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فاتن "من طرف السيدة تحريره مثمر بين الهيئة العليا للطلب العمومي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. تم نتيجة تعاون  هو التقريرهذا 

 السيدة "كنزة خشاني" والسيدة "كستنزة كابوتي".شراف السيد "باولو ماجينا"، خبيرة في الصفقات العمومية، تحت إ "الصخيري

 ماري كستر".ساهمت أيضا في تحرير هذا التقرير السيدة "

 

بلديات كل من الهيئة العليا للطلب العمومي ورها وامتنانها للحكومة التونسية، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عن خالص شكتعرب 

 ."بير األحمر" و"غمراسن"، "سيدي الهاني" ، "النفيضة"،"سبالة أوالد عسكر"، "سيدي علي بن عون"
 

ها الخاص للسيد "خالد العربي" رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي، السيدة "ريم الزهري" رئيسة كما تود المنظمة أن تعرب عن شكر

 المرصد الوطني للصفقات العمومية والسيدة "سنية بن سالم" رئيسة وحدة الشراء على الخط. 

 

" الذي 19-خالل فترة جائحة كوفيد الخدمات المحلية الضرورية وتواصليندرج هذا التقرير ضمن مشروع "مساندة المجموعات الهشة 

  الخارجية وشؤون الكومنولث الوزارة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بالتنسيق مع الحكومة التونسية وبدعم مالي منأشرفت على تنفيذه 

  .)المملكة المتحدة(

 

 شكر وتقدير
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أوالً بواسطة العديد من التدابير االستثنائية مثل اإلغالق  وتمت السيطرة على الموجة األولى .19-تأثرت تونس بشكٍل بالغ بجائحة كوفيد

، وبعد تخفيف 2020بالرغم من الجهود المبذولة في ربيع سنة  الشامل، وتعليق الدراسة في المؤسسات المدرسية، ومراقبة الحدود وإغالقها.

تدريجيا، وأفضت إلى موجة  19-اإلصابة بفيروس كوفيد، ارتفعت نسبة –خصوصا فتح الحدود أمام السياحة الصيفية–التدابير التقييدية 

تفشى الفيروس في جميع المناطق التونسية، مما أدى إلى  .2020ثانية أكثر شراسة من الموجة األولى منذ شهر أغسطس/آب من سنة 

على هذا النحو، اتّضح  الفيروس. تعرٍض ُمفرٍط للفئات الهشة من السكان للجائحة وخسارة اإليرادات ومناصب الشغل نتيجة تدابير مكافحة

ية أن الصدمة االقتصادية واالجتماعية للجائحة كانت أكثر حدة على المستوى اإلقليمي مقارنة بالمستوى المركزي بسبب أوجه التفاوت اإلنمائ

 .(WorldBank, 2020) ليمالتي تفاقمت أثناء األزمة، والتي سلطت الضوء على الهشاشة االجتماعية لجزء كبير من المواطنين في األقا

، وأيضا لضمان استمرارية الخدمات 19-وأبرز هذا الوضع الصحي غير المسبوق األهمية البالغة للُمشتريات العامة لمكافحة جائحة كوفيد

% من ميزانية الدولة، 40% من الناتج المحلي اإلجمالي و14امة في تونس بنسبة في الواقع، يُقدّر الثقل االقتصادي للمشتريات الع العامة.

وقد ُمنحت أهمية خاصة للشراء السريع والفعال للسلع  .(HAICOP, 2019) 19-مما يجعلها أداة حوكمة استراتيجية لمواجهة أزمة كوفيد

األساسية مثل الكمامات والمعقمات وأجهزة التنفس االصطناعي الطبية ومعدات استشفائية أخرى، وأيضا للسلع والخدمات والخدمات 

وباإلضافة إلى التدابير التقييدية العامة، اتخذت الحكومة التونسية تدابير خاصة متعلقة بإبرام وتنفيذ  األساسية الضرورية لعمليات الرقمنة.

 ضمان استمرارية الخدمات العامة من جهة، ومن جهة أخرى دعم االقتصاد عن طريق مساعدة الشركات.العقود الحكومية ل

 .19-يهدف هذا التقرير إلى التعّرف على التحديات المرتبطة بنظام الُمشتريات العامة، والتي اضطرت تونس لمواجهتها أثناء أزمة كوفيد

على القوانين التنظيمية  19-يُقيّم التقرير تأثير كوفيد على الصمود أمام أي أزمة محتملة. ويسعى أيضا إلى المساهمة في تعزيز قدرة النظام

وتُتناول استجابة تونس أيضا من زاوية التدابير  التي تُنّظم الُمشتريات العامة في تونس ويُحلّل اإلطار المؤسسي الذي ُوِضع لمواجهة األزمة.

في  التي ُوضعت الحتواء آثار الجائحة من خالل المشتريات العامة: الرقمنة وتعزيز القدرات.اإلضافية لدعم مختلف الجهات المعنية، و

على الهيئات المتعاقدة: دراسة حالة تتعلق بالمستوى المركزي )المستشفى العسكري  19-النهاية، تُقدّم دراستان للحالة لفهم تأثير أزمة كوفيد

( بلديات داخل البالد تحظى 6قليمي استنادا إلى اإلجابات على استبيان أُرسل إلى ست )في تونس(، ودراسة حالة تتعلق بالمستوى اإل

 باألولوية.

 مقدمة
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تحديات غير مسبوقة تتعلق بالمشتريات العامة الطارئة للسلع والخدمات األساسية، مثل الكمامات وأجهزة التنفس  19-سببت جائحة كوفيد

ومع أن المشتريات في حاالت الطوارئ ال تعتبر ممارسة جديدة بالنسبة للُمشترين العاّمين، فإن  االصطناعي وأجهزة الوقاية الشخصية.

في الواقع، وأثناء ذروة األزمة في  أنشأت بيئة مختلفة جذريا مع تحديات لم تُواجه من قبل من جانب الُمشترين العاّمين. 19-أزمة كوفيد

، بلغ الطلب العالمي على بعض السلع األساسية مستوياٍت غير مسبوقة، مما أثّر بشكٍل كبير على 2020آذار وأبريل/نيسان /شهر مارس

 سالسل اإلمداد العالمية.

وتعرض الُمشترون العاّمون لضغوٍط قصوى لشراء سلع وخدمات أساسية لمواجهة األزمة، بينما ارتفع الطلب على هذه المنتجات بصورة 

في نفس الوقت، اضطربت سالسل اإلمداد العالمية خصوصا بسبب عمليات إيقاف اإلنتاج المرتبطة بسياسات اإلغالق الشامل المحلية،  لة.هائ

 كما حدث في الصين.

الواقع، في  وأدى هذا الوضع إلى التنافس بين الُمشترين، ليس فقط على المستوى العالمي، ولكن أيضا على المستوى الداخلي في البلدان.

بالموازاة مع ذلك، تفاعلت السوق مع هذه  لُوحظ وجود تنافس هام على شراء بعض المنتجات بين الهيئات المركزية واإلقليمية والمحلية.

ب وتزامن هذا التقلّ  البيئة التي تشهد تنافسية محتدمة من خالل تقلّب شديد ألسعار بعض المنتجات مثل الكمامات وأجهزة التنفس االصطناعي.

واضطر الُمشترون العاّمون التخاذ قرارات بسرعة  مع انعدام الشفافية في األسعار، وزيادة المخاطر التي تهدد النزاهة مثل التحايل والفساد.

 ومع معلومات محدودة في بيئة تتغير باستمرار.

وعة من التدابير المرتبطة بالُمشتريات العامة وللتعامل مع الظروف جدّ الصعبة التي واجهها الُمشترون العاّمون، أقّرت الحكومات مجم

ين العاّمين وللقطاع تضمنت هذه التدابير إجراءات تسعى إلى تبسيط عمليات الشراء وتقديم دعم للُمشتر (.1 بياني رسم)انظر للرسم البياني 

كما تم تنفيذ جهوٍد لتنسيق ومركزة المشتريات األساسية على نطاق واسع من قِبل البلدان األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي  الخاص.

  .19-عالوة على ذلك، تم أيضا إقرار تدابير ترمي إلى زيادة الشفافية ومراقبة المشتريات المرتبطة بكوفيد والتنمية.

