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  جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
 )املعين باالشتراء(الفريق العامل األول 

  الدورة احلادية والعشرون
        ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠-١٦نيويورك، 

دليل االشتراع املنقَّح املزمع إرفاقه بقانون األونسيترال النموذجي     
      الشتراء العموميل

      رة من األمانةمذكّ    
    ةإضاف    

ع إرفاقـه بالفـصل اخلـامس مـن         تتضّمن هذه اإلضـافة مقترحـاً بـشأن نـص الـدليل املزمَـ               
 طلب االقتراحـات املقتـرن      علىالشتراء العمومي، يشمل تعليقاً     لقانون األونسيترال النموذجي    

  ).٣٥ و٣٠املادتان (واملادتني ذوايت الصلة من الفصل الثاين ) ٤٩املادة (حبوار 
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    األونسيترال النموذجيدليل اشتراع قانون
      الشتراء العموميل
      التعليق على كل مادة على حدة  - اجلزء الثاين

إجراءات املناقصة على مرحلتني، وطلب االقتراحات   -الفصل اخلامس    
املقترن حبوار، وطلب االقتراحات املقترن مبفاوضات متعاقبة، والتفاوض 

      )تابع(التنافسي، واالشتراء من مصدر واحد 
      )تابع(طرائق االشتراء   - باء  

    طلب االقتراحات املقترن حبوار  - ٢  
    وصف عام واعتبارات السياسة العامة

طلب االقتراحات املقترن حبوار هو إجـراء يهـدف إىل اشـتراء ِسـلع وخـدمات معقَّـدة                    -١
لــول واالســتخدام املعتــاد يف طريقــة االشــتراء هــذه هــو االشــتراء اهلــادف إىل التمــاس ح. نــسبياً

 عمليـات اشـتراء مـستدامة أو    إجـراء مبتكرة ملسائل تقنية مثل االقتـصاد يف اسـتهالك الطاقـة أو           
يف مثـل هـذه احلـاالت قـد تكـون هنـاك حلـول تقنيـة                 . االحتياجات املتعلقة بالبنية التحتيـة    تلبية  
ح الـري طاقـة  ( مصدر آخـر  بدللطاقة  لاستخدام مصدر ما    و عةاختيار مواد متنوّ  يمكن  ف ،خمتلفة

 ).أنواع الوقود األحفوريأو بدل  ية الشمسبدل الطاقة

**] تــشعُّبيةوصــلة [**مــة هــذا الفــصل دِّ مقُتبــيِّنوتنطــوي طريقــة االشــتراء علــى حــوار   -٢
ين واملقاولني مـن أن يـستوعبوا       ورِّداهلدف من هذه الطريقة هو متكني امل      فإنَّ  وباختصار،  . طبيعته

احلـوار معهـا، حـسبما هـو مبـيَّن يف طلبـها اخلـاص بتقـدمي                 احتياجات اجلهة املشترية، مـن خـالل        
وُيعترب احلـوار، الـذي قـد يـشمل جمموعـة مـن املراحـل، تفـاعالً بـني اجلهـة املـشترية                . االقتراحات

ــة فيمــا يتعلــق مبــدى اســتيفاء اقتراحــاهتم     ورِّدواملــ ــة والنوعي ين أو املقــاولني بــشأن اجلوانــب التقني
 احلوار اآلثـار املاليـة حللـول        يتناولوقد  . جلوانب املالية القتراحاهتم  الحتياجات اجلهة املشترية، وا   

 احلوار ال ُيقصد منه، كما هي احلال يف املناقصة           أنَّ إالّ. تقنية بعينها، مبا يف ذلك السعر أو نطاقه       
 .على مرحلتني، إجراء مفاوضات ملزِمة أو املساومة من جانب أي طرف من أطراف احلوار

ة على هذا النوع من احلـوار تفيـد اجلهـة املـشترية يف اشـتراء                 الطرائق املبنيَّ  وقد ثبت أنَّ    -٣
ــدما تكــون التكــاليف املترتّ  األصــناف ــة علــى عــدم الــدخول يف   واخلــدمات املعقّــدة نــسبياً عن ب
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ين مرتفعـة، يف حـني تكـون املكاسـب االقتـصادية اجملنيـة مـن االخنـراط يف                   ورِّدمفاوضات مع امل  
  حيـث ُيتـاح    األعمال املعمارية أو اإلنـشائية،    ذه الطرائق مناسبة مثالً يف اشتراء       وه. العملية بّينة 

 تقيـيم مهـارات وخـربات       ويتعـذَّر العديد من احللول املمكنة لتلبيـة احتياجـات اجلهـة املـشترية،             
وال يكــون هنــاك تعقيــد علــى املــستوى .  أو املقــاول الشخــصية إال بواســطة املفاوضــاتورِّداملــ

ففي مشاريع البنية التحتية، مثالً، قد تكـون هنـاك مواقـع وأنـواع خمتلفـة مـن                : ورةالتقين بالضر 
ومتكّن هـذه الطريقـة اجلهـة املـشترية يف هـذه احلـاالت مـن                . رات الرئيسية ل املتغيّ اإلنشاءات متثّ 

