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 لموافقةباتوصية 
لتحديد الشروط  من اتفاقية إنشاء الصندوق 7)ي( من المادة 2)أ( و2البند بموجب  للسلطة المنوطة بهوفقا 

المجلس التنفيذي  المنطبقة على التمويل المقدم من الصندوق واعتماد األنظمة المناسبة لتوريد السلع والخدمات،
 المشار إليها فيما بعد باسم:) الصندوق مشروعاتالمبادئ التوجيهية المنقحة للتوريد ف: لموافقة على إلى ا مدعو

سوف تحل  لتطبيقها على اتفاقيات التمويل وفقا ألحتامها وشروطها. وعند الموافقة عليها، المبادئ التوجيهية(
الت: اعتمدها المجلس التنفيذي ف:  مشروعات الصندوقالمبادئ التوجيهية للتوريد ف: محل هذه  المبادئ التوجيهية

 .2010ل أيلو /سبتمبرعقدة ف: نالم المائةدورته 

تفويض رئيس الصندوق سلطة الموافقة على التنقيحات المدخلة على هذه  التنفيذي مدعو إلى تما أن المجلس
 المبادئ التوجيهية.

ذا ما تمت الموافقة عليها، سوف تقوم إدارة الصندوق  .التوريد دليل بتحديث وا 

ف: دائرة إدارة البرامج، بالتعاون مع متتب المستشار العام، ومتتب  نتائجالشعبة سياسات العمليات و  قامت -1
الشؤون األخالقية، ومتتب المراجعة واإلشراف، ودائرة اإلدارة المالية، بتحديث المبادئ التوجيهية للتوريد ف: 

 الستعراضها فيما يل::الرئيسية مشروعات الصندوق. وتتمثل األهداف 

مواءمة المبادئ التوجيهية مع الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية المحدثة الت: وافق عليها  (1)
 الشروط العامة(؛ إليها فيما بعد باسم:)يشار  2018المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول 

باالمتثال التامل  والمقاولين ،الموردين، و ومقدم: الخدماتمطالبة جميع المقترضين/المتلقين،  (2)
سياسة الصندوق بشأن منع ، و سياسة الصندوق بشأن منع التدليس والفساد ف: أنشطته وعملياتهل

جراءات التقدير ، و أعمال التحرش الجنس:، واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها ا 
 ؛االجتماع: والبيئ: والمناخ:

ادئ التوجيهية على أية أنشطة توريد ف: المشروعات الت: تشمل موارد توضيح نطاق تطبيق هذه المب (3)
  من الصندوق؛

 تنسيق إجراءات وممارسات الصندوق للتوريد ف: المشروعات؛ (4)

 أنشطة التوريد ف: المشروعات؛ قائم على أساس تقييم مخاطرإدخال نهج  (5)

التنقيحات المدخلة على المجلس التنفيذي تفويض رئيس الصندوق سلطة الموافقة على طلب إلى ال (6)
 .هذه المبادئ التوجيهية

، وتم 2004وتنتيجة لالستعراض، يتم عرض نسخة منقحة من المبادئ التوجيهية، الت: اعتمدت ف: عام  -2
ذا  ، على المجلس التنفيذي للموافقة عليها.2010تنقيحها الحقا ف: عام  ى المبادئ ما تمت الموافقة علوا 

 قبل المجلس التنفيذي، فسوف تحل محل المبادئ التوجيهية الحالية.التوجيهية المنقحة هذه من 
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 ريفاتع
 العبارات التالية تعنى المعان: التالية تلما استخدمت ف: هذه المبادئ التوجيهية:

لتلق: قرض أو منحة من  اتفاقية أخرى أي ف: اتفاقية التمويل أوعّين المتلق:" يعن: الطرف الم"المقترض/
 الصندوق.

ومجموعات المجتمع المحل: الت: ال تتمتع  ،ت المستفيدين من المشروع"المجتمع المحل:" يعنى أفراد أو مجموعا
 ت: تتمتع بوضع قانون: ولتن ال تتمتع بشخصية قانونية منفصلةبوضع قانون:، والرابطات أو المجموعات ال

، والمنظمات المحلية الصغيرة الت: الصغيرة التجارية تمجموعة، وصغار الحرفيين وغيرهم من المنظمات والنقابات
 توتيل يجوز "للمجتمع المحل:" المشارتة ،تساند األنشطة االجتماعية والزراعية الريفية. وف: مثل هذه الحاالت

 .اتأنشطة المشروعذات الصلة بوالخدمات  ،واألشغال ،مورد للسلع أو ،مقاولتأو  ،ةمنفذ لةأو توتا ،للتوريد

 .الصندوق الدول: للتنمية الزراعية "الصندوق" يعن:

 .الملموسة أو المعدات شياءاأل"السلع" تعن: 

تعن: المشروعات والبرامج الت: يمولها الصندوق أو يديرها )بما ف: ذلك تلك "العمليات الت: يمولها الصندوق" 
 المدعومة بأموال تتميلية(.

دارته.تنفيذوطوال مدة العقد، و حديد االحتياجات "عملية التوريد" تعن: دورة التوريد بأتملها ابتداء من ت  ه، وا 

 وفر، تما يتم تنقيحه من وقت آلخر، توجيهات مفصلة للمقترضين/المتلقين بشأن عملية التوريد."دليل التوريد" ي

 يعن: عملية التنمية الزراعية الت: يتم وصفها ف: اتفاقية تمويل خاضعة للشروط العامة.برنامج" المشروع/ال"

تشمل التعهدات الت: يقوم بها المقترضون/المتلقون ف: توريد األشغال، والسلع، " أنشطة التوريد ف: المشروعات"
 والخدمات خالل تنفيذ المشروعات والبرامج الت: يديرها الصندوق.