 اجهة أزمةما هي أنواع التدابير المرتبطة بالُمشتريات العامة والتي اتخذتها حكومات البلدان األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمو .1 بياني رسم

 ؟19-كوفيد 

 

يُشير دعم الهيئات المتعاقدة لتدابير مثل صياغة المبادئ  يُشير النهج المركزي والُمنّسق إلى آليات المركزة والتنسيق التي اعتمدتها الحكومات لشراء السلع والخدمات األساسية. مالحظة:

الظروف  وإقرار خدمة للمساعدة، وأنشطة تعزيز القدرات، الخ. وتتيح القواعد الخاصة المتعلقة بإدارة العقود تخفيف البيروقراطية مراعاةً لحالةالتوجيهية بخصوص المشتريات الطارئة، 
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التنازل عن الضمانات المالية، والدّفع بوتيرة أسرع، والدفع تتضمن هذه التدابير مثال تعليق العقود أو تمديدها )بما في ذلك التنازل عن العقوبات الجزائية المفروضة بسبب التأخير(، و القاهرة.

 لصناعات من أجل إنتاج سلع أساسية.يُشير التنسيق مع الموردين لتدابير مثل تبادل المعلومات حول مخزونات المنتجات والخدمات األساسية، والبحث عن حلول مبتكرة، وتحويل ا الُمسبق.

  لتدابير اإلضافية التي تهدف إلى ضمان الشفافية، وخصوصا بالنسبة للمشتريات الطارئة.تُشير قواعد الشفافية والمراقبة ل

 (OECD, 2020) المصدر:

تُؤثر الجائحة فقط على قدرة ولم  .19-كجميع البلدان، واجهت تونس تحديات غير مسبوقة في مجال المشتريات العامة أثناء أزمة كوفيد

، بل أثّرت أيضا على إجراءات إبرام عقود الُمشتريات العامة الجارية 19-البالد على شراء السلع والخدمات األساسية لمواجهة أزمة كوفيد

مثل الشركات الصغيرة بسبب اإلغالق الشامل والتدابير األخرى التي كانت لها تداعيات سلبية على القطاع الخاص وعلى المجموعات الهشة 

  .(Hortense Lac, 2020) والمتوسطة

في الواقع، أشارت الحكومة  وفيما يتعلق بشراء الكمامات، شّكلت اإلعالنات المختلفة للحكومة المرتبطة بإلزامية ارتداء الكمامة تحدّيا كبيرا.

 ومع ذلك، فرضت الحكومة ارتداء الكمامة على جميع المواطنين. ة إلى أن الكمامات ليست ضرورية إال لألشخاص المرضى.في بداية األزم

وعلى الرغم من إعالن الحكومة بأن الكمامات وأجهزة الوقاية الشخصية  وقد وضع هذا تحديا كبيرا فيما يتعلق بالشراء الطارئ للكمامات.

باإلضافة إلى ذلك، ووفقا لما أوردته وسائل اإلعالم،  فإن ذلك لم يكن يشمل االستخدام الُمكثّف من قِبل السكان.كانت كافية للطاقم الطبي، 

، ُطلبت حوالي 2020في أبريل/نيسان  افتقدت السلطات للوضوح في الرؤية فيما يخص المخزونات المتوفرة من مختلف أنواع الكمامات.

  .(Hortense Lac, 2020) من الصين FFP2ة مليون كمامة جراحية ومليون كمام 25
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 13الصادر بتاريخ  2014-1039يرد اإلطار التنظيمي المتعلق بإبرام عقود الُمشتريات العامة على وجه الخصوص في المرسوم رقم 

يُحدد هذا النص إبرام وتنفيذ ومراقبة الُمشتريات العامة، ما عدا الحاالت االستثنائية الُمشار إليها صراحة في أحكام  .2014مارس/آذار 

الوصول إلى الطلبات  تخضع الُمشتريات العامة لمبادئ المنافسة، وحرية المرسوم المذكور أو في اتفاقية عالمية صادق عليها القانون.

كما تمتثل الُمشتريات العامة لقواعد الحوكمة الجيدة وتُراعي  الحكومية، والمساواة أمام الطلبات الحكومية، وشفافية ونزاهة اإلجراءات.

  .(HAICOP, 2019) متطلبات التنمية المستدامة

 TUNisian E-Procurement System لك، يُشير اإلطار التنظيمي إلى منصة إبرام عقود الُمشتريات العامة على اإلنترنت:عالوة على ذ

(TUNEPS).  إلى تعميم نظام  2018مايو/أيار  11الصادر بتاريخ  416يُشير المرسوم رقمTUNEPS  2018منذ سبتمبر/أيلول. 

(OCDE, 2019)  ولعبت رقمنة إجراءات إبرام عقود الُمشتريات العامة دورا مهما في تحسين فعالية نظام إبرام عقود الُمشتريات العامة

 وفي إدارة األزمة أيضا.

مع ذلك، تطلّب  ارئة والحاالت الُملّحة.ويُشير اإلطار التنظيمي التونسي الذي يُنّظم الُمشتريات العامة إلى األحكام ذات الصلة بالحاالت الط

من الدستور، التي تمنح الحق للحكومة في اتخاذ  70واستُخِدَمت المادة  .19-األمر تدابير تنظيمية جديدة ضرورية لمواجهة جائحة كوفيد

بتاريخ  2020-19لقانون رقم في الواقع، أقّر مجلس نواب الشعب التونسي ا .2014مراسيم قانونية، ألول مرة منذ إقرار الدستور سنة 

 19-، والذي يمنح الصالحية لرئيس الحكومة التخاذ مراسيم قانونية بهدف مواجهة تداعيات تفّشي فيروس كوفيد2020أبريل/نيسان  12

للُمشتريات  من بين المجاالت المنصوص عليها في هذا القانون:  "إقرار تدابير استثنائية وخاصة وضمان السير العادي للخدمات الحيوية.

 .(L’Assemblée des représentants du peuple, 2020) العامة بما يتماشى مع المتطلبات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا"

المشتريات الطارئة والتدابير التنظيمية الُمتخذة  يسعى هذا الفصل إلى تحليل اإلطار التنظيمي التونسي للُمشتريات العامة فيما يخص

 .19-للمشتريات المرتبطة بكوفيد

 اإلطار التنظيمي التونسي المتعلق بالمشتريات الطارئة 2.1

 1039ولم يخرج المرسوم رقم  بصفة عامة، تتضمن األطر التنظيمية التي تُنّظم الُمشتريات العامة أحكاما خاصة تتعلق بالمشتريات الطارئة.

تتطرق هذه الفصول للعديد  عن هذه القاعدة، وأقّر مجموعة من األحكام الخاصة بحاالت الطوارئ. 2014مارس/آذار  13الصادر بتاريخ 

  .(Le chef du Gouvernement, 2014) من الجوانب بما فيها تلك المتعلقة بالشفافية وآجال اإلجراءات

يوما قبل بداية إجراءات التعاقد  30إلزامية نشر المخطط التقديري السنوي على األقل  1039فيما يخص الشفافية، يذكر المرسوم رقم 

بأسباب ( أو إلزامية إبالغ الموّردين الذين لم يقع عليهم االختيار 73(، والعرض والنشر اإللزامي لنتائج طلبات العروض )المادة 8)المادة 

كما يجب على الُمشتري العاّم نشر نتائج المناقصات على موقع "المرصد الوطني للصفقات  (.62رفض عروضهم في أجل معقول )المادة 

يوما في حالة الطوارئ المبررة  15ويمكن تقليص هذا األجل إلى  يوما. 30ويجب أال تقل اآلجال الممنوحة إلعداد العروض عن  العمومية".

  ول.حسب األص

 

مارس/آذار تبسيط اإلجراءات خالل مراحل إعداد  13الصادر بتاريخ  1039بالنسبة للمشتريات الطارئة، تتضمن بعض أحكام المرسوم 

وقد بُّسطت مرحلة إعداد عقود الشراء من خالل إضفاء مرونة على اآلجال المطلوبة لنشر المخطط التقديري  وإبرام عقود الُمشتريات العامة.