 .ي احتياجاهتا ومن احلصول على هذه احللول حتديد أفضل احللول اليت تلّب

 إذا ناقشت اجلهة املشترية حلوالً تقنية حمتملة مـع          هنبأا الشأن،   وينبغي التذكري، يف هذ     -٤
 أو مقـاول حمتمـل وصـاغت، بنـاء علـى ذلـك، بيانـاً مبتطلباهتـا التقنيـة كمـا هـو احلـال يف             مـورِّد 

 أو املقاول تضارباً يف املصاحل أثناء املناقـشات مـع   ورِّد لذلك املاملناقصة على مرحلتني، اعُترب أنَّ    
ين أو مقــاولني آخــرين أثنــاء ورِّدية، ومزيــةً تنافــسية غــري منــصفة الحقــاً مقارنــة مبــاجلهــة املــشتر

وصـــلتان [** والتعليـــق الـــوارد عليهـــا ٢١وكمـــا تبـــّين املـــادة . إجـــراءات االشـــتراء الالحقـــة
وبـذلك ميكـن    .  أو املقاول من إجراءات االشـتراء      ورِّد، فإنه ينبغي استبعاد ذلك امل     **]بيتانتشعُّ

جراءات طلب االقتراحـات املقتـرن بـاحلوار احلالـة غـري املرغوبـة الـيت ُيـستبَعد فيهـا                    أن تتفادى إ  
 . حمتمل يستويف املتطلبات من املشاركة يف االشتراء املعينمورِّد

ونظراً ألنَّ احلوار ينطوي عادة على إجـراءات معقّـدة وتـستغرق وقتـاً طـويالً، فينبغـي                    -٥
 البـسيطة   لألصـناف  تكون فوائـدها مناسـبة، وأالّ ُتـستخدم          أالّ ُتستخدم هذه الطريقة إالّ عندما     

ولــيس . ينورِّدالــيت ُتــشترى يف العــادة بواســطة طرائــق اشــتراء ال تنطــوي علــى التفاعــل مــع املــ 
اهلدف من طريقة االشتراء هذه أن تنطبق مثالً على احلـاالت الـيت تـستدعي إجـراء مفاوضـات                   

القـانون النمـوذجي     ُيجيـز إذ  (افـسية كافيـة     بسبب االستعجال أو بسبب عـدم وجـود قاعـدة تن          
). استخدام املفاوضات التنافسية أو االشتراء من مصدر واحـد يف إطـار     يف هذه احلاالت     املنقَّح

ــة و      ــوّخى إالّ إدخــال حتــسينات تقني ــوع املفاوضــات الــيت ال تت ــاول هــذه الطريقــة ن أو /وال تتن
  .  املقتـــرن مبفاوضـــات متعاقبـــةخفـــض األســـعار، علـــى النحـــو املقـــّرر يف طلـــب االقتراحـــات  

ــستخدم فيهــا إجــراءات املناقــصة علــى       وال ُيقــصد هبــا أن تنطبــق يف احلــاالت الــيت ينبغــي أن ُت
أي عنـدما حتتـاج اجلهـة املـشترية إىل صـقل             - من هـذه املـادة       ١مرحلتني وفقاً ألحكام الفقرة     

تـشمل  (راء وشـروطه  احتياجاهتا االشترائية وتتوخى صـياغة جمموعـة واحـدة مـن أحكـام االشـت       
 .، ميكن على أساسها تقدمي العطاءات)املواصفات

ومثلما هـو احلـال يف مجيـع طرائـق االشـتراء مبوجـب القـانون النمـوذجي، فـإنَّ طريقـة                        -٦
سـواء كـان اشـتراء      (االشتراء هذه ال ُيقصد هبـا أن ُتـستخدم حـصراً يف أيِّ نـوع مـن االشـتراء                    
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مـور املـشتركة أيـضاً بـني هـذه الطريقـة ومجيـع طرائـق                ومـن األ  ). سلع أم إنشاءات أم خدمات    
االشتراء مبوجب القانون النموذجي أنَّ اجلهة املشترية تتمكّن من اختيار طريقـة االشـتراء هـذه                 

تقـدِّر أنَّ هـذه الطريقـة هـي األنـسب يف الظـروف         عنـدما    و ، شروط اسـتخدامها   ىفستوُتعندما  
 القواعـد   فإنَّ،  **]تشعُّبيةوصلة  [**مقدمة الفصل اخلامس    وكما يبّين التعليق الوارد يف      . املعيَّنة

ماثلـة قـد تـساعد اجلهـة املـشترية       امل اهليئـات  االشتراء العمومي أو     هيئةرها  واإلرشادات اليت توفّ  
 .يف إجراء ذلك التقييم

وتقتضي هذه الطريقة من اجلهة املشترية إصـدار بيـان باحتياجاهتـا، يتـضمن املتطلبـات                  -٧
ــ ــة املقتَرحــة وتقييمهــا عــن طريــق املقارنــة، وبالتــايل قــد     التقنيــة ال دنيا الســتيعاب احللــول التقني

تقتضي أن يتمتع موظفو االشتراء بقدرات ال تقوم احلاجـة إليهـا يف طرائـق االشـتراء األخـرى،        
ولعـل أحـد   . وخاصة من أجل تفادي استخدام هذه الطريقة بديالً للتحضري املناسـب لالشـتراء        