مة مع المبر  سمى بهذه الصفة ف: اتفاقية التمويلتعن: الطرف الم أو "الوتاالت المنفذة" "التيانات الموّردة"
دارته. تما ت /البرنامجالمتلق: والمسؤول عن تنفيذ المشروع/المقترض  أو، الوتالة المنفذة الرائدة إلى بالمثل شيروا 

 . المشروع تنفيذ ةوحد وأ ،المشروعتنسيق  ةوحد

 .على السواء خدمات االستشارية وغير االستشاريةتشمل ال"الخدمات" 

دارة ال "اإلشراف" يعن:  .سياسة اإلشراف ودعم التنفيذ ف: الصندوقتمويل بما يتماشى مع دعم التنفيذ وا 

عادة اإلنشاء، واإلصالح، والتجديد."األشغال"   تشير إلى األشغال المدنية مثل اإلنشاء، وا 
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 المقدمة –أوال 
 الخلفية –ألف 

من اتفاقية إنشاء الصندوق على أن يعتمد المجلس التنفيذي األنظمة المناسبة  7)ي( من المادة 2ينص البند  -1
 يمولها الصندوق من موارده.لتوريد السلع والخدمات الت: 

الصندوق موارد والخدمات الممولة من  السلع واألشغال دتور  " على أنه: الشروط العامة ف: الصندوقتنص و  -2
ف:  المعمول بها مع المبادئ التوجيهية للتوريدبما يتماشى المقترض/المتلق:  التوريد لدى ةنظمأحتام أل وفقا  

 مانلض تنفيذها المقترض/المتلق: على الت: يجب توريد اإلجراءاتمن خطط الوتحدد تل خطة الصندوق. 
 الصندوق." ف: المعمول بها لمبادئ التوجيهية للتوريدمع اعدم التعارض 

، يعمل الصندوق من أترا وبرنامج عمل ،فعالية المعونة بشأنباريس  إعالنبوتمؤسسة تمويل إنمائ: ملتزمة  -3
خالل نظم التوريد الوطنية عندما يتون ذلك ممتنا لتنفيذ العمليات الممولة من الصندوق. وتفضيل استخدام 

 اإلدارةالنظم الوطنية ف: أنشطة التوريد ف: المشروعات مماثلة للممارسة المعيارية ف: النظم األخرى مثل 
المالية العامة، والرصد والتقييم. وبإعطاء األولوية للتوريد الوطن:، يساهم الصندوق ف: تعزيز النظم 

 الوطنية.

 :ةنظماألأن هذه  ق الصندوق منحقتب الت: يطبقها المقترض/المتلق:الوطنية استخدام نظم التوريد  يرتهنو  -4

 للتوريد العام؛ ادولي المقبولة تفق مع الممارساتت (1)

 لتوريد؛تنمية القدرات الوطنية ل ساندتو  ،ساسية للتوريداألمبادئ العلى  شتملت (2)

 الوطنية بشأن التوريد. ت القانونية والتنظيميةالمتطلبا، إلى جانب التنفيذ بها خالل لتزمي   (3)

مع هذه  الوطنية للتوريد للتأتد من اتساقها ةنظمواأل اإلجراءاتورصد  ييمسيقوم الصندوق بدور نشط ف: تق -5
 تتماشى أن ،المشروعات توريديتفل الصندوق، عند اإلشراف على وسوف . نقحةالمبادئ التوجيهية الم

 المعمول بها. الوطنية التوريد نظممع  عملية التوريد

للتوريد ف: العمليات الت: يدعمها، وسوف  على أساس تقييم المخاطر اقائم انهجقد اعتمد الصندوق ال -6
والخاصة رية طسائر أبعاد التوريد القل بالنسبةلمخاطر التوريد  ستند إلى األدلةيستخدم تقييمات ت

وسوف تستخدم مصفوفة لمخاطر التوريد لتل من التقييمات القطرية والمتعلقة بالمشروعات  بالمشروعات.
لجة لتحديد وتقييم المخاطر، وتحديد استراتيجية للتخفيف من هذه المخاطر. ويعمل هذا النهج على: معا

مخاطر التوريد ف: المشروعات؛ ووضع عتبات وترتيبات إشراف للتوريد؛ وتقييم متطلبات بناء القدرات 
 للمشروعات.

لمقترض/المتلق: ال تتفق تليا مع هذه لالوطنية وف: الحاالت الت: يرى فيها الصندوق أن نظم التوريد  -7
وسيتم توثيق ذلك ف: نظم  .دليل التوريدعليه للتوريد وفقا لما ينص  بديلة المبادئ التوجيهية، تطبق أحتام

 الصندوق.
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 الغرض –باء 

الت: يطالب الصندوق المقترض/المتلق: بااللتزام بها  العامة المبادئ والمعايير المبادئ التوجيهيةتبين هذه  -8
 .للعمليات الت: يمولها الصندوق 1والخدمات ،واألشغال ،عند توريد السلع

 واإلجراءات ،لتوريدلمع المبادئ الدولية  المبادئ التوجيهية تتفق بشتل وثيق فإن هذه ،وتحقيقا للتناغم -9
سياسات ومعايير التوريد الت: تطبقها مؤسسات التمويل اإلنمائ: األخرى. تما أنها أخذت ف: و  ،التشغيلية

 .الصندوقالمنوطة ب الفريدة والمهمة ،التخصصية تهاوطبيععمليات الصندوق اعتبارها حجم 

إذ  ،اتالمشروعف:  التوريدأنشطة لتنفيذ تشغيلية تفصيلية  إجراءاتال تستهدف هذه المبادئ التوجيهية طرح  -10
 والمتاح ون،/المتلقونلصندوق والمقترضموظفو ا التوريد الذي يستخدمه دليللمعلومات ترد ف: هذه ا أن

