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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
 الدورة الثانية عشرة

 ٢٠١٢يوليه / متوز١١-٩جنيف، 
 جدول األعمال املؤقتمن ) أ(٣البند 

املشاورات واملناقشات املتعلقة باستعراضات النظراء بـشأن       
 ،قوانني وسياسات املنافسة، واستعراض القانون النمـوذجي      

 والدراسات املتصلة بأحكام جمموعة املبادئ والقواعد

 سياسات املنافسة وقطاع املشتريات العامة    

 مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد    

  تنفيذي موجز    
هناك وعي متزايد مبدى قدرة قطاع املشتريات العامة على حتديد منط العرض، وبالتايل،               

غري أن املنافسة متثل حاجة قصوى بالنـسبة        . على التأثري يف جمموعة كاملة من العوامل االقتصادية       
  .حسن بذلك استخدام املوارد العامة الضئيلةلتحصل على اجلودة بأفضل سعر فُتللدول 

وتركز ورقة املعلومات األساسية هذه على دور املنافسة يف قطـاع املـشتريات               
نظم املشتريات العامـة، مبـا يف ذلـك         ل اجلوانب املوضوعية واملؤسسية     وُتناقَش. العامة

االستراتيجيات الرامية إىل توسيع دائرة مقدمي العروض احملتملني، حلفز السلوك التنافـسي       
، إىل حتريك النقاش واالستفاضة فيه      وترمي الورقة أيضاً  . قصاتومكافحة التالعب يف املنا   

 عن تقاسـم  بشأن املسائل العملية، ومنع التالعب يف املناقصات، والكشف واإلنفاذ فضالً  
الدروس املستفادة بشأن األطر السياساتية واملمارسات املتبعة يف قطاع املـشتريات الـيت             

  .حنو فعالتشجع املنافسة يف أسواق املشتريات على 
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 مقدمة

حتتاج الدول إىل شراء السلع واخلدمات لتنفيذ مهام عامة، كشراء املعدات للمدارس              -١
 املثال، أو خدمات البناء الالزمة لشق الطرق وغريها مـن      واملستشفيات احلكومية على سبيل   

دولة مصلحة عظيمة يف شـراء الـسلع        لل حملدودية املوارد العامة، فإن      ونظراً. البىن األساسية 
ولبلوغ هذه الغاية، ينبغـي تـشجيع       . واخلدمات الالزمة جبودة معقولة وأخبس سعر ممكن      

 جودة   أعلى احلصول على ت الشراء العام لضمان     املنافسة على العقود العامة من خالل إجراءا      
 . بأفضل سعر

 ملا يتمتع به قطاع املشتريات العامة من أمهية اقتصادية، فإن املنافـسة علـى               ونظراً  -٢
  حتفظ ملقدمي العروض فرصاًبلالعقود العامة ال حتمي املصاحل املالية للدولة املشترية وحسب،   

         الواقع، إىل أن قطاع املشتريات العامة ميثل نسبة تتـراوح           وتشري التقارير يف  .  أيضاً اقتصادية
 يف املائة من   ١٥، وحوايل   )١( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان النامية         ٣٠ و ٢٥بني  

وبالتايل، فـإن   . الناتج احمللي اإلمجايل يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي          
خلاصة باملشتريات العامة تكفل ملقدمي العروض احلصول على فرص متـساوية يف            القواعد ا 

 . جماالت اقتصادية واسعة

 يف  لكن بلوغ املستوى األمثل من املنافسة على العقود العامـة ال يتحقـق دائمـاً                -٣
اإلطار التنظيمي لقطاع املشتريات العامـة؛      ‘ ١ ‘صختاملمارسة العملية، وذلك ألسباب قد      

 . عوامل أخرى‘ ٤‘السلوك التواطئي بني مقدمي العروض و ‘ ٣‘ائص السوق؛ خص‘ ٢‘

على (وباإلضافة إىل ذلك، قد يتوخى قطاع املشتريات العامة حتقيق أهداف أخرى              -٤
سبيل املثال، عمليات الشراء املراعية للبيئيـة وعمليـات الـشراء املـستدامة واألهـداف               

فضل السبل املمكنة للتوفيق بـني هـذه األهـداف           بشأن أ  ويثري ذلك سؤاالً  ). االجتماعية
 . وشروط املنافسة يف قطاع املشتريات العامة

وتبحث ورقة املعلومات األساسية هذه اليت أُعدت لتقدميها يف الدورة الثانية عـشرة       -٥
لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة، السبل الكفيلة بضمان حتقيق            

وال بـد مـن     . افسة املطلوبة يف قطاع املشتريات العامة مع مراعاة اجلوانب اآلنفة الذكر          املن
اإلشارة يف هذا الصدد، إىل أن السلطات املعنية باملنافسة مسؤولة عن كشف التالعـب يف               

، تـصميم  املناقصات ومالحقة املتالعبني، يف حني ال يدخل يف نطاق اختـصاصها عمومـاً      
ومع ذلك، تستطيع السلطات املعنية باملنافسة االضطالع . لعامة وتنفيذهاإجراءات املشتريات ا

بدور حاسم يف الدعوة إىل وضع قواعد لقطاع املشتريات العامة تضمن املنافسة يف األسواق              
__________ 

  Sustainable Public Procurement: Briefing Note by Rita Roos on behalf of the United Nationsانظر  )١(
Procurement Capacity Development Centre and the United Nations Environment Programme على ،

 .http://www.unpcdc.org/media/390120/spp_brief_en_2012-02-06.pdf: العنوان التايل
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ذات الصلة، ومبقدورها دعم الكيانات املختصة باملشتريات العامة من خالل منع التالعب يف             
 بكامل املسائل املرتبطة     أن تلم السلطات املعنية باملنافسة متاماً      هماًولذلك، يبدو م  . املناقصات

باملنافسة اليت تؤثر على قطاع املشتريات العامة، واليت تتجاوز مالحقة املتالعبني يف املناقصات             
 . قضائياً

وهلذا، تتطرق هذه الورقة يف البداية، للسبل الكفيلة بضمان املنافسة مـن خـالل                -٦
أمـا اجلـزء    .  املنافسة  لدعم اً مناسباً الذي ميثل مضمار   - ظيمي للمشتريات العامة  اإلطار التن 

 فقد ُخصص لسبل منع التالعب يف املناقصات وكشفه ومالحقة املتالعبني            الورقة الالحق من 
ويف هـذا   . باعتبار التالعب من أشد املخاطر اليت هتدد املنافسة يف قطاع املشتريات العامـة            

السلطات املعنية باملنافسة باإلضافة إىل دعم التنـافس، التعـاون مـع            الصدد، يشمل دور    
 . السلطات املعنية بإرساء العقود وإنفاذ القانون

وجتدر اإلشارة إىل أن الفساد والتواطؤ بني مقدمي العروض ووكالء املشتريات يهدد     -٧
 يدخل يف نطـاق      ال )٢(بدوره املنافسة يف قطاع املشتريات العامة، غري أن هذا موضوع آخر          

وهي ال تشمل عالوة على ذلك، مسألة الشراء احلكومي والـشراكات بـني             . هذه الورقة 
 .القطاعني العام واخلاص

 تصميم نظام مشتريات عامة يشجع املنافسة  -أوالً  

 عناصر اإلطار التنظيمي  -ألف  

  لوضع قوانني املشتريات العامة اً توجيهيمبدأًبوصفها املنافسة   -١  

يف قطاع املشتريات العامة مير عرب وضع إطـار         جودة بأفضل سعر    حتقيق أفضل   إن    -٨
وإذا . تنظيمي يستند إىل مبدأ املنافسة ويعتمد على أساليب الشراء التنافسية يف اإلنفاق العام            

ميثل نتاج عملية دؤوبة من التحديث واإلصـالح        فهو   يف يومنا هذا،     بديهياًيبدو   ذلك   كان
نظم املشتريات العامة خالل العقود األخرية يف البلدان املتقدمة والبلدان          الشاملني خضعت هلا    
  . النامية على حد سواء

  

__________ 

  لالطالع على مناقشة بشأن مسألة املشتريات العامة والفساد، انظر على سـبيل املثـال اجلـزء املعنـون                  )٢(
" Ensuring integrity and competition in public procurement markets: a dual challenge for good 

governance by Robert Anderson, William Kovacic and Anna Müller, in The WTO Regime on 

Government Procurement: Challenge and Reform, Cambridge University Press 2011." 
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 )٣(٢٠٠٥ات العامة يف روسيا منذ عام إصالح قطاع املشتري

 الًتعترب نتائج اإلصالحات اليت أُدخلت على نظام املشتريات العامة يف روسـيا مثـا            
، وختفيف حدة الفـساد     حتسني املنافسة التنظيمي على   على مدى تأثري حتديث اإلطار      جيداً  

 .وحتقيق وفورات يف امليزانية

طلبيات توريد  " بشأن   FZ-94، اعتمد االحتاد الروسي القانون رقم       ٢٠٠٥ففي عام     
، وهـو   "سلع أو تنفيذ أعمال أو تقدمي خدمات لتلبية االحتياجات يف الواليات والبلـديات            

.  علـى التـوايل    ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ العامة ُعدل يف عـامي       قانون حديث يتعلق باملشتريات   
يف ، الذي ينص "محاية املنافسة"بشأن  FZ-135واسُتكمل قانون الشراء بالقانون االحتادي رقم  

وعالوة على ذلك، أصـبحت عقوبـة       . على حظر التالعب يف املناقصات بذاته      ١١مادته  
 من القانون اجلنـائي يف      ١٧٨ادة  التالعب يف املناقصات منذ التعديالت اليت أدخلت على امل        

 . ، السجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات٢٠٠٩ يف عام االحتاد الروسي

 على نظام مشتريات موحد جلميع الكيانـات املختـصة          FZ-94ونص القانون رقم      
 باملشتريات يف مجيع واليات وبلديات االحتاد الروسي، وعلى إجـراءات معتمـدة عامليـاً             

وبفضل التعديالت الـيت  .  اخلاصة باملشتريات العامة يف االحتاد الروسي  للمزادات واملناقصات 
بوابة إلكترونية واحدة على نطاق االحتاد الروسي أنشئت ، ٢٠١٠ و٢٠٠٩أُدخلت يف عامي 

  .  وتطبيق إلزامية استخدام اإلنترنت يف الشراء٢٠١١لطرح املشتريات العامة يف عام 
اخلمس املمتدة من   السنوات  ظام الروسي خالل    وتشري التقديرات إىل أن إصالح الن       

وعـالوة  .  بليون يورو  ٢٦,٥، حقق وفورات يف امليزانية تزيد عن        ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦عام  
          وُيـذكر أنـه يف     . على ذلك، لوحظت زيادة واضحة يف عدد املشاركني يف املزاد الواحـد           

