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ملّخ�ص تنفيذي
ُيق�س��د بال�س��ر�ء �لعام �س��ر�ء �للو�زم و�لأ�س��غال و�خلدمات با�س��تخد�م 
�لأمو�ل �لعامة، وهو ن�س��اط �قت�سادي �أ�سا�س��ي لل�س��لطات �لعامة يف كل 
�أرجاء �لعامل، ل�سّيما على �مل�ستوَيني �ملحلي و�لإقليمي. من �ساأن �ل�سر�ء 
�لعام، �إذ� ُطّبق كما ينبغي، �أن يتيح لل�سلطات �ملحلية �للبنانية )�لبلديات 
و�حتاد�ته��ا( توظي��ف �ملال �لع��ام يف جمال �لتنمي��ة �لقت�سادية �ملحلية 

وحت�سني حياة �ل�سكان يف نطاقها.

حاليًا، ي�سّكل مو�سوع �ل�سر�ء �لعام حتّديًا بنيويًا �أ�سا�سيًا يف وجه �ملرونة 
كة  �ملوؤ�ّس�س��ية لل�س��لطات �ملحلي��ة يف لبنان ب�س��بب خ�سوع��ه ملجموعة مفكَّ
من �لقو�نني و�ملر��س��يم �لقدمية، �لتي تفتح �لباب عري�سًا �أمام �لف�س��اد 
و�لزبائني��ة �خلارَج��ني على كل م�س��اءلة، م��ا يحول دون قيام �ل�س��لطات 

�ملحلية باإنفاٍق ر�سيد يتوّخى تاأمني خدماٍت جمدية وعالية �جلودة.

�ل�سر�ء �لعام: �أد�ة للتخطيط �ال�سرت�تيجي
�إن �ل�س��بيل �إىل معاجل��ة م�س��كلة �ل�س��ر�ء �لعام يكمن يف �س��ْوغ �حلكومة 
دً� يتناول ظروف �ل�س��لطات �ملحلية، على  �ملركزي��ة يف لبن��ان قانونًا موحَّ
�أن يك��ون �لإط��ار �لقان��وين �جلديد �س��اماًل وقائمًا على مب��ادَئ ومعايرَي 
مقبول��ة، بغي��ة �حل��ّد م��ن �س��وء �لإد�رة، و�لف�س��اد و�لتو�ط��وؤ يف �لإد�ر�ت 
�لعام��ة �للبناني��ة، مب��ا فيه��ا �ل�س��لطات �ملحلي��ة، و�أن ي�س��ّدد عل��ى حّرية 
�لو�س��ول �إىل �ملعلوم��ات، و�لتوثي��ق �ملالئم، و�ل�س��تد�مة، و�حلفاظ على 

�لبيئة، و�ملحا�سبة، و�لتناف�سية، و�ل�سفافية، و�مل�ساو�ة يف �ملعاملة.

ف�ساًل عن ذلك، يجب �أن ُتّكن �حلكومة �ملركزية �ل�سلطات �ملحّلية من 
جعل �ل�س��ر�ء �لعام يف �سلب �أولوّياتها بو�سفه �أد�ًة تنمويًة ��س��ر�تيجية، 

ومن �إد�رة دورة �ل�سر�ء بطريقٍة منّظمٍة، خا�سعٍة للم�ساءلة. 

�إن �مل�س��وؤولني �لبلدي��ني ل ينظ��رون �إىل �ل�س��ر�ء �لعام عل��ى �أنه جزٌء من 
�أهد�فه��م �ل�س��ر�تيجية. يع��ّزز لديه��م ه��ذ� �لإغف��ال غي��اب �لتوجي��ه 
و�لرقابة �ملنا�س��َبني، كما �أن �ل�س��لطات �ملحلية ل ت�س��ع خططًا لإنفاقها، 
ول تقاري��ر للمتابعة �ملالية، لأن �لتحويالت �ملالية من �حلكومة �ملركزية 
�إىل �ل�سلطات �ملحلية وفق نظام �لتعادل �ل�سريبي، �ملتمثل يف �ل�سندوق 
�لبلدي �مل�ستقّل، ل جتري وفقًا للمهل �لقانونّية ول تتقّيد مببد�أ �ل�سفافية. 

لك��ن �لتخطي��ط �ل�س��ليم �أ�سا�س��يٌّ لإجن��اح �إجر�ء�ت �ل�س��ر�ء �لع��ام. �إنه 
جزٌء ل يتجّز�أ من جناح عمليات �سر�ٍء �أو ف�سلها برّمتها. وعلى �حلكومة 
�ملركزية �أن ت�سمن ح�سن �لتوقيت و�ل�سفافية يف �إد�رة �ل�سندوق �لبلدي 
�مل�س��تقل، بغي��ة �إتاح��ة �لفر�س��ة لل�س��لطات �ملحلي��ة ك��ي حت��ّدد �أولوّي��ات 

�أهد�فها �لتنموية، وتخّطط لها قبل �لتخطيط لحتياجاتها �ل�سر�ئية.
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�سمان �لرقابة و�مل�ساءلة
ل يخ�س��ع حالي��ًا �س��وى 7 يف �ملئ��ة، فق��ط، من �ل�س��لطات �ملحلي��ة لرقابة 
ديو�ن �ملحا�سبة، �لذي يتوىّل �لق�ساء �ملايل، يف حني يخ�سع 5،7 يف �ملئة 
منه��ا لرقاب��ة �ملر�قب �لع��ام، �ملعنّي من قب��ل وز�رة �لد�خلية و�لبلديات، 
و�ل��ذي يت��وىل م�س��وؤولية مر�قب��ة �ملعام��الت �ملالي��ة لل�س��لطات �ملحلي��ة، 

و�لتدقيق فيها.

وحر�سًا على تطبيق �لرقابة �ل�س��ليمة على �ل�س��ر�ء �لعام �لبلدي، ينبغي 
�أن ُي�ساَر �إىل توحيد �آليات �لرقابة على �إجر�ء�ت �ل�سر�ء لدى �ل�سلطات 
�ملحلي��ة، وتطبيقه��ا على هذه �لأخرية دومنا ��س��تثناء. لكن، ملّا كان عدد 
�ل�س��لطات �ملحلي��ة يف لبن��ان يتخّطى �ل�1.100 �حت��ادً� وبلدية، فقد لزم 
�أن ي�ساع��ف ذل��ك �حلاج��ة �إىل �لتوظي��ف و�لتدريب ل��دى كلٍّ من ديو�ِن 
و�إد�ر�ت  �ملحلي��ة،  و�ملجال���س  ل��الإد�ر�ت  �لعام��ة  و�ملديري��ِة  �ملحا�س��بة، 
�ملحافظ��ات و�لأق�سي��ة. من هنا �سرورة و�س��ع برنامٍج وطني يهدف �إىل 

تنمية �لقدر�ت �ملوؤ�ّس�سية لكل من هذه �ل�سلطات �لرقابية.

�إن و�س��ع �لتقاري��ر �ل�س��ليمة عن �أن�س��طة �ل�س��ر�ء �لعام ونتائجه��ا �إذ� ما 
�عُتِمد كتدبرٍي تكميلي، من �س��اأنه لي���س فقط �أن يعّزز �ل�سفافية ويحافظ 
على �لذ�كرة �ملوؤ�ّس�س��ية لل�س��لطات �ملحلية، بل �أن ي�س��اعد �أي�سًا يف �إبقاء 
�أ�سحاب �مل�سلحة، مثل �ملوّظفني �لبلديني، و�ل�سلطات �لرقابية، و�لقطاع 
�خلا�س، و�ملجتمع �ملدين، و�ل�س��ركاء �لآخرين من �ملجتمع �ملحلي، على 
�ّطالع د�ئم على جمريات �لأمور، ما ي�سّب يف م�سلحة �لتطبيق �ل�سليم 
لقان��ون �حل��ّق يف �لو�س��ول �إىل �ملعلوم��ات، �ل�س��ادر ع��ام 2017، و�لذي 

ين�ّس على وجوب ن�سر �ملعلومات �ملالية وكل ما يتعّلق بال�سر�ء �لعام.

�أما �إذ� �س��اءت �ل�س��لطات �ملحلية �أن ت�سَي يف �مل�س��اءلة ُقُدمًا، فال باأ�س 
م��ن �أن ت�س��مَح ملر�قب��ني خارجي��ني مبر�قب��ة دورة �ل�س��ر�ء �لع��ام، ع��ر 
ح�سوره��م جل�س��ة ف���سّ �لعرو���س، ومر�قبة ��س��تالم �للو�زم و�لأ�س��غال 

و�خلدمات.

وت�س��هياًل للتخطي��ط �لفّع��ال، ينبغ��ي �أن ُيف��رد جمل���س �خلدم��ة �ملدني��ة 
�سٍ يف �ل�س��ر�ء �لعام يف �لإد�ر�ت  وظيفًة خا�سًة ملن�سب م�س��وؤوٍل متخ�سّ
�لعام��ة كله��ا، ل�س��يما �ملحلي��ة منه��ا، ب��دًل م��ن �إي��كال ه��ذه �مله��ام �إىل 
جمموع��ٍة متنّوع��ٍة م��ن �مل�س��وؤولني �لإد�ري��ني و�ملالي��ني. وعل��ى �ملوّظفني 
�لقائمني على �ل�س��ر�ء �لعام �أن يطّبقو� �أهد�فه �ل�سر�تيجية ويعّمموها 
يف عمل �ل�س��لطات �ملحلية، بالتو�زي مع حر�سهم على �مل�س��اءلة و�سمان 

�ل�سفافية.