هذه المبادئ فإن ، ناقضاتوجود أي توف: حال  (.www.ifad.orgلتترون: للصندوق )تذلك على الموقع اإل
 سوف تسود. التوجيهية

 نطاق التطبيق – جيم

ينفذه المقترض/المتلق: عند توريد  ف: المشروعاتتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على أي نشاط توريدي  -11
وعندما تنص ، الصندوق عملية من العمليات الت: يمولهاالخدمات ف: إطار أي /أو و ،األشغال/أو و ،السلع

 2.على ذلك معمول بهااالتفاقية ال

لديها مبادئ توجيهية راسخة ( أم التمويل سواء تانت جهة مشارتة ف: ال)مؤسسة متعاونة  عندما تتولىو  -12
تطبق  ،بالنيابة عن الصندوق ممول من الصندوق مشروع شراف علىاإلة يمسؤولللتوريد ف: المشروعات 

 تفق على خالف ذلك مع الصندوق.ما لم ي  لهذه المؤسسة ف: المشروعات لتوريد المبادئ التوجيهية ل

 مبادئ التوريد – ثانيا
 األخالقيات –ألف 

 والنزاهة. ،يةواالستقالل ،عدم االنحيازلسلوك األخالق: ه: لالمبادئ التوجيهية  -13

ق لتحقي همنصبأو  ،مرتزه أو ،سلطته ، أو يحاول أن يستخدميستخدمأن  أو تيان ،ي شخصال يجوز ألو  -14
بأي طريقة أخرى أو االستفادة  ،أو قبول ،على أنه التماس فعرّ األمر الذي ي  ، شخصيةأو مصالح متاسب 

أو بشتل غير مباشر عبر األقارب أو  سواء شخصيا 3،من أي ش:ء ذي قيمة مادية بأي شتل من األشتال
 ، فيما يتعلق بالعمليات الممولة من الصندوق.المقربين المعارف

سمعة البلد  واعزز يأن ف: المشروعات ط توريد انشأي  رتين ف:االمقترض/المتلق: المشمن واجب مسؤول: و  -15
 المقترض/المتلق: من خالل:

                                                      
 تشارية.الخدمات االستشارية وغير االسيشمل هذا تال من  1
ف: المشروعات ذات التمويل المشترك، إذا تانت الجهة المشارتة ف: التمويل ليس لديها مبادئ توجيهية خاصة بها للتوريد ف:  2

 هية للتوريد ف: مشروعات الصندوق.المشروعات، والصندوق هو الذي يدير التمويل المشترك، عندئذ يمتن تطبيق المبادئ التوجي
 .الضيافة وأ ،واإلتراميات ،والخدمات ،وليس حصرا، الهدايايشمل ذلك، إجماال  3

http://www.ifad.org/
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 االلتزام بأعلى معايير األمانة والنزاهة ف: جميع العالقات المهنية؛ (1)
 ؛المهنية ياتاألخالقأعلى معايير  وضع (2)
 من الت: تقدم ضاغر أللالموارد من  ذلك رالصندوق وغي لتمويلتحقيق االستخدام األمثل  (3)

 للبلد المقترض/المتلق:؛ أجلها
 ال تهدفوالت: منصفة، الو  ،صادقةواجباتهم، توفير المعلومات الأثناء القيام ب (4)

 ؛التضليل إلى
 وروحا باآلت::االلتزام نصا  (5)

 اتفاقية التمويل؛ 

 المعمول بها ف: البلد المقترض/المتلق:؛ ةنظمالقوانين واأل 

 األخالقيات المهنية؛ 

 .االلتزامات التعاقدية 

تؤثر، أو من  قد فعلية، متصورة، أو ممتنةعن أي مصلحة شخصية  اإلفصاحعلى المقترض/المتلق:  -16
بشتل منحاز ف: أي مسألة تتعلق بواجباتهم )تضارب  ،أنها تؤثرعلى  اآلخرون اهاير المعقول أن 

أي شتل من األشتال ف: ب : حاالت من هذا النوع،ف، ركايش أال المصالح(. وينبغ: للمسؤول المعن:
 .سوء التوريدبما ف: ذلك  التدابير السلبية،تجنب لعمليات التوريد 

وعدم استخدام هذه المعلومات  ،أداء الواجب سرية المعلومات المتتسبة أثناء احتراموعلى المقترض/المتلق:  -17
أو  ،أو المورد ،مقدم العطاءبما ف: ذلك  طرف ثالث،ي و مزايا غير عادلة أللتحقيق متاسب شخصية أ

 المقاول.

 لةالمساء –باء 

ف:  توريدأنشطة البالمقترض/المتلق: مسؤول أمام الصندوق عن جميع األعمال والقرارات المتعلقة  -18
 :، ضمان ما يل:إجماال وليس حصراويشمل ذلك، . اتالمشروع

 لغرض المخصص له؛ لحصرا  التمويلاستخدام  (1)
 ؛تنفيذ عمليات التوريد وفقا لهذه المبادئ التوجيهية (2)

 4االمتثال التامل إلجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ:. (3)

 التنافسية –جيم 

ه: األساس الذي تقوم عليه  المقاولين المؤهلينو ردين المو ة بين مشروعوال تعد المنافسة التاملة والعادلة -19
 .المشروعات ف: توريدال أنشطة

                                                      

4 https://www.ifad.org/documents/38711624/39563079/Social%2C+Environmental+and+Climate+Assessment 

