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 سلوى بعلبكي

 طريق مكافحة الفساد تمّر في إصالح الشراء العام

 

% من الُرشى التً تدفَع فً أنحاء العالم. وٌعتَبَر 55ٌستحوذ الشراء العام )أو ما ٌُعرف بالصفمات العاّمة( على 
لد ٌعتمد البعض أن الفساد فً الشراء .المطاع العام فً لبنان، كما فً غٌره من دول العالم، األكثر عرضة للفساد

ة"، إال أن رئٌسة معهد باسل فلٌحان المالً وااللتصادي لمٌاء المبٌّض بساط ترى أن العام لٌس له تؤثٌرات "جانبٌ
أضراره المباشرة وغٌر المباشرة ال تعد وال تحصى وخصوصاً على جودة الخدمات العامة ال سٌّما البنى التحتٌة 

شروعة، اضافة الى المعولات األساسٌة، وإحتكار السوق من "المحظٌٌن" و"الممّربٌن"، واستشراء المنافسة غٌر الم
فً وجه دخول المإسسات المتوسطة إلى السوق الكبرى اي سوق الدولة. وتترجم االضرار اٌضا تراجعا فً سهولة 

عوامل تإثر سلباً على سهولة المٌام باألعمال فً لبنان الذي حّل فً  5المٌام باألعمال، )الفساد هو من بٌن أبرز 
ً مإشر الفساد(، باإلضافة إلى حرمان الدولة استثمارات ومداخٌل كان ٌمكن أن دولة ف 180بٌن  143المرتبة 

تصّب فً خزٌنتها أو تستخدم ألهداف أخرى، والحدَ من لدرتها على تحمٌك أفضل لٌمة من إنفاق مال المكلفٌن 
اإلحساس بالغُبن  بالضرائب. لكن الضرر األكبر وفك المبٌّض ٌتجلى فً انفراط عمد الثمة مع السوق، "فٌما ٌترجم

استحالة الحصول على "فرصة مستحمّة"، وباإلنكسار أمام اإلستئثار، وتراجع األمل بؤن تفوز فكرة مبتكرة أو خدمة 
هذه االضرار ٌمكن مالحظتها مٌدانٌاً فً حٌاتنا ."ممٌزة أو اختراع أو صناعة وطنٌة فرٌدة باهتمام من بٌدهم المرار

خرها "الخلل الفاضح فً البنى التحتٌة الذي كشفت عنه العاصفة األخٌرة "نورما"، الٌومٌة بؤمثلة كثٌرة، لعل آ
باإلضافة إلى عدم كفاٌة لطاعات معروفة كالكهرباء، وإدارة النفاٌات الصلبة، والطرق وشبكات النمل العام، 

الخدمات اإلستشارٌّة والمطار، وغٌرها". وٌمكن وفك ما تمول المبٌّض أن "تطاول لطاعات ألل ظهوراً كاإلعالن و
واألنظمة المعلوماتٌّة وغٌرها". ولد ٌمود الفساد إلى نتائج كارثٌة، تإدي إلى خسارة أرواح، فً حال طال مثال، 

مواصفات الجسور أو الطرق أو الدواء، أو سواها. وهذه نتائج ظاهرة، عادة ما ٌتفاداها الفاسدون والُمفسدون، لكً 
 .الكارثٌّة التً ال تظهر للعلن فهً األكثر خطورة وٌُشكل مكافحتها التحدّي األكبر تدوم "النَِعم". أما النتائج

 مراحل 3



خطر الفساد موجود فً كل مراحل الشراء، أولّها عند التخطٌط، أي تحدٌد الحاجات وشروط التعالد ونوع الشراء 
)منالصة، استدراج عروض، فاتورة(، وثانٌها عند إعالن المنالصة/ المزاٌدة وتموٌم العروض، وثالثها فً طرٌمة 

المبٌّض أنه "ٌمكن اإللتفاف على الموانٌن الناظمة وتجاوز  إدارة العمد واإلستالم والدفع. وفً كّل هذه المراحل، تمول
النصوص أو روحٌّتها، وعدم توضٌح المواصفات المطلوبة، وغّض النظر عن تواطإ الموّردٌن، والتالعب 

بالكمٌات واالسعار، ولصور االشراف على التنفٌذ، واإلستالم من دون تدلٌك كاف أو معاٌٌر، والتؤخر فً الدفع، 
ولكن كٌف نحدّ من الفساد؟ وفك المبٌَض ٌتطلب ".الء الصٌانة واستدامة المنشآت االهتمام الكافً، وغٌرهاوعدم إٌ

الحدّ من الفساد أوالً، وعٌا كبٌرا لدى المعنٌٌن، وخصوصا المشّرعٌن منهم، لألسس التً تحكم منظومة الشراء 
متطلباتها الدولٌّة، وبالمدرات الوطنٌّة الُمتاحة. وال ٌجوز العام، واإلحاطة بتفاصٌلها العملٌّة وبتعمٌداتها التمنٌّة و