�إر�ساء بيئة موؤ�تية للمناف�سة
�إن �سم��ان �ملناف�س��ة �لعادل��ة رك��ٌن �أ�سا�س��يٌّ لتحقي��ق �أف�سل �ملمار�س��ات 
وتفادي هدر �لأمو�ل �لعامة، لكن ممار�س��ات �ل�سلطات �ملحلية �للبنانية 
يف جمال �ل�سر�ء �لعام هي �أبعد ما يكون من �لتناف�سية؛ ففي حني يق�سي 
�لإط��ار �لقانوين ب�س��ر�ء �للو�زم و�لأ�س��غال و�خلدمات ع��ر �ملناق�سات 
�لعام��ة، تتحاي��ل �ل�س��لطات �ملحلية عادًة على هذ� �لإج��ر�ء بلجوئها �إىل 
�ل�س��ر�ء مبوجب بيان �أو فاتورة، ما يوؤّدي �إىل تقوي�س �ملناف�س��ة. �سحيح 
�أن �ل�س��ر�ء بالفات��ورة ه��و طريقٌة من طرق �ل�س��ر�ء �لعام، ُت�س��تخَدم يف 
�ملعامالت �ل�سغرية منخف�سة �لتكلفة، لكن �مل�سوؤولني �لبلديني عادًة ما 
يق�ّسمون �لعقود �لكبرية �إىل �أجز�ء، وي�سرون معظم �للو�زم و�خلدمات 
متفادي��ن �ملناق�س��ات �لعام��ة و�ملو�فق��ات �ملُ�س��َبقة، ويف غي��اب �لتوثي��ق 

�ل�سحيح.

�إىل ذل��ك، يتع��نّي عل��ى �ل�س��طات �ملحّلي��ة �لتخّلي ع��ن ��س��تخد�م �لبنود 
لة على قيا���س عار�ٍس  �ملُبَهمة يف دفاتر �ل�س��روط وطلبات �ل�س��ر�ء �ملُف�سَّ
��ل، كم��ا ُيفر���س �أن تت�سّمن وثائ��ق �ملناق�سات معلوم��اٍت و��سحًة  ُمف�سَّ
ومف�سّل��ة للعار�سني كافًة من �أجل ح�س��ن �إعد�دهم �لعرو�س، و�أن يكون 
جلمي��ع مقّدم��ي �لعرو���س �ملُهتّم��ني و�ملوؤّهل��ني �حل��قُّ يف �لقي��ام باأعماٍل 

جتاريٍة مع �ل�سلطات �ملحلية يف ظّل ظروٍف مت�ساوية.

وعليه، ل بّد لت�سهيل �ملناف�سة �لعادلة من �عتماد دفاتر �سروط منوذجية 
لة، كما  ت�سمن للعار�سني كاّفًة حقَّ �لو�سول �إىل �ملعلومات ب�سورة مف�سّ
ت�س��مح له��م بتحديد �أ�س��عارهم على نحٍو دقي��ق. مع �لإ�س��ارة �إىل �إمكان 

تكييف دفاتر �ل�سروط �لنموذجية تبعًا لكل حالة.
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 1. �لفر�ص �ل�سائعة:
 �أهّمية �إ�سالح �ل�سر�ء �لعام

حتفيز �لتنمية �القت�سادية �ملحلية
ل تقت�س��ر مناف��ع �إ�س��الح �ل�س��ر�ء �لعام فق��ط على �ل�س��تخد�م �لفّعال 
�لتنمي��ة �لقت�سادي��ة  �إىل حتفي��ز  ب��ل تتخّطاه��ا  لالأم��و�ل �حلكومي��ة، 
�ملحلية، �أي�سًا، من طريق ت�سجيع ريادة �لأعمال و�بتكار �حللول للق�سايا 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�لبيئية، مبا يف ذلك على �مل�ستوى �ملحلي.

و�لو�قع �أن �لقطاع �لعام ي�ستطيع، عر �سيا�ساته �ملتعلِّقة بال�سر�ء �لعام، 
ز �ملوؤ�ّس�سات، عر �ختيار طرق �ل�سر�ء  �أن يوؤّثر يف بنية �ل�سوق، و�أن يحفِّ
�لع��ام �لت��ي ت�س��ّجع م�س��اركة �ملوؤ�س�س��ات �ل�سغ��رية و�ملتو�ّس��طة، ومنه��ا 
�ل�سر�ء على �أ�سا�س �لبنود، حيث ي�ستطيع مقّدمو �لعرو�س �ملُز�َيدة على 
بع�سه��ا، �إن مل يك��ن عليه��ا كّلها؛ �أو عر �ل�س��ماح للموؤ�ّس�س��ات �ل�سغرية 
و�ملتو�ّس��طة باإن�س��اء حتال��ف يف م��ا بينها يوؤهلها �إىل مناف�س��ة �ل�س��ركات 
�لكرى. هكذ� ت�س��اهم �سيا�سات �ل�س��ر�ء �لعام يف �إر�ساء منّو �قت�سادي 
�س��امل، وحتفيز �لتنمية من خالل ت�س��هيل �لدعم للموؤ�ّس�س��ات �ل�سغرية 

و�ملتو�ّسطة، ول�سر�ئح �ملجتمع �ملحرومة.

ل�س��ّك يف �أن كل معاملة �س��ر�ٍء ت�س��ّكل فر�سًة لتوجيه �لأ�سو�ق، نظرً� �إىل 
م�ساهمة �لقطاع �لعام �للبناين يف �لقت�ساد، حيث مّثل �لإنفاق �حلكومي 
عام 2018 حو�ىل13،67 يف �ملئة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل.3 �س��وى �أن 
�لو�سف��ات �لتي من �س��اأنها حتقيق �أهد�ف �لإ�سالح، ت�س��تدعي ت�س��ريعًا 
مالئم��ًا ي�سبط �لنفقات وفقًا ملبادئ �لنز�هة، و�ل�س��فافية، و�لإن�ساف، 

و�مل�ساو�ة، و�لكفاءة، و�لفعالية، و�مل�ساءلة.

ه��ذه �ملب��ادئ يج��ب �أن يطّبقه��ا كلٌّ م��ن �حلكوم��ة �ملركزي��ة و�ل�س��لطات 
�ملحلية يف لبنان بحيث ت�ستفيد �لبالد من برنامج �إ�سالٍح �سامٍل لل�سر�ء 
�لعام، ل يقوم على ��س��ر�تيجيٍة وطنيٍة لل�سر�ء �لعام فح�سب، بل �أي�سًا، 
نة، وتدقيٍق  على قو�نني فّعالٍة ملكافحة �لف�س��اد، و�س��لطٍة ق�سائي��ٍة ُم�سَّ

د، وتدريٍب مرٍف على �سوؤون �ل�سر�ء �لعام. مايل م�سدَّ

بلغ �لمتو�ّسط �لعالمي، عام 2018، 16،60 في �لمئة، ��ستنادً� �إلى 152 بلدً�. وفقًا   3
لآخر بيانات »�لبنك �لدولي« 

 (https://www.theglobaleconomy.com/Lebanon/Government_size/)  
جرى �لّطالع على �لمرجع في 2020/4/14.

�إن �أف�س��ل �ملمار�س��ات �ملعتم��دة لالإ�س��الح �لإد�ري تقوم عل��ى �لنز�هة، 
و�مل�س��اءلة، و�لإد�رة �لهادف��ة �إىل خدم��ة �ملو�ط��ن، �إ�ساف��ًة �إىل حتدي��ث 
�لأُُطر �لقانونية �حلاكمة لل�س��ر�ء �لعام. بيد �أن هذه �ملمار�سات ل تدخل 
يف �سلب �أولوّيات �حلكومة �ملركزية و�ل�سلطات �ملحلية يف لبنان، يف حني 
�أن �ل�سر�ء �لعام، �إذ� ما ُطّبق تطبيقًا �سليمًا، ينطوي على �إمكان حت�سني 
حياة �ملو�طنني، من خالل تقدمي �خلدمات �لتي يحتاجونها ب�سكٍل ناجع.

تر�سيد �الإنفاق يف ظّل ندرة �ملو�رد
ف عادًة باأنه ��ستخد�م �لأمو�ل �لعامة ل�سر�ء  �إن �ل�سر�ء �لعام، �لذي ُيعرَّ
�للو�زم و�لأ�سغال و�خلدمات، ي�سمل �أي�سًا تلزمي �إد�رة مرفق عام، �أو �أّي 
دين. �إنه ن�س��اٌط �قت�س��اديٌّ بالغ �لأهمية  �سيغ��ٍة تعاقدي��ٍة �أخرى م��ع مورِّ

لل�سلطات �لعامة يف جميع �أنحاء �لعامل.

��ة �ل�س��ر�ء �لع��ام يف �لقت�س��اد، وفق��ًا لتقدي��ر�ت »منظم��ة  تّث��ل ح�سّ
�لتج��ارة �لعاملي��ة«، م��ا ب��ني 10 و15 يف �ملئ��ة يف �ملتو�ّس��ط،1 فيم��ا ت�س��ري 
در��س��ٌة �أجرته��ا »منظمة �لتع��اون و�لتنمية يف �ملي��د�ن �لقت�سادي« عام 
ته يف بلد�ن منطقة �ل�س��رق �لأو�س��ط و�سمال �إفريقيا،  2013 �إىل �أن ح�سّ

مبا فيها لبنان، تبلغ �ل�18 يف �ملئة.2

ت�س��تطيع �ل�سلطات �ملحلية ذ�ت �ملو�رد �لقليلة يف لبنان، �إذ� ما �عتمدت 
�ل�س��فافية و�لإد�رة �ل�س��ليمة، ��س��تخد�َم �ل�س��ر�ء �لعام لتح�س��ني �إد�رتها 
�لأم��و�ل �لعامة، وحتفيِز �ملناف�س��ة، وتعزيِز �ل�س��تثمار، بعد �لتغّلب على 

جملة حتّديات �أبرزها حتديث �لأُُطر �لقانونية وبناء �لقدر�ت.