3fc3cb18bc6e-b10b-404e-2f12-+Procedures+%28SECAP%29_e.pdf/c3636b68  

https://www.ifad.org/documents/38711624/39563079/Social%2C+Environmental+and+Climate+Assessment+Procedures+%28SECAP%29_e.pdf/c3636b68-2f12-404e-b10b-3fc3cb18bc6e
https://www.ifad.org/documents/38711624/39563079/Social%2C+Environmental+and+Climate+Assessment+Procedures+%28SECAP%29_e.pdf/c3636b68-2f12-404e-b10b-3fc3cb18bc6e
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والت:  ،تنافسية مناقصات من خالل عملية والخدمات ،واألشغال ،السلع المنافسة على توريدعادة ما تتم  -20
 المنفصلين أو المقاولين تضمن ثالثة من الموردينت ، والت:5هعليتوريد متفق  أسلوبعبر ينبغ: إجراؤها 

 6.على األقل

 ،منخفضة القيمة لتوريد السلعالعقود ال ، ينبغ: عدم اإلعالن عنعمليةالجدوى الوألغراض التفاءة و  -21
المعتمد، بما  توريدال أسلوبأن تحدد يجب على خطة التوريد و  على المستوى الدول:.والخدمات  ،واألشغال

 من أنشطة التوريد.ف: ذلك درجة المنافسة المطلوبة لتل نشاط 

 وقد يطلب منه تقديم الدليل على:طوال عملية التوريد،  لمنافسةا تعزيزلمتلق: المقترض/ايجب على و  -22

 وف: طرح المناقصات؛ ائم المختصرةو ف: إعداد الق والحقيقيةافسة العادلة المن (1)

 أتملها.ب عمليةالافسة أثناء فعالية المن (2)

وال ينظر  ،الصندوق تطلبها: يتالمنافسة ال درجة انيوفر أو التعاقد المباشر ال  ديوحالمصدر الإن اختيار  -23
 .خطط التوريدل وفقا 7إال ف: الظروف االستثنائية همافي

 العدالة –دال 

وفقا لما هو  ،لينأمام العديد من مقدم: العطاءات المؤه مفتوحا من المشروعات توريد الممّولال سيتون -24
 المنافسة.متطلبات لمبادئ و  االمتثالمناسب بغرض 

على الوجه  جميع مقدم: العطاءات المحتملين التعامل معمن  التأتد ن/المتلقيينالمقترض ويجب على -25
 :التال:

 تطلبات؛المو  ،ةنظمواأل ،القوانينوبموجب نفس  إدارتهم باستخدام نهج متسق (1)
 ؛توفير شروط لهم تسمح بمنافسة حقيقية (2)
ثبات  تطبيقحتى يمتن غير متحيز و  ،غير منحازو  ،بأسلوب عادلمعاملتهم  (3)  نحيازعدم االمبادئ وا 

 لمتساوية ف: جميع أنشطة التوريد.تاحة الفرص اإل

أي  استبعاد معتسامح يلن  فإن الصندوق ،إلى تحقيق العدالة ف: عملياته ف: مجال التوريد منهسعيا و  -26
 ، أو المعاملة غير المتساويةلصالحه ، أو التحيزيهاالنحياز إلأو  ،هأو التمييز ضد ،متعاقد أو مورد محتمل

إجماال بما ف: ذلك،  ،عملية التوريد بأي جزء منعبر التالعب  ،سواء بشتل مباشر أو غير مباشر ،له
ذا ثبت أي نشاط من  ،لتقييمومعايير ا ،، إعداد المواصفات التقنيةوليس حصرا أو متطلبات المناقصات. وا 

 أو ،يحيةأو تصح ،ق اتخاذ أي إجراءات وقائيةهذا النوع أو تان مشتوتا فيه فإن الصندوق سيحتفظ بح
 .يراها مناسبةعالجية يسمح بها اإلطار القانون: والتشغيل: للصندوق، تما 

                                                      
 ف: خطة التوريد.وتمت الموافقة عليه توريد متعارف عليه  سلوبأاستخدام  شير إلى" تعليه "متفق بارةع 5
أي  مله يسل( 2بملتية تاملة منفصلة، ) ين( متمتع1) ونأو المقاول ونن" ف: هذا السياق تعن: أنه يجب أن يتون المورديتلمة "منفصل 6

هم مساهمون أو مدراء ديل يسل( 3أو عالقات مع بعضهم البعض مما يعد إخالال بمبدأ المنافسة، ) ،أو صالت ،اتارتباطانتماءات، أو 
 مشترتون.

 /التعاقد المباشر ف: دليل التوريد.حيدو يرد تعريف شروط تطبيق المصدر ال 7
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أو تعرقل  ردعقد ت إمالءاتألي على التصدي  ، بالتشاور مع المقترض/المتلق:،الصندوقيعمل  سوف -27
 عملية التوريد. طوالتحقيق العدالة 

 الشفافية –هاء 

نقص  وسيعتبر. ف: الصندوق التوريد اتعمليجميع الشفافية واالنفتاح ف:  درجاتيق أعلى طبتسيتم  -28
 والنزاهة ف: عملية التوريدالعدالة ض أن يعرّ  ، والذي يمتن بدورهالشفافية بأنه محاولة لحجب المعلومات

 .للخطر

األطراف  بالنسبة لجميعبالتشف عن المعلومات ف: المجال العام ضمن عملية التوريد تتعلق الشفافية و  -29
 المعلومات المتعلقة باآلت:: ،بما ف: ذلك إجماال وليس حصرا ،التوريد أو المتأثرة بعملية ،والمهتمة ،المعنية

 توافر الفرص للتوريد؛ (1)
 ن الحصول على المعلومات؛يمت نأي (2)
 ؛التوريد بهاينفذ سالت:  اتالعملي (3)
 ؛إرساء العقوداآلليات المستخدمة ف:  (4)
 ؛إرساء العقودبيانات  (5)
 .(االستجوابات واالحتجاجات) إجراءات الطعن (6)

، الحتومية عادة المواقع اإللتترونية شملولتنها ت ،طبيعة البيانات علىنشر هذه المعلومات أنماط عتمد ت -30
)مثل إشعارات  يةفردالتوريد ال ةنشطأأو وثائق التوريد المتعلقة ب ،ووسائل اإلعالم ،اإلشعارات العامةلوحات و 

 المناقصات ووثائقها(.