ة القائمة يف هـذا الـصدد يكمـن يف إمكانيـة إسـناد مـسؤولية حتديـد احتياجـات                    األخطار اخلاص 
املقـاولني، ولـيس اجلهــة    وأين ورِّد املــومـع أنَّ . ين واملقــاولني أو إىل الـسوق ورِّداالشـتراء إىل املـ  

وا  يتولّـ  أن هلـم    فلـيس املشترية، هم الـذين يقـّدمون اقتراحـات لتلبيـة احتياجـات هـذه األخـرية،                 
 .ادرة يف حتديد تلك االحتياجاتزمام املب

 قواعــد مفــصَّلة تــنظّم اإلجــراءات املتعلقــة بطريقــة االشــتراء هــذه، ٤٩ن املــادة وتتــضّم  -٨
 اسـتخدام هـذه الطريقـة      احملتملـة أو إسـاءة       التجـاوزات وهي معدَّة لتشتمل على ضمانات ضـد        

  التقديريـــةوالـــصالحيةومـــع ذلـــك، فإهنـــا حتـــافظ أيـــضاً علـــى املرونـــة . قويـــةوعلـــى ضـــوابط 
يـة مـن     املنـافع املتأتّ   بـدوهنما  تنتفـي    إذالضروريتني للجهة املشترية يف استخدام طريقة االشـتراء،         

وتتواصل مواءمة األحكام مـع صـكّي األونـسيترال بـشأن مـشاريع البنيـة التحتيـة                 . هذا اإلجراء 
 )١(**].تشعُّبيةوصلة ) [**أدناه... انظر الفقرات (املمّولة من القطاع اخلاص 

حتقيـق الـشفافية عـن طريـق اشـتراط          ) أ: (وهتدف تلك الـضمانات حتديـداً إىل مـا يلـي            -٩
إخطــار مجيــع اجلهــات املعنيــة علــى النحــو الــصحيح بــالقرارات الرئيــسية املتخــذة يف بدايــة          
ــات        ــى ســرية املعلوم ــسه عل ــاظ يف الوقــت نف ــها، واحلف ــا ويف هنايت إجــراءات االشــتراء وأثناءه

ــاً وف ــاً ملقتـــضيات املـــادة  احلـــساسة جتاريـ ــلة  [**٢٤قـ احلـــرص علـــى ) ب(؛ و**]تـــشعُّبيةوصـ
موضوعية اإلجراءات وموثوقيتها وإمكانية التنبؤ هبـا، وال سـيما مـن خـالل اشـتراط أن تكـون                   

───────────────── 
أحكام األونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية املمّولة من القطاع اخلاص ودليل  )1(  

 :األونسيترال التشريعي بشأن املوضوع نفسه، املتاحان حىت تاريخ هذا التقرير يف املوقع الشبكي
www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.  
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مجيــع أســاليب حتديــد عــدد املــشاركني يف إجــراءات االشــتراء أو خفــض عــددهم معروفــة مــن  
 التعـديالت املـسموح بإدخاهلـا علـى أحكـام           بداية االشتراء، وكـذلك مـن خـالل تنظـيم نطـاق           

) ج(االشتراء وشروطه وعن طريق منع إجراء مفاوضات بعد تقدمي أفضل العروض النهائيـة؛ و             
ين ورِّدتعزيز املشاركة وضمان معاملة املـ     ) د(تشجيع التنافس الفّعال من خالل اآللية نفسها؛ و       

احلـواَر ممثلـو اجلهـة املـشترية أنفـسهم          واملقاولني معاملة متساوية عن طريـق اشـتراط أن ُيجـري            
ين أو املقـاولني  ورِّدعلى حنو متزامن ومن خالل تنظيم نقل املعلومات من اجلهة املـشترية إىل املـ         

املــشاركني خــالل مرحلــة احلــوار وعــن طريــق وضــع قواعــد للمراحــل الالحقــة إلمتــام احلــوار؛  
املكملـة  حكـام  مبوجـب األ ملة ضمان املساءلة عن طريق اشتراط االحتفاظ بسجالت شـا     ) ه(و

 **].تشعُّبيةوصلة  [**٢٥ املادة الواردة يف

ــاً    ورِّدكمــا أنَّ املــ   -١٠ ــة إذا جــرى الحق ــوا يف املــشاركة يف العملي ــن يرغب ين أو املقــاولني ل
ومثلمـا  . ، إىل وصـف متـاح جلميـع املـشاركني احملـتملني     ة جتاريـ  اليت هلا قيمـة   حتويل اقتراحاهتم،   
   األهنـ فإنَّ اإلجراءات املتعلقة هبـذه الطريقـة تـوفّر ضـمانات يف هـذا املـضمار                هو موّضح أعاله،    

ى إصــدار جمموعــة كاملــة مــن أحكــام االشــتراء وشــروطه ميكــن علــى أساســها تقــدمي   ال تتــوّخ
عليـه الوضـع يف   يكـون  خالفـاً ملـا   (اقتراحات يف أيِّ مرحلـة مـن مراحـل طريقـة االشـتراء هـذه                

