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منهجية التقييم الذاتي لقدرات وموارد مؤسسات المنافسة
االسكوا

الخلفية
انطالقاً من الدور المركزي الذي تؤديه المؤسسات العامة في مجمل مراحل عملية التنمية الوطنية وتماشياً مع
مقاصد الهدف  16من خطة التنمية المستدامة لعام 2030
تولي اإلسكوا أهمية قصوى لعملية اإلصالح المؤسسي لمساعدة حكومات الدول األعضاء على بناء قدرات
المؤسسات العامة ومواردها المادية والبشرية وتعزيز الكفاءات المهنية لدى قيادات وموظفي القطاع العام
والخدمة المدنية
طورت اإلسكوا منهجيةً لتقييم القدرات المؤسسية تالئم أوضاع الدول العربية ،من إدارية وتنموية وثقافية وسياسية
ّ
الهدف هو ابتداع آليات ووسائل دعم للمؤسسات الحكومية تكون فعّالة ويطبقّها المسؤولون أنفسهم في برامج
الدعم والتطوير والتدريب
ميزات هذه المنهجية:
التدرب على إتقانها
• مرونة عالية تجعلها طيّعة في االستعمال وفي
ّ
• هي مناسبة لتقييم القدرات في مؤسسات مختلفة أو أقسام في مؤسسة واحدة أو أفراد في قسم واحد
02

مقدمة
تهدف المنهجيات المختلفة لتقييم فعالية مؤسسات المنافسة بشكل أساسي إلى تحقيق أمر من
أمرين:

• التقييم المسبق
• التقييم الالحق لتقييم األثر الناتج عن السياسات والقرارات

لتقدير األثر المفترض للسياسات والقرارات

أشكال التقييم:
• تقوم به سلطات المنافسة
• يقوم به خبراء خارجيين (التقييم المستقل من طرف ثالث)
• كليهما
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منهجيةًالتقييمًالمؤسسيًالمطورةًمنًاإلسكوا
• هي عملية ذاتية تهدف الى تقييم قدرات وموارد سلطات المنافسة البشرية والمادية والتقنية وكذلك
تفييم فعالية اإلطار المؤسسي لسلطات المنافسة

• عملية التقييم تتم بشكل أساسي بناءً على تحليل دقيق للظروف المحلية وللتحديات والمبادالت التي
تواجهها الدول وهيئات المنافسة في المنطقة العربية
• هي المنهجية مكملة للمنهجيات األخرى
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عناصرًمنهجيةًالتقييم

تحديدًاألولوياتً
الظرفية

المواردًالمتاحةً
فيًالظرفً
الخاص

التعيينًال ُمعلنً
وال ُمسبقًلألولوياتً
المناسبةًللظرفً
الخاصً،معًماً
يحملهًمنًتحدياتً
وفرص.

المواردًالبشريةً
والمواردًالماديةً
واحتياجاتًاألعمالً
المقررةًوفقً
األولويات

القدراتً
المؤسسية

العنصرًالذيًيُتوخىً
منهًسدًالثغراتً
الناتجةًعنًتغيًرً
الظرفًوماًينتجً
عنهًمنًتغيرًفيً
األولوياتًوالخطط
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أهدافًالمنهجية

التقييمً
الموضوعي

التفعيلً
المؤسسي

التطويرً
االختباري

تمكينًالمؤسساتً
المعنيةًمنًقياسً
قدراتهاًذاتياًوتحديدً
مكامنًالقوةًوالضعف
وماًتتطلبهًمنًمواردً
واحتياجاتًوتحديدً
دوريةًالتقييمً
والمراجعةًالمناسبتين

تمكينًهيئاتًالمنافسةً
منًزيادةًفعاليتهاًفيً
تحملًمسؤولياتهاًوفقً
األولوياتًالخاصةً
بالظرفًالراهنً
والمواردًوالقدراتً
المكتسبةًمنًبرامجً
الدعمًوالتدريب

تمكينًمؤسساتً
المنافسةًالمعنيةًمن
االستفادةًمنًتعزيز
قدراتًمؤسساتً
أخرىًفيًالبيئةًنفسها
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نطاقًوأبعادًمنهجيةًالتقييم
ضمنًسلطةًمنافسةًواحدة
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دراسة قدرة واحدة أو مجموعة
قدرات مؤسسية معينة ضمن
بالمنافسة،
معينة
مؤسسة
والتع ّمق في دراسة المعطيات
والمعلومات والبيانات التي ُجمعت
حول السلطة المعنية
ما يعزز صحة قياس القدرات
وتحديد مكامن القوة والضعف
فيها وأسبابهما ومدى الحاجة إلى
الموارد أو توفرها

بينًعدةًمؤسساتًحكوميةًمعنيةً
بالمنافسة
يتيح العمل المشترك هذا إضافة
إلى النتائج المذكورة سابقا،
البحث في آفاق التعاون وتبادل
والتنفيذ
والتخطيط
الموارد
المشتَركين

بينًمؤسساتًحكوميةًوغيرً
حكوميةًمعنيةًبالمنافسة

باإلضافة إلى النتائج المذكورة
سابقا ،يتيح العمل المشترك
االستفادة من التعرف على
الجوانب المختلفة لقضايا المنافسة
المطروحة والقدرات أو الموارد
المشتركة المطلوبة ،بدالً من
النظر في القدرات المؤسسية كالً
على انفراد فحسب

محاورًومواضيعًمنهجيةًالتقييمً
اإلطارًالقانوني
فهم نطاق ومضمون قانون المنافسة؛ معرفة السلطات المعطاة لمؤسسة المنافسة بموجب القانون؛ دور وصالحيات سلطات
الوصاية والسلطات األخرى ،معرفة االستثناءات المحددة في القانون؛ الخ.

اإلطارًالمؤسسي
معرفة طبيعة مؤسسة المنافسة ،تركيبتها ،صالحياتها واختصاصاتها ومهامها مواردها وميزانيتها ،آليات ومنهجية عملها ،خطط
عملها ،فرص تطوير وتدريب الموارد البشرية

اإلطارًالسياسيًوالتنظيميًالعام
موقع مؤسسة المنافسة ضمن الهيكل المؤسسي العام؛ تقاطع الصالحيات في قطاعات تمتلك مؤسسة المنافسة اختصاصا
مشتركا مع منظمي القطاع؛ التحديات السياسية والقدرة على إنفاذ القانون؛ االتفاقيات والقوانين التي تحد أو تتداخل مع
قانون المنافسة؛ الخ.

إطارًالشراكاتًوالتعاونًوالمناصرةً
رفع مستوى الوعي وبناء القدرات ألصحاب المصلحة ،مناصرة السياسات حول موضوع المنافسة ،الشراكات والتعاون
مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية ،التعاون مع وسائل االعالم،؛ الخ.
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مراحلًوخطواتًمنهجيةًالتقييمًالذاتية

المرحلةًاألولى
تشكيلًالفريق
والتحضيرًللتقييم:

المرحلةًالثانية
إجراءًعمليةًالتقييم:

المرحلةًالثالثة
تحديدًاألولوياتًوبرامجًرفعً
القدرات:

 -4تقييمًالقدرات
 -1فهمًالسياق
 -2جمعًالبياناتًاألولية
 -3تحديدًالنطاقًوالمنهجية

 -5استعراضًالنتائجًوتحليلهاً

 -6تحديدًأولوياتًبرامجًتطوير

والمصادقةًال ُمسبقةًعليهاً

القدراتًوالتدريبًومجاالتًالدعمً
بناءًعلىًمعطياتًونتائجًالتقييم
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شكراً
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