مالي��ًة  �أد�ًة  �لع��ام  �ل�س��ر�ء  ك��ون  �ملحلي��ة جتاهل��ت  �ل�س��لطات  �أن  بي��د 
��س��ر�تيجية، عل��ى �لرغ��م مّم��ا ينط��وي علي��ه م��ن �إمكان��ات، حت��ى �إن 
�مل�س��وؤولني �لبلديني ينظرون �إليه على �أنه م�س��األة �إنف��اٍق عادّي منف�سلٌة 
ع��ن �لأه��د�ف �لق�س��رية و�لبعي��دة �لأم��د. وه��ذ� ما يف�ّس��ر ع��دم جلوء 

�ل�سلطات �ملحلية �إىل �لتخطيط �ل�سليم باعتباره �أد�ًة لر�سيد �لإنفاق.
 WTO and Government( »منظمة �لتجارة �لعالمية و�ل�سر�ء �لحكومي«  1

 Procurement(. �لمرجع متو�فر على �لر�بط �لتالي:

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm

جرى �لّطالع عليه في 2020/4/8.
»در��سات   .)2013( �لقت�سادي«.  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  »منظمة   2
�لإلكترونية:  �لحكومة  حول  �لقت�سادي  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 
 .(OECD E-Government Studies: Egypt 2013)  »2013 م�سر 
�لقت�سادي« �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  »منظمة  من�سور�ت   باري�س: 

    http://dx.doi.org/10.1787/9789264178786-en 

جرى �لّطالع على �لمرجع في 2020/4/8.

https://www.theglobaleconomy.com/Lebanon/Government_size/
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm
http://dx.doi.org/10.1787/9789264178786-en
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 2.  تعقيد�ت �الإطار �لقانوين 
�ملفّكك لل�سر�ء �لعام يف لبنان

بهذ� �لدور. لذ� نرى �مل�س��وؤولني �لبلديني، يف ماولٍة منهم ملْلء �لثغر�ت 
�ملذكورة، يلجوؤون �إىل �لتماثل �لقانوين، �إما عر طلب �مل�سورة �لر�سمية 

من ديو�ن �ملحا�سبة، �أو عر �لتما�س خدمات �خلر�ء �لقانونيني.

تق��ع عملي��ات �ل�س��ر�ء يف جمي��ع �ل�س��لطات �لعام��ة �لت��ي تخ�س��ع لقانون 
�ملحا�س��بة �لعمومية، مبوجب مر�س��وم تنظي��م ديو�ن �ملحا�س��بة �ل�سادر 
ع��ام 1983، حت��ت رقاب��ة دي��و�ن �ملحا�س��بة، يف حني تخ��رج عنها معظم 

�ل�سلطات �ملحلية.

ي�سع مر�س��وم حتديد �أ�سول �ملحا�س��بة يف �لبلديات و�حتاد�ت �لبلديات، 
�ل�س��ادر ع��ام 1982، �أ�سول �إعد�د �ملو�زنة وتنفيذها، وقطع �حل�س��اب، 
و�إد�رة �لأم��و�ل �لعمومي��ة يف �ل�س��لطات �ملحلي��ة غري �خلا�سع��ة لأحكام 
قانون �ملحا�سبة �لعمومية. لكن جمل�س �لوزر�ء ميكنه، وفقًا لإحدى مو�د 
�ملر�س��وم �ملذك��ور، �أن يق��ّرر و�س��ع �إحدى �ل�س��لطات �ملحلي��ة حتت رقابة 
ديو�ن �ملحا�سبة. تلك هي حال 7 يف �ملئة من �ل�سلطات �ملحلية يف لبنان، 

مثل بريوت، وطر�بل�س، و�ملينا، وبرج حّمود، و�سيد�، وزحلة.

ليز�ل �ل�س��ر�ء �لعام يف لبنان مكومًا ب�س��تاٍت من �لقو�نني و�ملر��س��يم 
��ر �إىل �سياغ��ة ت�س��ريعاٍت جدي��دٍة،  �لت��ي تّخطاه��ا �لزم��ن. وم��ا مل ُي�سَ
ي�سًا ملر�عاة ظروف �ل�سلطات �ملحلية، فلن يكون  مٍة خ�سّ موّحدة وُم�سمَّ

يف مقدور هذه �لأخرية حتقيق مبتغاها يف هذ� �ملجال.

توحيد �الإطار �لر�عي لل�سر�ء �لعام يف �ل�سلطات �ملحلية
يرتبط بع�س �لقو�نني �للبنانية �لتي تنظم عملية �ل�س��ر�ء �لعام �رتباطًا 
ها �لآخر بال�س��ر�ء  مبا�س��رً� بعم��ل �ل�س��لطات �ملحلي��ة، فيما برتب��ط بع�سُ

�لبلدي على نحٍو غري مبا�سر.

ي�س��ّكل قانون �ملحا�س��بة �لعمومية، �ل�سادر عام 1963، �لإطار �لرئي���س 
لل�س��ر�ء �حلكوم��ي يف لبن��ان، �إذ �إنه يحّدد �أ�سول �إع��د�د مو�زنة �لدولة، 
وتنفيذه��ا، وقط��ع ح�س��ابها، و�إد�رة �لأم��و�ل �لعمومية و�لأم��و�ل �ملودعة 
ي�س��ًا لهيئ��ات �حلكومة  ّم��م خ�سّ يف �خلزين��ة. �إل �أن ه��ذ� �لقان��ون �مل�سَ
�ملركزية، ل ينطبق مبا�س��رًة على �لعمل �لبلدي؛ فهو، على �س��بيل �ملثال، 
ي�س��ري �إىل �سالحيات وزير �ملالية �أو �لوزير �ملعنّي يف �ل�س��ر�ء �لعام، ما 
يت�سّبب باإرباٍك على �مل�ستوى �لبلدي حول معرفة َمن ي�ستطيع �ل�سّطالع 

�سمان حرية �لو�سول �إىل �ملعلومات و�مل�ساو�ة يف �ملعاملة
يقوم �ل�سر�ء �لعام �ل�سليم على ثالثة مبادئ �أ�سا�سيٍة هي: حرية �لو�سول �إىل �ملعلومات؛ �مل�ساو�ة يف �ملعاملة؛ �ل�سفافية.

تتحّقق حرية �لو�سول �إىل �ملعلومات عندما 
باحتياج��ات  كّله��م  �لعار�س��ني  �إب��الغ  يت��ّم 
�ل�س��اري ع��ر ن�س��ر ه��ذ� �لأخ��ري �إعالن��اٍت 
�ملطلوب��ة،  �ملو��سف��ات  فيه��ا  يح��ّدد  عام��ًة 
يف مقابل ��س��تجابة �ل�س��اري ل��كل ما يطلبه 

�ملر�ّسحون من معلوماٍت �إ�سافية عنه.

م��ن �ملفَر�س، �أي�س��ًا، �أن ي�سمن �ل�س��اري 
�مل�س��او�ة يف �ملعامل��ة ف��ال ميّي��َز ع�س��و�ئيًا 
�أّي مرحل��ٍة  �ملُحتَمل��ني يف  �لعار�س��ني  ب��ني 
من عملية �ل�س��ر�ء، و�أن ُت�س��اغ مو��سفات 
�ل�س��ر�ء مبو�سوعية، ل على نحٍو ير�سو فيه 
��ف،  �لختي��ار �لنهائ��ي، ب�س��كٍل غ��ري ُمن�سِ
�أن  يج��ب  كم��ا  �س��و�ه.  دون  عار���سٍ  عل��ى 
م��ة �سم��ن  ُينظ��ر يف جمي��ع �لعرو���س �ملُقدَّ
�ملهل��ة �لزمني��ة �ملق��ّررة، بغ���سّ �لنظر عن 

موقع مقّدميها �جلغر�يف.

�إل  �لأّول��ني  �ملبد�أي��ن  تطبي��ق  يكتم��ل  ول 
باعتم��اد �ل�س��فافية �لت��ي تتي��ح للعار�س��ني 
معرف��ة م��ا �إذ� كان �ل�س��اري ق��د جن��ح يف 
حتقيق �مل�س��او�ة يف �ملعاملة وحرية �لو�سول 
�إط��الع  �إىل �ملعلوم��ات. م��ن هن��ا �س��رورة 
�س��بب  عل��ى  �خلا�س��رة  �لعرو���س  مقّدم��ي 

��ستبعاد عرو�سهم.
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يتطّل��ب �إ�س��الح �ل�س��ر�ء �لع��ام يف لبن��ان، �إذً�، قانون��ًا �س��اماًل، موّحدً�، 
ي�س��تند �إىل �لإد�رة �لر�س��يدة ومبادئ �ل�س��ر�ء �لعام �ملعتمدِة دوليًا بغية 
�حل��ّد من �س��وء �لإد�رة و�لف�س��اد و�لتو�ط��وؤ يف �لإد�ر�ت �لعامة، مبا فيها 
��م بدّقٍة مر�حل  �ل�س��لطات �ملحلي��ة. وُيفر���س بكّل ت�س��ريٍع جديٍد �أن ينظِّ
دورة �ل�س��ر�ء �لع��ام، نظ��رً� �إىل �أن �لقو�ن��ني �حلالية ل تّكن �ل�س��لطات 

�ملحلية من �لقيام باأف�سل �ملمار�سات يف هذ� �ملجال.

نحو �سر�ء عام م�ستقبلّي
�إن �لغاي��ة �لت��ي ينبغ��ي �أن ي�س��عى �إليه��ا �ل�س��ر�ء �لع��ام و�لإنف��اق �لع��ام 
ه��ي ت�س��جيع �لبت��كار و�ل�س��تد�مة، وذلك ع��ر �عتماد مفاهيم �ل�س��ر�ء 
�لع�سرية، من قبيل �ل�سر�ء �مل�ستد�م و�ملُر�عي للبيئة. و�ملق�سود بال�سر�ء 
�ملُر�عي للبيئة هو �حل�سول على �للو�زم و�لأ�س��غال و�خلدمات �ل�سديقة 

للبيئة، مبا من �ساأنه �أن ي�ساهم يف �لتنمية �مل�ستد�مة �إىل حّد بعيد.