 ٢٦ت الـشراء املفتوحـة      ، بلغ متوسط عدد املوردين الذين شاركوا يف مزادا        ٢٠٠٨عام  
. ، مقابل تسعة مشاركني يف املزاد الواحد عندما اعتمدت طريقة املـزاد يف الـشراء              مشاركاً

 على إثرها كثري من عقـود الـشراء         بري احلكومية اجلديدة، اليت تغري    وهناك من يعترب أن التدا    
تنافسية مباشـرة،   اخلاصة بالواليات والبلديات اليت أُرسيت يف السابق عن طريق املزادات ال          

 .أدت إىل زيادة احتمال مشاركة الشركات يف مزادات شفافة ونزيهة

ويف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، متثل الدافع األول وراء عملية اإلصالح، يف               -٩
فيما يتعلـق   (، أجربت الدول األعضاء يف االحتاد       )٤(اعتماد تشريعات على املستوى األورويب    

__________ 

  ,OECD Global Forum on Competition, Collusion and Corruption in Public Procurement: املـصدر  )٣(
Contribution from Russia, DAF/COMP/GF/WD (2010) 43; Improvement of competition 

principles in the Public Procurement System in the Russian Federation, Presentation dated 28 

October 2011 by Andrey V. Yunak, Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation; 

Procurement Reform in Russia: Implications for the Fight Against Corruption by Dina V. Krylova 

and Alexander Settles, June 2011. 
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 إلجراءات الشراء على فتح أسواق مشترياهتا امتثاالً)  معينة اليت تتجاوز حدوداًمبشاريع الشراء
وإحداث نظام للمراجعـة    القائمة على مبادئ الشفافية واملنافسة واإلدارة اإلجرائية السليمة،         

تيح االنتصاف الفعال يف احلاالت اليت يعترب فيها مقدمو العـروض أن            ُيعلى املستوى الوطين    
 . ود مل يكن منصفاًإرساء العق

 بأمهية نظم املشتريات العامة السليمة بالنسبة إليصال املعونة اإلمنائية، أصبح           وإقراراً  -١٠
 يف العديد من برامج التنميـة وأفـضى          أساسياً  جانباً  يف هذا اجملال   )٥(تعزيز النظم والقدرات  

، أقيمت شراكة   ٢٠٠٣ام  ويف ع .  إىل إجراء اإلصالحات ذات الصلة يف البلدان النامية        التايلب
بني جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل             

 فشملت متخضت عن إنشاء ما ُيعرف باملائدة املستديرة للمشتريات، وهي شراكة منت سريعاً    
طراف واملنظمات التابعة لألمم    منظمات املاحنني الثنائية املهتمة، ومصارف التنمية متعددة األ       

وتـصف إحـدى الوثـائق    . )٦(املتحدة واملمثلني األبرز للبلدان املستفيدة من تلك املنظمات 
 تتمثل أهدافه األمسـى    األساسية املنبثقة عن هذه املبادرة نظاَم املشتريات العامة باعتباره نظاماً         

 جانب اعتماد املبـادئ األساسـية       الوفر والكفاءة يف استعمال األموال العامة إىل      "يف حتقيق   
املتعلقة بعدم التمييز واملساواة يف املعاملة ومراعـاة األصـول، والـشفافية والوصـول إىل               

أما فيما يتعلق بأساليب الشراء، فالبد من اإلفصاح صراحة عن تفضيل الشراء            . )٧("املعلومات
 . )٨(املفتوح والتنافسي

، إىل قانون األونسيترال النموذجي لالشـتراء       ضاًويف هذا السياق، جتدر اإلشارة أي       -١١
، وهو قانون يقدم توجيهات للبلدان اليت تعمل على إصالح قوانينـها            ٢٠١١العمومي لعام   

ويؤيد بوضوح االستناد إىل مبدأ املنافسة يف وضع إجـراءات          . )٩(اخلاصة بقطاع املشتريات  
تعزيز التنافس  "شتراء العمومي على    وتنص ديباجة قانون األونسيترال النموذجي لال     . االشتراء
__________ 

ميكن إلقاء نظرة على املبادئ التوجيهية اليت وضعها االحتاد األورويب بشأن قطـاع املـشتريات العامـة،                  )٤(
 :  العنوان التايلعلىواملعمول هبا حالياً 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_en.htm. 
 .مركز األمم املتحدة لتنمية قدرات االشتراء هو هيئة متخصصة تابعة لألمم املتحدة تعمل يف هذا اجملال )٥(
  Strengthening Country Procurement Systems: Results and Opportunities, 4th High Levelانظـر   )٦(

Forum on Aid Effectiveness, 29 Nov–1 Dec 2011, Busan, Koreaــايل ــوان الت ــى العن   : عل
http://www.unpcdc.org/media/352128/strengthening-country-procurement-systems-oecddac-hlf4-

2011.pdf, page 8. 
  Volume 3 of the DAC Guidelines and Reference Series on Harmonising Donor Practices forانظر  )٧(

Effective Aid Deliveryيل، على العنوان التا: 
  http://www.oecd.org/dataoecd/12/14/34336126.pdf, page 59. 

 .٦١املرجع نفسه، الصفحة  )٨(
)٩( http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-

2011/ML_Public_Procurement_A_66_17_E.pdf. 
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؛ باعتباره أحد األهـداف     "فيما بني املوردين واملقاولني على توريد الشيء موضوع االشتراء        
 . الرئيسية لقطاع املشتريات العامة

  التنافسية االشتراءالشكل الرئيسي ألساليب :املناقصات العامة  -٢  

اء العمومي كذلك، التوجيه بشأن كيفية      يقدم قانون األونسيترال النموذجي لالشتر      -١٢
وتتضمن . جتسيد اهلدف املتمثل يف تعزيز التنافس على العقود العامة يف تصميم أساليب الشراء

صراحة على منح   ) ١(٢٨، وتنص املادة    االشتراءف أساليب    ملختل  كامالً  منه سرداً  ٢٧املادة  
 :  عن طريق املناقصة املفتوحةلالشتراءاألولوية 

م اجلهة املشترية باالشتراء بواسطة املناقصة املفتوحة، فيما عدا احلاالت          تقو"  
 ." من هذا القانون٣١ إىل ٢٩املنصوص عليها يف املواد 

وترد تفاصيل اإلجراءات اخلاصة باملناقصة املفتوحة يف الفصل الثالث مـن قـانون               -١٣
، الـصادر عـن   ٢٠٠٤/١٨وباملثل، يؤيد التوجيه رقم  . ٢٠١١األونسترال النموذجي لعام    

االحتاد األورويب بشأن تنسيق إجراءات إرساء عقود األشغال العامة، وعقود التوريد العامـة             
.  األساسي االشتراء، إجراءات املناقصات العامة باعتبارها أسلوب       )١٠(وعقود اخلدمات العامة  

م أي مؤسسة   اليت تسمح بأن تقد   " اإلجراءات املفتوحة " ُيدعىوتشمل األساليب املفضلة ما     
، اليت جتيز ألي مؤسسة     "اإلجراءات احملدودة " ُيدعىاقتصادية معنية العروض بواسطتها، وما      

اقتصادية طلب املشاركة، وال تسمح بتقدمي العروض إال للمؤسسات االقتصادية اليت دعتـها         
  سمح بـه  وال يُ " احلوار التنافسي "ُيدعى   لالشتراءومثة أسلوب آخر    . اهليئة املتعاقدة إىل ذلك   
 ).  من التوجيه٢٩انظر املادة (إال يف ظروف حمددة 

أعلـى جـودة     لتحقيق   االشتراء املناقصات العامة األسلوب املفضل يف       وبينما تعد   -١٤
         ، العامـة   العـروض  تقدمي أن تؤدي السمات اخلاصة يف عمليات        ، ُيخشى أيضاً  سعرأفضل  ب

ي عليه، إىل تسهيل التواطؤ بني مقدمي العروض        وال سيما مستوى الشفافية العايل الذي تنطو      
وللخروج من هذا املـأزق،     . إجراء االشتراء األمر الذي يلغي املنافسة ويقوض بالتايل، نتائج        

           العامـة، وهـو    العـروض  إيالء العناية الواجبة حلفز املنافسة ومحايتها عند تـصميم           ُيقترح
 . ء الثالث من هذه الورقةما سيجري حبثه مبزيد من التفصيل يف اجلز

  العامةاملشترياتنطاق تطبيق قوانني   -٣  

ُتستبعد أحياناً، كيانات عامة حمددة، مثل املؤسسات اململوكة للدولة، أو املشتريات             -١٥
من نطاق تطبيـق قـوانني      ) األغراض العسكرية على سبيل املثال    (املخصصة ألغراض حمددة    

وقد برهنت . يع نطاق التطبيق ُيحبَّذ من منظور املنافسة  ولكن من الواضح أن توس    . املشتريات
__________ 

 : موجود على العنوان التايل )١٠(
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:en:PDF.  
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اإلشارة الصرحية إىل املؤسسات اململوكة للدولة كما هو احلال يف قانون الشراء العام يف غانا،    
         إذ تنص املادة ذات الـصلة علـى       . على جدواها يف تبديد أي شكوك بشأن نطاق التطبيق        

املؤسسات اململوكة للدولة ما دامـت تـستخدم        ) ه... (ينطبق هذا القانون على     : "ما يلي 
 .)١١(..."األموال العامة؛ 

 املشتريات العامةاحلظر الصريح للتالعب يف املناقصات الستكمال قوانني   -٤  

، ينبغي اإلشارة كذلك، إىل أن احلظر       لمشتريات العامة لفيما يتعلق باإلطار التنظيمي       -١٦
مقـدمو العـروض    (أي حظر التواطؤ بني مقدمي العروض       الصريح للتالعب يف املناقصات،     

ففـي  . ملشتريات العامة ايف املناقصات العامة، يتطلب استكمال القواعد اليت تنظم         ) احملتملون
 يتعلق باملنافسة، يندرج التالعب يف املناقصات يف إطار احلظر العـام            نوناًالبلدان اليت متلك قا   

.  للمنافـسة   لذاته صراحة، باعتبـاره مانعـاً       يكن حمظوراً  لالتفاقات املانعة للمنافسة، إذا مل    
وباإلضافة إىل ذلك، ال ختضع االتفاقات املانعة للمنافسة للعقوبة اجلنائية يف معظم البلـدان،              

  آلثـاره الفادحـة علـى        نظراً  آثرت حظر التالعب يف املناقصات جنائياً      دة ع غري أن بلداناً  
  . )١٢(امليزانية العامة 

 املشتريات العامةالنظر يف قرارات إعادة   -٥  

والتجاوزات الـيت تـشوب     املشتريات العامة   يعد فتح باب االعتراض على قرارات         -١٧
إجراءاته، أمام مقدمي العروض الذين خاب سعيهم يف احلصول على عقـود، أداة إضـافية               

يات على التقيد   وُتحفز الكيانات املختصة باملشتر   . حلماية املنافسة يف قطاع املشتريات العامة     
حىت ال يطعن مقدم العرض املستاء يف قراراهتا وتتعرض " األفضل "رضباإلجراءات واختيار الع

فعلى سبيل املثال، إذا كان إغفال اإلعالن عن مناقصة         . للتأخري بسبب إجراء الطعن   االشتراء  
  سيخلق حافزاً، فإن ذلك االشتراءعامة على حنو ما نص عليه القانون قد يؤدي إىل إلغاء قرار             

ومبا أن اهلدف من هذه الشروط      .  على احترام شروط النشر القانونية     ة لدى اجلهة املشتري   قوياً
هو ضمان التنافس على العقود العامة، فإن إجراءات الطعن وإعادة النظر ال ختدم مـصلحة               

املشتريات ، إىل ضمان امتثال الكيانات املختصة ب      مقدم العرض املستاء فقط، وإمنا ترمي أيضاً      
وبالتايل، .  وتساعد بالتايل، على محاية املنافسة وحفزها      كوميةلإلطار القانوين للمشتريات احل   

        يبدو أن إدراج فصل عن االعتراض يف قانون األونسيترال النموذجي لالشـتراء العمـومي              
 .  فقطعلى سبيل املثال، قد جاء كنتيجة) إجراءات االعتراض: الفصل الثامن (٢٠١١لعام 

__________ 

 :، على العنوان التايلPublic Procurement Act, 2003, Section 14 (II) eانظر  )١١(
  http://www.ppbghana.org/documents/Public%20Procurement%20Act%202003%20Act%20663.pdf.  

