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دوالر،مليار2020:417سنةفيالمحليالناتجوإجمالينسمة،ماليين206–السكانعدد

النفقاتتمثل%60منهادوالر،مليار2020:54.6سنةفيللدولةالعامةالموازنةوإجمالي
بنحوالمشترياتأنشطةفيوالفاقدالهدربسببالرأسماليةالنفقاتفيالخسائروتُقدر.الرأسمالية

المشترياتنظامتحديثزيادةخاللمنالرأسماليةالنفقاتمن%20توفيرتموإذا،30%

.االجتماعيةالخدماتتقديمنطاقلتوسيعدوالرمليون655.2توفيرالممكنمنالعامة،

السياق العام ــ 

جمهورية نيجيريا االتحادية

حكومة محلية774والية و36

الحكومة االتحادية



الشراء

52,000

معاملة في 

2020

ة نفقات رأسمالي

32.76بقيمة 

مليار دوالر

2101تحويل 

موظف إلى 

مسؤول مشتريات

في الحكومة 

االتحادية

5,629تدريب 

من موظفي 

الحكومة 

االتحادية

مقدم 60,000<

خدمة مسجل

راء قوانين شراء ومؤسسات تنظيمية ألعمال الش•

على مستوى الواليات والحكومة االتحادية

شراءتطبيق وثائق المناقصات الموحدة  ولوائح ال•

إعداد كوادر وموظفي المشتريات•

فصاح تطبيق معيار بيانات التعاقد المفتوح واإل•

عن المستفيدين الحقيقيين 

بناء نظام تسجيل مقدمي الخدمات، ودمجه مع •
قاعدة بيانات تسجيل الشركات

دني تقرير مستقل صادر عن منظمات المجتمع الم•

: لرصد ومتابعة الموازنة العامة للدولة
www.Budeshi.ng

نظام المشتريات العامة في نيجيريا
ت

البيانا

ت
زا

جا
الن

ا

http://www.budeshi.ng/


كيفية إدارة قضايا االقتصاد السياسي

علىالمؤسسيالطابعإضفاء:النتيجة

عندالمشترياتمجالفيالحديثةالممارسات

الموازنةتنفيذ

وجهوداإلصالح؛داعميمعالجادةالمشاركة:المنهجية

المصلحةوأصحابالسياسيينبالقادةالخاصةالتوعية

منظماتمعوالمشاركةاإلصالح؛ومعارضياألساسيين

ركاءشمعوالتعاونللجماهير؛الجادوالتنويرالمدني؛المجتمع

لوالتواصاالتصالاستراتيجيةمنواالستفادةالتنمية؛



مازالت 
مةالتحديات قائ

ضعف النظم على االحتيال والفساد

ضعف/مستوى البالد

ةأدوات الرقابة الداخلي

ممارسات غير كافية 

للحرمان من المشاركة

قدرات/ضعف بيانات

الشراء

عدم وجود مراقبة 

داخلية



تتطلب االتجاهات 

الحالية في مجال 

المشتريات أن يكون 

ين بمقدور الخبراء المهني

في مجال المشتريات 

ي اتخاذ قرارات مستقلة ف

مجال االختصاص

ضرورة تحقيق المهنية في أعمال المشتريات

دعيم رأس المال تتدعو الخطة الوطنية الرئيسية المتكاملة للبنية التحتية إلى 

ي، واإلبداع البشري، الذي يتمتع بالقدرة على المنافسة على الصعيد العالم

لمساهمة في على المستويات الثقافية والفنية والتكنولوجية، والقدرة على ا

السالمةتحقيق التنمية على المستوى الوطني على نحو يتسم بالنزاهة و

يتطلب استخدام 
ات تكنولوجيا المعلوم
في اإلنفاق العام 
وجود موظفي 
ن مشتريات يتمتعو
بالمهارات  في 
ا استخدام تكنولوجي
المعلومات 
واالتصاالت



معايير مشروع تعزيز المشتريات المستدامة وال)التعاون في بناء القدرات 
(SPESSE/ البيئية واالجتماعية

بناء القدرات

القطاع الخاص المنظم❖
المجموعات الصناعية❖
الموردون/المقاولون❖
المهندسون االستشاريون❖
الجامعات األجنبية❖
مؤسسات التدريب❖

مجموعة القمة االقتصادية في ❖
نيجيريا

منتدى حكام واليات نيجيريا❖

البنك األفريقي للتنمية❖
بنك التنمية للبلدان األمريكية❖

ةالوكالة األمريكية للتنمية الدولي❖
ةوزارة التنمية الدولية البريطاني❖

االتحاد األوروبي❖
منظمات المجتمع المدني❖

جيريامجلس تسجيل المهندسين في ني❖

جمعية المهندسين النيجيريين ❖
مجلس تسجيل المعماريين❖

مينمعهد المساحين العقاريين والمقي  ❖
نقابة المحامين النيجيريين ❖

العاملون في المجال❖

الحكومة االتحادية❖
الوزارات واإلدارات والهيئات❖
الجامعات االتحادية❖
المؤسسات التنظيمية ❖

NUC, NESRA, BPP,) 
NOSRA, etc.)