�أما �ل�سر�ء �لعام �مل�ستد�م فيتوّخى مبد�أ »�أعلى جودة باأف�سل �سعر«، من 
خالل حتقيق �ملنفعة ل لل�ساري فح�سب، بل للمجتمع و�لقت�ساد، �أي�سًا، 
كما يتوّخى تقلي�س �ل�سرر �لبيئي.4 يف �ملقابل، ي�سّهل �ل�سر�ء �لإلكروين 

�لإجر�ء�ت بف�سل ربطه بني �ل�ساري و�لبائع عر �سبكة �لإنرنت.

و�إذ� ما �أخذنا يف �لعتبار �أن �ملر�أة �للبنانية ت�سّكل 25 يف �ملئة فقط من 
�لق��ّوة �لعاملة،5 فاإن �لقت�ساد�ت �ملحلية �ست�س��تفيد من �إدخال �ل�س��ر�ء 
�لع��ام �ملُر�ع��ي للجن��در يف عم��ل �ل�س��لطات �ملحلي��ة. و�ل�س��ر�ء �ملُر�ع��ي 
للجن��در يعني تف�سيل �للو�زم و�لأ�س��غال و�خلدم��ات �لتي تعطي �لأولوية 
للموؤ�ّس�س��ات �ململوكة من ِقَبل ن�ساء �أو يكون للن�ساء وجوٌد فيها، كما لتلك 

�لتي تدعم �لن�ساء ب�سكٍل خا�س.

»�لمعهد �لمعتمد لترتيبات �ل�سر�ء و�لإمد�د«. )2008(. »موجز معارف – �لتنمية   4
 (knowledge Summary – Sustainable Development) »لم�ستد�مة�
https://www.cips.org/documents/KS_Sustainable_

Procurement.pdf. جرى �لّطالع على �لمرجع في 2020/4/8.

»منظمة �لعمل �لدولية«. )2017(. »معلومات عن �سوق �لعمل: مر�جعة وتحليل«   5
بيروت:   .(Labour Market Information: Review and Analysis)

»منظمة �لعمل �لدولية«. �س. 22.

https://www.cips.org/documents/KS_Sustainable_Procurement.pdf
https://www.cips.org/documents/KS_Sustainable_Procurement.pdf
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3.  �إ�سفاء �لطابع �ملوؤ�ّس�سي على �ل�سر�ء 
�لعام بو�سفه �أد�ة ��سرت�تيجية

�لت��الوؤم مع �لبني��ة �لتحتية �لقائمة، وتقدير �لتكالي��ف، وتو�فر �لأمو�ل، 
و�جلدو�ل �لزمنية، و�مل�ستلزمات �لقانونية �لتي تفي بالغر�س �لبيئي.

بع��د �لنتهاء من تقيي��م �لحتياجات، تنتقل �جلهة �ل�س��ارية �إىل مرحلة 
حتدي��د �ملو��سف��ات �لفني��ة، وه��ي �أك��ر م��ا ي�سم��ن �لقيم��َة لق��اء �ملال. 
ل��ذ� ُي�س��رط فيه��ا �أن تتوّخ��ى تلبي��ة �لحتياج��ات �لأ�سا�س��ية، و�أن تكون 
مو�سوعي��ة، وقابل��ًة للقيا���س، و�أن حت��ّدَد �خل�سائ���س �لتقني��ة و�لنوعية 

وتلك �ملتعّلقة بالأد�ء، �إ�سافًة �إىل �لتز�مها �ملعايري �لوطنية و�لدولية.

�إن�ساء وظيفة م�سووؤل عن �ل�سر�ء �لعام
�سٍة ملهاّم  ل نقع بني �لوظائف �لعامة  يف لبنان على وظيفٍة ر�سمية ُم�سَّ
�ل�س��ر�ء �لع��ام �لتي ُتلق��ى على عاتق روؤ�س��اء �لوحد�ت �ملالي��ة و�لإد�رية. 
وقد تاأّثرت ممار�س��ات �ل�سر�ء �لعام �س��لبًا بافتقاد �ملوّظفني �لعموميني، 
�لذين يحاولون تاأدية هذ� �لدور، عن�سَري �لكفاءة و�لتدريب، وما جنم 

عنه من �رتفاع معّدلت �ل�ستبد�ل.

م��ن �ل�س��رورّي، �إذن، �أن ُيفرد جمل���س �خلدم��ة �ملدنية7 وظيف��ًة خا�سًة 
�سٍ يف �ل�س��ر�ء �لعام، و�أن مي��دَّ �ملوّظَف �ملذكور  ملن�سب م�س��وؤوٍل متخ�سّ
بالتدريب �ملالئم كيما يت�س��ّنى له تطبيُق �لأهد�ف �ل�سر�تيجية لل�سر�ء 
�لعام وتعميُمها يف عمل �ل�س��لطات �ملركزية و�ملحلّية، بدًل من �أن يكتفي 

بتنفيذ �لإجر�ء�ت �لبريوقر�طية، كما هي �حلال �لآن. 

�إن �إن�ساء �لوظيفة �ملُ�سار �إليها يكون �سمن بريوقر�طية �حلكومة �ملركزية 
عر مر�س��وٍم ُيتخذ يف جمل���س �لوزر�ء، مع �إمكان قيام �ل�سلطات �ملحلية 
باإن�س��اء من�سب »م�سوؤول عن �ل�سر�ء �لعام« بقر�ٍر من �ملجل�س �لبلدي �أو 
من جمل�س �لحتاد بعد َنيل مو�فقة جمل�س �سورى �لدولة ووز�رة �لد�خلية 
و�لبلديات. �أما �إذ� كانت �لبلدية خا�سعًة لرقابة جمل�س �خلدمة �ملدنية، 

فاإن �إن�ساء هذ� �ملن�سب ي�ستدعي مو�فقة �ملجل�س �ملذكور قبل �لوز�رة.

م��ن �ل�س��رورّي، �أي�سًا، �أن يكون هوؤلء �ملوّظفون �مل�س��وؤولون عن �ل�س��ر�ء 
�لع��ام م��ن حملة �ل�س��هاد�ت �ملتخ�س�سة يف هذ� �ملج��ال، و�أن يكونو� قد 
نالوها من جامعاٍت �أو معاهَد ُتدِخل �ل�سر�ء �لعام يف مناهجها، لأن من 

ل �لعر�ف بهم و�عتبارهم مرفني موثوقني.8 �ساأن ذلك �أن ي�سهِّ

تخ�سع لرقابة مجل�س �لخدمة �لمدنية بلديات �لعو��سم �لإد�رية لالأق�سية، وهو   7
نطاق  وي�سمل  وتحديثها،  �لمدنية  �لخدمة  تنمية  ب�سالحية  تتمّتع  حكوميٌة  هيئٌة 

�خت�سا�سها جميع جو�نب �إد�رة �سوؤون �لموّظفين في كل وز�رة وهيئة م�ستقّلة.
�سة »�لمعهد �لمعتمد لترتيبات �ل�سر�ء و�لإمد�د« في  تت�سّمن �لموؤ�ّس�سات �لمتخ�سّ  8
�لمملكة �لمتحدة، ومنظمات دولية مثل »�لبنك �لدولي«، و»منظمة �لتعاون و�لتنمية 

في �لميد�ن �لقت�سادي«، و»معهد با�سل فليحان �لمالي و�لقت�سادي« في لبنان.

ي�س��ّكل �ل�س��ر�ء �لعام، �إذ� ما جرى بالطريقة �ل�س��ليمة، �أد�ًة ��س��ر�تيجية 
تتي��ح تق��دمي خدماٍت جّمة بتكاليف ر�س��يدة لتلبث �أن تف�س��ح �ملجال �أمام 
ق��ة يف �أغر��س تنموية �س��ّتى. مع ذلك،  �إع��ادة ��س��تخد�م �لوف��ور�ت �ملُحقَّ
فهو ل ي�س��ّكل �أولوية لدى �ل�س��لطات �ملركزية و�ملحلية، ما يفوِّت على هذه 
�ل�سلطات فر�سة �لإفادة من َمورٍد مهّم وفّعال على �سعيد �لتنمية �ملحلية.

�لتخطيط �ال�سرت�تيجي وتخطيط �ل�سر�ء �لعام
تنظر �ل�س��لطات �ملحلية يف لبنان، �س��اأن معظم �لهيئ��ات �حلكومية، �إىل 
�ل�س��ر�ء �لعام على �أنه جمّرد م�س��األة �إنفاٍق عادي منف�سٍل عن �لأهد�ف 
�ل�س��ر�تيجية؛ فه��ي ل تخّط��ط لإنفاقه��ا، ول ت�س��ع �لتقاري��ر �ملو�كب��ة 
لإجر�ء�ت �ل�س��ر�ء و�لتي تبنّي �أثرها يف �لأهد�ف �لتنموية. هذ� �ل�سعف 
يف �لتخطي��ط �ل�س��ر�تيجي على �مل�س��توى �ملحلي، ُيع��زى، يف جزء كبري 
ة �ل�سلطات �ملحلية من  منه، �إىل تاأّخر �حلكومة �ملركزية يف حتويل ح�سّ

�ل�سندوق �لبلدي �مل�ستقّل �إليها، وغياب �ل�سفافية يف �إد�رته.6

�إن �لتخطيط �ل�س��ليم �أ�سا�س��يٌّ يف �أّي عملية �س��ر�ٍء عام، وجزٌء ل يتجّز�أ 
من جناح عمليات �ل�س��ر�ء �أو ف�س��لها. لذ�، يتعنّي على �حلكومة �ملركزية 
�ل�سن��دوق  �إد�رة  و�ل�س��فافية يف  �لتوقي��ت  م��ن ح�س��ن  كاّلً  ت�سم��ن  �أن 
�لبلدي �مل�س��تقّل، من �أجل �ل�س��ماح لل�س��لطات �ملحلية بتحديد �أولوّياتها، 

و�لتخطيط لأهد�فها �لتنموية قبل �لتخطيط لحتياجاتها �ل�سر�ئية.