ــرحلتني مبقتــ   ــى م ــصة عل ــادة املناق ــشعُّبيةوصــلة  [**٤٨ضى امل ــة  **]). ت ــة عملي ــاح يف بداي وُتت
، وال ميكـن تغيريهـا       وقائمـة مرتَّبـة مبعـايري التقيـيم        االشتراء جمموعة واحدة مـن املتطلّبـات الـدنيا        

 .أثناء اإلجراءات

وينطوي اإلجراء يف حد ذاته على مـرحلتني اثنـتني، ُتـصدر اجلهـة املـشترية يف أوالمهـا                     -١١
ون يف صــياغة ورِّد يــسترشد بــه املــباعتبارهــا مرجعــاً يــورِد وصــفاً ُتبــّين فيــه احتياجاهتــا التماســاً

ــواتج،     . اقتراحــاهتم ــها علــى أســاس الوظيفــة أو األداء أو الن وهــي احتياجــات ميكــن التعــبري عن
 وال يقتـضي هـذا اإلجـراء،   . ن احلد األدىن مـن املتطلّبـات التقنيـة        ولكن من الضروري أن تتضمّ    

وهي طريقة مماثلة له من الناحية اإلجرائية ولكنـها ختتلـف عنـه        (املناقصة على مرحلتني    مقارنة ب 
 .، من اجلهة املشترية صياغة وصف تقين كامل للشيء موضوع االشتراء)اختالفاً جوهرياً

علـى حنـو   "ينبغـي أن ُيجـرى   الـذي   ،وتنطوي املرحلة الثانيـة مـن اإلجـراء علـى احلـوار             -١٢
ين واملقـاولني احلـقَّ يف      ورِّدهذا التعبري يف النص للتشديد على أنَّ جلميـع املـ          وُيستخدم  ". متزامن

كمــا . احلـصول علـى فرصــة متـساوية للمـشاركة يف احلــوار، وأنـه ال توجـد مناقــشات متعاقبـة       
ين أو املقــاولني يف آن ورِّد احلــوار ُيجــرى مــع مجيــع املــبــأنَُّيتــوخَّى مــن التعــبري تــاليف االنطبــاع 

، األمر الذي يقتضي ضمناً أن يشترك يف احلوار موظفو اشـتراء خمتلفـون أو جلـان                 واحد حتديداً 
وقد ُرِئـي أنَّ هـذا املوقـف غـري مرغـوب فيـه ألنـه                . تفاوضية مكوَّنة من موظفي اشتراء خمتلفني     
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 بـشأن   إرشـادات لالطالع على   و. ين واملقاولني معاملة غري متساوية    ورِّدقد يؤدي إىل معاملة امل    
 .أدناه[...] انظر الفقرات  وارإجراء احل

ون واملقـاولون أفــضل العـروض النهائيـة لتلبيــة    ورِّدوبعـد االنتـهاء مـن احلــوار، يقـّدم املـ       -١٣
تلك االحتياجـات، وهـي عـروض قـد تتـشابه يف نـواحٍ معيَّنـة، ولكنـها ختتلـف كـثرياً يف نـواحٍ                         

جلهـة املـشترية   ا هـذه الطريقـة      نمتكِّـ لذا  . أخرى، وخصوصاً فيما يتعلق باحللول التقنية املقترحة      
 . لتلبية احتياجاهتااملتاحة املقارنة بني خمتلف احللول التقنية والبدائل واخليارات من
    

وصلة [**شروط استخدام طلب االقتراحات املقترن حبوار   -٣٠املادة  من ٢الفقرة     
   **]تشعُّبية
. القتراحـات املقتـرن حبـوار     علـى شـروط اسـتخدام طلـب ا         ٣٠ املادة    من ٢ الفقرة   تنص  -١٤

ــنظّم القــانون النمــوذجي طريقــة االشــتراء هــذه بقــدر كــبري مــن التفــصيل لتخفيــف املخــاطر       وي
يف حال استخدامها يف غري موضعها أو من    هذه الطريقة   والصعوبات اليت ميكن أن تنطوي عليها       

 ختفّف الشروط الواردة    وقد.  والقدرة على استخدامها بفعالية    العنايةدون توافر القدر الالزم من      
 دواعــي القلــق إزاء اســتخدام طريقــة االشــتراء هــذه يف غــري موضــعها، وذلــك مبنــع    ٢يف الفقــرة 

استخدامها فعلياً الشتراء سلع ينبغي اشتراؤها عن طريـق املناقـصة أو طرائـق اشـتراء أخـرى أقـل                    
 .مرونةً

 باالستخدام الرئيسي املتوقَّـع     من هذه املادة الشرط املتعلق    ) أ (٢  الفرعية وحتّدد الفقرة   -١٥
تـصوغ  ، موضـوعياً، مـن أن   جلهة املـشترية ا عدم متكُّنلطلب االقتراحات املقترن باحلوار، وهو      

 أنـه يلزمهـا أن تنخـرط يف         وتقـديرها وصفاً مفصَّالً للشيء موضوع االشتراء يف بداية اإلجراء،         
تاحـة الـشيء موضـوع االشـتراء     ين أو مقـاولني قـادرين علـى إ        مورِّدعدة مراحل من احلوار مع      