ويمكن تسهيل مرحلة إعداد عقود  (.12من المادة  2(، ونفس الشيء فيما يخص إطالق عملية التعاقد )الفقرة 8من المادة  3)الفقرة السنوي 

في حاالت  (.38الشراء أيضا خالل تحديد سعر عقود الشراء عن طريق إدراج أسعار مؤقتة للطلبات التي تتسم بطبيعة طارئة وُملّحة )المادة 

، 41مكن أن تشهد صيغة إبرام عقود الُمشتريات العامة أيضا تسهيالت من خالل التفاوض المباشر المنصوص عليه في المادة استثنائية، ي

أخيرا، يمكن أن يستفيد سير إجراءات إبرام عقود الُمشتريات العامة أيضا من التبسيط أثناء  .49من المادة  2والذي تُذكر تفاصيله في الفقرة 

  أدناه. 2.1يتم إدراج تفاصيل هذه األحكام في اإلطار  (.53ى المنافسة )المادة مرحلة الدعوة إل

 على اإلطار التنظيمي للُمشتريات العامة في تونس 19-تأثير أزمة كوفيد .2
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  الطارئةالمرتبطة بالمشتريات  2014-1039أحكام المرسوم رقم  .2.1 اإلطار

  8من المادة  3الفقرة 

( يوما على 30يضمن المشتري العام بشكٍل إلزامي نشر المخطط التقديري دون مقابل على الموقع الوطني للصفقات العمومية ثالثين )

يُحدّد  .باستثناء حاالت الطوارئ القصوى والعقود المتعلقة باألمن والدفاع الوطنياألقل قبل الشروع في إجراءات إبرام العقود، 

إبرام العقود بطريقة تضمن فعالية وسرعة تلبية الطلب العام، مع األخذ بعين االعتبار مدة صالحية العروض استنادا  المشتري العاّم آجال

 إلى اآلجال القصوى التالية:

 يوما 120 يوما 60 مدة صالحية العروض
 60 20 التقييم التقني والمالي

 رأي لجنة مراقبة العقود بخصوص
 تقرير التقييم

20 20 

 المصادقة واإلمضاء على
 مشروع الشراء العام

10 10 

  12من المادة  2الفقرة 

( أيام تُحتسب ابتداًء من تاريخ 7، ال يمكن الشروع في أي إجراءات تعاقدية قبل انصرام أجل سبعة )باستثناء حاالت الطوارئ القصوى"

 نشر مخطط التعاقد أو مراجعته".

  :38المادة 

، أو المتوفرة على تقنية جديدة تحمل طابع الطوارئ القصوى "يكون سعر عقد الشراء مؤقتا إذا كانت طلبات األشغال أو التجهيزات 

في هذه  انطوت على مخاطر تقنية هامة تُحتّم الشروع في تنفيذ عقد الشراء، في الوقت الذي يتعذّر فيه تحديد الشروط بشكٍل نهائي.

 لشراء إلى مراقبة خاصة.الحالة، يخضع عقد ا

بصرف النظر عن المراقبة التي يجب ممارستها على مقدمي الخدمات المعنيين، يُحدّد عقد الشراء ذو األسعار المؤقتة االلتزامات 

 المحاسبية المفروضة عليهم، والعناصر والقواعد التي سيتم على أساسها تحديد السعر النهائي للطلب.

البنود النهائية لعقد الشراء وخصوصا السعر النهائي، أو على األقل الشروط الواضحة لكيفية تحديده، في أجٍل أقصاه تاريخ يجب إبرام ملحق يحدد 

 معرفة هذه الشروط".

  :41المادة 

 "تُبرم عقود الُمشتريات العامة بعد فتح المجال أمام المنافسة عن طريق طلبات العروض.

 ام عقود الُمشتريات العامة عن طريق التفاوض المباشر.مع ذلك، يمكن بصفة استثنائية إبر

وال  يجب على المشتري العمومي أن يبرر كتابيا الطابع الخاص للطلب، والذي استدعى تطبيق إجراءات استثنائية إلبرام عقد الشراء.

 تمّس هذه االستثناءات بإلزامية احترام المبادئ األساسية للمشتريات العامة".

 

  49المادة من  2الفقرة 

 "تُعتبر 'عقود شراء أُبرمت عن طريق التفاوض المباشر' عقود الشراء التي يبرمها المشتري العاّم في الحاالت التالية:

 
الطلبات التي ال يمكن إجراؤها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات األمن العام والدفاع الوطني أو متى  :2الفقرة 

 اقتضت المصلحة العليا للبالد ذلك، أو في حاالت الطوارئ القصوى المرتبطة بظروف ال يمكن توقّعها".
 

 :53المادة 
 

( يوما على األقل قبل آخر أجٍل محدد لقبول العروض عن طريق الصحافة وعلى الموقع اإللكتروني 30يجب نشر الدعوة إلى المنافسة ثالثين )

 .يوما في حالة الطوارئ المبررة حسب األصول 15ويمكن تقليص هذا األجل إلى  العليا للطلب العمومي.للمشتريات العامة بالهيئة 

 (Le chef du Gouvernement, 2014) المصدر:



   11 

  

  

  

وتجدر  الطوارئ القصوى عموما ضمن اآلجال الُمقررة في اإلطار الُمعتاد.ال يمكن تلبية متطلبات الُمشتريات العامة في حالة الطوارئ أو 

يُحدد  اإلشارة إلى أن مفهومي الطوارئ والطوارئ القصوى لم يتم تحديدهما بوضوح في اإلطار التنظيمي الذي يُنّظم الُمشتريات العامة.

ونظرا النعدام الوضوح في تحديد مختلف حاالت  توقعها". المرسوم فقط حاالت الطوارئ القصوى التي تمثل "ظروفا طبيعية من الصعب

وبما أن  الطوارئ، تُرك باب التقدير مفتوحا أمام هيئات المراقبة لقبول أو رفض السبب الذي يُقدمه الُمشتري العاّم لتبرير حالة الطوارئ.

ن في مقدور أي ُمشتٍر توقع المشتريات ذات الصلة يكالجائحة تم االعتراف بها على المستوى العالمي بأنها حالة "طوارئ قصوى"، فلم 

سيتيح هذا التمييز للُمشترين العامين تقييم  ستحقق تونس تقدما إذا قدّمت تعريفا لحالة الطوارئ ولحالة الطوارئ القصوى. بدقة قبل ظهورها.

مثاال لتحديد هذين المفهومين في اإلطار  2.2 م اإلطاريُقدّ  حالة الطوارئ التي يواجهونها وإمكانية استخدام اإلجراءات المناسبة بشكل أفضل.

وجدير بالذكر أن دواعي الطابع الطارئ لطلب الُمشترين ال يجب أن تكون في أي حال من األحوال ناجمة عن اإلدارة  التنظيمي الفرنسي.

 السيئة أو التخطيط السيئ(.

 

 تحديد مفهومي الطوارئ والطوارئ القصوى في فرنسا .2.2 اإلطار

 في فرنسا، تُحدد أحكام مدونة الطلب الحكومي وتُميّز الطوارئ العادية عن الطوارئ القصوى.

 تُحدّد الطوارئ العادية على الشكل التالي:

 الطوارئ العادية يجب تبريرها .1

 تتيح الطوارئ العادية تخفيض آجال االستشارات .2

 المحافظة على التزامات المعلوماتتتم  .3

 

 تُحدّد الطوارئ القصوى على الشكل التالي:

  الظروف القصوى .1

من مدونة الطلب الحكومي،  R. 2122-1تنتج الطوارئ القصوى عن ظروف خارجية ال يستطيع الُمشتري توقعها )المادة 

  (، أي أن األمر يتعلق بحالة طوارئ ُملّحة.2016مارس/آذار  25الصادر بتاريخ  2016-360والمرسوم رقم 

 الحاالت المنصوص عليها من قِبل مدونة الصحة العامة ومدونة البناء واإلسكان .2

حصري من قِبل مدونة الصحة العامة ومدونة البناء يمكن أن تنطبق حالة الطوارئ القصوى في بعض الحاالت المعدودة بشكٍل 

  من مدونة الصحة العامة(. L. 1311-4على سبيل المثال، في حالة الخطر العاجل والوشيك على الصحة العامة )المادة  واإلسكان.

  

تعاقد الُمتفاوض عليه دون إعالن باختصار، تتيح الطوارئ العادية تخفيض آجال االستشارات، بينما تتيح الطوارئ القصوى اللجوء إلى ال

  ودون طلب ُمسبق للعروض.

 

  (La Direction des Affaires Juridiques- France, 2019) المصدر:

 

على سبيل المثال، نظرا العتبار  عقود الُمشتريات العامة.تسهيل اإلجراءات األساسية إلبرام  1039تتيح التدابير الُمعلن عنها في المرسوم 

حالة طوارئ قصوى، يمكن بدء إجراءات إبرام عقود الُمشتريات العامة للسلع والخدمات الضرورية لمواجهة األزمة منذ  19-جائحة كوفيد

فيا للسماح للهيئات العامة بإنجاز مهامها في سياٍق لم يكن كا 1039مع ذلك، تَبيّن أن المرسوم  أيام. 7تحديد االحتياجات ودون انتظار أجل 

  استثنائي.