تقييم �حتياجات �ل�سر�ء �لعام
�إن �ل�س��ر�ء �لع��ام �ل�س��ليم ه��و �أبع��د م��ا يك��ون ع��ن �لع�س��و�ئية، يقت�سي 
�لتخطي��ط ل��ه ومتابعت��ه يف جمي��ع مر�حله، باعتب��اره �أنه جزٌء م��ن روؤيٍة 

��سر�تيجيٍة �أو�سع تتما�سى و�لتخطيَط �ملايل �لذي تليه �ملو�زنة.

�إن �ملبا�س��رة بعملي��ة �ل�س��ر�ء �لع��ام تفر�س ملء ��س��تمارة طلب �س��ر�ء، 
ل وجوه �حلاجة �إىل �للو�زم و�خلدمات �ملرجّوة،  وهي وثيقة د�خلّية تف�سّ
بعد �أن تكون �لإد�رة �لعامة )�ل�س��اري( قد �أجرت تقييمًا لذلك كله بغية 

�سمان �ملتطّلبات �لفّنية �ملنا�سبة و�لتاأّكد من ح�سن �لتوقيت.

كذل��ك ينبغ��ي، من ب��اب �حلر�س عل��ى �ل�س��فافية و�مل�س��اءلة، �أن حُتَفظ 
�ل�سّجالت �خلا�سة بتقييم �لحتياجات، علمًا باأن عملية �لتقييم ت�سمل، 
 م��ن ب��ني جمل��ة تد�ب��ري تقنيٍة �أخ��رى، تخم��نَي متل��ف �لبد�ئ��ل، ومدى 

»�لمنظمة �لدولية للتقرير عن �لديمقر�طية«. )2017(. �إ�سالح �لالمركزّية في   6
�لديمقر�طية«.  عن  للتقرير  �لدولية  »�لمنظمة  بيروت:  �لر�هن.  �لو�سع  لبنان: 

ني�سان/�أبريل 2017. �س. 6.
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4. �حلاجة �إىل �ملناف�سة

�س��بق �أن ربطته��ا به��م عالق��ات عم��ل.10 ه��ذه �ملمار�س��ات تتحايل على 
�ملبادئ �لأ�سا�سية لل�سر�ء �لعام، كالإن�ساف، و�مل�ساو�ة، و�ملناف�سة.

�لعو�مل �لكامنة ور�ء �ل�سر�ء بالفاتورة
يق�س��ي �لإط��ار �لقان��وين يف لبنان ب�س��ر�ء �للو�زم و�لأ�س��غال و�خلدمات 
ع��ر �ملناق�س��ات �لعام��ة. غ��ري �أن �ل�س��لطات �ملحلي��ة �عت��ادت �لتحايل 
عل��ى ذلك كله م��ن خالل �للجوء ب�س��كٍل منهجي �إىل �ل�س��ر�ء بالفاتورة، 
�ملع��روف �أي�س��ًا ب�«جتزئ��ة �ملناق�س��ة«، و�ل��ذي ي�س��يء �إىل �ل�س��ر�ء �لعام 
�ل�س��ليم. ل�س��ّك يف �أن �ل�س��ر�ء بالفات��ورة هو �إحدى �لط��رق �ملعتمدة يف 
�ل�س��ر�ء �لع��ام لإجن��از �ملعام��الت �ملنخف�س��ة �لتكلف��ة، حي��ث يقت�س��ر 
��ستخد�م �لفو�تري على عمليات �ل�سر�ء �ل�سغرية بغية ت�سريع �حل�سول 
عل��ى �لل��و�زم و�لأ�س��غال و�خلدم��ات �ملطلوب��ة، �إل �أن �ل�س��لطات �ملحلي��ة 
�للبناني��ة عادًة م��ا تلجاأ �إىل هذه �لطريقة للح�سول على لو�زم و�أ�س��غال 

وخدمات ت�ستدعي مناق�سًة عامة.

م��ن ح��ّق �ل�س��لطات �ملحلي��ة ��س��تخد�م �لفو�ت��ري، بالطب��ع، ولك��ن، وفقًا 
لل�س��قوف �لت��ي يقرره��ا �لقان��ون: عندم��ا ل تتع��ّدى قيم��ة �ملعامل��ة �ل���3 
مالي��ني ل��رية لبناني��ة ول تتطّلب �س��وى مو�فقة رئي���س �لبلدي��ة، �أو �ل�20 
ملي��ون لرية ول ت�س��تدعي �أك��ر من مو�فقة �ملجل���س �لبل��دي، �لتي غالبًا 
ما تكون �س��كلية. لكن �ل�س��لطات �ملحلية غالبًا ما ت�ستغّل �لثغرة �لقانونية 
ر كلٌّ منها  �لقائمة فتقوم بتجزئة �لعقود �لعالية �لكلفة �إىل معامالت ُتقدَّ
مب��ا دون �ل���3 ماليني لرية �أو �ل�20 مليون لرية، وفق �حلاجة. وهكذ� يتم 
للم�س��وؤولني �لبلديني �س��ر�ء جميع �للو�زم و�لأ�سغال و�خلدمات متجّنبني 

�ملناق�سات �لعامة و�ملو�فقات �ملُ�سَبقة و�لتوثيق �ل�سليم. 

�أم��ا �لأ�س��باب �لت��ي تدف��ع �مل�س��وؤولني �لبلدي��ني �إىل »جتزئ��ة �ملناق�سة«، 
فيمكن ح�سرها يف ثالثة هي:

�لموؤ�س�سات  لنمو  فر�س  �لبلدي:  »�ل�سر�ء   .)2015( معلوف.  �إيلي  �لقا�سي   10
�لمحلية«. �ل�ساد�سة. �لعدد 6. بيروت: »معهد با�سل فليحان �لمالي و�لقت�سادي«. 

كانون �لأول/دي�سمبر 2015. �س. 63-54.

يحتاج �ل�سر�ء �لعام �لناجح مناف�سًة حّرًة وعادلًة بني مقّدمي �لعرو�س، 
كم��ا ُي�س��رط فيه م��اذرُة هدِر �لأم��و�ل �لعامة. لكن �ل�س��لطات �ملحلية 
يف لبن��ان ماز�ل��ت تو�ج��ه حتّدياٍت حتى �لآن ب�س��بب قابلّيته��ا لإجر�ء�ت 

�ل�سر�ء �لعام غري �لتناف�سية.

لق��د �س��ّددت »منظم��ة �لتع��اون و�لتنمي��ة يف �ملي��د�ن �لقت�س��ادي« عل��ى 
�أهمية �لتناف���س، ُمّذرًة من �لتو�طوؤ و�لف�س��اد �للذين ل يت�س��ّببان بهدر 
�مل��ال �لع��ام فح�س��ب، بل يوؤّثر�ن �س��لبًا، �أي�س��ًا، يف نوعية �لبني��ة �لتحتية 
و�خلدم��ات �لعام��ة.9 يف �ملقاب��ل، حتّف��ز �ملناف�س��ة �ملوّردي��ن على تقدمي 
عر���س �أف�سَل لقاء �ملال، وحتول دون ��س��تخد�م �لأم��و�ل �لعامة �لنادرة 
باأ�س��عاٍر ُم�سّخم��ة. و�لو�ق��ع �أن ت�س��ويه �ل�س��ر�ء �لع��ام باملمار�س��ات غ��ري 
�لتناف�س��ية ي��وؤّدي �إىل تقلي���س �لتنمي��ة �لقت�سادي��ة وتقوي���سِ �لثق��ة يف 

�حلوكمة �لعامة.

�ال�ستثناء�ت ت�سبح هي �لقاعدة
�إن �سعف �لإطار �لقانوين لل�سر�ء �لعام يف لبنان يرك �ل�سلطات �ملحلية 
عر�سًة للممار�سات غري �لتناف�سية؛ فقانون �ملحا�سبة �لعمومية، �ل�سادر 
عام 1963، ومر�س��وم �أ�سول �ملحا�سبة يف �لبلديات و�حتاد�ت �لبلديات، 
�ل�س��ادر ع��ام 1982، يتيحان كالهما طرق �ل�س��ر�ء �لعام �لتي حتّد من 
ان، مبدئيًا، على وجوب �إجر�ء �ل�س��ر�ء �لعام  �ملناف�س��ة، ومع �أنهما ين�سّ
عر مناق�ساٍت مفتوحة، يعود�ن فيمنحان �ل�س��لطات �ملحلية �سالحياٍت 
له��ا �للج��وء �إىل بع���س �ل�س��تثناء�ت، كاعتم��اد  ��ستن�س��ابيًة و��س��عًة تخوِّ
�ملناق�سات �ملح�سورة، و��س��تدر�جات �لعرو�س، و�لتفاقات بالر��سي، 
و�ل�س��ر�ء مبوجب بيان �أو فاتورة. هذه �لطرق تكبح �ملناف�س��ة، �إذ تخ�ّس 

بالإيثار مقّدَم عر�ٍس و�حٍد على كّل من عد�ه.