وجيــب علــى اجلهــة املــشترية يف  . مــن أجــل إجيــاد حلــول مقبولــة ترضــي احتياجاهتــا االشــترائية  
املمارسة العملية أن تكون قادرة على وصف احتياجاهتا العامة يف بداية االشتراء علـى مـستوى           

لـــشرط أنَّ عـــدم كفايـــة ويبـــّين هـــذا ا). أو متطلّبـــات األداء أو النـــواتج(املتطلّبـــات الوظيفيـــة 
التخطيط سيؤدي علـى األرجـح إىل فـشل االشـتراء؛ وهـو شـرط ضـروري أيـضاً لكـي يتـسىن                        

ين أو ورِّد إىل توفريهـا، ومتكـني املـ   ٤٩توفري احلد األدىن من املتطلّبات التقنيـة الـيت تـدعو املـادة            
 .املقاولني من املشاركة بفعالية

إىل اشـتراء يتطلـب إجيـاد حـل مـصمَّم      ) ب( الفرعيـة    كما تشري احلالة املبّينـة يف الفقـرة         -١٦
حفـظ الـسجالت القانونيـة،      مـن أجـل     تكنولوجيا املعلومـات    لمثل نظام   (وفق الغرض املقصود    
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، وإىل حالـة  ) كأن يكـون الوصـول إليـه متاحـاً ألمـد طويـل           معيَّنةالذي قد يستلزم توفري مسات      
، )ج(ط الثالــث الــوارد يف الفقــرة الفرعيــة أمــا الــشر. يكــون فيهــا التفــوق الــتقين أمــراً جوهريــاً

شرط عـادةً  الـ  ويـشمل هـذا  . لدولةل األساسية األمنيةصاحل املفيشري إىل االشتراء من أجل محاية  
الــيت أو / للغايــة ومعقَّــد فيهــا اشــتراء شــيء يلــزمقطــاعي األمــن والــدفاع يف احلــاالت الــيت قــد  

 الوقــت نفــسه اختــاذ تــدابري حلمايــة   للغايــة، وتــستدعي يفةمعقَّــدإمــداد شــروط تنطــوي علــى 
 .املعلومات السرية

مطــابق ) د(والــشرط األخــري بــشأن اســتخدام هــذه الطريقــة الــوارد يف الفقــرة الفرعيــة   -١٧
حيـث ُتجـرى مناقـصة مفتوحـة لكنـها تبـوء        -ألحد شروط استخدام املناقـصة علـى مـرحلتني          

. لّل أسـباب فـشل املناقـصة املفتوحـة    وجيب على اجلهة املشترية يف هذه احلاالت أن حت      . بالفشل
ويف حال خلصت اجلهة املـشترية إىل أنَّ اسـتخدام املناقـصة املفتوحـة مـرة أخـرى أو اسـتخدام                     

وصــلة [**أيِّ واحــدة مــن طرائــق االشــتراء مبوجــب أحكــام الفــصل الرابــع مــن هــذا القــانون    
ا تواجـه صـعوبات يف صـياغة        من شأنه أال ُيكلَّل بالنجاح، فقد ختلـص أيـضاً إىل أهنـ            **] تشعُّبية

وينبغــي أن تــسترشد اجلهــة . شــروط االشــتراء وأحكامــه بدقــة كافيــة يف بدايــة عمليــة االشــتراء
 بـني املناقـصة علـى مـرحلتني وفقـاً ألحكـام             االختياراملشترية بأسباب فشل املناقصة السابقة يف       

  وار وفقــاً ألحكــام مــن هــذه املــادة وتقــدمي طلــب اقتراحــات مقتــرن حبــ) ب (١الفرعيــة الفقــرة 
ولكـي تـتمكن اجلهـة املـشترية مـن اسـتخدام إجـراءات        . من املادة نفسها) د( ٢الفرعية الفقرة  

 مـن   واحدةطلب االقتراحات املقترن حبوار، فإنَّ عليها أن ختلص إىل أنَّ صياغة جمموعة كاملة              
ين أو ورِّد املــشــروط االشــتراء وأحكامــه أمــر متعــذّر أو غــري مناســب، وعليــه فــإنَّ احلــوار مــع   

 .املقاولني ضروري لنجاح عملية االشتراء

 فرض شروط حصرية علـى اسـتخدام طريقـة االشـتراء هـذه، فـإنَّ القـانون                  وإضافة إىل   -١٨
ــة الســتخدامها      ــة خارجي ــصدار موافق ــة اشــتراط است ــشري إىل إمكاني ــنقَّح ي وإذا . النمــوذجي امل

موافقة مسبقة من سلطة معيَّنـة علـى هـذا    قّررت دولة مشترعة أن تنص قوانينها على استصدار  
ــام         ــني قوســني يف األحك ــواردة ب ــة ال ــارة االفتتاحي ــشترع العب ــا أن ت االســتخدام، فيجــب عليه

عتبــارات الــسياسة العامــة فيمــا يتعلــق بآليــات ال لالطــالع علــى مناقــشة (.٢االفتتاحيــة للفقــرة 
وقــد **]. تــشعُّبيةوصــلة [**أعــاله  مــن التعليــق العــام الــوارد **املوافقــة املــسبقة، انظــر البــاب 