وتجدر  تُشّكل الُمشتريات العامة مجاال ُمعرضا كثيرا للمخاطر التي تهدد النزاهة بسبب االتصال الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص.

على  ابير المعمول بها قد أدى إلى ظهور هذه المخاطر بشدة.الذي فرض تخفيف التد 19-اإلشارة إلى أن السياق االستثنائي لجائحة كوفيد

 ,Le Monde) سبيل المثال، وفيما يتعلق بمبدأ النزاهة، لوحظ وجود تضارب للمصالح في إطار سوق طوارٍئ تسعى إلى تصنيع الكمامات

 ترمي إلى توضيح المرسوم. 2020وبات، تم اتخاذ تدابير تنظيمية عديدة في سنة ولمواجهة هذه الصع .(2020
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  .19-يتعلق األمر بتدابير ذات صلة بالُمشتريات العامة تم اتخاذها لمكافحة جائحة كوفيد 2.2

وعلى الرغم من أن المرسوم رقم  واستجابة لهذه األزمة، أقّرت الحكومة التونسية تدابير استثنائية مرتبطة بإبرام عقود الُمشتريات العامة.

، والذي يُنّظم مجال التعاقد، أشار إلى إمكانية إبرام عقوٍد في حاالت الطوارئ، فإن 2014مارس/آذار  13الصادر بتاريخ  1039-2014

 نشر نّص خاّص وظرفّي بخصوص إبرام عقود الُمشتريات العامة كان أمرا ضروريا إلضفاء المزيد من الدقة والتوضيح.

 الواقع، أثرت األزمة على إجراءات اإلمداد للهيئات العامة بسبب إصدار إجراءات شراء جديدة، وأيضا بسبب إدارة تنفيذ العقود الجارية. في

باإلضافة إلى ذلك، عرفت مخططات إبرام عقود الُمشتريات العامة أحيانا تغييرات هامة للتكيّف مع االحتياجات الجديدة التي ظهرت خالل 

  ة.الجائح

  حسب المراحل المختلفة للجائحة. 19-لقد اعتمدت الهيئات التونسية ثالث استجاباٍت تنظيمية لمواجهة أزمة كوفيد

  .19-توضيح اإلطار القانوني إزاء الظروف االستثنائية لكوفيد استجابة فورية: .1

اتباعها إلبرام العقود، في ظل تفّشي الجائحة وقرار  في بداية الجائحة، اتخذت الحكومة التونسية تدابير لتوضيح اإلجراءات التي يتعين

كانت هذه التوضيحات ضرورية للُمشترين العاّمين، وقد وردت في منشور السيد  اإلغالق الشامل وتأثيره على السير العادي ألنشطة البالد.

فيما يخص إبرام العقود في إطار اإلغالق والذي يتضمن تدابير استثنائية  2020مارس/آذار  31الصادر بتاريخ  10رئيس الحكومة رقم 

  .(Le président du Gouvernement, 2020) الشامل

ى ( إل2والذي يُنّظم الُمشتريات العامة؛  2014مارس/آذار  13الصادر بتاريخ  2014-1039المرسوم رقم  (1يُشير هذا المنشور إلى: 

والذي يحدد االحتياجات األساسية والمتطلبات الضرورية  2020مارس/آذار  22الصادر بتاريخ  2020-156المرسوم الحكومي رقم 

 .(Le chef du Gouvernement, 2020) بهدف ضمان استمرارية عمل الخدمات الحيوية، في إطار تنفيذ تدابير اإلغالق الشامل

 خصوصا على الشكل التالي: 156/2020من المرسوم  1ُحدّدت االحتياجات األساسية التي نّصت عليها المادة 

 شراء المنتجات الضرورية واألساسية واألدوية الضرورية، .1

  عالجات الحاالت الصحية الطارئة، .2

 يل.إجراء التحليالت الطبية الضرورية وغير القابلة للتأج .3

 

  وصفا عاما للمنشور. 3.3يمثّل اإلطار 
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 2020مارس/آذار  31الصادر بتاريخ  10تدابير المنشور رقم  .2.3 اإلطار

 تمت دعوة الُمشترين العاّمين بموجب المنشور إلى:

الزمنية لتنفيذها بعد تشخيص االحتياجات العاجلة، واالقتصار على إعالن تحديث المخططات السنوية للمشتريات العامة والجداول  .1

 طلبات العروض التي ال تحتمل التأجيل.

تأجيل اآلجال النهائية لتقديم العروض بالنسبة لطلبات العروض التي تم اإلعالن عنها، أو تعليقها حسب الظروف وفي ضوء  .2

 أو التعليق عند إقراره وفق اإلجراءات التنظيمية الجاري بها العمل. األولويات الجديدة، على أن يتم إشهار التأجيل

إقرار الصفة غير العلنية لجلسات فتح مظاريف العروض بالنسبة لجميع طلبات العروض المعلن عنها، شريطة نشر محاضر فتح  .3

لمؤسسة العامة المعنية ، أو موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية، أو موقع ا"TUNEPS"المظاريف سواء على منصة 

" لتمويالت الجهات TUNEPSبالشراء، أو بأي وسيلة إعالمية أخرى بالنسبة لطلبات العروض التي تم نشرها خارج منصة "

 المانحة.

إذا اقتضى الحال عقد اجتماعات  العمل قدر اإلمكان عبر المراسالت اإللكترونية مع مختلف لجان تقييم العروض ومراقبة العقود. .4

شرة، يجب اتخاذ كل التدابير الصحية لتأمين األشخاص الحاضرين وحمايتهم من الفيروس، وتجنّب دعوة ممثّلي المشترين مبا

تخضع اللجان العليا لتدقيق ومراقبة عقود المشتريات  العاّمين إال عند الضرورة، وفي هذه الحالة يجب تحديد عدد المدعوين.

 يات العامة لهذا النهج.العامة وهيئة متابعة وتحريات الُمشتر

بالنسبة إلى االحتياجات األساسية التي تتيح استمرار الخدمات  2014-1039من المرسوم رقم  49من المادة  2تفعيل الفقرة  .5

 العامة الحيوية لمواجهة الجائحة، على غرار األدوية والسلع والمعدات الُمستعملة في المجال الطبي.

وعند االقتضاء، يمكن تعليق التنفيذ بناًء على أوامر الخدمة على أن  تقييمها على أساس كّل حالة. بالنسبة للعقود الجارية، سيجري .6

 يُستأنف بعد انتهاء ظروف الطوارئ، وفقا لإلجراءات سارية المفعول.

نية، والذي يتكفل فيما يتعلق بأي مسألة خاصة، يمكن للُمشترين العامين استشارة المرصد الوطني للصفقات العمومية بصيغة إلكترو

 باإلجابة بحكم دوره االستشاري والداعم للمشترين العاّمين.

 (Le président du Gouvernement, 2020) المصدر:

الخصوص، األحكام ذات الصلة بالتخطيط على وجه  بناًء على مشاورات مع ُمشترين عاّمين، أتاح المنشور توضيح بعض اإلجراءات.

ير الُمسبق )على وجه التحديد: تحديث مخططات العقود الحكومية بعد تحديد االحتياجات العاجلة التي ال يمكن تأجيلها( باإلضافة إلى التداب

ات بصيغة عامة، يُلِزم المنشور بالنسبة لفتح مظاريف العروض، وبالنظر إلى استحالة عقد هذه االجتماع المرتبطة بفتح مظاريف العروض.

  بنشر محاضر فتح المظاريف بهدف ضمان مبدأ الشفافية.

، والمتعلقة بالعقود الُمبرمة عبر التفاوض 1039لمرسوم  49من المادة  2من خالل المنشور، تمت دعوة الُمشترين العاّمين إلى تفعيل الفقرة 

بيد أن المنشور لم يُضِف مرونة في إجراءات التفاوض  طبيعية يصعب توقّعها. المباشر في حاالت الطوارئ القصوى ذات الصلة بظروف

في الواقع، يمكن أن تستغرق إجراءات التفاوض في بعض حاالت التفاوض المباشر نفس  المباشر المنصوص عليها في اإلطار التنظيمي.