إللقاء نظرة عامة على العقوبات املفروضة بشأن انتهاكات قانون املنافسة، انظر مذكرة املعلومات األساسية               )١٢(
  مـن الوثيقـة    ٦ إىل   ٤ الـصفحات مـن      "العقوبات وسبل االنتصاف املناسـبة    : "املقدمة من األونكتاد  
TD/RBP/Conf.7/5  التايلالعنوانعلى : 

  http://www.unctad.org/en/docs/tdrbpconf7d5_en.pdf.  



TD/B/C.I/CLP/14 

9 GE.12-50647 

 والية مراجعة القـرارات     وكاالت املعنية باملنافسة بالفعل   وهناك بلدانٌ أسندت إىل ال      -١٨
ففي أملانيا على سبيل املثال، جرى دمج ثالث حماكم متخصصة يف     . املتعلقة باملشتريات العامة  

لكنـها  . على املستوى االحتادي يف مكتب الكـارتالت االحتـادي        املشتريات العامة   قضايا  
وباإلضافة إىل ذلك، ختضع العقود العائدة إىل       .  الكامل يف اختاذ القرارات    الهلاتفظت باستق اح

ويف السويد، هناك   . التابعة للوالية املعنية  املشتريات العامة   الواليات للمراجعة من قبل حماكم      
ـ    املشتريات العامة   إدارة خاصة داخل هيئة املنافسة، تعىن بإنفاذ قانون          دة وهي مقسمة إىل ع

 لكل من أملانيا والسويد جتارب مفيدة يف اتباع هذا النهج، يف حـني              توكان. شعب فرعية 
، ٢٠١٠فبعد إقرار قانون املنافسة اجلديد، يف عـام  . جاءت نتائج التجربة متفاوتة يف منغوليا 

 املشتريات العامـة  كُلفت السلطة املعنية باملنافسة ومحاية املستهلك املنغولية مبراجعة قرارات          
وفيما خول اإلطار القـانوين     .  عن قضايا املنافسة ومحاية املستهلك     اباإلضافة إىل مسؤوليته  

اجلديد هذه السلطة صالحيات تشمل جماالت عمل متعددة ومترابطة، مل يتم تعزيز مواردها             
 . )١٣(وطاقم موظفيها، األمر الذي يؤثر على أدائها وفعاليتها

نظـام  : إطار مؤسسي للمشتريات العامـة    ضمان املنافسة من خالل تصميم        -باء  
 مركزي المشتريات  مركزي مقابل نظام مشتريات

ميثل وضع إطار قانوين حمكم للمشتريات العامة قائم على مبدأ املنافسة نقطة البداية               -١٩
، إدارة هـذا    ، لكن األمر يتطلب أيضاً    جودة بأفضل سعر يف املشتريات العامة     لتحقيق أفضل   

ويف هذا السياق، جيري النقاش     . لة وصحيحة من أجل حتقيق النتائج املرجوة      اإلطار إدارة فعا  
 . مركزي المشتريات  مقابل نظام مركزي مشترياتبشأن نظام 

 أدوات العمل اخلاصة مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي فيما يتعلق            تتضمن  
  :)١٤(، وهي كالتايلاعتماد النهجني معاًباملشتريات العامة قائمة باحلجج الرئيسية الداعية إىل 

 :املشتريات الرئيسية العتماد النظام املركزي يف احلجج

من مشتريات اإلمـدادات واخلـدمات      ) السعر واجلودة (جودة بأفضل سعر    حتقيق أفضل    •
ك من خالل خفض    واألشغال عن طريق حتسني القدرة الشرائية للوكالة املركزية مبا يف ذل          

 ةاملصاريف احلكومي

حشد مزيد من اخلربة يف جمال املشتريات، وحتسني مستوى التدريب وزيادة التركيـز يف               •
 إدارة أداء موظفي املشتريات 

__________ 

 ).يصدر الحقاً ()وليامنغ(استعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة . ٢٠١٢األونكتاد،   )١٣(
 .http://www.oecd.org/document/40/0,3746,en_21571361_44258691_44978216_1_1_1_1,00.htmlانظر  )١٤(
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 والصفقات وضوابط اإلدارة واإلبـالغ      االشتراءزيادة توحيد االشتراطات التقنية وعقود       •
 .  لتحقيق مزيد من الشفافية يف العمليات احلكوميةدعماً

 :االشتراءعتماد النظام الالمركزي يف  الرئيسية الاحلجج

ضيق اجملال الذي يسمح باستشراء الفساد واألخطاء من خالل التأثري على الشراء بكميات           •
 مما يؤدي إىل اإلفراط يف اإلنفاقهائلة 

املواءمة أكثر بني اإلمدادات واخلدمات املقدمة واألشغال املنفذة واشتراطات املـستعملني            •
 ) احلكومية واملواطننيالوكاالت(النهائيني 

فرصة أكرب أمام املؤسسات الصغرية والكبرية للتنافس الناجح علـى املناقـصات            وإتاحة   •
 .احلكومية

 تعزيز فهم وكالـة     لالشتراءوباإلضافة إىل احلجج املبينة أعاله، تتيح النظم املركزية           -٢٠
ن كـشف الـسلوك     املشتريات ألسواق حمددة ومعرفتها هبا، وهو ما من شأنه أن ميكنها م           

ويتجلى هذا اجلانب بوضوح يف حالـة شـهدهتا أملانيـا           . التواطئي ومكافحته بفعالية أكرب   
، متكنت السلطة األملانية املعنية باملنافسة من مقاضـاة كارتـل           ٢٠١١ففي عام   . )١٥(مؤخراً

إلنتاج سيارات اإلطفاء يعمل على حتديد األسعار وتقاسم األسواق، وقام باقتسام ما يزيـد              
وانكشف أمر هذا الكارتل عن طريق بالغ مـن         .  سيارات اإلطفاء  الشتراءعن ألف مناقصة    

 سيارات اإلطفاء يف مشـال      شتراءاب خمتصة   ركزيةجمهول ومعلومات إضافية قدمتها كيانات م     
 سـيارات   اشتراءوُيذكر أن البلديات يف املناطق اجلنوبية من أملانيا هي اليت تتوىل            . )١٦(أملانيا

.  يف إحدى املناطق الـشمالية     لالشتراءيف حني يتم ذلك عن طريق جهاز مركزي         اإلطفاء،  
 هذا اجلهاز املركزي، تكونت لدى     ريهاوبالنظر إىل العدد الكبري من سيارات اإلطفاء اليت يشت        

موظفي املشتريات صورة عامة واضحة عن السوق وساورهتم الشكوك بعد ارتفاع األسعار            
. لسيارات اإلطفاء التقى خالهلا منتجو هذا النوع من املركبـات         باطراد ُبعيد تنظيم معارض     

 املتنافـسني   طفـاء ، تبادل املوظفني بني منتجي سيارات اإل      وعالوة على ذلك، لوحظ أيضاً    
واستندت السلطة املعنية باملنافسة إىل ما ورد من معلومات أوليـة وإىل            . بشكل يدعو للريبة  

القيام مبدامهات، مما مسح بالتحقق من شبهة التالعب         مشل   الشكوك اليت ثارت لتجري حتقيقاً    
 . يف املناقصات ومن حجم هذا التالعب

__________ 

 : على العنوان التايلPress Release of the German Federal Cartel Office dated 10 February 2011انظر  )١٥(
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/download/pdf/Presse/2011/110211_PM_Feuerwehrfah

rzeugenhersteller-E2.pdf.  
  Bid rigging – Outreach, Awareness, Cooperation with Procurement“انظــر العــرض املعنــون  )١٦(

Authorities, A German Perspective” by Katharina Krauss, 11 October 2011, held at the 2011 ICN 

Cartels Workshop. 
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 توسيع دائرة مقدمي العروض احملتملني   -جيم  

 إىل حـد كـبري علـى        ة العام املشتريات، تتوقف نتيجة إجراءات     كما ذكر سابقاً    -٢١
افسة يف األسواق ذات الصلة     ولذلك، فإن مستوى املن   . مستوى املنافسة على العقود احلكومية    

وهلذا السبب،  . يكتسي أمهية حامسة يف حتقيق أفضل مردود للنقود يف قطاع املشتريات العامة           
 يف وضع استراتيجيات لتوسيع دائرة مقـدمي العـروض احملـتملني            ظرفإنه من احلرّي أن ُين    

 تيسري السبل يف مجيع     وتشمل هذه االستراتيجيات  . وبالتايل، زيادة املنافسة على العقود العامة     
، وكذلك تسهيل مشاركة املشتريات العامةأحناء البالد ملشاركة مقدمي العروض يف إجراءات 

 . املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم وحترير أسواق املشتريات العامة

 تيسري مشاركة مقدمي العروض يف مجيع أحناء البالد  -١  

 وقبل كل شيء،    ناقصات احلكومية ينبغي أوالً   لتيسري مشاركة مقدمي العروض يف امل       -٢٢
نشر الدعوات املوجهة للمشاركة يف تقدمي العروض يف وسائط اإلعالم املتاحة يف مجيع أحناء              

ويف هذا الصدد، كانت هناك جتارب إجيابية اعُتمدت فيها منـصة مركزيـة لنـشر               . البالد
تقييم الفرص التجارية املناسبة     العروض، وهو ما يسمح ملستخدميها ب      دميالدعوات اخلاصة بتق  

 من تصفح كل أداة من أدوات النشر التابعة للكيانـات  من خالل البحث يف حيز واحد بدالً 
 على سبيل املثـال،     ٢٠١١ففي عام   . املختصة باملشتريات على مستوى األقاليم والبلديات     