أُدرِجت اإلشارة االستثنائية إىل آلية املوافقة املسبقة يف هذه احلالة لتنبيه الدول املـشترعة إىل أنَّ                
اختاذ تدابري أرفع مستوى ملراقبة استخدام طريقة االشتراء هذه قد يكون مـربَّراً يف ضـوء مساهتـا                  

لـى حنـو جـائر، وهـو أمـر قـد يكـون ختفيفـه صـعباً يف          اخلاصة اليت تعّرضها خلطـر اسـتخدامها ع     
 ُيتــرك للدولــة املــشترعة أمــر تعــيني ســلطة  فإنَّــهوإذا ُســّنت األحكــام، . بعــض الــدول املــشترعة
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سـتتوقَّف  املوافقة وصـالحياهتا يف إجـراءات االشـتراء، وال سـيما إذا كانـت هـذه الـصالحيات                   
 لتـشمل أيـضاً شـكالً       سـتمتد ة االشتراء هذه أو     اجلهة املشترية املوافقة على استخدام طريق     مبنح  

 .ما من أشكال اإلشراف على طريقة تناول اإلجراءات
    

االلتماس يف طرائق االشتراء من خالل طلب االقتراحات وانطباقُه بوجه   - ٣٥املادة     
    **]تشعُّبيةوصلة [**خاص على طلب االقتراحات املقترن باحلوار 

.  طلـب االقتراحـات  مـن خـالل  اللتمـاس يف طرائـق االشـتراء        ا ٣٥تنظم أحكـام املـادة        -١٩
 وغـري املقيَّـد     العلـين االلتمـاس   ب يف األخـذ   مبقتضى القـانون النمـوذجي       التكميلية القاعدة   وتتمثل

 مــن اإلرشــادات اخلاصــة ** يف البــاب املــصطلح، حــسبما ورد تفــسري ذلــك الطرائــقيف هــذه 
 وغـري املقيَّـد     العلـين وينطـوي االلتمـاس     **]. بيةتـشعُّ وصـلة   [**باجلزء الثـاين مـن الفـصل الثـاين          

ــع        ــائق االلتمــاس إىل مجي ــه وث ــشاركة يف االشــتراء، وتوجي ــدعوة إىل امل ــى إصــدار إعــالن لل عل
ــستجيب لإلعــالن، ومتحــيص مــؤهالت وعــروض املــ     ــيت ت ــذين  ورِّداجلهــات ال ين واملقــاولني ال

 . يقّدمون عطاءات أو غريها من العروض

 واسـتخداَم   التكميلية، يف إجراءات طلب االقتراحات، ختفيف القاعدة        وتتيح األحكام   -٢٠
ين أو  ورِّدااللتماس املباشر إذا كان الشيء موضـوع االشـتراء متاحـاً لـدى عـدد حمـدود مـن املـ                    

املقــاولني، وهــي حالــة ُيحتمــل أن تنــشأ يف الظــروف الــيت يتــاح فيهــا إجــراء طلــب اقتراحــات   
 أيــضاً بالتمــاس اقتراحــات مــن مجيــع التكميليــةم القاعــدة ويــرهتن ختفيــف أحكــا. مقتــرن حبــوار

، **]تـشعُّبية وصـلة   [**٣٥ املـادة   مـن ) أ (٢ الفقرة الفرعيـة     انظر(ين أو املقاولني    ورِّدأولئك امل 
وصـلة   [**٣٥ املـادة     مـن  ٣ الفقـرة    وكذا بنشر إشعار علـين مـسبق باالشـتراء مبوجـب أحكـام            

ذه املتطلبــات وعواقبــها، ال ســيما العواقــب النامجــة عــن هلــ الع علــى مناقــشةلالطِّــ**]. تــشعُّبية
انظــر التعليــق علــى االلتمــاس ، ين غــري معــروفني نتيجــةً لإلشــعار املــسبق مــورِّدخطــر مــشاركة 

 )٢(.**]تشعُّبيةوصلة [** الفصل الرابع مقدِّمةالوارد يف 

أويل، فـإنَّ   وإذا ما سبقت إجراءاِت طلب االقتراحات املقتـرن حبـوار إجـراءاُت تأهيـل                 -٢١
 الـــيت تقتـــضي ،**]تـــشعُّبيةوصـــلة  [**١٨االلتمـــاس خيـــضع للَـــوائح منفـــصلة مبوجـــب املـــادة 

وصـلة   [**٣٣أحكامها أيضاً القيام بالتماس دويل بالطريقـة نفـسها املنـصوص عليهـا يف املـادة                 
**]. تـشعُّبية وصـلة   [** املـادتني    تلكمـا اإلرشادات يف التعليـق علـى       ويرِد مزيد من    **]. تشعُّبية

───────────────── 
 فهل يرى الفريق .لتماستقدَّم عن طريق االفض أي اقتراحات مل لجهة املشترية برأنه ال يؤذن ليعين ذلك  )2(  

  ناقشة الطريقة اليت ينبغي للجهة املشترية أن تنظر هبا يف مثل هذه االقتراحات؟ملالعامل ضرورة 
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ــع املــ        ــب االقتراحــات جلمي ــوفَّر طل ــل األويل، ي ــراءات التأهي ــاز إج ــد إجن ــستوفني ورِّدوبع ين امل
 .لشروط التأهيل األويل