تأشيرات والموافقات على توقيع عقد الشراء وضرورة تقديم الالوقت الذي تأخذه اإلجراءات التنافسية، بالنظر إلى ضرورة الحصول على 

في حالة الطوارئ القصوى، ومن أجل ضمان استمرارية الخدمات العامة األساسية، ستحقق تونس مكتسبات إذا  الوثائق ألجهزة الرقابة.

متعلقة بعقود الشراء الُمبرمة عبر التفاوض وال 49من المادة  2أضفت مزيدا من المرونة على اإلجراءات التي ترافق تطبيق أحكام الفقرة 

 المباشر.

دي عالوة على ذلك، من المهم اإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى إجراءات إبرام عقود الُمشتريات العامة، يذكر هذا المنشور تدابير حماية ُمور

العاّمين على تقديم أوامر تعليق األشغال بالنسبة للفترة من ثم، يشجع المنشور الُمشترين  القطاع العام لتجنّب معاقبتهم خالل فترة اإلغالق.

 المعنية.

 االستجابة الثانية: دعم ُموردي القطاع العام .2

اإلجراء الثاني الذي اتخذته السلطات التونسية  2020مايو/أيار  21الصادر بتاريخ  2020-20يُمثّل المرسوم القانوني لرئيس الحكومة رقم 

 Le Chef du) يتعلق األمر بتدابير تُدِرج أحكاما استثنائية تتعلق بتنفيذ عقود الُمشتريات العامة لجائحة.أثناء الموجة األولى من ا

gouvernement, 2020).   
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( التنازل عن العقوبات المفروضة على التأخرات في 1خالل: يسعى هذا النّص أساساً إلى تحديد اآلثار المالية على ُموردي القطاع العام من 

"، ويخص ذلك التأخيرات الُمسجلة 19-الُمشتريات العامة قيد التنفيذ والمرتبطة بشكٍل مباشر أو غير مباشر بتفّشي فيروس كورونا "كوفيد

( إلغاء الضمانات المالية أو الكفاالت التي 2؛ 2020ديسمبر/كانون األول  31إلى غاية  2020مايو/أيار  23أثناء الفترة الممتدة بين 

تستبدلها بمجرد تقديم صاحب المشروع لمحضر التلقي النهائي أو المؤقت للمؤسسة المصرفية، وشريطة عدم تلقي المؤسسة المصرفية 

هذا النّص ذو الطابع االقتصادي إلى يهدف  إلخطار كتابي من الُمشتري العاّم يُشير إلى أن صاحب المشروع لم يمتثل اللتزاماته التعاقدية.

 دعم الشركات لكي ال تتعرض لعقوبات بسبب متطلبات الُمشتريات العامة في بيئة اقتصادية شديدة الهشاشة.

باإلضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة التونسية أيضا إلى إضفاء المرونة على العالقات بين الهيئات العامة والمؤسسات االقتصادية من خالل 

 2020مايو/أيار  15الصادر بتاريخ  2020-310من المرسوم الحكومي رقم  4تنّص المادة  تركيز على الشفافية بين الجهات المعنية.ال

ها مثال على تخفيف األعباء اإلدارية، وتُلزم الهيئات العامة باالمتناع عن مطالبة المؤسسات االقتصادية بأي وثائق إدارية غير منصوص علي

وينّص المرسوم أيضا على إنشاء لجنة ُمكلفة بمتابعة تطبيق األحكام التي تهدف إلى  لتشريعية والتنظيمية سارية المفعول.في النصوص ا

  التبسيط وتعزيز االتصاالت بين اإلدارة والمؤسسات الخاصة.

 

  من قِبل وزارتي الدفاع والصحة 19-االستجابة الثالثة: تنسيق المشتريات المرتبطة بكوفيد .3

، اتخذت الحكومة التونسية تدابير إضافية مرتبطة بالُمشتريات العامة من خالل نشر "المرسوم الحكومي 2020أكتوبر/تشرين األول في 

، والذي يُحدد اإلجراءات االستثنائية الُمنطبقة على الطلبات الحكومية 2020أكتوبر/تشرين األول  30الصادر بتاريخ  2020-811رقم 

وقد ظهر هذا المرسوم مع الموجة  والحدّ من انتشاره". 2-كوف-الحتياجات العاجلة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارسالرامية إلى تلبية ا

 الثانية للجائحة وتحت إشراف حكومة أخرى.

ما، وترتبط يتعلق هذا النّص بشكل حصري بالطلبات الحكومية لوزارة الدفاع ووزارة الصحة العامة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة له

ض، هذه الطلبات بشراء التجهيزات والمنتجات واألدوية واألجهزة الطبية وتقديم الخدمات الضرورية المندرجة في قائمة تم إعدادها لهذا الغر

تريات يكتسي هذا المرسوم أهمية خاصة ألنه يُقنّن إجراءات إبرام عقود الُمش والتي صادقت عليها وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة.

تخضع هذه الطلبات بصورة استثنائية إلجراءات خاصة  العامة للمستشفيات التونسية التي كانت في الجبهة األولى إلدارة األزمة الصحية.

 لإلعداد واإلبرام والتنفيذ والمراقبة، بهدف مواجهة خطر تفّشي الفيروس.

 يتم إبرام عقود هذه الطلبات عبر إحدى الصيغ الخاصة التالية:

ن طريق استشارات ُموّسعة مع الُموردين المسموح لهم بالمشاركة في مرحلة االستشارات من خالل تقديم عروض تقنية ومالية في ع .1

 .TUNEPSويمكن إجراء هذه االستشارات الُموّسعة عبر منصة  أيام. 10أجل أقصاه 

محددين، والذين وقع عليهم االختيار خصوصا بسبب عن طريق التفاوض الُمباشر عند االقتضاء مع واحٍد أو أكثر من الموردين ال .2

  تخّصصهم أو قدرتهم على تلبية الطلبات في اآلجال المحددة من قِبل اإلدارة.

يُقدّم المرسوم  في جميع األحوال، ُكتبت اإلجراءات على أساس الوثائق المرجعية المنصوص عليها من قِبل لجنة مختلطة بين الوزارتين.

ل حول إجراءات فتح المظاريف التي يجب أن تُشرف عليها لجنة مختلطة تم تعيينها بموجب قرار وزير الدفاع وبناًء على مزيدا من التفاصي

وبالنسبة لتقييم العروض والتفاوض على األسعار، يجب تعيين لجنة مختلطة من قِبل وزير الدفاع الوطني بناًء على  اقتراح وزير الصحة.

 اقتراح وزير الصحة.

إنشاء لجنة خاصة ُمكّونة من العديد من ممثلي الهيئات الوطنية )رئاسة الحكومة، ووزارتي الدفاع والصحة، والصيدلية المركزية،  كما تم

وال تجتمع هذه اللجنة إال بناًء على استدعاء وال  .2020أكتوبر/تشرين األول  30والبنك المركزي( في إطار المرسوم الصادر بتاريخ 

يتوقف سريان مفعول األحكام االستثنائية  إال بحضور أغلب أعضائها، كما تتخذ قراراتها على أساس رأي األغلبية.تُجري مداوالتها 

ديسمبر/كانون  31المنصوص عليها من قِبل المرسوم حالما يتوقف تطبيق التدابير االستثنائية لمواجهة خطر تفّشي الفيروس، وفي أجل أقصاه 

 .2021األول 

العليا للطلب العمومي" وبعض الُمشترين العاّمين، أتاح هذا المرسوم تحسين فعالية إجراءات الطوارئ وضمان إمداد أسرع وحسب "الهيئة 

 وأكثر تناسبا، ال سيما بالنسبة للُمستشفيات.
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 في تونس 19-الجهات الفاعلة األساسية في إدارة أزمة كوفيد 3.1

يُبيّن  جميع البلدان، لعبت جهات فاعلة عديدة دورا مهما في إدارة األزمة، سواء تعلق األمر بالميدان الصحي أو االقتصادي. على غرار

  أهم الجهات الفاعلة التي شاركت في الجهود الوطنية لمواجهة األزمة. 3.1الرسم البياني 

 الجهات الفاعلة األساسية في إدارة األزمة .3.1 الرسم البياني

 

، والذي 2020أبريل/نيسان  12بتاريخ  2020-19في الواقع، لعب مجلس نواب الشعب التونسي دورا مهما من خالل إقراره للقانون رقم 

عزز هذا القانون سلطات رئيس  .19-وفيديمنح الصالحية لرئيس الحكومة التخاذ مراسيم قانونية بهدف مواجهة تداعيات تفّشي فيروس ك

 ,L’Assemblée des représentants du peuple) الحكومة الذي استطاع سّن تشريعات بفضل هذا النّص لمدة تزيد عن شهرين

2020). 

