
برعاية معالي وزير المالية اللبنانية 
األستاذ علي حسن خليل

يتطــّرق المؤتمــر حــول »الشــراء العــام وفــرص تعزيــز الصمــود والنمــو المســتدام« 
ــان ليكــون رافعــة للتنافســية  ــات تحديــث الشــراء العــام فــي لبن إلــى فــرص وتحدي
ــة والثقــة  ــز الحوكمــة المالي ــادة االســتثمارات، وتعزي ومشــاركة القطــاع الخــاص وزي
والخبــراء  الشــراء  فــي  والعاملــون  السياســات  صانعــو  يناقــش  بالمؤسســات. 
المشــاركين الخطــوات الضروريــة لتقــّدم مســار تحديــث الشــراء فــي إطــار التــزام 
الحكومــة اللبنانيــة بإصالحــات هيكليــة تدعــم رؤيتهــا االقتصاديــة المقّدمــة لمؤتمــر 

ــس فــي 6 نيســان 2018. »ســيدر« فــي باري
ــة والمؤسســية، وعلــى ضــوء التجــارب  ــة واالقتصادي ــات المالي فــي ســياق التحدي
الدوليــة الجيــدة، يتطــرق المؤتمــر إلــى العالقــة بيــن تحديــث أنظمــة الشــراء وإصــالح 
السياســات العامــة، والقــدرات المؤسســية، والنمــو االقتصــادي، ودعــم ريــادة 

ــز القــدرات. ــة المســتدامة، وتعزي ــكار، والحوكمــة، والتنمي األعمــال واالبت

26 و27 حزيران 2018
معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي – وزارة المالية

بريوت – لبنان

الرشاء العام وفرص تعزيز الصمود 
والنمو المستدام

المؤتمر حول 



الثالثاء 26 حزيران 2018

وصول المشاركين وتسجيل   09:30 - 09:00
09:30 - 10:30   كلمة ترحيبية تلقيها السيدة لمياء المبّيض بساط، رئيسة معهد باسل فليحان المالي 

واالقتصادي، لبنان
   كلمة معالي الدكتور محمد علي الحكيم، األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا – اإلسكوا

كلمة السيد ساروج كومار جها، المدير االقليمي لمنطقة الشرق األوسط، البنك الدولي    
كلمة السيد فيليب الزاريني، المنّسق المقيم لألمم المتحدة في لبنان    

كلمة السيدة غريتشين بييري، مديرة مكتب لبنان، البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير    

كلمة معالي وزير المالية اللبنانية، األستاذ علي حسن خليل   

10:30 - 12:00   الجلسة العامة األولى: لماذا ُيعتبر الشراء العام أداة استراتيجية لتعزيز الصمود 
والنمو المستدام في لبنان ؟

الدكتور نديم المنال، مستشار رئيسي لرئيس مجلس الوزراء، لبنان    
السيد أوليفييه راي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان وسوريا   

السيد آالن بيفاني، مدير المالية العام، وزارة المالية، لبنان   
السيد جان جاكهولت، مدير المشتريات، البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير   

الدكتور جان العلّية، مدير عام إدارة المناقصات، لبنان   
   السيدة إيريكا بوزاي، مستشارة أولى في الشراء العام، المبادرة المشتركة لمنظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي لتحسين الحوكمة – سيغما

   إدارة الجلسة: السيدة لمياء المبّيض بساط، رئيسة معهد باسل فليحان المالي 
واالقتصادي، لبنان

اإلطار العام
ُيعتبــر تحديــث الشــراء العــام أحــد اإلصالحــات البنيوّيــة الضرورّيــة لتحســين الحوكمــة المالّيــة التــي التــزم لبنــان 
تطبيقهــا أمــام المجتمــع الدولــي خــالل مؤتمــر »ســيدر«. هــذا المؤتمــر أنتــَج دعمــًا دوليــًا للحكومــة اللبنانّيــة 
بقيمــة 11 مليــار دوالر لزيــادة االســتثمارات فــي الُبنيــة التحتّيــة وتحقيــق النمــو الــذي يقــوده القطــاع الخــاص 

وخلــق فــرص عمــل. 

ــاًء علــى سياســات عامــة واضحــة وتشــاركّية، رافعــة  ــه بن ــر إصــالح ُنظــم الشــراء العــام واجراءات ــك، ُيعتب لذل
أساســّية لتحقيــق القيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام، وتنافســّية الســوق ومشــاركة القطــاع الخــاص، 

ومحاربــة الغــش والفســاد وتعزيــز الثقــة بالمؤسســات والمســاءلة الجّيــدة.

ــن بأنمــاط  ــام 2030 - الُمتعلقي ــة المســتدامة ألفــق ع ــدة التنمي ــن 12 و 16 مــن أجن ــق الهدفي ــط تحقي ويرتب
االســتهالك واإلنتــاج المســتدامة وبنــاء المؤسســات علــى قواعــد الشــفافّية والفعالّيــة - بقيــام الحكومــات 

حــول العالــم بخطــوات جريئــة إلصــالح منظومــة الشــراء العــام. 

لكــن فــي لبنــان، يواجــه تحديــث أنظمــة وممارســات الشــراء مجموعــة من التحديات المرتبطة بشــكل أساســي 
بــــ )1( تغليــب النظــرة اإلداريــة الصرفــة علــى الــدور االســتراتيجي للشــراء، )2( غيــاب توحيــد االجــراءات فــي 
ظــّل عــدم إعتمــاد دفاتــر شــروط نموذجّيــة موّحــدة، و)3( ضعــف مشــاركة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 

و)4( غيــاب توصيــف وظيفــي وإطــار للمهــارات والكفايــات لمهنــة الشــراء العــام. 