الـوارد  علـى االلتمـاس،   يل، حسبما هو موضَّح يف التعليق   وَّ إجراءات التأهيل األ   وحتدِّد  -٢٢
ين ورِّد املـ ،**]تـشعُّبية وصـلة  [** ١٨، ويف التعليـق علـى املـادة        يف اجلزء الثاين من الفصل الثاين     

، إال أهنــا ال تـشكل طريقــة لتحديـد أعــداد املـشاركني ألهنــا تنطـوي علــى     املـؤهلني أو املقـاولني  
وتنطــوي هــذه الطريقــة علــى خاصــية  . إجــراء اختبــار للمــؤهالت يفــضي إىل التأهــل أو عدمــه 

راء سيستثمرون قـدراً كـبرياً مـن     ين أو املقاولني املشاركني يف االشت     ورِّد وهي أنَّ امل   متأصلة فيها 
 املـشاركة يف عمليـة االشـتراء        يثبط عزمهم عـن    وسوف   ،اركتهم هذه وقتهم ومواردهم يف مش   

ــة للفــوز بالعقــد املــراد إرســاؤه يف هنايتــها    وتواجــه اجلهــة . إن مل تكــن هنــاك أيــة فرصــة معقول
ن واملقاولني احملـتملني أوليـاً،      ديرِّ أعداد كبرية من املو    تأهُّلاملشترية يف هذه احلالة خطر احتمال       
ــع املــ    ــسمح جلمي ــايل جيــب أن ُي ــشاركة يف اإلجــراءات  ورِّدوبالت ــاً بامل ــؤهلني أولي ــذلك . ين امل ل

مـن حتديـد    عمليـة متكّـن اجلهـة املـشترية         على   إجراءات طلب االقتراحات املقترن حبوار       تنطوي
 التــايلد وصــفه يف البــاب ، الــذي يــر"األوَّيلاالختيــار " وتــسمى ،عــدد مناســب مــن املــشاركني

وجيــب، عنــد اتبــاع إجــراءات االختيــار األويل، تــوفري طلــب االقتراحــات .  بــاإلجراءاتاملتعلــق
 .ين الذين جيري اختيارهم أولياًورِّدجلميع امل

 إضــافة إىل الــيت تــشترط التماســاً دوليــاً،  التكميليــةاالســتثناءات مــن القاعــدة وتــشمل   -٢٣
ــع فيهــا ع   ــيت تّتب ــادة     احلــاالت ال ــاً ألحكــام امل ــل األويل وفق ــة االشــتراء إجــراءات التأهي  ١٨ملي

. ٣٥مـن املـادة     ) ج(و) ب (١  الفـرعيتني  نيالفقـرت احلـاالت الـواردة يف       ،**]تشعُّبيةوصلة  [**
 ٤ الفقـرة    مـع االسـتثناءات الـواردة يف      ) ج (١  الفرعيـة  وتتطابق االستثناءات الواردة يف الفقـرة     

 بعمليــات االشــتراء احملليــة وذات القيمــة وهــي تتعلــقة املفتوحــة،  بــشأن املناقــص٣٣املــادة مــن 
املـسائل  **] تـشعُّبية وصـلة   [**ويناقش التعليق علـى اجلـزء الثـاين مـن الفـصل الثـاين               . املنخفضة

الـسماح  اليت ُيقـصد منـها       ،املتعلقة بالسياسة العامة الناشئة عن إتاحة هذه االستثناءات األخرية        
املنـافع اجملنيـة    الـدويل يف احلـاالت الـيت تتجـاوز فيهـا تكلفـة اإلعـالن            النااللتزام باإلع بتخفيف  

 .، أو إذا انتفت وجاهته أصالًمنه

 سبباً ثالثاً منفصالً قد يـسّوغ اللجـوء لاللتمـاس           ٣٥ املادة   من) ج (٢ الفقرة الفرعية    وتورد  -٢٤
ففــي هــذه . ت ســريةاملباشــر يف إجــراءات طلــب االقتراحــات، وهــو انطــواء االشــتراء علــى معلومــا  

ين أو املقـاولني لـضمان      ورِّداحلاالت، تلتمس اجلهة املشترية جمدداً اقتراحات مـن عـدد كـاف مـن املـ               
 .تنافس فعال
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 للـنص علـى الـشفافية واملـساءلة عنـد اللجـوء             ٣٥ من املـادة     ٤ و ٣وأُدرجت الفقرتان     -٢٥
ــالفقرة . إىل االلتمــاس املباشــر درج يف ســجل إجــراءات  تقتــضي مــن اجلهــة املــشترية أن تـُـ  ٣ف

االشتراء بياناً باألسباب والظروف اليت استندت إليها لتـسويغ اللجـوء إىل االلتمـاس املباشـر يف                 
 فتقتضي من اجلهـة املـشترية، عنـد قيامهـا بااللتمـاس      ٤أما الفقرة . إجراءات طلب االقتراحات  

وصـــلة  [**٣٣ملـــادة  ا مـــن٥ الفقـــرة مبقتـــضى(املباشـــر، أن تنـــشر إعالنـــاً مـــسبقاً باالشـــتراء  
ويناقش التعليق على اجلزء الثاين مـن       ). ما مل يعرِّض ذلك معلومات سرية للخطر       ()**]تشعُّبية