يتيح ) www.zakupki.gov.ru( على شبكة اإلنترنت     يات للمشتر  رمسياً استحدثت روسيا موقعاً  
باملـشتريات  وألي كان االطالع على املعلومات املتعلقة باملناقصات على املستوى الوطين،           

يف السابق، كانت السلطات احمللية والبلدية خمولة       (احلكومية على مستوى األقاليم والبلديات      
ن العديد من   ويف هذا السياق، أُفيد بأ    . )١٧()نشر املعلومات ذات الصلة على مواقعها الشبكية      

املشاركني من الشرق األقصى وسيبرييا وجبال األورال ومشال القوقاز، سيشاركون بعد اآلن، 
 . )١٨(يف أسواق املشتريات اإلقليمية اخلاصة مبوسكو وسانت بطرسربغ

      /آب يف   )١٩(وكذلك األمر يف شيلي، حيث أُنـشئت دائـرة مركزيـة للمـشتريات              -٢٣
املوكولة إليها، تويل إدارة منرب إلكتروين للمناقـصات العامـة          وتشمل املهام   . ٢٠٠٣ أغسطس

)www.mercadopublico.cl ( ًألـف   ١٠٠ مؤسسة وما يزيد عـن       ٩٠٠ حوايل   تستخدمه حاليا 

__________ 

 – in Getting the Deal Through : وأولغـا تشايكوفـسكايا يف  فلق بروسيا بقلم كميل كـاريبو انظر الفصل املتع )١٧(

Public Procurement 2011, page 194. 
  .Procurement Reform in Russia: Implications for the Fight Against Corruption by Dina Vانظـر   )١٨(

Krylova and Alexander Settles, June 2011لعنوان التايل، على ا : 
  http://www.cipe.org/publications/fs/pdf/063011.pdf. 

)١٩( www.chilecompra.cl Dirección Chilecompra . 
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ومن بني مزايا هذا النظام أنه عزز، وفقاً لألدلة، الفرص املتاحة للمؤسسات الصغرية             . شركة
 .)٢٠(ارج املنطقة احلضرية املؤسسات املوجودة خواملتوسطة، وخصوصاً

 اإللكتروين املوحدة خيفف من عبء حتضري       االشتراء أن استخدام أنظمة     ويبدو أيضاً   -٢٤
املناقصات وييسر بالتايل، سبل املشاركة األوسع أمام مقدمي العروض يف قطاع املـشتريات             

ستوى املـشاركة   ويف حالة روسيا، أدى تطبيق إلزامية املزادات اإللكترونية إىل رفع م          . العامة
انظر اإلطار املتعلق بإصالح نظام املـشتريات العامـة يف          ( إىل حد كبري     العامةيف املناقصات   

كذلك، تشري دراسة حديثة أُجريت يف االحتـاد األورويب، إىل أن           ). ٢٠٠٥روسيا منذ عام    
 يف املائة   ٢٣    ل اإللكتروين ميثل مشكلة كبرية بالنسبة       االشتراءتزايد املنافسة الناجم عن اعتماد      

 واملتوسطة والشركات الكربى على حد سواء، يف حني أن ذلك خيدم            صغريةمن املؤسسات ال  
 . )٢١( ودافع الضرائبيمصلحة املشتر

 اإللكتروين والنشر املركزي للمناقصات العامة على شبكة اإلنترنت         االشتراءويبدو    -٢٥
ات العامة، ولكن ال ينبغي أن يغيـب عـن    لزيادة املشاركة يف قطاع املشتري    جداً  مؤاتياً أمراً

البال أن ذلك ال يتحقق إال إذا توافر ملقدمي العروض احملتملني ما يلزم من قدرات وهياكـل                 
وجتدر اإلشارة إىل أن عدم املوازنة بـني اسـتحداث أدوات           .  املعلومات ولوجياأساسية لتكن 

 احملليني على استيعاب التغـيريات      اإللكتروين وقدرة الباعة   من قبيل االشتراء   لالشتراءجديدة  
 من  الالزمة سيحد من الفرص املتاحة يف قطاع املشتريات العامة لتقتصر على عدد قليل نسبياً             

 . )٢٢(ملنافسةالشركات وحيد بالتايل، من ا

 تسهيل مشاركة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -٢  

 قـدرهتا عـن   ثل يف قصور     يتم ، حتدياً تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحياناً      -٢٦
         يف االحتـاد األورويب يف     ويتبني من دارسة أجريت مـؤخراً     . املشاركة يف املناقصات الكبرية   

، أن ضخامة حجم العقود رمبا يكون أكرب عائق دون استفادة املؤسسات الصغرية ٢٠١٠عام 
__________ 

 :، على العنوان التايلInforme MIPE Chilecompra 2006 – 2007 (Spanish)انظر  )٢٠(
http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download= 

37%3Ainforme-mipe-chilecompra-2006-2007&id=9%3Ainvestigacin-y-

estudios&Itemid=154&lang=es.  
  Evaluation of SME’s access to public procurement markets in the EU, DG Enterprise andانظـر   )٢١(

Industry, Executive Summary, September 2010, page 9على العنوان التايل ،: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_ 

procuremet_final_report_executive_summary_2010_en.pdf.  
ــر  )٢٢(   Public procurement in developing countries: market opportunities through electronicانظ

commerce, Wayne A Wittingعلى العنوان التايل ،: 
http://www.unpcdc.org/media/2382/public%20procurement%20in%20developing% 

20countries%20(copy).pdf.  
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اميـة إىل تـسهيل     ولذلك فإن االستراتيجيات الر   . )٢٣( من قطاع املشتريات العامة    توسطةوامل
 زيادة عدد مقـدمي العـروض       مشاركة هذه املؤسسات يف املناقصات العامة تتوخى أيضاً       

ويف هذا السياق، يعد جتزيء املناقصات الكبرية مـن أهـم           . احملتملني وبالتايل، حفز املنافسة   
للمؤسـسات الـصغرية    ن السماح   مث إ .)٢٤( الصغرية واملتوسطة  ساتالوسائل ملساعدة املؤس  

بتشكيل احتــادات عندما تكون عاجزة عن تقدمي العروض بشكل منفرد، خيلق           وسطة  واملت
ولكن ال جيوز السماح بالعروض املشتركة للمؤسسات اليت تكون قادرة على           . ها أمام فرصاً

 عامة ألن ذلك من شأنه أن يضعف مستوى املنافسة إىل حـد             ناقصةاملشاركة مبفردها يف م   
األخرى لتيسري مشاركة املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة يف         وتشمل االستراتيجيات   . كبري

قطاع املشتريات العامة تبسيط إجراءات تقدمي العطاءات وختفيف األعباء اإلدارية والتحسني           
 .  املتاحة يف هذا القطاعصالكمي والنوعي للمعلومات املتعلقة بالفر

 حترير أسواق املشتريات العامة  -٣  

ريات أو فتح أسواق خمتارة منها، أمـام مقـدمي العـروض            ميثل فتح أسواق املشت     -٢٧
وقد يتم استقطاب هؤالء . األجانب استراتيجيةً أخرى لتوسيع دائرة مقدمي العروض احملتملني   

وإفساح اجملال أمامهم للمشاركة يف قطاع املشتريات العامة يف إطار مبادرة من طرف واحد              
 التقديرية يف هذا الشأن أو يف إطـار مبـادرة       هبامش من السلطة   االحتفاظإذا أرادت الدولة    

متعددة األطراف من خالل االنضمام إىل اتفاق منظمة التجارة العاملية بـشأن املـشتريات              
وتلتزم الدول األعضاء يف هذا االتفاق بإتاحة االطالع على إجـراءات مـنح             . )٢٥(احلكومية

 ملقدمي العروض من بـاقي الـدول        ، حمدداً  قيمتها سقفاً  وزعقود املشتريات العامة اليت تتجا    
األعضاء يف االتفاق، وذلك من خالل تطبيق مبدأي املعاملة الوطنية وعدم التمييز املنـصوص          

ولئن كان االنضمام إىل هذا االتفاق ميهد       .  من اتفاق املشتريات احلكومية    ٣عليهما يف املادة    
، ، فإنه يتيح للشركات احمللية أيضاً     ة العام شترياتلماحمللي ل قطاع  اللزيادة املنافسة األجنبية يف     

فرصة املشاركة يف هذا القطاع يف الدول األعضاء األخرى املنضوية يف اتفـاق املـشتريات               
 . )٢٦(احلكومية

__________ 

  Evaluation of SME’s access to public procurement markets in the EU, DG Enterprise andانظـر   )٢٣(
Industry, Executive Summary, September 2010, page 5على العنوان التايل ،: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_ 
procurement_final_report_executive_summary_2010_en.pdf.  

 .املرجع نفسه )٢٤(
 وُحسن نطاق االتفاق بقدر كبري يف       . عضواً إىل اتفاق املشتريات احلكومية     ٤٢حالياً، انضم بصورة طوعية      )٢٥(

 .٢٠١١ديسمرب /كانون األول
، يف أثر احلواجز غري التعريفيـة       ينبغي أن تنظر املبادرات اخلاصة بتسهيل التكامل على الصعيد الدويل أيضاً            )٢٦(

 .والتدابري اليت تكبد مقدمي العروض احملتملني من بلدان أخرى كلفة عالية
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 )٢٧(مة العااملشترياتاألخرى املتوخاة من املوازنة بني املنافسة واألهداف   -دال  

ات العامة على حتديد منط العرض       من زيادة الوعي مبدى قدرة قطاع املشتري       انطالقاً  -٢٨
وبالتايل، على التأثري يف جمموعة كاملة من العوامل األخرى، بات هذا القطاع يعـد أكثـر                

وميثـل تـشجيع    . فأكثر، أداة سياسية وليس جمرد أداة البتياع ما يلزم من سلع وخـدمات            
ة يف حتقيـق التنميـة       يف خلق اقتصاد وجمتمع أكثر مراعاة للبيئة، واملسامه        سامهةاالبتكار وامل 

 من األهداف املتوخاة من قطاع املشتريات العامة باإلضافة إىل          االقتصادية واالجتماعية بعضاً  
ومن األمثلة على ذلك، اعتماد االحتـاد األورويب لعنـوان          .  جودة بأفضل سعر   حتقيق أفضل 

، وذلـك باعتبـاره    العام من أجل بيئة أفضل    لالشتراء  للترويج  "  للبيئة اعي العام املر  االشتراء"
 سلع وخدمات وتنفيذ أشغال يكـون       اشتراءعملية تسعى السلطات العامة من خالهلا إىل        "

 يف مجيع مراحل دورة حياهتا مقارنة بسلع وخدمات وأشغال تـؤدي          أثرها على البيئة حمدوداً   
وبدعم من احلكومة السويسرية، شكلت  .)٢٨("اير مغاشتراءالغرض ذاته لكنها خضعت لنظام     