�لو�ق��ع �أن �ل�س��لطات �ملحلي��ة �ملتع��ّرة مالي��ًا، و�لتي تفتق��ر �إىل ما يكفي 
م��ن موّظف��ني، ترى يف �إجر�ء�ت �ل�س��ر�ء �لع��ام عبءً� نظ��رً� �إىل بطئها 
وع��دم حتقيقها �لنتائج �ملرجّوة. لذ�، فبدًل من �أن ُتعِلن هذه �ل�س��لطات 
مناق�س��ًة وفق��ًا للقو�نني �ملعمول به��ا، نر�ها تختار �لعم��ل مع متعاقدين 

»�لتناف�س   .)2011( �لقت�سادي«.  �لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  »منظمة   9
 (Competition and Procurement: �أ�سا�سية«  نتائج  �لعام:  و�ل�سر�ء 
�لميد�ن  في  و�لتنمية  �لتعاون  »منظمة  من�سور�ت  باري�س:   .)Key Findings

 http://www.oecd. �لتالي:  �لر�بط  على  متو�فر   .16 �س.  �لقت�سادي«. 
على  �لّطالع  جرى   .org/daf/competition/sectors/48315205.pdf

�لمرجع في 2020/4/14.

http://www.oecd.org/daf/competition/sectors/48315205.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/sectors/48315205.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/sectors/48315205.pdf
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�لتعقيد�ت �لبريوقر�طية و�لروتني �لإد�ري.	 
طول �ملدة �لزمنية �لتي ي�ستغرقها َنيل مو�فقة �سلطات �لرقابة �لإد�رية، 
من قائمقامني ومافظني، على �لعقود �لتي تزيد قيمتها على 20 مليون 
لرية،  و�لتي تر�وح عادًة بني �ل�س��تة �أ�س��هر و�ل�س��نَتني، ما ُيبطل �لغر�س 
�لأ�سا�س��ّي م��ن تخطي��ط �ل�س��ر�ء �لع��ام ويح��ول دون �لت�س��ليم يف �لوقت 
�ملنا�س��ب. و�إذ� كان��ت طريق��ة �حلّد من ه��ذه �لتعقي��د�ت �لإد�رية تكمن 
يف �عتم��اد �حلكومة �لإلكرونية، فاإن �لإ�سالح �ل�س��امل يتطّلب حت�س��ني 
ق��درة �س��لطات �لرقابة �لإد�ري��ة، �لتي غالبًا ما تفتق��ر �إىل �لعدد �لكايف 

من �ملوّظفني، وت�سكو من تر�كم �لأعمال.11

بدًل 	  �ل�سغار  �ملحليني  �ملوّردين  ��ستيعاب  يف  �لبلديات  روؤ�ساء  رغبة 
من �لعتماد على �ملوؤ�س�سات �لكبرية، �لتي تكون �أكر تناف�سية. هوؤلء 
مع  �ملحلي،  �لقت�ساد  يف  مهّم  بدوٍر  ي�سّطلعون  �ملحليون  �ملوّردون 
�أنهم، يف غالبيتهم، غري ر�سميني ول يحقُّ لهم �إ�سد�ر فو�تري ر�سمية. 
�إل �أن عالقاٍت م�سركًة تتنّوع ما بني �سيا�سية ومذهبية و�سالت قربى 
تربطهم بال�سلطات �ملحلية �لتي توؤّمن لهم �ُسُبل �لعي�س و�لبقاء، ما 
�ملنافع  ح�سر  يف  �لرغبة  و�إىل  �ملح�سوبية،  �أو  �لزبائنية  �إىل  يوؤّدي 

باأفر�ٍد �أو منظمات.
ل�سّك يف �أن جتزئة �لعقود �لكبرية مل تعد ت�ستقيم يف غمرة �لأزمة �لتي 
تع�س��ف بنظ��ام لبنان �ل�سيا�س��ي و�لقت�سادي و�مل��ايل،12 وذلك �لتديّن 
�لف��ادح يف قيم��ة �لعمل��ة �للبناني��ة �لت��ي مافتئ��ت تو��س��ل �نهياره��ا منذ 
�نتفا�سة 17 ت�س��رين �لثاين 2019، يف �لظاهر، ما يعني �أنه �س��يكون من 
�ل�سعب، بل من �مل�ستحيل، على �ل�سلطات �ملحلية �أن تتفادى �ملناق�سات، 
�إل �إذ� مّت رفع �سقوف �لفو�تري �خلا�سعة للرقابة �لإد�رية مبوجب تعديل 
قانوين يف�سح �ملجال �أمام �سدور مر��سيم ي�سهل تكييفها. �إل �أن �ملطلوب 
ه��و �إ�س��الح �أكر ��س��تد�مًة يتمّث��ل يف تعزي��ز فاعلية �ل�س��لطات �لرقابية 

وجعلها �أكر ��ستجابًة لحتياجات �ل�سلطات �ملحلية.

»�لمنظمة �لدولية للتقرير عن �لديمقر�طية«. )2017(. �إ�سالح �لالمركزّية في   11
�لديمقر�طية«.  عن  للتقرير  �لدولية  »�لمنظمة  بيروت:  �لر�هن.  �لو�سع  لبنان: 

ني�سان/�أبريل 2017. �س. 7.
12  »�لمنظمة �لدولية للتقرير عن �لديمقر�طية«. )2019(. لحظة تغيير: �نتفا�سة 
 A Moment for Change: The Lebanese( �للبنانية   2019 �لعام 
Uprisings of 2019(. بيروت: »�لمنظمة �لدولية للتقرير عن �لديمقر�طية«. 

كانون �لأول/دي�سمبر 2019.

تعميم »�ل�سروط �خلم�سة �ملنا�سبة« لل�سر�ء �لعام
عل��ى �ل�س��لطات �ملحلية �أن تتخّلى عن ��س��تخد�م �لبن��ود �ملُبَهمة وطلبات 
��ل، بحيث يك��ون للعار�سني  ل��ة عل��ى قيا���س عار���سٍ ُمف�سَّ �ل�س��ر�ء �ملُف�سَّ
�ملُهتّم��ني و�ملوؤّهل��ني كلهم �حل��ّق يف �لقيام باأعماٍل جتاريٍة مع �ل�س��لطات 
�ملحلي��ة يف ظ��ّل ظ��روٍف مت�س��اوية، ع��الوًة عل��ى وج��وب ت�سّم��ن دفات��ر 

�ل�سروط معلوماٍت و��سحة.

�إن ت�س��جيع مروحٍة كبريٍة من �لعار�سني للم�س��اركة من �ساأنه �أن ي�سّجع 
�لتناف���س، �ل��ذي يوّل��د بدوره ُوف��ور�ت مالي��ة، كما ُير�س��ي معايري �أعلى 
ج��ودة. و�إذ� م��ا �أر�دت �ل�س��لطات �ملحلي��ة ت�س��هيل �لتناف���س، فعليه��ا 
�أن تتي��ح لل�س��ركات �لأجنبي��ة و�ملحلي��ة تق��دمي عرو�سه��ا يف مناق�ساٍت 
مفتوح��ة، با�س��تثناء �حل��الت �خلا�س��ة �ملن�سو���س عليه��ا يف �لقانون، 
حي��ث ميك��ن �ّتب��اع طرٍق �أخرى يف �ل�س��ر�ء �لع��ام، عل��ى �أن يكون ذلك 
رً� بو�س��وح، وُمو�َفق��ًا علي��ه م��ن ِقَب��ل �لهيئ��ات �لرقابي��ة )دي��و�ن  ُم��رَّ

�لعام(. �ملحا�سبة و�ملر�قب 

�أ�سف �إىل ذلك �أن �ملناف�س��ة �لعادلة ُتّكن �ل�س��لطات �ملحلية من تر�سيد 
مو�رده��ا �ل�سئيل��ة، و�سمان �أعل��ى قيمٍة لقاء �أف�سل �س��عر، �إذ� ما �تُِّبَعت 
جمموعٌة من �ملعايري �لتي ُتعَرف ب�«�ل�س��روط �خلم�س��ة �ملنا�س��بة لل�سر�ء 
�لع��ام«، و�أبرزه��ا: �لكّمية �ملنا�سبة، �لنوعية �ملنا�سبة، �ل�سعر �ملنا�سب، 

�ملكان �ملنا�سب، و�لزمان �ملنا�سب.

ميك��ن بلوغ هذه �لأهد�ف �إذ� ما توّل��ت وز�رة �لد�خلية و�لبلديات توجيه 
�ل�س��لطات �ملحلية نحو و�سع دفاتر �س��روط منوذجية وتعميِمها، ملا لذلك 
م��ن �أهميٍة يف ت�س��هيل �ملناف�س��ة �لعادلة. ه��ذه �لوثائ��ق �لنموذجية قابلٌة 
للتعدي��ل و�لتكيي��ف طبقًا لكّل حالٍة، وت�سمن و�س��ول �لعار�سني كاّفًة �إىل 
لة و�لدقيقة نف�س��ها، بحيث ي�سبح يف مقدور �لعار�سني  �ملعلومات �ملُف�سَّ

��ستخد�م هذه �لبيانات لتحديد �أ�سعارهم ب�سكٍل �أدّق.
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�لكّمي��ة �ملنا�س��بة: �إن �س��ر�ء كّمياٍت تف��وق �لحتياجات 
�حلالي��ة ينطوي على تكاليَف �إ�سافيٍة وم�س��اكَل بنيوية، 
�س��و�ء مّت ذل��ك دفع��ًة و�ح��دة �أوعل��ى مر�ح��ل. وح��ده 
�س��ر�ء �لكّمية �ملنا�س��بة ي�س��اهم يف �حلّد من �لتكاليف 

�لإ�سافية �ملرتبطة بال�سر�ء.

�لنوعي��ة �ملنا�س��بة: يق��وم �ل�س��ر�ء �لع��ام �ل�س��ليم عل��ى 
�سم��ان �لنوعي��ة �لأف�سل للغر�س �ملن�س��ود، �أما �لركيز 
على �لنوعية وحدها، فمن �س��اأنه �أن يرفع ن�سبة �لإنفاق 

على �أمور غري �سرورية.

�ل�س��عر �ملنا�س��ب: ل يكفي �أن ت�س��عى �ل�س��لطات �ملحلية 
ب��ل  كلف��ًة،  �لأق��ّل  و�خلدم��ات  و�لأ�س��غال  �لل��و�زم  �إىل 
يجب �أن يكون �ل�س��عر منا�س��بًا، �أي�سًا، للنوعية و�لكّمية 
�ملطلوبَت��ني، ولعو�مل �أخرى مثل مر�عاة �لبيئة، وتو�فر 
�ل�سمانة، و�ملكان و�لزمان �ملنا�س��َبني. وعلى �ل�سلطات 
�لأّويل وح��ده يف �لعتب��ار،  �ل�س��عر  تاأخ��ذ  �أل  �ملحلي��ة 
ب��ل تكلف��ة �ل�سيان��ة �ملتو��سل��ة، و�لعملي��ات، وتكالي��ف 

�لت�سغيل، �أي�سًا.