وبحكم  .19-للوصاية الرئيسية، الجهة الفاعلة الرئيسية الُمكلفة بإدارة أزمة كوفيدوكانت الحكومة، عبر الوزارات والهيئات الخاضعة 

-وجودها في الجبهة األولى لمكافحة الجائحة، نفّذت وزارة الصحة العامة "مخطط االستعداد والتدخل في حاالت الطوارئ ذات الصلة بكوفيد

نّص هذا المخطط على تعليق جميع الرحالت الجوية الدولية، وإغالق حدود وقد  "، والذي وضع نهجا وقائيا الحتواء تفّشي الفيروس.19

باإلضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس يوم  البالد، وعزل الزوار األجانب، وحظر جميع أنواع التجّمع، وإغالق المدارس والثانويات والجامعات.

وِوفقا لمهامها، لعبت  .(Banque mondiale, 2020) ا.صباح 6مساًء والساعة  6عن حظر التجول بين الساعة  2020مارس/آذار  18

            19-كوفيدالصيدلية المركزية لتونس دورا حاسما في اإلمداد والتزويد باألدوية والمنتجات الصحية األخرى أثناء أزمة 

 (Pharmacie centrale de Tunisie, 2021). 

الجهات الفاعلة 
ة األساسية في إدار

19-كوفيدأزمة 

رئيس الحكومة

وزارة الصحة 
االعمومية ومؤسساته

وزارة الدفاع الوطني

وزارة الشؤون 
المرصد الوطني االجتماعية

لألمراض الجديدة 
والُمستجّدة 

ة الصيدلية المركزي
لتونس 

الجماعات المحلية 

مجلس نواب الشعب

  في تونس 19-اإلطار المؤسسي إلدارة كوفيد .3
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كما لعب المرصد الوطني لألمراض الجديدة والُمستجدّة التابع لوزارة الصحة دورا أساسيا في متابعة الجائحة، وخصوصا فيما يتعلق بجمع 

  .(ONME, 2020) المنتظم لبيانات الرصد ، واإلشراف على أعمال البحث، والنشر19-وتحليل البيانات المرتبطة بكوفيد

من جهتها، ساهمت وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار في جمع أموال من جهات مانحة ومتبرعين إلدارة األزمة، والتفاوض على 

( لمساعدة UASP COVID-19وأنشأت هذه الوزارة أيضا وحدة دعٍم للقطاع الخاص ) خطط مساعدات دولية وتأجيل تسديد الديون.

  .(Ministère de l'économie, 2020) المستثمرين التونسيين واألجانب خالل األزمة.

              وتم إنشاء منصة  طة عمل لمساعدة الفئات األكثر تأثرا باألزمة.على الصعيد االجتماعي، وضعت وزارة الشؤون االجتماعية خ

"help entreprise.لمعالجة الطلبات اآلتية من الشركات الصغرى المتأثرة باألزمة ")Euromesco, 2020( .  

وبالنظر إلى القدرات المحدودة للُمستشفيات التونسية، شاركت وزارة الدفاع من خالل مستشفياتها وفيما يخص إدارة األزمة الصحية، 

 .على سبيل المثال، جنّدت فرقا طبية في المدن األكثر تأثرا بالفيروس العسكرية في جهود الوقاية وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

(La Presse de Tunisie, 2020) 

أخيرا، وبسبب سياسات الالمركزية، لعبت الجماعات المحلية دورا مهما في مكافحة األزمة، وساعد على ذلك عالقتها المتميزة مع المواطن 

وأنشأت البلديات خاليا لتدبير األزمات وجنّدت دوريات مراقبة للتحقق من احترام  .(La presse de Tunisie, 2020) وقُربها من الميدان

  .(Nawaa, 2020) القوانين الصحية سارية المفعول.

وحسب جهات معنية مختلفة، وبالرغم من التدابير المتنوعة التي جرى تنفيذها من قِبل جهات فاعلة مختلفة، شهدت عملية تنسيق العمل 

الحكومي بما في ذلك بين المستويات المختلفة أوجه قصور هامة. ومن أجل تحسين فعالية العمل الحكومي، ستحقق تونس مكتسبات إذا عملت 

اء آليات لتنسيق العمل الحكومي بين مختلف األطراف الفاعلة على المستوى المركزي، وأيضا بين اإلدارة المركزية والسلطات على إرس

  .(PNUD, 2020) اإلقليمية والمحلية )الواليات والبلديات(، وبين مختلف المستويات المؤسسية

 19-طار المؤسسي للُمشتريات العامة في إدارة أزمة كوفيداإل 3.2

كانت الُمشتريات العامة على الخط األمامي في إدارة األزمة نظرا للحاجة إلى شراء العديد من السلع والخدمات لضمان استمرارية تقديم 

زمة إلى إطار مؤسسي فعال لتقديم استجابات مناسبة ويحتاج تكييف الُمشتريات العامة للمساهمة في إدارة األ الخدمات العامة للمواطنين.

  لألزمة.

( العديد من لجان 1وتتألف من:  ( المؤسسة الرئيسية المكلفة بالُمشتريات العامة.HAICOPفي تونس، تعتبر الهيئة العليا للطلب العمومي )

المكلفة بمنصة التحويل  TUNEPS( وحدة 3، الوطني للصفقات العمومية ( مرصد2مراقبة الُمشتريات العامة )لجان عقود الشراء(، 

ويجب على الهيئات العامة المكلفة بإبرام عقود الُمشتريات  .هيئة المتابعة والمراجعة (4 الرقمي إلجراءات إبرام عقود الُمشتريات العامة

  .2.2لك التدابير المنصوص عليها في القسم العامة وإدارة العقود تطبيق اإلطار التنظيمي ساري المفعول، بما في ذ

خدام ، تابعت الهيئة العليا للطلب العمومي مهمتها المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدة للُمشترين العاّمين في است19-وطوال فترة أزمة كوفيد

تسهيل الوصول  TUNEPSوأتاح تقديم المساعدة التقنية لُمستخدمي  " إلبرام عقود الُمشتريات العامة.TUNEPSالمنصة اإللكترونية "

للمنصة، وحّل الصعوبات التقنية التي تمت مواجهتها، وضمان استمرارية إجراءات الُمشتريات العامة، سواء كانت جديدة أو قيد التنفيذ 

 .(4.1م )انظر للقس

وفيما يخص التنسيق، عملت كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة باعتبار وجودهما في الخط األمامي لمكافحة الجائحة على تنسيق 

 811-2020، ينّص المرسوم الحكومي رقم 3.2.3وكما ذُكر في القسم  إبرام عقود الشراء.أنشطتهما الشرائية بهدف تسهيل إجراءات 

على إنشاء لجنة خاصة تضّم جهات فاعلة أساسية أخرى معنية باحتواء آثار األزمة: ممثلو  2020أكتوبر/تشرين األول  30الصادر بتاريخ 

الصحة، والوزارة المكلفة بالمالية، والصيدلية المركزية لتونس، والبنك المركزي رئاسة الحكومة، ووزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة ب

  .(Le Chef du Gouvernement, 2020) وقد أتاح هذا التنسيق تسريع إجراءات شراء السلع والخدمات األساسية أثناء األزمة لتونس.

في  من التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني، أظهرت األزمة الصحية نقصا في الطابع المركزي ألنشطة الشراء.وبالرغم 

( تحديد 2( تحقيق وفورات الحجم والحصول على أفضل جودة مقابل السعر، 1الواقع، تتيح مركزية الشراء حتى في ظروف األزمة: 

في الواقع، أدارت كل هيئة عامة في تونس إجراءاتها  السوق.عتماد مقاربة ُمنّسقة إزاء الجهات الفاعلة في ( ا3المنافسة بين الهيئات العامة، 

وبالنظر إلى التحديات التي تواجه تونس،  بشكل فردي، بالرغم من الظروف الصعبة والقدرات غير الكافية أحيانا كما هو الحال في البلديات.