 االشـتراء نا فرقة عمل لتنفيذ سياسة املشتريات العامة املـستدامة يف مجيـع مـستويات               غا
 إىل قانون إطار سياسات املشتريات التفضيلية، اسـتعانت جنـوب           واستناداً .)٢٩(احلكومي

 كأمناط امللكية العنصرية    ي،أفريقيا بقطاع املشتريات العامة ملعاجلة تركة نظام الفصل العنصر        
وذُكر أن هـذا    .  من اجملال االقتصادي   فري فرصة اقتصادية ملن استبعدوا سابقاً     املشوهة، ولتو 

 التفضيلية عن طريق معـايري إرسـاء        االشتراءاإلطار يقتضي أن ُتنفذ جنوب أفريقيا سياسة        
، العقود فقط، وتستبعد بالتايل، مجيع أشكال املعاملة التفضيلية األخرى، أي أن تنحي مـثالً             

شكال التفضيل يف مرحلة إعداد قائمة الفرز النهائيـة، أو إتاحـة اجملـال              معايري التأهيل، وأ  
وتوفر بالتايل وسيلة ميكن ملقدمي العروض التنافس من خالهلـا علـى             ،)٣٠(لعروض جديدة 

 . أساس املوازنة بني السعر وأهداف الشركة

__________ 

أمهيـة  : "ملتعلق باتساق السياسات انظر املذكرة املقدمة من أمانة األونكتاد        فيما خيص املوضوع ذي الصلة ا       )٢٧(
 :، على العنوان التايل"االتساق بني سياسات املنافسة والسياسات احلكومية

  http://www.unctad.org/en/docs/ciclpd9_en.pdf. 

  Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, theانظر  )٢٨(
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Public 

Procurement for a better Environment”, COM 2008/400 finalعلى العنوان التايل ،: 
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0400:FIN:EN:PDF. 

 كـانون   ١٢انظر النشرة الصحفية الصادرة عن السلطة املختصة باملشتريات احلكومية يف غانا، املؤرخـة               )٢٩(
 .http://www.ppbghana.org/story_detail.asp?story_id=79:  على العنوان التايل،٢٠١٠يناير /الثاين

  South Africa, Country Procurement Assessment Report, Refining the Public Procurementانظر  )٣٠(
System, Volume 2, February 2003, Report No. 25751-SA by the World Bank, Africa Region, 

Operational Quality and Knowledge Services, page 39على العنوان التايل ، :http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/05/13/000094946_03042

504054635/Rendered/PDF/multi0page.pdf. 
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عامة ويؤكد مثال جنوب أفريقيا أن األهداف السياسية األخرى لقطاع املشتريات ال            -٢٩
غري تشجيع املنافسة، ميكن أن تتضارب مع اهلدف األخري، ولذلك، ينبغي إيـالء االهتمـام               

ويف حالـة  . الواجب لبحث أفضل السبل املمكنة للموازنة بني األهداف السياسية املنـشودة    
 متثل املواصفات الفنية للسلع واخلدمات املراد شـراؤها أداة مهمـة            يئة،ملراعي للب ا شتراءالا

يبدو، حتديد   على عدم تقييد املنافسة، يتحتم على ما    وحرصاً. اب عروض مالئمة للبيئة   الجتذ
 إىل املعايري املتعلقـة     تلك املواصفات بطريقة تسمح بتنافس أكرب عدد من الشركات استناداً         

 الصناعات احمللية،   مثل تطوير  يتعلق باألهداف السياسية األخرى،      يماوف. مبراعاة البيئة والسعر  
 ميكن تشجعيها من خالل احلفاظ على هوامش تفضيلية لـصاحل املنتجـات واملـوردين     اليت

 . احملليني، تبدو محاية املنافسة أكثر صعوبة بالنظر إىل أن تلك اهلوامش متييزية بطبيعتها

 منع التالعب يف املناقصات وكشفه ومالحقة املتالعبني  -ثانياً  

زء األول من هذه الورقة، متثل املناقصات العامة         لألسباب اليت ورد بياهنا يف اجل      نظراً  -٣٠
، الشفافية يف منح العقـود      فهي حتقق مبدئياً  .  املشتريات العامة  طريقة شائعة لتنفيذ إجراءات   

 الدولة استخدام املوارد العامة من خالل االستفادة من العروض          ، ُتْحسن العامة وبفضلها أيضاً  
 . تنافسيةال

ففي .  تنافسية بشكل تلقائياملشتريات العامة ال تكون دائماًومن املؤسف أن أسواق   -٣١
أحيان كثرية، تقف العادات واألعراف الثقافية السائدة يف جمال التجـارة وراء ممارسـات              
التواطؤ حىت أهنا جتعلها مقبولة من اجملتمع باعتبارها األسـلوب الطبيعـي إلدارة األعمـال               

ات العامة، حيث رمبا تكون املصلحة العليا للشركات         يتعلق بأسواق املشتري   ماوفي. التجارية
 مقارنة بالعمالء اخلاصني، ميكن أن ُينظر إىل ممارسة التواطـؤ علـى أهنـا      النظرية أبعد مناالً  

ومكافحـة التالعـب يف     . جتاه الكيانات الزميلة أو املنافـسني احملـتملني       " لطيف"تصرف  
 فإذا كان هذا التالعب مقبوالً    . ث تغيري ثقايف   يف طياته، معىن إحدا    ملاملناقصات غالباً ما حي   

من الناحية االجتماعية، قد تواجه الكيانات املختصة باملشتريات صعوبات يف التـصدي لـه          
 .  جسيماًباعتباره انتهاكاً

وباإلضافة إىل ذلك، تواجه اجلهات احلكومية املشترية جمموعة معقدة من األولويات             -٣٢
ورمبا تكشف اجلهات املشترية    . االهتمام هبا وتسخري املوارد هلا    واألهداف اليت تتطلب منهم     

ما يؤشر على القيام بتصرفات غري مشروعة ولكن قد ينقصها الفهم أو األدوات اليت متكنها               
من املتعذر أو من غري املناسب تقدمي شـكوى رمسيـة،            أنه   وقد جتد أيضاً  . من التصدي هلا  

 قد يسفر عن وضع من شأنه أن يعرضها لإلخفاق يف           خصوصاً إذا أدركت أن اختاذ إجراء ما      
  . سلع وخدمات حمددةالشتراء مساعيها 
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غري أن التعمق يف فهم عواقب ممارسات التالعب يف املناقصات على اجملتمعات جعل               -٣٣
من ردِعها أولويةً قصوى بالنسبة للسلطات املعنية بإنفاذ قواعد املنافسة يف العـامل، مـع أن                

  . ف من حيث احللول املطبقة والنتائج احملرزةالتجارب ختتل
عدد من العوامل الرادعة للتالعب يف املناقصات يف منشورات تـشمل           ُحدِّد  واليوم    -٣٤
ويعد تـوافر  . )٣١(يصدر عن منتديات املنافسة وما تعده السلطات املعنية باملنافسة يف العامل     ما

عضاء يف الوقت الراهن، داللـة علـى        املواد اإلرشادية وتنوع التجارب يف مجيع الدول األ       
استصواب إجراء املناقشات وتبادل اخلربات والدروس املستفادة فيمـا يتعلـق باملبـادرات             

ولتنظيم املناقشة نقترح اسـتعراض     . واجلهود الفعلية اليت ترمي إىل ردع العطاءات التواطئية       
العبني، وبعد ذلك، يـتم     بعض اآلراء بشأن منع التالعب يف املناقصات وكشفه ومقاضاة املت         

حتديد مواضيع تتعلق بدور السياسات والتنسيق فيما بني املؤسسات، مع اإلشارة إىل اخلربات             
  . القطرية اليت تقدمها الدول األعضاء

  منع التالعب يف املناقصات   -ألف  
هناك ثالثة عناصر أساسية ينبغي وضعها يف احلسبان فيما يتعلق بآليـات االتفـاق                -٣٥
ثانيـاً،  . معرفة بقية مقدمي العروض احملـتملني     إىل   حتتاج الشركات    ،أوالً. طئي الناجح التوا

. إىل اتفاق يعتربه مجيع املشاركني اخليار األمثلحتتاج ثالثاً، . حتتاج إىل إقامة تواصل فيما بينها
  . ومن هذا املنطلق، سنناقش اآلن سبل منع االتفاق التواطئي على حنو فعال

  ولالعنصر األ    
  معلومات عن مقدمي العروض احملتملني

إن أول ما يتطلبه إبرام اتفاق تواطئي هو قدرة املتنافسني على معرفة الشركات اليت                -٣٦
وبالتـايل،  ). أو جمموعة من املناقصات يف سوق حمدد ذي صلة     (قد تشارك يف مناقصة حمددة      

لى مستوى معني من الغموض     فإن احتماالت التوصل إىل اتفاق تتراجع باختاذ تدابري تبقي ع         
ويف . لدى كل واحد من مقدمي العروض، بشأن بقية املشاركني احملتملني يف املناقصة           " املفيد"

احلاالت القصوى، إذا مل يكن مقدم العرض يعلم شيئاً عن مقدمي العروض الباقني، فإن فرص 
  . إقامة االتصال تنعدم ويصبح احتمال التالعب يف املناقصات مستبعداً

مقـدمي  وبالعكس، تضعف درجة الغموض بشأن املشاركني الفعليني إذا كان عدد        -٣٧
قليالً، وكانت املنتجات ذات استخدام خـاص جـداً، وتكـرر طـرح             احملتملني  العروض  

__________ 

 :انظر فهرس األعمال ذات الصلة يف موقع الـشبكة الدولـة املعنيـة باملنافـسة علـى العنـوان التـايل                   )٣١(
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-groups/current/cartel/awareness/ 

procurement.aspx. 
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املناقصات مع مرور الوقت، وأُذيعت املعلومات املتعلقة مبقدمي العروض الفعلـيني، وكـان             
  .املوردون خمتصني مبجال معني

تقليص فرص مقدمي العروض يف معرفـة       االشتراء  ولذلك، ينبغي أن تتوخى سياسة        -٣٨
بقية املشاركني احملتملني يف املناقصة، وذلك من خالل إتاحة الفرصة ألكرب عدد ممكن مـن               
مقدمي العروض احملتملني، وعدم وضع شروط تنطوي على قيود ال لزوم هلا، ومن خالل التخفيف               

التجنب الصريح للحاالت اليت تتـيح      وينبغي  . دات املرتبطة بتحضري العروض   قدر اإلمكان من التعقي   
  . فرصة اللقاء والتعارف بني مقدمي العروض املهتمني خالل حتضري عرض معني

  ٢العنصر     
  إقامة االتصال بني مقدمي العروض احملتملني 

حيتاج املتنافسون احملتملون إىل االتصال فيما بينهم للتوصل إىل اتفاق تواطئي هلدف              -٣٩
. ومن الصعب منع قيام اتصاالت بني املتنافسني ألن االتصال يف حد ذاته أمر مشروع             . حمدد