�أي�س��ًا،  �لزم��ان �ملنا�س��ب: للتوقي��ت، 
�أهّميُت��ه لأن كلف��ة ت�س��ليم �ل�س��لع قب��ل 
�أو�ن��ه ل تق��ّل ع��ن كلفته متاأّخ��رً�، لأن 
�ل�س��لطات �ملحلية ق��د تتكّبد، يف هذه 

�حلالة، تكاليف �لتخزين.

�أن ت�سم��ن  �ملنا�س��ب: يج��ب  �مل��كان 
�ل�س��لطات �ملحلي��ة �لتوري��د �لأف�سل 
يف  �آخ��ذًة  �لنهائ��ي،  �ملوق��ع  �إىل 
�لعتب��ار �سال�س��ل �لتوري��د �لناجعة. 
قد يب��دو �ملوّرد �لقري��ب مثاليًا، لكن 
ُتوؤَخ��ذ يف  �أن  يج��ب  �لنق��ل  تكالي��ف 
�حل�س��بان �إىل جانب م�سائل �أخرى، 

كالتغليف و�لتخزين.

»�ل�سروط �خلم�سة �ملنا�سبة« لل�سر�ء �لعام
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 5.  �سمان �لرقابة 
و�مل�ساءلة �ملنا�سبَتني

�إن �لرقابة �ملنا�سبة على �إجر�ء�ت �ل�سر�ء �لبلدي �أ�سا�سيٌة لتحقيق نتائج 
فّعالة، �سريطَة �أن يجري توحيد �آلياتها ول ُي�ستثنى منها �أيٌّ من �ل�سلطات 
�ملحلي��ة �لتي تع��ود بدورها فتتوىّل تعزيز �لرقابة و�مل�س��اءلة �لد�خلّيَتني. 
ويك��ون حتقي��ق هذ� �لهدف عر تبادل �ملعلومات ب�س��فافيٍة ��س��تنادً� �إىل 

قانون �حلّق يف �لو�سول �إىل �ملعلومات �لذي �أقّره لبنان عام 2017.

�سة �إخ�ساع �ل�سلطات �ملحلية كلِّها للرقابة �ملتخ�سّ
يخ�س��ع 7 يف �ملئ��ة فق��ط من �ل�س��لطات �ملحلية لرقابة ديو�ن �ملحا�س��بة، 
يف ح��ني ل يخ�س��ع �س��وى 64 منها )5،7 يف �ملئة( لرقاب��ة �ملر�قب �لعام، 
�ملُعنيَّ من قبل وز�رة �لد�خلية و�لبلديات، و�لذي يتوىّل م�سوؤولية مر�قبة 

�ملعامالت �ملالية لل�سلطات �ملحلية، و�لتدقيق فيها.13

ُيطَلب �إىل �ل�س��لطات �ملحلية �خلا�سعة لرقابة ديو�ن �ملحا�سبة و�ملر�قب 
�لع��ام، تق��دمي �لوثائق �ملتعّلق��ة باملناق�سات قبل منح �لعق��ود للفائزين. 
لك��ن دي��و�ن �ملحا�س��بة غالب��ًا م��ا ي��رّد ه��ذه �لوثائ��ق �حلافل��ة بالأخطاء 
و�ملخالفات �إىل �ل�س��لطات �ملحلية لإجر�ء ما يلزم من تعديل وت�سحيح. 
و�أكر ما يكون �ملطلوب خف�س كلفة �ملناق�سة، �أو �إعادة �إجر�ء �ملناق�سة 
باأكمله��ا، ل�س��ّيما يف �لبلدي��ات �لك��رى، كبلدّيَت��ي ب��ريوت وطر�بل���س، 
م��ا يعن��ي �أن �ل�س��عر �لذي ر�س��ت عليه �ملناق�س��ة جاء �أعلى من �لأ�س��عار 

�لر�ئجة يف �ل�سوق.

م��ن �مله��ّم، �إذً�، �أن تطول �لرقابة �ل�س��لطات �ملحلية كّلها، خ�سو�سًا و�أن 
�إير�د�ت ما خرج منها على رقابة ديو�ن �ملحا�سبة و�ملر�قب �لعام، تفوق 
�أحيان��ًا �إير�د�ت م��ا يخ�سع لها. لكن، ملّا كان ع��دد �لبلديات و�حتاد�تها 
يف لبن��ان يتخّط��ى �ل���1.100 �حتادً� وبلدية، فقد ل��زم �أن ي�ساعف ذلك 
�حلاجة �إىل �لتوظيف و�لتدريب لدى كلٍّ من ديو�ِن �ملحا�س��بة، و�ملديريِة 
�لعام��ة لالإد�ر�ت و�ملجال���س �ملحلية، و�إد�ر�ت �ملحافظ��ات و�لأق�سية.14 
من هنا �سرورة و�سع برنامٍج وطني يهدف �إىل تنمية �لقدر�ت �ملوؤ�ّس�سية 

لكل من هذه �ل�سلطات �لرقابية.

بيروت:  و�لتوجيه.  �لرقابة  بين  لبنان  بلديات   .)2017( �لديك.  كمال  هادي   13
�لمجموعة �لطباعية. �س. 246-245.

وز�رة  من  جزًء�  و�لأق�سية  �لمحافظات  �إد�ر�ت  كما  �لمذكورة  �لمديرية  ت�سّكل   14
�لد�خلية و�لبلديات.

معايري ترتيب �مللّفات وو�سع �لتقارير
�إن عملّي��ة �لتدقي��ق يف �لإنفاق �لعام �خلا�س بال�س��لطات �ملحلية تفر�س 
�أن يج��ري ترتيب وثائق �ل�س��ر�ء �لع��ام على نحٍو منهج��ّي، يتيح �لو�سول 
�إليها كلِّها ب�سكٍل �سريٍع و�قت�سادي، و�أن ُيعَهد مبهّمة تطوير نظام ترتيب 
�مللّف��ات وحفظه��ا و�أر�س��فتها �إىل فري��ق عم��ل �أو �إىل موّظ��ٍف ف��رد، تبع��ًا 

حلجم �ل�سلطة �ملحلية، بحيث ي�سهل �إخ�ساعها للتحليل.

ميك��ن للتقارير حول �أن�س��طة �ل�س��ر�ء �لع��ام ونتائجها، �إذ� كانت ح�س��نة 
�لت�سمي��م، �أن ت�س��اهم يف تعزيز �ل�س��فافية ويف �ملحافظ��ة على �لذ�كرة 
�ملوؤ�ّس�س��ية لل�س��لطات �ملحلي��ة، كما ميكن �أن ت�س��اعد يف �إبق��اء �لأطر�ف 
�ملعني��ة، مث��ل �ملوّظفني �لبلديني، و�س��لطات �لتدقيق و�لرقاب��ة، و�لقطاع 
�خلا���س، و�ملجتم��ع �مل��دين، و�ل�س��ركاء �لآخري��ن م��ن �ملجتم��ع �ملحل��ي، 
عل��ى بّين��ة م��ن جمري��ات �لأمور، م��ا ي�سع قان��ون �حل��ّق يف �لو�سول �إىل 

�ملعلومات، �ل�سادر عام 2017 على �سّكة �لتطبيق �ل�سليم.

�ل�سفافية و�مل�ساءلة
حر�سًا على حت�س��ني �مل�س��اءلة، ينبغي �أن تطّبق �ل�س��لطات �ملحلية قانون 
�حلّق يف �لو�سول �إىل �ملعلومات، �لذي يق�سي بن�س��ر �مل�ستند�ت �لإد�رية 
و�ملالية وتلك �ملتعّلقة بال�س��ر�ء �لعام يف �لإد�ر�ت �لر�س��مية، مبا يف ذلك 
�ملو�زنات، وقطوعات �حل�س��اب، و�لعقود �ملمنوحة لغر�س تاأمني �للو�زم 
و�لأ�س��غال و�خلدم��ات. خالفًا لقان��ون �حلّق يف �لو�س��ول �إىل �ملعلومات، 
ين���سّ قان��ون �لبلديات، يف �ملادت��ني 55 و76، على وج��وب �لإف�ساح عن 
جميع �ملعلومات، مبا يف ذلك تلك �ملتعّلقة بالنفقات �لتي تقّل قيمتها عن 

5 ماليني لرية لبنانية.

�أخريً�، ميكن لل�سلطات �ملحلية �أن ت�سمح ملر�قبني خارجيني بح�سور جل�سة 
ف�ّس �لعرو�س، ومر�قبة عملية ��س��تالم �للو�زم و�لأ�س��غال و�خلدمات يف 
نهاية دورة �ل�سر�ء �لعام. كما ميكن �ل�سماح لهوؤلء، �أي�سًا، بامل�ساركة يف 
�سة لفح�س �ل�س��لع �ملُ�س��تَلمة، ومقارنتها بنموذج  �للج��ان �ملوؤّقتة �ملُخ�سَّ

طلب �ل�سر�ء، وحتديث �لكّمية، ون�سر �إي�سال �ل�ستالم.
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ملّخ�ص �لتو�سيات

�إقر�ر قانون �سر�ء عاّم موّحد ير�عي ظروف 
�ل�سلطات �ملحلية

يتطّلب �إ�سالح �ل�سر�ء �لعام يف �لبلديات و�حتاد�تها قانونًا موّحدً� 	 
و�ساماًل، يقوم على �لإد�رة �لر�سيدة ومبادئ �ل�سر�ء �لعام �ملعتمدة 

دوليًا، للحّد من �سوء �لإد�رة و�لتو�طوؤ و�لف�ساد.
لكّل 	  و�ملُر�عية  �مل�ستد�مة،  �لعام  �ل�سر�ء  �سيا�سات  �عتماد  يجب 

ومبادئ  �لعام  �لإنفاق  بني  �ملو�ءمة  بهدف  و�جَلندر،  �لبيئة  من 
�حلوكمة �ل�سليمة.