استراحة قهوة  12:30 - 12:00

12:30 - 14:00  الجلسة العامة الثانية: التنافسّية واالبتكار: كيف يمكن للحكومة أن تعزز مشاركة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشراء العام

معالي األستاذ نقوال نحاس، نائب في مجلس النواب، لبنان    
السيد دانيال عبود، عضو مجلس اإلدارة، جمعية الصناعيين اللبنانيين، لبنان   

السيد زياد يونس، رئيس مجلس إدارة BUTEC، لبنان   
السيدة ناتاليا شابوفال، مديرة مركز التمّيز في الشراء، كلية االقتصاد في كييف، أوكرانيا   

السيدة صونيا بن سالم، مديرة منظومة الشراءات العمومية على الخط، تونس   
إدارة الجلسة: السيد نديم عبود، مدير شريك، مكتب المحاماة عبود وشركاه، لبنان   

استراحة غداء  15:00 - 14:00

طاوالت مستديرة: من السياسات إلى الممارسات  16:30 - 15:00 
   تهدف الطاوالت المستديرة إلى تسليط الضوء على أدوات، وممارسات، وتجارب دولية 

ناجحة سمحت بتعزيز الدور االستراتيجي للشراء العام، وبالتوّصل إلى توصيات عملية لتشجيع 
التنافسية والشفافية والمساءلة، وتعزيز القدرات الوطنية ومراعاة التنمية المستدامة.

الطاولة المستديرة األولى: الخدمات االلكترونية لتعزيز المنافسة والشفافية   
الدكتور علي عبداللة، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، لبنان    

السيد إيلي نعيم، خبير استشاري، لبنان   
السيد كنوت ليبولد، اختصاصي مشتريات رئيسي، البنك الدولي   

   البروفيسور عدنان خان، مدير األبحاث والسياسات، المركز الدولي للنمو IGC، المملكة 
المتحدة

السيدة فيفيانا مورا، رئيسة مرصد تشيلي كومبرا   
   السيدة آنا فييرا، مديرة سلطات المقاوالت العامة، وحدة الخدمات المشتركة في اإلدارة 

العامة، البرتغال

إدارة الجلسة: السيد رمزي الحافظ، مدير عام شركة InfoPro، لبنان   

الطاولة المستديرة الثانية: بيانات الشراء العام للحّد من الغّش والفساد   
السيد إيلي معلوف، قاضي، ديوان المحاسبة، لبنان   

السيد فيكتور نيستوليا، مدير برامج اإلبتكار، منظمة الشفافية الدولية، أوكرانيا    
السيد نيلز براليه، مدير مشاريع مكّلف بالشؤون الدولية والحكومة المفتوحة ETALAB، فرنسا    

السيد بدري المعوشي، رئيس مجلس اإلدارة، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، لبنان   

إدارة الجلسة: السيدة سحر العّطار، رئيسة تحرير مجلة Le Commerce du Levant، لبنان   



األربعاء 27 حزيران 2018

الجلسة العامة الثالثة: الشراء العام لتحسين جودة البنى التحتية  10:30 - 09:00
القاضي جورج عطية، رئيس التفتيش المركزي، لبنان   

السيد زياد حايك، أمين عام المجلس األعلى للخصخصة والشراكة، لبنان   
الدكتور ابراهيم شحرور، مدير إدارة التخطيط والبرمجة، مجلس اإلنماء واإلعمار، لبنان   

السيد سيفر فوتوفات، اختصاصي شراء رئيسي، البنك الدولي    
السيدة رشيدة بو زكيا، رئيسة بعثة تقييم إدارة االستثمار العام، صندوق النقد الدولي   

السيد جان جاكهولت، مدير المشتريات، البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير   
إدارة الجلسة: السيدة هال بجاني، مدير عام منظمة »كلنا إرادة«، لبنان   

استراحة قهوة  11:00 - 10:30

طاوالت مستديرة: من السياسات إلى الممارسات  12:30 - 11:00

الطاولة المستديرة الثالثة: تعزيز القدرات والكفايات في الشراء العام   
السيدة جنان الدويهي، مديرة التدريب، معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، لبنان   

   السيدة إيريكا بوزاي، مستشارة أولى في الشراء العام، المبادرة المشتركة لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي لتحسين الحوكمة – سيغما

   البروفيسور عدنان خان، مدير األبحاث والسياسات، المركز الدولي للنمو IGC، المملكة 
المتحدة

السيد كوم دوشيري، اختصاصي في الحوكمة المالية، الوكالة الفرنسية للتنمية   
   إدارة الجلسة: السيدة نسرين مشموشي، مراقب أّول، مجلس الخدمة المدنية، لبنان

   الطاولة المستديرة الرابعة: الشراء العام لتحقيق التنمية المستدامة السّيما 
االستهالك واالنتاج المستدامين )الهدف 12(

السيدة رنا رزق الله، خبيرة في الشراء، معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، لبنان    
السيد ابراهيم الماّلح، رئيس لجنة التنمية المستدامة، جمعية الصناعيين اللبنانيين، لبنان   

   السيدة الرا جدع، أخصائية في التنمية المستدامة، لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية  
لغربي آسيا – اإلسكوا 

   السيد جواد واكيم، مسؤول مشتريات، شعبة الخدمات االدارية، لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا- اإلسكوا

   إدارة الجلسة: السيدة جيهان سعود، محللة برنامج الطاقة والبيئة، برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي 

خارطة الطريق  13:30 - 12:30
تعقيب خبراء حول المعوقات، الرؤية المستقبلية، ومجاالت التحقق والبحث والمساندة التقنية.   
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