 لاللتقاء والتنسيق بشأن عدد مـن املـسائل      طبيعياً ويف الواقع، تعد الرابطات التجارية مكاناً     
  .  ذات الصلة باألنشطة واملصاحل اليت جتمع بني الشركاتاملشروعة

وميكـن أن تتـضمن     . وينبغي أن تبقى االتصاالت بني املتنافسني يف حدها األدىن          -٤٠
ومن بني السبل اليت تكفل ذلـك،    . راء روادع حتول دون االتصال غري الالئق      تشسياسات اال 

عروض مستقلة، والتصريح باالتـصاالت     على سبيل املثال، اشتراط اإلعالن رمسياً عن تقدمي         
ومن شأن هذه الوسيلة أن تكون مبثابة رادع، وتسهل عملية املالحقة           . اليت قد تكون حدثت   

بشأن أي انتهاكات قد حتدث من خالل االستعانة بالعناصر القانونية اإلضافية اليت تظهر يف               
باملنافسة وجود اتصاالت غري     السلطات املعنية    تفإذا أثبت . حال ثبت أن اإلعالن كان كاذباً     

خاصة إذا كانت قد وقعت على اإلعالن      (الئقة قد تتعرض الشركات لعواقب قانونية وخيمة        
ويف هذا مثلٌ على مدى قدرة السياسات املتآزرة على تعضيد          ). بشأن تقدمي عروض مستقلة   

صال غري  وتكون الروادع ضد إقامة ات    . بعضها بعضاً لوضع رادع قوي ضد إقامة االتصاالت       
الئق قوية إذا كانت العقوبات املفروضة عالية وإذا ظلت السلطات املعنية باملنافسة تـسلط              

  . األضواء على جهودها لكشف هذه االنتهاكات

  ٣العنصر     
  اتفاقات تواطئيةالدخول يف 

إذا كان مقدمو العروض احملتملون يعرفون بعضهم بعضاً وكان هناك جمـال لـربط           -٤١
ولكن هل تكون لـديهم     . ق، فسيمكنهم عندئذ الدخول يف اتفاقات تواطئية      اتصال غري الئ  

  حوافز للقيام بذلك؟ 
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لطاملا ناقش أخصائيو االقتصاد الصناعي العوامل اليت ميكن أن تؤثر على احتماالت              -٤٢
بيد أن إنشاء كارتل واحلفاظ عليه مع مرور الزمن، يستدعي وفقاً ملبدأ بـسيط، أن             . التواطؤ
  . راف مجيع هذا االحتاد أن الدخول يف االتفاق واالمتثال له هو اخليار األمثلتعترب أط

ولذلك، فإن السؤال الذي ُيطرح بشأن وضع السياسات يتعلق بكيفية وضع حوافز              -٤٣
الدخول يف االتفاقات التواطئية أو االمتثـال هلـا إذا       جتد احلل األمثل يف      اللكل شركة حىت    
  . كانت قائمة أصالً

ومن هذا املنطلق قد تنظر السلطات املختصة باملشتريات العامة لدى تصميم عمليات            -٤٤
بالتساوي العقود  اقتسام  يصعب هبا   تقوم على توزيع العقود بطريقة      يف جتارب   العروض  طلب  

، حالة مثرية لالهتمـام تتعلـق   ٢٠٠٤وقد شهدت شيلي يف عام   . يف إطار أي اتفاق حمتمل    
ومل يكن هناك سـوى أربعـة       . سات الصحة العامة باألوكسجني   مبناقصة عامة إلمداد مؤس   

. )٣٢(موردين حمتملني وصممت املناقصة بطريقة ال تسمح باحلصول على العقد إال لثالثة منهم
وباإلضافة إىل ذلك، مل تكن العقود الثالثة موزعة بالتساوي إذ كانت قيمة أحد العقود أكرب               

.  هذه املناقصة وفورات كبرية لنظام الصحة العامة       وحققت. بكثري من قيمة العقدين اآلخرين    
وأثار سلوك الشركات األربع خالل عملية املناقصة ادعاءات تفيد حبدوث تواطؤ يف السابق،             
فقامت السلطات املعنية باملنافسة مبتابعة هذه القضية لكن احملكمة العليا رفضتها على أسـاس          

بالنظر إىل أن املناقصة تكللت     (انتفاء الضرر   عدم توفر أدلة دامغة على وجود اتفاق صريح و        
  . )٣٣()بالنجاح

 فعل  ا والسلطات املختصة هب   ةالعاماملشتريات  واحلقيقة أنه مبقدور واضعي سياسات        -٤٥
وقد كانت املبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمـة        . الكثري ملنع التالعب يف املناقصات العامة     

 بـشأن مكافحـة التالعـب يف        ٢٠٠٩دي يف عـام     التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصا     
وهـي تـشمل قـائمتني      . عالمة فارقة يف التوجيهات املقدمة يف هذا اجملال        )٣٤(املناقصات

 والثانية بكشف هـذا     ةالعاممناقصات املشتريات   مرجعيتني إحدامها تتعلق مبنع التالعب يف       
واملنافسة حول العامل يف    ء  االشتراوهي مبادئ طبقتها عدة سلطات خمتصة يف جمايل         . التالعب

وتضم القائمة  . محالهتا ملنع التالعب يف املناقصات، ويف وضع سياسات حمددة يف هذا الصدد           
  : املرجعية األوىل سلسلة أوىل تتألف من ست نقاط ينبغي األخذ هبا لدى وضع مناقصة عامة

ار قبـل   االطالع على اخلصائص احملددة للسوق، وعلى املنتجات املتوفرة واألسـع           
  واألخذ يف احلسبان احتمال وقوع التواطؤ يف السوق ذات الصلة؛ . تصميم أي مناقصة

__________ 

 .لن تتأثر املنافسة يف املستقبل نظرا لوجود عمالء كبار آخرين يف سوق األوكسجني، كشركات التعدين )٣٢(
 :التايل العنوانعلى ) اإلسبانية(اجلمل متاحة باللغة  )٣٣(

 http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=780&GUID=. 
)٣٤( OECD (2009). Guidelines for fighting bid rigging in public procurement: Helping governments to 

obtain best value for money. 
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  تصميم عملية املناقصة بطريقة تشجع مشاركة مقدمي العروض احملتملني؛   )أ(  
  حتديد االشتراطات بوضوح وجتنب إمكانية التنبؤ بالعقود املقبلة؛   )ب(  
  قدمي العروض؛ تقليص احتماالت قيام اتصال بني م  )ج(  
  النظر يف أثر معايري االختيار على املنافسة يف احلاضر واملستقبل؛  )د(  
  .)٣٥(إذكاء وعي املوظفني باملسائل املتعلقة بالتالعب يف املناقصات  ) ه(  

 "بأس به  ال"ومن املتوقع أن يؤدي اتباع هذه التوجيهات إىل حتسني فرص جذب عدد               -٤٦
. ددة أو يف سلسلة مناقصات تتعلق مبجال أو سوق حمددين         من مقدمي العروض يف مناقصة حم     

أن يؤهلها أكثر لتصميم املناقصات     ) أ(ومن شأن اتباع السلطات املختصة باملشتريات للنقطة        
 باستخدام هذه املعلومات يف      واضحاً  تذكرياً )ب( لظروف السوق الفعلية، ومتثل النقطة       وفقاً

 ممكن من مقدمي العـروض ذوي املـصداقية،         حتديد املناقصات من أجل جذب أكرب عدد      
على عنصر هام وصعب يتمثل يف حبث السبل الكفيلة بتشجيع املنافـسة            )    ه(وتركز النقطة   

  . ومحايتها يف املستقبل
بعنصر السلوك وهتدفان إىل ضـمان      ) د(و) ج(ومن ناحية أخرى، تتعلق النقطتان        -٤٧

يما يتعلق بالعناصر الثالثة املذكورة أعاله      وف). تنافسية(استقالل العروض عن بعضها البعض      
املعلومات اخلاصة مبقدمي العروض احملتملني اآلخرين، واالتصال فيما بني مقدمي العـروض            (

من القائمة املرجعيـة ملنظمـة      ) ج(، تساعد النقطة    )احملتملني، والدخول يف اتفاقات تواطئية    
در مفيد من الغموض حول من سيشارك يف    التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف إضفاء ق       

، )٢العنـصر   ( بشكل مباشر مسألة االتصال      )د(، وتتناول النقطة    )١العنصر  (مناقصة معينة   
 جمتمعتني على أهنما تتصالن بوضع روادع حتـول دون          )ج(و) أ(وميكن النظر إىل النقطتني     

  . )٣٦()٣العنصر (دخول الشركات يف اتفاقات تواطئية 
 ويتطلـب تطـوير اخلـربات       لتصدي لقضايا التالعب يف املناقصات مكلفاً     ويعترب ا   -٤٨

وباملثل، ينبغي هلذه اهليئات أن تعمـل علـى تعزيـز           . الداخلية والتنسيق مع هيئات املنافسة    
كما ميكن لسياسات املنافـسة     . القدرات واملوارد والقرارات الالزمة لتضطلع بدورها الداعم      

ع الشركات إىل الدخول يف اتفاقات تواطئية، عن طريق وضـع           أن تؤثر على احلوافز اليت تدف     
  ). انظر أدناه (جمموعة مالئمة ومتوازنة من األدوات الالزمة ملالحقة الكارتالت قضائياً

__________ 

 . أثر كبري على قدرات املؤسسات يف جمال الكشفوسيكون هلا أيضاً. تؤكد هذه النقطة النقاط اخلمس السابقة ) ٣٥(
 سبيل املثال، عندما يؤدي توخي احلذر يف تصميم املناقصة إىل صعوبة اقتـسام األربـاح                يصدق ذلك على   )٣٦(

بني اجلهات الفاعلة يف السوق، أو عندما متَُنح املناقصة خاصية أخرى جتعل إمكانية التوصل إىل اتفـاق               فيما
 .واحلفاظ عليه أكثر تعقيداً
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  كشف التالعب يف املناقصات  -باء  
ضعف احلافز على إقامـة     ياحتمال الكشف   باشتداد  كما ورد يف الباب الفرعي السابق،         -٤٩

   . عالقة تأثري وتأثرملنع والكشفوالواقع أن بني ا. لدخول يف مناقصة تواطئيةاتصاالت وا
وتضم املبادئ التوجيهية اآلنفة الذكر قائمة مرجعية ثانية، تتعلق بالكشف عن التالعـب             -٥٠

ـ  تايرتشوهتدف هذه القائمة إىل تيسري دور موظفي امل       . )٣٧(يف مناقصات املشتريات العامة     ة العام
  : )٣٨(ت التالعب يف املناقصات من خالل التركيز على ما يلييف كشف أمارا