القطاع الخاصالقطاع العام

األطراف الفاعلة 
غير التابعة للدولة، 

بنوك التنمية 

متعددة األطراف، 

وشركاء التنمية

الهيئات 

المهنية



ز لماذا مشروع تعزي
المشتريات 

ر المستدامة والمعايي
/عيةالبيئية واالجتما
SPESSE؟

والتحديث؛اإلصالحيعوقالحساسةالمهاراتنقص•

تواجهالتيالمخاطرمنتحدالبشريالمالرأسقوة•
المطلوبالخاصاالستثماروتشجعالخاص،القطاع
ويؤدي.الفقرمنوالحدالعملفرصوخلقالنمولتحقيق
نفاقاإلفيالجودةتحقيقإلىالبشريالمالرأستحسن
.مستنيرنحوعلىاالستثمارقراراتواتخاذالعام

والخاصةواالجتماعيةالبيئيةالمهاراتدمجشأنمن•
لتنميةاتعزيزوالخاصالعامالقطاعينفيبالمشتريات
.نميةالتجهودفيالمالمقابلالقيمةوتحقيقالمستدامة



تصميم المشروع بناء على األدلة والبيانات

ترياتالطلب على المعايير البيئية واالجتماعية والخاصة بالمش
32,336:دورات قصيرة:   المسار أ❖

10,139:  شهادات متقدمة:   المسار ب❖

5,746:  دبلومات الدراسات العليا:   المسار ج❖
2,468:درجة الماجستير:   المسار د❖

6,052:  درجات البكالوريوس:   ـالمسار ه❖

56,741:                   إجمالي الطلب❖

المخرجات المتوقعة

(التحفيز من خالل المؤشر المرتبط بالصرف)
12,000:                 دورات قصيرة:  المسار أ❖

5,000:     شهادات متقدمة:  المسار ب❖

1,900: دبلومات الدراسات العليا:  المسار ج❖

1,140:           درجة الماجستير:  المسار د❖

1,200:  درجات البكالوريوس:  ـالمسار ه❖
21240(:         مراكز التميز)اإلجمالي ❖

(4000تماد المعايير البيئية واالجتماعية والخاصة بالمشترياتاع❖
للمشتريات% 66منها 



إلنجاز مشروع تعزيز ( NgREN)االستفادة من شبكة البحوث والتعليم في نيجيريا 
SPESSE/المشتريات المستدامة والمعايير البيئية واالجتماعية

أساسية على تتيح الشبكة الوطنية للبحوث والتعليم منصة ربط•

المستوى الوطني تربط بين المؤسسات المشاركة، ومن

يمها خاللها يتم تقديم مجموعة من الخدمات اإللكترونية وتعم

األعضاء المشاركين/بين المؤسسات

االت وتستعين هذه الشبكة بتكنولوجيا المعلومات واالتص•

ر سبل لتعزيز االتصاالت والتعاون بين المؤسسات، وتوفي

ةوصول الجميع إلى المعرفة عبر الحدود الوطنية والدولي

ات التعليم مؤسس)كما تساند دوائر البحث والتعليم في نيجيريا •

حثية، العالي، والمؤسسات الحكومية المعنية، والمؤسسات الب

فيات، والمدارس االبتدائية والثانوية، والمكتبات، والمستش

(والمتاحف، وغير ذلك من المؤسسات العامة



ماعية نهج مستدام لمشروع تعزيز المشتريات المستدامة والمعايير البيئية واالجت

وشبكة البحوث والتعليم في نيجيريا 

يريا في تم تأسيس شبكة البحوث والتعليم في نيج•

لي بتمويل من مشروع سانده البنك الدو2012عام 

وظل هذا المشروع قائما منذ ذلك التاريخ بالجهود
الذاتية

وسيعمل مشروع تعزيز المشتريات المستدامة•

لتكلفة والمعايير البيئية واالجتماعية على توفير ا

بناء بدال من)من خالل المشاركة في الشبكة القائمة 

ة ، وفي الوقت نفسه ستنمو شبك(شبكة جديدة

على البحوث والتعليم بصورة طبيعية،  وستعمل

هاخفض التكاليف على المؤسسات المرتبطة ب

ضمان أفضل أداء للشبكة من خالل وجود بنود •

تتناول الزيادة في أعداد الموظفين

يضمن هذا النموذج استدامة مشروع تعزيز •

جتماعية المشتريات المستدامة والمعايير البيئية واال

اعند أقفاله في السنوات الخمس القادمة وما بعده



كيف ستعمل المهارات البيئية واالجتماعية والخاصة 
ريابالمشتريات على التصدي لتحديات التنمية في نيجي

تحسين 

الحوكمة

تعزيز 

القدرات 
األثر

فاءةكوزيادةالمشروعات،تخطيطتحسينخاللمنالخدماتتقديمتحسين

لقياسراتالخبوتحسينبالفعالية،يتسمنحوعلىالعقودوإدارةالمشتريات،

المشروعاتأداء

والمشروعاتالتحتيةالبنيةمشروعاتمنقويةمجموعةوتجهيزإعداد(أ)

الاالمتثومتابعةرصدسيؤدي(ب)البنوك؛خاللمنتمويلهايمكنالتي

اماستخدزيادة(ج)والفقر؛منالحدإلىواالجتماعيةالبيئيةللمعايير

الرقميةالتكنولوجيا

هتواجالتيالمخاطرمنالحدشأنهامنالتيالعاماإلنفاققراراتتحسين

البنيةافقمرفيالكبيرالعجزلسدالمطلوبةاستثماراتهوزيادةالخاصالقطاع

التحتية

القرارات 

الجيدة



!شكرا جزيال لكم