�لتخطيط �ال�سرت�تيجي لل�سر�ء �لعام 
يتعنّي على �حلكومة �ملركزية �أن ت�سمن ح�سن �لتوقيت و�ل�سفافية 	 

يف �إد�رة �ل�سندوق �لبلدي �مل�ستقّل، بغية تكني �ل�سلطات �ملحلية 
قبل  لها،  و�لتخطيط  �لتنموية  لأهد�فها  �لأولوية  �إعطاء  من 

�لتخطيط لحتياجاتها �ل�سر�ئية.
لتويّل 	  ر�سميًا  من�سبًا  لبنان  �لعامة يف  �لوظيفة  تت�سمن  �أن  يجب 

�ملهام �خلا�سة بال�سر�ء �لعام يف �ل�سلطات �ملركزية و�ملحلية على 
�لعام  لل�سر�ء  �ل�سر�تيجية  �لأهد�ف  تطبيق  �أجل  من  �ل�سو�ء، 

وتعميمها يف عملها.

�عتماد معايري �ل�سر�ء �لعام �ل�سليم
للعار�سني جميعهم 	  تكون  �أن  �ملعلومات: يجب  �إىل  �لو�سول  حرية 

�لأخري  هذ�  على  ينبغي  فيما  �ل�ساري،  باحتياجات  و�فية  معرفٌة 
�أن ي�ستجيب ب�سفافيٍة لطلبات �ملر�ّسحني باحل�سول على معلوماٍت 

و��ستف�سار�ت �إ�سافية.
�مل�ساو�ة يف �ملعاملة: يجب �أل ميّيز �ل�ساري بني �لعار�سني �ملحتملني 	 

يف �أّي مرحلة من مر�حل �ل�سر�ء �لعام. وينبغي �لنظر يف �لعرو�س 
مة �سمن �ملهلة �لزمنية �ملطلوبة، بغ�ّس �لنظر  �ملطابقة كاّفة �ملُقدَّ

عن موقع مقّدميها �جلغر�يف.
�لأ�سا�سيَّني 	  �لعام  �ل�سر�ء  ملبد�أي  �ل�سليم  �لتطبيق  �ل�سفافية  تتيح 

�ل�سابَقني.

�سمان �ملناف�سة �لعادلة
يجب �أن تعتمد �ل�سلطات �ملحلية دفاتر �سروط منوذجية ت�سهياًل 	 

�إىل  جميعهم  �لعار�سني  و�سول  على  وحر�سًا  �لعادلة،  للمناف�سة 
لة و�لدقيقة نف�سها. �ملعلومات �ملُف�سَّ

على �ل�سلطات �لعامة �أل تلجاأ �إىل �ل�ستثناء�ت كاعتماد �ملناق�سة 	 
�ملح�سورة �أو �لتفاق بالر��سي �أو �ل�سر�ء مبوجب بيان �أو فاتورة، 
�إذ تخ�ّس بالإيثار مقّدَم عر�ٍس و�حٍد  لأنها طرق تكبح �ملناف�سة، 

على كّل من عد�ه.
من �ل�سروري �أن ُتتاح �ملناف�سة �لعادلة لر�سيد �لإنفاق �حلكومي، 	 

و�سمان �أعلى قيمٍة لقاَء �أف�سل �سعر، وذلك بتطبيق جمموعٍة من 
�ملعايري ُتعَرف ب�»�ل�سروط �خلم�سة �ملنا�سبة لل�سر�ء �لعام«:

�لكّمية �ملنا�سبة ◂
�لنوعية �ملنا�سبة ◂
�ل�سعر �ملنا�سب ◂
�ملكان �ملنا�سب ◂
�لزمان �ملنا�سب ◂

تعزيز �مل�ساءلة
لدى 	  �لعام  �ل�سر�ء  عمليات  على  �لرقابة  �إجر�ء�ت  توحيد  ينبغي 

�ل�سلطات �ملحلية كلها، دومنا ��ستثناء، ل�سّيما تلك �لتي ل تخ�سع 
لرقابة ديو�ن �ملحا�سبة و�ملر�قب �لعام.

يتطّلب تعزيز فاعلية �إجر�ء�ت �لرقابة و�سَع برنامج �إ�سالٍح وطني 	 
و�لبلديات،  �لد�خلية  وز�رة  يف  �لوظيفية  �ل�سو�غر  ملء  ي�سمن 
�إ�سافة  و�لتجهيز�ت �لالزمة،  �لتدريب  وتاأمني  وديو�ن �ملحا�سبة، 
وُتعتَر  و�لأق�سية.  للمحافظات  �ملوؤ�ّس�سية  �لقدر�ت  تعزيز  �إىل 

�حلكومة �لإلكرونية من �لعنا�سر �لأ�سا�سية للرنامج �ملذكور.
ب�سكٍل 	  ونتائجها  �لعام  �ل�سر�ء  �أن�سطة  عن  �لتقارير  و�سع  يجب 

منتظٍم و�سليم، من �أجل �ملحافظة على �لذ�كرة �ملوؤ�ّس�سية لل�سلطات 
�إبقاء �لأطر�ف �ملعنية،  �ملحلية، وتعزيز �ل�سفافية، و�مل�ساعدة يف 
و�لقطاع  و�لرقابة،  �لتدقيق  و�سلطات  �لبلديني،  �ملوّظفني  مثل 
�خلا�س، و�ملجتمع �ملدين، و�ل�سركاء �لآخرين من �ملجتمع �ملحلي، 

على �ّطالٍع د�ئم على جمريات �لأمور.
ت�سمح 	  �أن  �ملحلية  لل�سلطات  ميكن  �مل�ساءلة،  حتقيق  على  حر�سًا 

ملر�قبني خارجيني مبر�قبة دورة �ل�سر�ء �لعام، من خالل ح�سور 
و�لأ�سغال  �للو�زم  ��ستالم  عملية  ومر�قبة  �لعرو�س،  ف�ّس  جل�سة 

و�خلدمات.
يف 	  �حلّق  قانون  كاماًل  تطبيقًا  تطّبق  �أن  �ملحلية  �ل�سلطات  على 

�لو�سول �إىل �ملعلومات.
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 نبذة عن �ملنّظمة �لدولّية للتقرير 
عن �لدميقر�طّية

للتقري��ر ع��ن �لدميقر�طّي��ة« ه��ي منّظم��ة  �لدولّي��ة  »�ملنّظم��ة  �إّن 
�أملاني��ا.  برل��ني،  يف  م�س��ّجلة  �لرب��ح،  تبغ��ي  ل  م�س��تقّلة  حيادّي��ة 
للمو�طن��ني،  �ل�سيا�س��ّية  �مل�س��اركة  بتعزي��ز  �ملنّظم��ة  ه��ذه  ُتعن��ى 
وم�س��اءلة �لهيئ��ات �حلكومّي��ة، وتطوي��ر �ملوؤ�س�س��ات �لدميقر�طّي��ة 
يف �أرج��اء �لع��امل كّل��ه، كم��ا ت�س��اهم يف �إيج��اد �لو�س��ائل �ملحلّي��ة 
�لكفيل��ة بتعزي��ز ح��ّق �ملو�طن��ني �لعامل��ي يف �مل�س��اركة يف �حلي��اة 
�ل�سيا�س��ّية لبلد�نه��م، وف��ق م��ا ن���سَّ عليه �لإع��الن �لعاملي حلقوق 
 �لإن�س��ان و�لعه��د �ل��دويل �خلا���س باحلق��وق �ملدنّي��ة و�ل�سيا�س��ّية.

 http://www.democracy-reporting.org

نبذة عن �ملنظمة �لدولية لل�سلطات �ملحلية 
و�الأقاليم �ل�سويدية

�ل�س��ويدية« ه��ي  لل�س��لطات �ملحلي��ة و�لأقالي��م  �لدولي��ة  »�ملنظم��ة 
مكتب تابع »للجمعية �ل�س��ويدية لل�س��لطات �ملحلية و�لأقاليم«، �لتي 
ترّك��ز عل��ى تطوي��ر �حلوكم��ة �ملحلي��ة يف �أرج��اء �لع��امل كاّفة، ويف 
�لبلد�ن �ملتاأّثرة ب�س��ّدة بالأزمة �ل�س��ورية، مثل لبنان وتركيا. تعمل 
�ملنظم��ة، يف �إطار م�س��روعها »�ملرون��ة يف �حلوكم��ة �ملحلية«، على 
تعزي��ز �حلكم �لر�س��يد، و�ملرون��ة، و�ملو�َطنة �لفاعل��ة يف مافظة 
�ملحلي��ة،  �ل�س��لطات  ق��در�ت  تقوي��ة  م��ن خ��الل  �للبناني��ة،  ع��كار 
ودع��م �حل��و�ر �لوطني حول �ل�سيا�س��ات �لعمومي��ة يف هذ� �ملجال، 
و�إ�س��ر�ك �جلماع��ات �ملحلي��ة يف �سن��ع �لق��ر�ر عل��ى �ل�سعيدي��ن 

و�لإقليمي. �لبلدي 
http://sklinternational.se/

ت ه��ذه �لورق��ة بدع��م من »�لوكالة �ل�س��ويدية للتعاون �لإمنائي �ل��دويل«. �إن متويات �لورقة هي من م�س��وؤولية« �ملنظمة �لدولي��ة للتقرير عن  �أُِع��دَّ
�لدميقر�طية« و»�ملنظمة �لدولية لل�س��لطات �ملحلية و�لأقاليم �ل�س��ويدية« ح�سرً�، ول تعّر بال�سرورة عن وجهات نظر »�لوكالة �ل�س��ويدية للتعاون 

�لإمنائي �لدويل«.
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