  يُحّسن فعالية النظام ويضمن إمدادا شفافا وسريعا.يمكن لوضع آليات الالمركزية أن 
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يات رافقت التدابير التنظيمية والمؤسسية التي اعتُمدت لمواجهة الجائحة تدابير خاصة عديدة لضمان األداء الجيد لنظام إبرام عقود الُمشتر

  يسعى هذا الفصل إلى تحليل تدبيَرْين من هذه التدابير: الرقمنة وتعزيز القدرات. العامة.العامة وبالتالي استمرارية الخدمات 

 إدماج النظام الرقمي في الممارسات المتعلقة بالُمشتريات العامة 4.1

في الحقيقة، أدركت  كانت ُمحفّزا لرقمنٍة أكثر تقدّما إلجراءات واتصاالت القطاع العام والخاص. 19-تَبيّن أن األزمة الناجمة عن كوفيد

  .(OECD, 2020) العديد من الحكومات بما فيها تونس الدور االستراتيجي للرقمنة لمجابهة األزمة

إلبرام عقود المشتريات في إطار ، المتعلق بتدابير استثنائية 2020مارس/آذار  31الصادر بتاريخ  10في تونس، يُشّجع المنشور رقم 

 اإلغالق الشامل، الُمشترين العاّمين على منح األولوية لالتصاالت اإللكترونية عوض االتصاالت الورقية، مما يُضفي على التواصل الرقمي

  قيمة معترفا بها قانونا فيما يخص المراسالت الرسمية.

 أكثر أهمية للسلع والخدمات المرتبطة بالرقمنة من جهة، واستخدام أكثر أهمية وأفضت رقمنة اإلجراءات واالتصاالت إلى عمليات شراءٍ 

أصبح إلزاميا منذ  TUNEPSوبالرغم من أن استخدام  اإللكترونية إلبرام عقود الُمشتريات العامة من جهة أخرى. TUNEPSلمنصة 

في الواقع، تَسّجل  مة إلى التسجيل في هذه المنصة اإللكترونية.، فقد أدت الجائحة إلى مسارعة الموردين والهيئات العا2018سبتمبر/أيلول 

من  2895من المؤسسات العامة(، و 63من الجماعات المحلية، و 67من الهيئات الحكومية، و 59من الُمشترين العاّمين )من بينهم  201

مشتريات التي تقل عن المستويات المحددة عالوة على ذلك، انتقل عدد االستشارات )ال .2020في سنة  TUNEPSالموردين على منصة 

، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2020في  17550إلى  2019في  7361من  TUNEPS( على منصة 1039من المرسوم  5في المادة 

  .(Tuneps, 2021) % مقارنة بالسنة الماضية139

بشراء السلع والخدمات المرتبطة بالرقمنة، أظهر التحليل الذي تم إجراؤه على مشتريات المستشفى العسكري لتونس عددا وفيما يتعلق  

 (.5.1متزايدا من عمليات الشراء في هذا المجال، مثل شراء األجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة، والواي فاي، الخ )انظر للقسم 

مع ذلك،  إلى تسهيل االتصاالت الفورية بين الموردين والمشترين وإلى إدارة فعالة للمشتريات في أوقات األزمة. TUNEPSوأدت منصة 

تتعلق بالتشغيل، والتي أدت إلى تعذّر وصول الُمستخدمين تجدر اإلشارة إلى أن نظام إبرام العقود اإللكتروني عرف أحيانا صعوبات تقنية 

أمر ضروري لضمان  بهاوإدراج تحسينات فنية  على المنصة قدرات الفريق العامليتبيّن أن تعزيز  .(Webdo, 2021) إلى المنصة

  يق أهداف الشفافية واإلنصاف والفعالية.ولمواصلة العمل على تحق تها ستمراريا

 تعزيز القدرات: عنصر أساسي لمجابهة األزمة 4.2

 ، كان على جميع بلدان العالم مواجهة التحدي المتمثل في ضمان صحة مواطنيها، وضمان استمرارية الخدمات العامة.19-خالل أزمة كوفيد

وبالنظر إلى  ، بما في ذلك التخطيط وبدء اإلجراءات وإدارة العقود الجارية.وقد أثرت الجائحة على العديد من جوانب الُمشتريات العامة

% من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مبادئ توجيهية تسعى 77الدور االستراتيجي للُمشتريات العامة في مواجهة األزمة، نشرت 

 4.1يمثّل اإلطار  .(OECD, 2020) اءات المشتريات في حالة الطوارئلدعم الُمشترين العاّمين والقطاع الخاص في التنفيذ الفعّال إلجر

  المثال األيرلندي.

 التدابير اإلضافية لدعم مختلف الجهات المعنية .4
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 المذكرة التوجيهية لمكتب الُمشتريات العامة األيرلندية .4.1 اإلطار

بهدف دعم الهيئات المتعاقدة المضطرة إلى توفير السلع  2020نشر مكتب الُمشتريات العامة األيرلندية مذكرة توجيهية في مارس/آذار 

ال يتعلق األمر بنشر نّص قانوني أو تنظيمي، وإنما بنشر وثيقة توّجه  والخدمات األساسية بكميات أكبر وفي آجال أقصر من المتوقع.

تشرح وتُوّضح مذكرة المكتب األيرلندي التنظيمات المتعلقة بعقود الشراء وبوباء  قدة خالل مساعيها للشراء أثناء األزمة.الهيئات المتعا

 يمكن أن تخضع هذه المذكرة لتعديالت أو مراجعات منتظمة. ، وتُقدم نصائح وخطوطا توجيهية للهيئات المتعاقدة.19-كوفيد

 .(OECD, 2020) المصدر:

، والذي كان يهدف 2020مارس/آذار  31الصادر بتاريخ  10بدأت تونس عمال مماثال من خالل نشر منشور السيد رئيس الحكومة رقم 

 49من المادة  2الُمشترين العاّمين نحو الفقرة المنشور على سبيل المثال، وّجه  إلى توضيح اإلطار القانوني الذي يُنّظم الُمشتريات العامة.

بيد أن المنشور لم يتضمن معلومات تتعلق باإلجراءات الخاصة التي يتعيّن  التي تنّص على صيغة إبرام عقود الشراء عبر التفاوض المباشر.

إبرام عقود الُمشتريات العامة من خالل نشر اتخاذها في ذلك اإلطار.  ستتيح صياغة الخطوط التوجيهية والنصائح للجهات الفاعلة في نظام 

وتتميز هذه المذكرات اإلعالمية بأنها تمثّل  مذكرات التوجيه العملية فهماً ومعالجةً أفضل لإلجراءات التي يجب اتباعها في حاالت الطوارئ.

  يسهل الوصول إليها، كما تقدّم مزيدا من التوضيحات وتحظى بتحديٍث منتظم. وثائق
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تُرّكز دراسة الحالة األولى على المستوى  على الهيئات المتعاقدة، يتناول هذا الفصل دراستين للحالة. 19-من أجل تحليل تأثير أزمة كوفيد

لحالة الثانية بالمستوى اإلقليمي وتتعلق بعيّنة تشمل المركزي وتُعالج إبرام عقود الُمشتريات العامة للمستشفى العسكري، بينما تتصل دراسة ا

 سّت بلديات.

 حالة المستشفى العسكري لتونس: 5.1

ويتكلّف هذا المستشفى أيضاً  المستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس عبارة عن مستشفى جامعي يخضع لوصاية وزارة الدفاع الوطني.

المهمة األولى في توظيف فرٍق طبية أو جراحية بهدف دعم الوحدات التشغيلية أو التدخل  تتمثل .19-بمهمتين مرتبطتين بإدارة أزمة كوفيد

 وتسعى المهمة الثانية إلى اتخاذ جميع التدابير لضمان التنفيذ الجيد لخطط التدخل الطبية أثناء الكوارث. في إطار عمل إنساني في تونس.

( تعتبر الُمشتريات 2؛ 19-( يوجد قطاع الصحة في الخط األمامي لمكافحة كوفيد1: تم اختيار المستشفى العسكري لتونس لألسباب التالية

 ( تتوفر المستشفيات على ميزانية مستقلة.3العامة ضرورية لتقديم الخدمات الصحية؛ 

 638طلب عرض و 40 :2020مبادرة للشراء خالل سنة  678أن المستشفى العسكري أصدر  TUNEPSأظهرت عملية بحث في منصة 

 ."Shopping Mall"نشاطا في 

لقد تبيّن أن األنشطة  على مشتريات المستشفى العسكري، تمت مراجعة جميع هذه األنشطة بالتفصيل. 19-من أجل تحليل تأثير أزمة كوفيد

( 3معدات الرقمنة؛ ( 2؛ 19-( أنشطة خاصة بفيروس كوفيد1، وتتعلق باألصناف الخمسة التالية: 79المرتبطة مباشرة باألزمة بلغ عددها 

مزيدا من التفاصيل حول كل  5.1يقدم اإلطار  ( تجهيزات وخدمات متنوعة.5( منتجات الوقاية الشخصية؛ 4منتجات التنظيف الصحي؛ 

على سبيل  كانت مع ذلك ضرورية لمكافحة الجائحة. 19-تجدر اإلشارة إلى أن أنشطة أخرى غير مرتبطة بكوفيد صنف من تلك األصناف.