  اإلشارات واألمناط املثرية للشك يف عملية تقدمي العروض؛   )أ(  
  اإلشارات املثرية للشك يف مجيع الوثائق املقدمة؛  )ب(  
  اإلشارات واألمناط املثرية للشك فيما يتعلق باألسعار؛  )ج(  
  البيانات املشبوهة؛  )د(  
  .تصرفات املشبوهةال  ) ه(  

ومبا أن املوارد تكون دائماً حمدودة، من املستصوب تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل              -٥١
  : كشف هذه األمارات استناداً إىل اجملاالت الثالثة التالية

  ١اجملال     
  فهم التصرفات الفعلية

ز علـى  باالستناد إىل ما ُيتاح من معلومات ومعرفة عن األسواق املعنية، جيدر التركي       
ولذلك، ال بد من العمل بـشكل       . األسواق اليت باتت السلطات ترجح حدوث التواطؤ فيها       
ومن شأن املنهجيات القائمة على     . منهجي، على تطوير هذه املعارف واالستمرار يف حتسينها       

  .)٣٩(بطريقة موضوعيةاألسواق املعنية الفرز أن تساعد يف اختيار 

  ٢اجملال     
  حتليل احلوافز

مناقصة / حتليل دقيق للحوافز اليت قد تدفع الشركات إىل التواطؤ خالل عملية           إجراء  
  .  هاماًوتؤدي خصائص السوق، يف هذا الصدد، دوراً. بعينها

__________ 

)٣٧( OECD (2009). Op. cit. 
) مل تـردا هنـا    (وضعتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي نقطتني         تتضمن القائمة املرجعية اليت      )٣٨(

توصيان بتوخي احلذر لدى النظر يف املؤشرات واألدلة اليت ميكن أن تتاح، وعدم اعتبارها كدليل ال لـبس                  
اه يف  فيه على حدوث انتهاكات، وبطريقة التصرف اليت ينبغي أن تتبعها اجلهات املشترية يف حالة االشـتب               

 .وقوع تالعب يف املناقصات
 Harrington (2009) atانظر على سبيل املثال  )٣٩(

http://www.econ2.jhu.edu/People/Harrington/Harrington_SACC_9.09.pdf. 
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  ٣اجملال     
  مراجعة األسلوب الذي اعُتمد يف إدارة املعلومات

دها، حتليل األسلوب الذي اعتمد يف إدارة املعلومات قبل مناقصة حمددة وخالهلا وبع             
  .وحتليل تداعياته احملتملة على سلوك مقدمي العروض

وتستطيع السلطات املختصة باملشتريات العامة الوصول قبل غريها إىل املعلومـات             -٥٢
لني عن املـشتريات مـن بنـاء        وولذلك، ال بد للمسؤ   . الالزمة لتحليل هذه العناصر الثالثة    

وينبغي أن جتـري    . رة اخلرباء للقيام بذلك   القدرات الداخلية إلجراء حتليل أويل أو من استشا       
السلطات املعنية باملنافسة حتليالً أكثر عمقاً للحاالت اليت تنطوي على مؤشرات فعلية علـى              

 مع السلطة املعنية    تايرتشولذلك، ينبغي مناقشة أي حالة يكشفها موظفو امل       . حدوث تواطؤ 
تصة باملشتريات وجود إشـارات قويـة       باملنافسة أو إحالتها عليها حاملا تستنتج السلطة املخ       

بني أمهيـة   ُيوميثل ذلك خطوة حامسة يف عملية الكشف الفعلي و        . وجتمع الوثائق ذات الصلة   
  . التعاون بني السلطة املختصة باملشتريات والسلطة املعنية باملنافسة

ومثة عنصر حيوي يف بناء عالقة مثمرة قائمة على التعاون بني الـسلطة املختـصة                 -٥٣
املشتريات والسلطة املعنية باملنافسة يتمثل يف التفاهم بوضوح على حتديد اإلشـارات الـيت              ب

ينبغي أخذها يف احلسبان، وطريقة توثيق حالة مشبوهة من حاالت التالعب يف املناقـصات،              
وعلى النتائج املتوقعة بعد إحالة األمر إىل السلطة املعنية باملنافسة، فيما يتعلق بالتعاون أكثـر               

ويتعني على السلطات املختصة باملشتريات أن تبذل الكثري من اجلهـود           . واإلدالء بالتعليقات 
من أجل إحالة حاالت التواطؤ، وميكن أن يسفر أي سوء تفاهم مع السلطات املعنية باملنافسة        

كما ميكن من   . عن الشعور باإلحباط وتثبيط اهلمم عن العمل على حاالت جديدة وإحالتها          
ى، أن تثين أعباء العمل اإلضافية النامجة عن التحقيق يف حـاالت التالعـب يف               ناحية أخر 

يف هناية املطاف، عن كـشف حـاالت        االشتراء  املناقصات وأي تعطيل حيدث يف عمليات       
ومبا أن هذه   . التواطؤ وإحالتها، بالنظر إىل أن للجهات املشترية أولويات وأمور ملحة أخرى          

لي، فمن اجلدير دراسة احللول اليت توصلت إليها خمتلف البلـدان           املسألة تتعلق باجلانب العم   
   .ملعاجلة صعوبات التنسيق

  مالحقة املتالعبني يف املناقصات - اإلنفاذ  -جيم  
يتطلب اإلنفاذ الفعال االتفاق بني السلطات املعنية باملنافسة والوكاالت املختـصة             -٥٤
. باملالحقة القضائية على حشد قواها ومواردهـا  وغريها من اهليئات املعنية     ةالعاماملشتريات  ب

فالسلطة املعنية باملنافسة يف أرمينيا على سبيل املثال، عملت مع مرور الوقت، علـى ربـط                
 التابعة لوزارة املالية، أدت يف مجلة أمـور، إىل          ةالعاماملشتريات  عالقة تعاونية مثمرة مع هيئة      

 باملنافـسة ووزارة املاليـة يعـىن بـسياسات       تشكيل فريق عامل مشترك بني السلطة املعنية      
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وباملثل، أشركت جلنة التجارة املنصفة اليابانية كيانات خمتلفة خمتصة باملشتريات           .)٤٠(االشتراء
أما يف . ةالعاماملشتريات يف دراسات استقصائية واجتماعات تدارس لتشجيع املنافسة يف جمال        

إقامة عالقة وثيقة مع حمكمة خاصة للنظر يف قضايا          فآثرت السلطة املعنية باملنافسة      ،ندونيسياإ
وتعمل نظم أخرى معنية باملنافسة، مبا يف ذلك يف كندا والربازيل، بشكل وثيـق              .)٤١(الفساد

مع املدعني العامني بينما تواجه هذه العالقة يف عدة بلدان أخرى صـعوبات كـبرية علـى                 
  . مستوى التنسيق

 بوجه ةالعاماملشتريات فمعاجلة مسائل . وين واملؤسسيومثة دور لكل من اإلطار القان  -٥٥
خاص، تتطلب قدراً كبرياً من التفاهم والتنسيق بني السلطة املعنية باملنافسة والسلطة املختصة             
باملشتريات العامة، وهو أمر قد حيتاج إىل عدة سنوات من العمل املشترك والتعاون والتدريب              

ية باملنافسة والسلطات املختصة باملشتريات العامة يف كثري        وقد بدأت السلطات املعن   . املتبادل
من البلدان يف تعزيز هذا التنسيق املطلوب، وذلك يف إطار تكثيف اجلهود لضمان املنافسة يف               

وجتدر اإلشارة إىل مبادرة منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان           . ةالعاماملشتريات  عمليات  
ان االجتماعي إىل التوقيع مؤخراً على مـذكرة تفـاهم          االقتصادي واملعهد املكسيكي للضم   

الـيت  " املبادئ التوجيهية ملكافحة التالعب يف املناقصات يف قطاع املشتريات العامـة          "لتنفيذ  
  .)٤٢(كانت مثرة تعاون وثيق بني املعهد واللجنة االحتادية املكسيكية املعنية باملنافسة

  قصات يف نظام الرعاية الصحية املكسيكيالتحالف من أجل حماربة التالعب يف املنا
ميثل املعهد املكسيكي للضمان االجتماعي ثالث أكـرب مـشتر عمـومي للـسلع                

، وأكرب  ة احلكومي تايرتش يف املائة من نفقات امل     ٩واخلدمات يف املكسيك، إذ يستأثر بنسبة       
  .جهة مشترية للمنتجات الصيدالنية وغريها من اإلمدادات الطبية

، أبلغ مكتب مراجعة حسابات املعهد اللجنة االحتادية املكسيكية املعنيـة           ٢٠٠٢ ويف عام   
باملنافسة باحتمال وجود ممارسات تواطئية يف اإلمدادات من لوازم خياطة اجلروح ومعدات األشـعة        

ونتيجة لذلك، أجرت اللجنة حتقيقاهتا وعاقبت ثالث شركات على التالعـب يف           . واملواد الكيميائية 
  . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١,٣ات بغرامة قدرها املناقص

__________ 

 : التايلالعنوانانظر استعراض النظراء بشأن أرمينيا على  )٤٠(
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docid=14078&lang=1&intItemID=4163. 

:  التايلالعنوانانظر استعراض النظراء بشأن إندونيسيا على  )٤١(
http://www.unctad.org/Templates/Download.asp?docid=11641&lang=1&intItemID=4163. 

 .تقرير املكسيك )٤٢(
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، طلب املعهد املكسيكي للضمان االجتماعي، عقب عرض قدمتـه          ٢٠٠٦ويف عام     
اللجنة االحتادية املكسيكية املعنية باملنافسة عن التالعب يف املناقـصات، توصـيات لتحـسني              

ومتكنت اللجنة بذلك، من مالحقة  . اعد بياناته ومسح للجنة باالطالع على قو    االشتراء  إجراءات  
، بشأن إمدادات األنسولني وحماليل اإللكتروليت، ومعاقبة ست        ٢٠١٠أحد الكارتالت يف عام     

  . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١٢,٥شركات صيدالنية بغرامة قدرها 
ة، إىل توقيع مذكرة تفاهم     وأدى التعاون الوثيق بني اللجنة واملعهد يف اآلونة األخري          

املبـادئ التوجيهيـة    "بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملعهد بشأن تنفيذ           
وهذه املبادرة . مبساعدة من اللجنة" ملكافحة التالعب يف املناقصات يف قطاع املشتريات العامة

ليت يقدمها املعهد إىل السكان، وبالنظر إىل الطبيعة احلساسة للخدمات ا. هي األوىل من نوعها
  . هائالً اجتماعياًمن املتوقع أن ختلف الوفورات والفوائد اليت ميكن حتقيقها أثراً

   معلومات قدمتها املكسيك:املصدر

والواقع أن مالحقة السلطات املعنية باملنافسة للمتالعبني يف املناقـصات آخـذة يف               -٥٦
فقـد  .  القانونية واملؤسسية اليت تسمح بزيادة الفعاليـة التزايد مبرور الزمن، بفضل التطورات 