التبسٌط فً مماربة هذه العملٌات المعمدة وخصوصاً تنظٌمها المانونً واإلجرائً وتبعاتها اإللتصادٌّة والمالٌّة، إذ أن 
تمنٌات حلماتها مرتبطة بشكل عضوي بعضها ببعض. وٌتطلب الحدّ من الفساد فٌها لرارات جرٌئة باعتماد 

التً وحدَها، تستطٌع توحٌد االجراءات من دون  E-Procurement المعلوماتٌّة ال سٌما أنظمة الشراء االلكترونً
ومن وسائل مكافحة الفساد فً الشراء العام التً تشٌر الٌها المبٌّض "اعتماد دفاتر شروط .المّس بال مركزٌتها

د اإلجراءات وزٌادة شفافٌتها، علماً أن األنظمة الُممكننة تتطلب نموذجٌّة ومجموعة من المعاٌٌر التً تسمح بتوحٌ
ٌّة لتطبٌمها، مشٌرة الى أن  توافر هذه الدفاتر ومجموعة كبٌرة من النماذج والمعاٌٌر الموّحدة ووضع إرشادات توجٌه

ندة من البنن الدولً، "لبنان هو من الدول التً لم تعتمد بعد دفاتر شروط نموذجٌّة رغم أن وزارة المال لامت، وبمسا
ٌّة ٌُمكن فً حال اعتُمدت إلزاماً، أن تزٌد مستوى الشفافٌّة واإلفصاح وتُشّجع التنافس  5بوضع  دفاتر شروط نموذج

فً الخالصة، تعتبر المبٌّض أن "الجدٌّة فً مواجَهة الفساد فً منظومة الشراء العام ال ٌُمكن ."فً سوق الشراء العام
نون شراء حدٌث أو على تنظٌم إدارة المنالصات تنظٌم عصري، على أهمٌتهما. إذ ال بد من أن تمتصر على وضع لا

رإٌة وطنٌّة متوسطة األجل مبنٌة على عمٍل تشاركً ٌستند أوالً إلى البٌانات والمعطٌات الموضوعٌّة، وثانٌاً إلى 
 - MAPS (MAPS 2 سحدروس التجربة العالمٌّة، وثالثاً إلى األدوات الدولٌّة الموثولة ومنها م

Methodology for Assessing Procurement Systems دولة، لتموٌم  00، الذي اعتمد فً أكثر من
االطر المانونٌة، والمدرات المإسسٌة، واإلجراءات ولدرتها على تحمٌك المنافسة فً السوق، ومدى النزاهة والشفافٌة 

ٌّشمل كل  عملٌات الشراء فً اإلدارات والمإسسات العامة والبلدٌات وكّل فً منظومة الشراء، علماً أن هذا المسح 
فً اكتوبر من سنة  MAPS من ٌُنفك ماالً عاما". ولد بادر وزٌر المال إلى الطلب من البنن الدولً إجراء مسح

لٌة. مواجَهة الفساد فً منظومة الشراء العام باتت الٌوم ضرورة ومسإو.تحضٌراً لورشة إصالحٌّة تشاركٌّة 2010
إذ ٌحتاج لبنان، وفك رئٌسة المعهد أكثر من أي ولت مضى، "إلى منظومة عصرٌّة لشراء عام فعّال وشفاف، 

لكً ٌستطٌع إدارة المشارٌع االستثمارٌة  OECD متجانسة مع المبادئ اإلثنً عشر لمنظمة االلتصاد والتنمٌة
ً والدولً، وفك برنامج مإتمر "سٌدر"، ولكً ٌنجح فً الكبٌرة التً ٌَعتزم تنفٌذها بالشركة مع المطاع الخاص المحلّ 

تحفٌز االلتصاد المطاعً وتحمٌك نمو التصادي على المدى الطوٌل، ورفع جودة الخدمات للمواطنٌن، وتخلٌصهم 
 ."من الفساد

 وزارة المال؟ –دور معهد باسل فليحان المالي 

سنوات، فً الجهود الوطنٌة لتحدٌث  10ل منذ أكثر من ٌساهم معهد باسل فلٌحان المالً وااللتصادي فً وزارة الما
( إلى الدراسات المٌدانٌّة الهادفة لوضع سٌاسات استشرافٌّة 1الشراء العام )المنالصات( معتمداً مماربة ثالثٌة تستند )

( 3( مماربة للتدرٌب مبنٌّة على كفاٌات تطاول المطاع العام والمإسسات الصغٌرة والمتوسطة، و)2عصرٌّة، )
حوار متواصل مع المنظمات الدولٌّة لتكٌٌف التجارب والمعاٌٌر الدولٌّة بحسب الحاجات الوطنٌّة. وبتكلٌف من وزٌر 
المال، عمل المعهد، مع فرٌك من الخبراء الوطنٌٌن والدولٌٌن وبإشراف من البنن الدولً، على إنجاز دفاتر شروط 

ها، تسهٌالً لالجراءات وللحدّ من الممارسات غٌر الشفافة نموذجٌة وتعمٌمها على االدارات العامة للعمل ب
  .واالستنسابٌة


