاركون الحد من اللجوء إلى المناقصات الدولية المفتوحة. •
 معينة تتجاوز قيمة العقد لتحديد ا�سلوب الMزم استخدامه

 استخدام ا'نظمة القطرية

ينبغي على البنك أن يشترك مع البلدان التي تراجع وتدعم أنظمة المشتريات المحلية ويحدد مجددا مركزه ويجدد  •
 جھوده بعد إخفاق البرنامج التجريبي Qستخدام ا�نظمة القطرية.

 

وقد حان الوقت لتحقيق ذلك في ضوء  ينبغي التقريب بين الفروق في السياسات بين أنظمة البنك وا�نظمة الوطنية.  •
ومن أبرز الفروق إدراج ا�فضليات المحلية كوسيلة لتطوير  أن كثيرا من البلدان تعكف اUن على مراجعة أنظمة.

 الصناعات المحلية.

 المشتريات اHلكترونية

 ركون في زيادة استخدام المشتريات اXلكترونية وسيلة لتحسين الكفاءة وتبسيط اXجراءات.وجد المشا •

 

 بناء القدرات وتدعيم إدارة القطاع العام

ينبغي أن يكون بناء القدرات أولوية من منظور إدارة القطاع العام: Q يمكن فصل المشتريات عن إصMح جھاز  •
وھو ضروري أيضا لMنتقال نحو زيادة استخدام  اXدارة العامة وا�نظمة القانونية.الخدمة المدنية وتحسين أنظمة 

 ا�نظمة القطرية.

وينبغي أن يكون البنك الدولي  ينبغي أن يتم التركيز على بناء صف من الموظفين المحترفين الخبراء في المشتريات. •
 في الريادة في ھذا الصدد على أساس إقليمي.

 على المعلومات، المجتمع المدني، التدقيق، حل النزاعات الشفافية، الحصول

 في حين أن البنك يبني الثقة في استخدام ا�نظمة القطرية يجب أن تقوم البلدان في الوقت ذاته بزيادة الشفافية.  •

 ينبغي أن ينعكس أداء المشتريات العامة بدورھا في إجراءات رئيسية لمساءلة الحكومة على المستوى القطري. •

 ا1حتيال والفساد

ويجب أن  أدرك المشاركون أن التغيرات المقترحة في سياسات البنك تستتبع تحسين إدارة المخاطر من جانب البنك. •
تأخذ في اعتبارھا أيضا الضغوط على مسؤولي المشتريات وخبراء البنك ومواصلة القلق بشأن الفساد مع معالجة بناء 

 القدرات وإدارة القطاع العام.

 نسيق الت
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بعد أن أصبح عدد كبير من البلدان في ھذه المنطقة مقترضين من البنك وموقعين على اتفاقات ثنائية للتجارة و/أو أنھا  •
تطمح إلى اQستفادة من اQرتباط باQتحاد ا�وروبي، ينبغي بذل جھود التنسيق بحيث تتجاوز ا�عمال الحالية مع بنوك 

لى جميع ا�طراف الدولية بما فيھا البنك الدولي ووكاQت ا�مم المتحدة والعمل تجاه التنمية المتعددة ا�طراف وتمتد إ
 توحيد معايير المشتريات الدولية واQتفاق عليھا.

دور البنك (منظمة داخلية، أدوار ومسؤوليات، والتعيين، والمھنية، والكفاءة، وا1ستئمان، والمراجعات، والقيمة المضافة، 
 زاعات)واHجراءات، والن

فضM عن ضرورة تركيز البنك الدولي جھوده على بناء القدرات، وإصMح إدارة القطاع العام، إلخ، ينبغي أن  •
 يحد البنك الدولي من عدد المراجعات المسبقة.

 