وبما يتفق  ،ويمتن التنبؤ به ،بشتل منفتح تنفيذ عملية التوريد ف: جميع األوقات يطلب من المقترض/المتلق: -31
 مع المعلومات المطروحة.

 واالقتصاد ،والفعالية ،الكفاءة – واو

المشروعات ف:  توريدالأنشطة عملية تنفيذ ب فيما يتعلقواقتصاده  المقترض/المتلق: إثبات تفاءته منب طل  ي  س -32
 .مقابل المال قيمةأفضل ف: عملية التنفيذ وتحقيق  التأخيراتالف: ت من أجل

واحترام مواعيد  ،والجودة ،حيث التممن تنفذ بشتل صحيح لتوريد منظمة جيدا و يجب أن تتون عملية ا -33
 والحصول على أفضل األسعار. ،التسليم

ة لتنفيذ عمليات التوريد إلى جماليخفض التتاليف اإل من أجليجب أن تتناسب العملية مع أنشطة التوريد و  -34
 نشاط. للتوأن تناسب الميزانية المخصصة  ،الحد األدنى

 .ساليباأل من جباستخدام مزيالتفاءة  يمتن تحقيقو  -35

 قيمة مقابل المال أفضل – زاي

ف: توريد اللجميع أنشطة  قيمة مقابل المالأفضل إلى تحقيق أن يسعى  مقترض/متلق:ينبغ: على تل  -36
 :من خاللالمشروعات 
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 تطبيق مبادئ التوريد السليمة والمعترف بها دوليا؛ (1)
 ؛التوريدلية والخدمات متطلبات عم ،واألشغال ،السلع أن تلب:ضمان  (2)
مع  ،والخدمات وفقا ألفضل الشروط الممتنة ،واألشغال ،أن يتون إبرام عقود توريد السلع ضمان (3)

 ؛ااألخذ ف: االعتبار الدورة الحياتية المتوقعة له
والتفاءة  ،انون:القحق الو  ،تمؤهاليتمتع بالوالخدمات  ،واألشغال ،التأتد من أن مقدم/مورد السلع (4)

 .وتنفيذه العقد إلبرام

نما أفضل عائد لالستثمار ،السعر األدنى عطاء يارتخالضرورة باال يعن:  قيمةإن ضمان أفضل  -37 مع  ،وا 
 ،الوقت متطلبات توريدي، وتحقيق التوازن بينتل نشاط العتبار الظروف الفريدة الخاصة باألخذ ف: ا

  .عقدلتل  األهداف الفريدةو الجودة، و  ،والتتلفة

 ترتيبات التوريد –ثالثا 
 التزامات المقترض/المتلقي –ألف 

 يجب على المقترض/المتلق:: -38

 المشروع؛ف:  أنشطة التوريدتحمل المسؤولية التاملة عن تنفيذ  (1)
، والمبادئ ،واإلجراءات ،لسياساتوا للقواعد،تنفيذ جميع عمليات التوريد المتعلقة بالمشروع وفقا  (2)

 .المعمول بها والمعايير

 إرساء العقودوالتوصيات المتعلقة ب ،وتقييمات عملية التوريد ،ئقووثا ،إن استعراض الصندوق إلجراءات -39
من بأي شتل من األشتال المقترض/المتلق:  ال يعف: المشروعاتعلى  تجزء من مهمته ف: مجال اإلشراف

 بأي من التزاماته.الوفاء 

جزئيا أو تليا مع  وف: الحاالت الت: يعتبر الصندوق أن نظام التوريد لدى المقترض/المتلق: ال يتماشى إما -40
، على النحو المنصوص عليه ف: دليل هذه المبادئ التوجيهية، سيتم تطبيق أحتام بديلة على عملية التوريد
 التوريد. ويجب على المقترض/المتلق: االمتثال لهذه األحتام البديلة.

السلع،  لفة لتوريدويحدد دليل التوريد، المستخدم لجميع أنشطة التوريد ف: المشروعات، األساليب المخت -41
دولية ال اتمناقص، والدوليةالتنافسية المناقصات واألشغال، والخدمات. وتشمل أساليب التوريد هذه ال

ويوفر دليل التوريد  ، والتعاقد المباشر.التسوق الوطن: أو الدول:، و يةالوطنتنافسية المناقصات ، والمحدودةال
يمتن استخدامها ف: أنشطته للتوريد ف:  ت معياريةوثائق مناقصانماذج توريد، و  لمقترض/المتلق:ل

 المشروعات. ويدعم الدليل مبادئ التوريد الواردة ف: هذه المبادئ التوجيهية.