، على سبيل املثـال،     ٢٠٠٧نوفمرب  /، يف تشرين الثاين   )٤٣(أوقفت اللجنة السويسرية للمنافسة   
 شركة كانت جتتمع كل أسبوع لتقاسـم        ١٧كارتل لتعبيد الطرق يف كانتون تيسان، تديره        

الء اخلاصني، والسلطات العامة ودافعـي      وهو كارتل أضر بالعم   . املناقصات وحتديد األسعار  
الضرائب، لكن تفكيكه قبل انقضاء فترة السماح املنصوص عليهـا يف القـانون، جنـب               

 ،٢٠٠٩يوليه  /والحقاً، يف متوز  . الشركات املنضوية فيه العقوبات اليت ينص عليها القانون املنقح        
فرنك سويسري، علـى     مليون   ١,٢٤فرضت اللجنة السويسرية للمنافسة غرامات جمموعها       

. شركات ختتص بأعمال تركيب املعدات الكهربائية يف برين بسبب تالعبها يف املناقـصات            
وانكشفت القضية بفضل أحد املبلغني عن املخالفات، وهو طـرف ثالـث ال ينتمـي إىل                

وبدأت التحقيقات بإجراء مدامهات، وتعاونت مجيع األطراف يف إطـار برنـامج            . الكارتل
ا أتاح الكشف عن وجود عدة اتفاقات تتعلق مبناقصات لتنفيذ مشاريع كبرية يف             التسامح، مم 

وعقب ذلـك،   . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦جمال تركيب املعدات الكهربائية يف منطقة برين بني عامي          
 املالحقة يف عدة قضايا أخرى، تتعلق خصوصاً، بسوق البناء والقطاعات           تولت اللجنة فعلياً  

  . أولوياهتااملتصلة به، باعتبارها إحدى 
وظهرت يف اآلونة األخرية قضايا تستحق االهتمام، يتضح من خالهلا تزايد املالحقة              -٥٧

، فرضت الـسلطة    ٢٠١١يوليه  /ففي متوز . القضائية حلاالت التالعب يف املناقصات يف العامل      
 اإليطالية املعنية باملنافسة يف منطقة كامبانيا، غرامات على أربعة مـوردين ملعـدات الـرنني           

يورو بسبب التواطؤ يف املناقصات، وذلـك حبجـة أن         ماليني   ٥,٥املغنطيسي بلغ جمموعها    
__________ 

 .تقرير سويسرا )٤٣(
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تبادل املعلومات احلساسة بني الشركات املتورطة والتوصل إىل اتفاق فيما بينـها، أدى إىل              
ويف إسبانيا فرضت السلطة  .)٤٤(انتفاء االستقاللية يف االستراتيجيات التجارية ملقدمي العروض

 مليون يورو يف تشرين     ٤٧ شركة بناء بلغ جمموعها      ٤٦ة املعنية باملنافسة غرامات على      الوطني
ويف أستراليا، فرضت السلطة املعنية باملنافسة ومحاية املـستهلك         . )٤٥(٢٠١١أكتوبر  /األول

 مليون دوالر أسترايل على ثالث شـركات بنـاء يف تـشرين             ١,٣غرامات بلغ جمموعها    
تعمـد املبالغـة يف     "يف صناعة البناء    ُيدعى  ب اخنراطها يف سلوك     ، بسب ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

، فيما غُرِّم مديران تنفيذيان ومحال مسؤولية دفع التكاليف القانونية املترتبـة            "السعر املعروض 
ويف جمال مشتريات القطاع اخلاص، أصدرت جلنة التجـارة املنـصفة           . )٤٦(على شركتيهما 

، أوامر بوقف االنتهاك والكف عنه وأوامر بدفع رسوم         ٢٠١٢يناير  /اليابانية يف كانون الثاين   
إضافية يف حق املشاركني يف مؤامرة للتالعب يف مناقصات لشراء جدائل األسالك املستخدمة             
يف صناعة السيارات وغريها من املنتجات ذات الصلة، وهي مؤامرة أضرت خبمس شركات             

  . )٤٧(كربى لصناعة السيارات

  مسائل مطروحة ملزيد من النقاش استنتاجات و  -ثالثاً  
باختصار، ركزت الورقة على جمالني هامني لضمان استفادة قطاع املشتريات العامة             -٥٨

  :من أقصى مستويات املنافسة على العقود العامة

   واملناقصات الفردية ةالعاماملشتريات تشجيع املنافسة من خالل وضع نظام   -ألف  
اجلهات العمومية املشترية من احلصول على عدد كاف        يتحقق الوضع األمثل بتمكن       -٥٩

يقوم على مبدأ املنافـسة     للمشتريات  ولذلك، ال بد من إرساء نظام       . من العروض التنافسية  
، وتصميم املناقصات بطريقة جتذب العروض من جمموعة واسعة مبـا فيـه             أويعزز هذا املبد  

قشت اجلوانب املوضـوعية واملؤسـسية      ويف هذا السياق، نو   . الكفاية، من املوردين احملتملني   
. ، كما نوقشت استراتيجيات توسيع دائرة مقدمي العروض احملـتملني         ةالعاماملشتريات  لنظم  

وأشري إىل أمهية توسيع حدود أسواق املشتريات من خالل إلغاء ما ال يلزم مـن الـشروط                 
__________ 

-http://www.agcm.it/en/newsroom/press-releases/1963-i729: على العنوان التايل  انظر النشرة الصحفية     )٤٤(

healthcare-antitrust-over-55-million-in-fines-for-competition-distorting-agreement-among-4-

suppliers-of-magnetic-resonance-equipment.html. 
:  التايلالعنوانعلى ) باللغة اإلسبانية(انظر املقرر  )٤٥(

http://www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId= 
125677&Command=Core_Download&Method=attachment. 

 :على العنوان التايلانظر النشرة الصحفية  )٤٦(
http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/1015335/fromItemId/966100. 

 .تقرير اليابان )٤٧(
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 مجيع أحناء البلد أمام     املفروضة على املشاركة يف املناقصات العامة، وتيسري سبل املشاركة يف         
. الشركات املهتمة مبا يف ذلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحترير أسـواق املـشتريات            

 عـن   ، فـضالً  للمشتريات العامة اإللكتروين بوصفه وسيلة حديثة     االشتراء  ونوقش كذلك،   
ملراعي للبيئة  ااالشتراء  ، مثل   للمشتريات العامة مناقشة املوازنة بني املنافسة واألهداف األخرى       

  . املستدام واألهداف اإلمنائيةاالشتراء أو 
 يف إسـداء املـشورة للمـشرعني         هامـاً  وميكن لسلطات املنافسة أن تؤدي دوراً       -٦٠

 املعروضة ةالعاماملشتريات وللكيانات املختصة باملشتريات العامة بشأن قضايا املنافسة يف جمال 
  .يف هذه الورقة

لسياساتية جلعل السلوك التنافسي اخليار األمثـل ملقـدمي         استخدام األدوات ا    -باء  
سبل املكافحـة الفعالـة للتالعـب يف        : "العروض احملتملني، أو بعبارة أخرى    

  " املناقصات
.  للمنافسة يف أسواق املشتريات العامـة       خطرياً يشكل التالعب يف املناقصات هتديداً      -٦١

فز السلوك التنافسي ومكافحة التالعـب يف       ولذلك، ال بد من االستعانة باألدوات املتاحة حل       
بطريقة تراعي خصائص   االشتراء  ويف هذا السياق، ُشدِّد على أن تصميم عمليات         . املناقصات

 يف منع التالعب  كبرياًالسوق، وال تغفل احتماالت السلوك التواطئي، ميكن أن يسهم إسهاماً        
ئدة عظيمة من املشورة اليت تـسديها       وجتين الكيانات املختصة باملشتريات فا    . يف املناقصات 

  . السلطات املعنية باملنافسة بشأن سبل إضعاف احتمال التوصل إىل اتفاق تواطئي
ومن شأن سياسة تشجيع املنافسة أيضاً، أن تغري من الفوائد اليت ترجتيها الـشركات          -٦٢

ة فـرص   تواطئية، من خالل فرض غرامات باهظة على املتالعـبني وزيـاد          المن االتفاقات   
واضطالع السلطات املعنية باملنافسة بدورها يف اإلنفاذ الفعـال ميكـن أن يكبـد     . كشفهم

وباإلضافة إىل الغرامات واملسؤوليات اليت تترتـب علـى          .الشركات تكاليف باهظة للغاية   
، -  رمبا تكون أعلى   - الشركة املالحقة بسبب تالعبها يف املناقصات، هناك تكاليف أخرى        

لتقاضي والضرر الذي يلحق بسمعتها، وحىت الرتاعات الداخلية اليت ميكـن أن            مثل تكاليف ا  
  . تنشأ عن التقاضي، متثل كلفة ستعمل الشركات على مقارنتها بكلفة االمتثال للقانون

وستقوم كل شركة بإجراء مقارنة بني التكاليف اليت يكبدها إياها االتفاق التواطئي              -٦٣
ولذلك، يكتسي استخدام أدوات فعالة للكشف، أمهية       . رجتيها منه والتقيد به، والفوائد اليت ت    

خاصة يف هذا التقييم الذي جتريه الشركات، وهنا أيضاً، يعد التنسيق والتعاون بني الـسلطة               
ويف سياق املصداقية املتعلقة بقدرة     .  أساسياً املختصة باملشتريات والسلطة املعنية باملنافسة أمراً     

 أكرب، األمر الذي جيعل     ت التالعب، تؤدي برامج التسامح دوراً     السلطتني على كشف حاال   
  . الشركات ترجح إمكانية الكشف عن حاالت التالعب يف املناقصات ومالحقة املتالعبني
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  املسائل املطروحة للمزيد من املناقشة  -جيم  
ة لفريق  اقترح إجراء مزيد من املناقشة بشأن املسائل التالية خالل الدورة الثانية عشر             -٦٤

  :اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
حتديد اخلطوات اليت اختذهتا السلطات املعنية باملنافسة والسلطات املختـصة            )أ(  

  . باملشتريات إلجراء ترتيب منهجي ملعارفها املتعلقة بأسواق مشتريات حمددة
ؤ عن تعديل حمدد يف القوانني      هل يتمخض حتليل العوامل احملفزة على التواط        )ب(  

  أو السياسات يف واليتكم القضائية؟ 
  ؟هل تؤدي الشفافية يف عمليات تقدمي العروض إىل تقويض املنافسة فعلياً  )ج(  
ما هي إجراءات الدعوة اليت اختذهتا السلطات املعنية باملنافسة وأثبتت أهنـا              )د(  

  ؟ ات العامةاملشتريأكثر فعالية يف تعزيز املنافسة يف جمال 
ما هي سبل االنتصاف اليت مت استخدامها يف حاالت التالعب يف املناقـصات               ) ه(  

  ؟ وهل تعترب القوائم السوداء فعالة يف ردع املمارسات التواطئية؟ العروضلتعزيز املنافسة يف أسواق 

        