ل، تم تجهيز المستشفى بمعدات مؤتمرات الفيديو وسبورات تفاعلية للسماح بتنفيذ صيغة عمل جديدة من أجل احترام مبدأ التباعد المثا

  االجتماعي.

  على الهيئات المتعاقدة 19-الحالة: تأثير كوفيددراسات  5
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 .19-أصناف المشتريات الخمسة للمستشفى العسكري المرتبطة مباشرة بكوفيد .5.1 اإلطار

 : وهي مرتبطة بـ:19-إجراءات خاصة بفيروس كوفيد 6

 في المستشفى 19-أشغال بناء وحدة كوفيد .1

 شراء أنواع متنوعة من االختبارات السريعة .2

 إجراًء مرتبطا بمعدات الرقمنة: 30

 تجهيزات لمؤتمرات الفيديو .3

 أجهزة لوحية  وحواسيب محمولة .4

 كاميرات .5

 واي فاي .6

 :12إجراءاتها منتجات التنظيف الصحي بلغ عدد 

 أنواع من الصابون المطهر السائل .7

 ُمعقّمات .8

  معقمات اليدين الكحولية .9

 …أجهزة التعقيم .10

 إجراًء مرتبطا بمنتجات الوقاية الشخصية: 17

 كمامات .11

 FFP3/3Mأقنعة  .12

 ….بدالت واقية  .13

 إجراًء مرتبطا بتجهيزات وخدمات متنوعة: 13

  أكياس الجثث .14

  مقاييس الحرارة .15

 األكسجينمستشعرات تشبّع  .16

  صيانة أجهزة التنفس االصطناعي .17

 وحدة أكسجين لجهاز التنفس االصطناعي الخاص باإلنعاش .18

 ملحقات لخدمات اإلنعاش .19

 TUNEPS المصدر:

يُظهر هذا أن المستشفى  (.2019)أُعدّت في نهاية سنة  2020لم يتم التخطيط ربما لبعض هذه اإلجراءات في خطة عقود الشراء لسنة 

الصادر  10مرونة مراجعة خطط إبرام عقود الُمشتريات العامة لصالح أولويات األزمة الصحية، والتي أشار إليها المنشور رقم استفاد من 

 .2020مارس/آذار  31بتاريخ 

لمطهر بمزيد من التفصيل، يبدو أن إجراءات شراء منتجات النظافة الصحية )الِجل، المعقمات، الصابون ا TUNEPومن خالل تحليل بيانات 

)فبراير/شباط ومارس/آذار( وبقيت بنفس  2020السائل، الخ( ومنتجات الوقاية الشخصية )الكمامات، األقنعة، الخ( بدأت في أوائل سنة 

 الوتيرة طيلة السنة.
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قد بدأت و بالرغم من ذلك، ومع ظهور وباء فيروس كورونا، عرف اللجوء إلى الحلول التكنولوجية في إدارة األزمة اهتماما مؤكدا.

، وبلغت 2020اإلجراءات المرتبطة بمعدات الرقمنة )على سبيل المثال: تجهيزات مؤتمرات الفيديو( للمستشفى العسكري في أوائل سنة 

ويتوافق ذلك مع الوعي التدريجي بأهمية األدوات الرقمية  .2020ذروتها خالل أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول لسنة 

  غيير صيغ العمل.والحاجة إلى ت

 حالة البلديات 5.2

في إطار دراسة الحالة هذه، أجابت سّت بلديات تقع في ثالث واليات على استبيان  كانت للجائحة تداعيات على جميع مستويات الحكومة.

 (:5.1 الرسم البيانيالبلديات المعنية هي التالية )انظر  على المشتريات البلدية. 19-يتطرق هذا االستبيان لتأثير كوفيد .ُمفّصل

  والية سيدي بوزيد:• 

 سيدي علي بن عون -

 سبالة أوالد عسكر -

 والية سوسة:• 

  النفيضة -

 سيدي الهاني -

 والية تطاوين:• 

  بئر األحمر -

 غمراسن -

 البلديات السّت المدروسة في إطار دراسة الحالة .5.1 الرسم البياني
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في وجود موارد مالية وبشرية محدودة، اضطرت جميع البلديات المشمولة بهذه الدراسة إلى االستمرار في إجراء مشتريات من أجل مواصلة 

 تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

أظهرت اإلجابات على األسئلة أن األزمة وضعت تحديات أمام جميع البلديات فيما يتعلق باالحتياجات الجديدة من السلع والخدمات غير 

وأدى هذا إلى تعديل خطط إبرام عقود الُمشتريات  المتوقعة في بادئ األمر )مثل: معقمات اليدين الكحولية، الكمامات، الحواسيب، الخ(.

في الحقيقة، أّكدت أربع بلديات من البلديات السّت المدروسة على الحاجة إلى مراجعة خطط إبرام  صادق عليها قبل بداية األزمة.العامة المُ 

 عقود الُمشتريات العامة واالستثمارات القائمة لتلبية متطلبات االنتعاش والطلب المتزايد على االستدامة والقدرة على الصمود والتكيّف

 التكنولوجي.

 

(، عالوة على ذلك، أّكدت جميع البلديات أن األزمة أثرت على أسعار المنتجات والخدمات التي تم شراؤها )االحتياجات الجارية و/أو الجديدة

 كما أكدت خمٌس من البلديات السّت أن األزمة أثرت على جودة الخدمات.
 

أثناء األزمة إلنجاز مشترياتها، كما سلطت الضوء على أن  TUNEPSوبالنظر ألهمية رقمنة العمليات، أكدت جميع البلديات استخدام 

 ويرجع استخدام  " )وظيفة تقل عن المستويات المقررة إلجراء االستشارات(.Shopping Mallالوظيفة األكثر استعماال هي "

"Shopping Mall الُمشتريات العامة، مثل أنواع الِجل " أساسا إلى شراء سلع وخدمات تقّل قيمتها عن المستويات المنصوص عليها في

 .باإلضافة إلى ذلك، حظيت هذه الوظيفة باألولوية أثناء األزمة ألنها تتيح شراء سلع وخدمات في آجاٍل جدّ قصيرة والكمامات واألقنعة.
 

برام عقود الُمشتريات العامة من جهة أخرى، أكدت خمٌس من البلديات السّت أنها استعملت اإلطار الظرفي الذي وضعته الحكومة إلدارة إ

في الواقع، أدرج المنشور إطارا تنظيميا مرناً من  (.2020مارس/آذار  31الصادر بتاريخ  10أثناء األزمة )منشور رئيس الحكومة رقم 

 .باالتفاق المباشرالشراء  من القانون التنظيمي للُمشتريات العامة المرتبط بعقود 49من المادة  2خالل إحالة الُمشترين العاّمين إلى الفقرة 

وقد أتاح المنشور أيضا مرونة في تعديل خطط الشراء حسب االحتياجات الجديدة، ومّكن من بدء إجراءات التعاقد فورا بعد التغييرات التي 

اجات األساسية أمام وأتاح النّص الظرفي أيضا تأجيل المشتريات غير العاجلة لصالح المشتريات التي تلبي االحتي أجريت على هذه الخطط.

  وتَبيّن أن هذه المجموعة من األحكام كانت مفيدة للبلديات. أخيرا، شّجع المنشور االتصاالت اإللكترونية ورقمنة العمليات. األزمة.

 

ارت جميع البلديات وقد أش وأتاح االستبيان أيضا تحديد التحديات الرئيسية المرتبطة بشراء السلع والخدمات، والتي واجهتها مختلف البلديات.

  للتحديات التالية:

 .توقّع االحتياجات وتقدير التكاليف  

 .العالقات مع الُموردين في فترة األزمة 

 .إدارة المشتريات في فترة الطوارئ 

 .توافر السلع والخدمات في السوق 

 .نقص الموارد البشرية والمالية لتلبية االحتياجات 

  الرقمي.تغيير صيغة العمل إلى النظام  
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