 الوطنية استخدام نظم التوريد – باء

الت: يمولها ف: المشروعات والخدمات  ،واألشغال ،السلع توريدنفذ ي ،الشروط العامةبما يتماشى مع  -42
معه تلك  تسقت إلى الحد الذيالتوريد المطبقة لدى المقترض/المتلق:  ةنظمأ أحتام يتفق معالصندوق بما 
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واألساليب اإلجراءات تحديد  تل خطة توريد وعند االقتضاء، ينبغ: علىمع هذه المبادئ التوجيهية.  األحتام
 توجيهية.الت: يجب أن ينفذها المقترض/المتلق: بغرض التأتد من االتساق مع هذه المبادئ ال

أو  ،أو جزئيا ،تليا للمقترض/المتلق: م التوريد الوطن:ام نظاستخديمتن اتان  فيما إذاسيقرر الصندوق و  -43
 ف: سينعتسأنه تما  ،المقترض/المتلق: إلىهذا القرار إبالغ يتم على اإلطالق. وسوف  استخدامهعدم 
 تصميم المشروع. وثائق

الصندوق متطلبات  األطر القانونية والتنظيمية للبلدان ال تتفق معإذا تانت أساليب وممارسات التوريد ضمن  -44
هذه مع  قال يتفالوطنية التوريد من نظم  ىخر أانب و ج أن أي إذا تبين ، أوالستخداملوتعتبر غير مناسبة 

ات(، سيقوم الصندوق المشروعف:  توريداللالستخدام ف:  غير مناسب بالتال: ويعتبر) المبادئ التوجيهية
والمقترض/المتلق: بتحديد اإلجراءات واألساليب الت: تنطبق على أنشطة التوريد ف: المشروعات. ويهدف 
الصندوق إلى تعزيز نظم التوريد الوطنية للمقترض/المتلق: باستخدام معايير التوريد العام المعترف بها 

 دوليا، والموثقة بوضوح ف: دليل التوريد الذي سيتاح لتل مقترض/متلٍق.

 تخطيط التوريد – يمج

لرصد تنفيذ  وحاسم الفعال، توريدلأساس: ل أمر وتحديد أولوياتها ية لالحتياجاتواقعدقيقة و  وضع خطط -45
 .اتالمشروع

أن  ، علىشهرا 18أن يضع، بالتشاور مع الصندوق، خطة توريد مدتها  مقترض/متلقٍ  تل يجب علىو  -46
 تتضمن ما يل::

 الفترة؛تلك لتل نشاط من أنشطة التوريد الت: ستنفذ أثناء  اموجز  ارحش (1)
 القيمة التقديرية لتل نشاط؛ (2)
 ؛عتمد لتل نشاط من األنشطةأسلوب التوريد الذي سي (3)
 زاي –ا القسم ثالثانظر )من األنشطة  الصندوق ف: استعراض تل نشاط األسلوب الذي سيستخدمه (4)

 المبادئ التوجيهية(.هذه من 

ترضون/المتلقون عادة نموذج خطة التوريد الخاص بالصندوق المتوفر ف: دليل التوريد. سوف يستخدم المق -47
، يمتن استخدام هذا أنه مناسب على وموافقة الصندوق د الوطنيةالتوري لخططنموذج  وف: حال توفر

 النموذج.

التغييرات الت:  تسمتواترة بما يع بصورةتحديثها التوريد، و  خططاالحتفاظ ب طلب من المقترض/المتلق:ي  س -48
 .ةالزمني وأطرهالمشروع خطط تنفيذ تطرأ على 

التمويل  عملياتجميع بالنسبة لية لزاممسألة إ ،عليها اعتراضهوعدم  ،خطط التوريداستعراض الصندوق ل عدّ ي   -49
 الخاضعة للشروط العامة ف: الصندوق.
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 األهلية – دال

أي والخدمات المنتجة أو الموردة من أراض:  ،واألشغال ،السلعالخاصة بنفقات للصرف تمويل الصندوق ي   -50
 .بلد

 األفضليات المحلية – هاء

ات عند تقييم مناقص أفضليةبموافقة الصندوق، منح هامش و  ، على أساس استثنائ:يجوز للمقترض/المتلق: -51
 . وسوف تحدد منهجية تطبيقافسية الدوليةالتن الت: تجري بموجب المناقصات والخدمات ،واألشغال ،السلع

 األفضليات ف: دليل التوريد.

 .المقترض/المتلق:الخطاب الموجه إلى ف:  على شروط تطبيق أي من هذه األفضليات سيتم النصو  -52

 تضمن مشاركة المجتمع المحلي فيهالتوريد الذي ي – واو
ف: أنشطة التوريد المستندة  االنخراطك درجة عالية من لهنا ،بالنظر إلى حجم وطبيعة مشروعات الصندوق -53

 .إلى المجتمع المحل:

فقد يترتب عليه تتاليف إضافية.  ،للتوريد أسلوبا متميزا مشارتة المجتمع المحل: ليسالتوريد ب وف: حين أن -54
المبادئ والمعايير المبينة ف: هذه المبادئ نفس االلتزام بلب تطي فباإلضافة إلى أن التوريد المجتمع:

ويتعين على مصمم: المشروعات . المحل: يتطلب آلية لضمان مدخالت تافية من المجتمع ، فإنهالتوجيهية
ه المبادئ لاللتزام بهذ مما يمتن االعتماد عليهأن يتأتدوا من أن هذه المشروعات تتضمن ترتيبات بسيطة 

 التوجيهية وذلك من أجل:

حدى اللغات الرسمية للصندوق إلى إ ية للمقترض/المتلق:من اللغة الرسم المستنداتتيسير ترجمة  (1)
 ما تقتضيه أغراض المراجعة واالستعراض؛بحس

دارة األنشطة؛ (2)  ضمان المشارتة الهادفة للمجتمعات، مما يعزز موافقتها على وضع وا 

توفير إجراءات مناسبة للرصد والمراجعة المنتظمين ألنشطة التوريد المجتمعية، بما ف: ذلك احتفاظ  (3)
 والمنظمات الشريتة بالسجالت ذات الصلة؛موظف: إدارة المشروعات 

المستندة إلى المجتمع عمليات الرصد والمراجعة المنتظمة ألنشطة التوريد توفير اإلجراءات المناسبة ل (4)
بما ف: ذلك االحتفاظ بالسجالت ذات الصلة من جانب موظف: إدارة المشروع و/أو الوتالة  المحل:

 الوسيطة؛

بما ف: ذلك وضع  ،لمسؤوليات بين الوسطاء والمجتمع المحل:وا ،واألدوار ،تحديد العالقات (5)
 الوسيطة؛ تتمال المساعدةالخروج واضحة  استراتيجية

 لألصول. المالئمضمان النقل  (6)

أن المجتمع المحل: قد يلعب دورا أو أتثر من األدوار التالية  منه فهمي قد تعبير "المشارتة المجتمعية"إن  -55
 :اتأثناء تنفيذ المشروع
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 .والخدمات مباشرة إلى المشروع ،واألشغال ،للسلع دكمور  ( أ)

 عندما: ديم السلع والخدمات إلى المشروعيسمح للمجتمعات المحلية بتنفيذ األشغال أو تق  -56

 أو؛ ق المشروعائوث تإجراء تنفيذي ف:ينص على ذلك  (1)

يمثل بديال  أنه على تم االتفاق مع الصندوقيولتن  ،مخططا له سابقا نموذجا تنفيذيا يتون ذلكال  (2)
مثل  أخرى . وسينظر الصندوق أيضا ف: عواملتسم بالفعالية التتاليفية والعمليةيللتوريد الخارج: 

ات، مرافق المشروعل والصيانة الفعالة تشغيلالو  ،واستدامة أنشطة المشروعات ،ملتيةعزيز الت
 .ومخاطر ومزايا هذه الترتيبات

والخدمات تقدم أو يمتن أن  ،واألشغال ،إال عند إثبات أن هذه السلع الصندوق موافقة عطىت  وعموما لن  -57
 .بشتل ناجح أو يمتن للمجتمع المحل: إنتاجها ،تقدم

 :الصفتين التاليتين أن يعمل بإحدىللمجتمع المحل: يمتن  د،وتمورّ  -58

 أو ؛التوريد على أساس تجاري بموجب عقود (1)

 المشروع. ف: ينالمستفيدمن ، ، تلية أو جزئيةمساهمةت التوريد (2)

جراءات  جب وضع تحديد تم:ي ،الحالتين تلتاوف:  -59 للقيمة المالية التقديرية لمساهمة المجتمع المحل: وا 
 .وذلك باالتفاق مع الصندوق اإلشراف

 .لمشروعل توريدالتتولى  نفذةملة كوكا ( ب)

نفذة للقيام بعملية ميمتن الجمع بين المجتمعات المحلية أو المجموعات غير الرسمية للعمل توتاالت   -60
 .التوريد للمشروع

 :أدوار تل منها تتضمن ،ف: هذه الحالةو  -61

 8؛التوريد المتفق بشأنها قود التنافسية باستخدام أي من أساليبإبرام الع (1)

 والخدمات المتعاقد معه. ،والسلع ،األشغال اإلشراف على عمل مورد (2)

 ؛التنفيذ ف: تصميم المشروع و/أو دليلو  ؛حدةما سلف على أساس تل مشروع على يحدد مدى السماح ب -62
. وتحدد العوامل الت: يرى أنها تشتل جزءا من عملية التقدير المعتمدة تما يحدد بوضوح ف: خطة التوريد

 التوريد. دليلف: 

بتلق:  تافية الت: تسمح لهالمؤسسية الالقدرات من المشروع  للمجتمع المحل: المستفيدعندما ال تتوافر  -63
قد يتون من الضروري توفير وسطاء  ،ل عليهعوّ أو إدارة عمليات التوريد بشتل ي ،احساباته مسكاألموال و 

 معتمجهذه الجهات الوسيطة منظمات من الللعمل بالنيابة عن هذا المجتمع المحل:. ويمتن أن تتون 
 أو خالف ذلك. ،أو هيئات خاصة ،أو تعاونيات ،المدن:

 فر لهذه الجهات الوسيطة قدرة تافية على القيام بهذه الواجبات.أن تتوا يجب على مدراء المشروعات ضمان -64

                                                      
 .سيتم االتفاق على أساليب التوريد هذه بين إدارة المشروع والمجتمعات المحلية 8



EB 2019/128/R.40 

10 

للمجموعات المجتمعية  وسيطةو غيرها من الهيئات توتاالت ستعان بمنظمات المجتمع المدن: أعندما ي   -65
 سوف ينظر ف: الجوانب التالية أثناء تصميم المشروع: ،لت: تفتقر إلى القدراتا

الت: تحتم عمليات التسجيل )مع الحتومة أو  ةنظمويشمل ذلك األ الوضع القانوني للوسيط. (1)
 ،ومسك حساباتها األموال العامة تلق: وصالحيةف: قطاعات معينة،  خبرةوال ،السلطة المحلية(

 .والقدرة على المشارتة ف: المشروع

إذا تان عدد . يمتن االستعانة بالوسطاء إما من خالل العمليات التنافسية الشفافة )الوسيطاختيار  (2)
( أو من خالل التعاقد المباشر مع مصدر واحد )إذا تان هناك وسيط واحد واحدالوسطاء أتثر من 

 .المجتمع المحل: المستهدف(ب

 ،وتعيين موظفيه ،لتمويل الوسيط رئيس:. ينبغ: فحص المصدر الوالقدرة اإلداريةالجدوى المالية  (3)
دارته وسالمة إدارة األموال العامة ، لضمان أمن اجعين مستقلينومساءلته أمام مر  ،اإلدارية وقدراته ،وا 

 والمجتمع المحل:.بالنيابة عن إدارة المشروع 

 الرصد واالستعراض من جانب الصندوق – زاي
 ،ومع خطة التوريد المتفق بشأنها ،بغية التأتد من أن عملية التوريد تنفذ بما يتفق مع هذه المبادئ التوجيهية -66

 والخدمات الت: يقترحها ،واألشغال ،سلعسوف يتولى الصندوق استعراض الترتيبات المتعلقة بتوريد ال
 المقترض/المتلق:، بما ف: ذلك:

 وضع حزمة العقود؛ (1)

جراءاته  أساليب (2)  ؛المعمول بهاالتوريد وا 

 ثائق المناقصات؛و  (3)

 تشتيل لجان تقييم المناقصات؛ (4)

  ؛طاءاتتقييم المناقصات والتوصية بإرساء الع (5)

 مسودات العقود وتعديالتها. (6)

هذه  انطباقمدى يجب على تل خطاب موجه إلى المقترض/المتلق:، وخطة التوريد اإلشارة إلى  -67
 االستعراضات على العمليات الممولة من الصندوق.

 سوء التوريد – حاء
الت: لم تورد بما يتفق مع هذه المبادئ  الخدماتأو  ،واألشغال ،ل الصندوق النفقات المتعلقة بالسلعيموّ  لن -68

وفقا التفاقية إجراءات تصحيحية اتخاذ لصندوق ل يجوز ،التمويل. وف: هذه الحاالتواتفاقية  ،التوجيهية
صدار عدم اعتراض على . التمويل  هعند اتتشاف لن يمنع الصندوق من اإلعالن عن سوء التوريد منح عقدوا 

، أو أنه قد جرى أو مضللة ،أو غير دقيقة ،س معلومات غير تاملةأن عدم االعتراض قد صدر على أسا
 تعديل العقد دون موافقة الصندوق.
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 والفساد التدليس – طاء
ن من التمويل المقدم من يوموظف: المقترض/المتلق: )بما ف: ذلك المستفيد ،موظفيه من طلب الصندوقتي -69

بعقود  والخبراء االستشاريين الذين يعملون ،والمقاولين ،والموردين ،وجميع أطراف المناقصات ،الصندوق(
علن عن هذا ي  . و أنشطة التوريدة أثناء تنفيذ بأعلى المعايير األخالقية والنزاه وايمولها الصندوق أن يلتزم

 9.والفساد ف: أنشطته وعملياته التدليس : سياسة الصندوق بشأن منعبوضوح ف الموقف

قين ضمان امتثالهم التامل لسياسة متافحة الفساد ف: جميع العمليات الممولة وعلى جميع المقترضين/المتل -70
 من الصندوق.

، سياسة متافحة الفسادالسياسة قد يؤدي إلى اتخاذ الصندوق لتدابير وفقا ألحتام  لهذه االمتثالوعدم  -71
 والشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية.

 اء الجنسيينالتحرش الجنسي، واالستغالل واالعتد – ياء
الجنس:، واالستغالل خالية من التحرش، بما ف: ذلك التحرش  بيئة عمل آمنةيسعى الصندوق لضمان  -72

سياسة الصندوق بشأن منع ف: أنشطته وعملياته. وهذه المبادئ منصوص عليها ف: واالعتداء الجنسيين 
ّمنت ف: الشروط العامة  والت: 10،أعمال التحرش الجنس:، واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها ض 

 لتمويل التنمية الزراعية، وتنطبق على جميع العمليات الممولة من الصندوق.

ف: األنشطة الت: استغالل واعتداء جنسيين أعمال تحرش جنس:، أو ولن يتسامح الصندوق مع أية  -73
ن/المتلقين من تمويل من قبل المقترضي ف: الوقت المناسب ئمةالميدعمها، ويتطلب القيام بإجراءات 

 الصندوق، يرضى بها الصندوق، لمعالجة االدعاءات.

سياسة ف: جميع العمليات الممولة من هذه العلى جميع المقترضين/المتلقين ضمان امتثالهم التامل لو  -74
 الصندوق.

أعمال  سياسة الصندوق بشأن منعلسياسة قد يؤدي إلى اتخاذ الصندوق لتدابير وفقا ألحتام ل االمتثالوعدم  -75
 .، والشروط العامة لتمويل التنمية الزراعيةالتحرش الجنس:، واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

 تسوية النزاعات -كاف 
 من الشروط العامة. 4-14تطبق أحتام البند  ،ين الصندوق والمقترض/المتلق:نزاع ب نشوءف: حالة  -76

 هذا النزاع مع التعاملعملية  فإن ،أو مقاول ،نزاع بين المقترض/المتلق: ومقدم عطاء نشوءف: حالة و  -77
و/أو القوانين الوطنية المطبقة ف: البلد  ،أو العقود ،ف: وثائق المناقصات ستتون تما هو منصوص عليه

 أو يطلب منه تسمية محتم. محتمتالصندوق  ن يتم تعيينل ،المعن:. وف: هذه الحاالت

                                                      
التدليس والفساد ف: أنشطته وعملياته متاحة على الموقع اإللتترون: للصندوق  بشأن منعة عدلالمالصندوق سياسة  9

www.ifad.org/anticorruption_policy. 
متوفرة على الموقع اإللتترون:  التحرش الجنس:، واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها أعمالسياسة الصندوق بشأن منع  10

 .detail/asset/40738506-www.ifad.org/en/documentللصندوق: 

http://www.ifad.org/anticorruption_policy
http://www.ifad.org/anticorruption_policy
http://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506
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 إلى الصندوق اإلشارات –الم 
اللغة الموفرة لهذا الغرض  ماستخد، فعليه اائق التوريدإذا رغب المقترض/المتلق: اإلشارة إلى الصندوق ف: وث -78

 ف: دليل التوريد.