 .وشكلهاأسباب إصدار هذه اإلشعارات وحمتوياهتا **] تشعُّبيةوصلة [**الفصل الثاين 
    

    **]تشعُّبيةوصلة [**طلب االقتراحات املقترن حبوار   - ٤٩املادة     
وفيما يلـي اخلطـوات     .  إجراءات طلب تقدمي االقتراحات املقترن حبوار      ٤٩م املادة   تنظّ  -٢٦

ين أو املقـاولني أيـة      ورِّدطلـب اختيـاري بإبـداء االهتمـام، ال ميـنح املـ            ) أ: (املتَّبعة يف هذه العملية   
ار  إشـع  نـشر وهو هبـذا املعـىن يـشبه        . حقوق، مبا فيها احلق يف أن تقّيم اجلهة املشترية اقتراحاهتم         

ــه يف   ــ( ٦ املــادة  مــن٢ الفقــرة مــسبق باالشــتراء احملتمــل يف املــستقبل املــشار إلي الع علــى لالطِّ
التأهيــل ) ب(؛ و)**]تــشعُّبيةوصــلة [** أعــاله **انظــر البــاب ، ٦ املتعلقــة باملــادة اإلرشــادات

العـدد األمثـل   األويل أو االختيار األويل عندما ُيتوقَّع أن ُيبدي االهتماَم باملشاركة عدٌد يتجاوز         
وصـلة   [**٣٥للمرشحني املؤهَّلني؛ وااللتماس املفتوح أو املباشر حسبما تنظّمه أحكـام املـادة             

إصـدار طلـب االقتراحـات    ) ج(، إذا مل يكن هنـاك تأهيـل مـسبق أو اختيـار أويل؛ و            **]تشعُّبية
سبقاً أو الـيت يقـع      إىل اجلهات اجمليبة على االلتماس املفتوح أو املباشر أو إىل اجلهـات املؤهلـة مـ               

احلـوار التنافـسي املتـزامن، الـذي ُيجـرى       )د(، حـسب مقتـضى احلـال؛ و      األوَّيلعليها االختيـار    
إمتـام مرحلـة احلـوار بطلـب تقـدمي          ) ه(كقاعدة عامة يف عدة جوالت أو علـى عـدة مراحـل؛ و            

حــسب وتــنظّم املــادة هــذه اخلطــوات اإلجرائيــة . إرســاء العقــد) و(أفــضل العــروض النهائيــة؛ و
التسلسل الـزمين املـذكور، باسـتثناء تقـدمي طلـب اختيـاري بإبـداء االهتمـام املـشمول، حـسبما                     

 **].تشعُّبيةوصلة  [**٦ذُِكر، بأحكام املادة 

 التكميليــة، القاعــدة **]تــشعُّبيةوصــلة  [**٣٥، باإلحالــة إىل املــادة ١وتكــّرر الفقــرة   -٢٧
 دعـوة املـشاركة يف إجـراءات طلـب االقتراحـات            اليت تفيد بأنه ينبغي، كقاعدة عامة، أن ُتنشر       

مـا مل   (املقترن حبوار على أوسع نطاق ممكن لـضمان حتقيـق مـشاركة وتنـافس واسـَعي النطـاق                   
يكــن االلتمــاس مــسبوقاً بالتأهيــل أو االختيــار األولــيني، اللــذين تنطــوي إجــراءات كــل منــهما  

 ).أيضاً على شرط موضوعي بشأن النشر على نطاق واسع
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عندما يتعلق األمر بالتماس علـين وغـري مقيَّـد دون إجـراء تأهيـل أو اختيـار مـسبقني،          و  -٢٨
ُتوجَّــه دعــوة إىل املــشاركة يف طلــب االقتراحــات املقتــرن حبــوار، جيــب أن حتتــوي علــى احلــد    

ين أو  ورِّدوالقـصد مـن هـذه املعلومـات مـساعدة املـ           . ٢األدىن من املعلومات الواردة يف الفقرة       
ى البـــت فيمـــا إذا كـــانوا مهـــتمني باملـــشاركة يف إجـــراءات االشـــتراء ومـــؤهلني  املقـــاولني علـــ

 احملـدَّدة واملعلومـات   . إذا كان األمر كـذلك    كيفية املشاركة فيها    معرفة  وعلى  ،  للمشاركة فيها 
 **]).تشعُّبيةوصلة  [**٣٧املادة (مماثلة لتلك الالزمة لتوجيه دعوة إىل تقدمي العطاءات 

 احلـد األدىن مــن املعلومـات الالزمـة وال متنــع اجلهـة املـشترية مــن أن      ٢وتـسرد الفقـرة     -٢٩
ُتدرج ما تـراه مناسـباً مـن معلومـات إضـافية؛ وجيـب أن ُتعـّد اجلهـة املـشترية بيانـاً باحتياجاهتـا                         

ين أو املقــاولني مــن تقــدمي اقتراحــات رفيعــة  ورِّدلــتمكني املــوالــشروط واألحكــام ذات الــصلة 
ولكــن ينبغــي أن تأخــذ اجلهــة  . مهــا اجلهــة املــشترية علــى قــدم املــساواة  النوعيــة، ميكــن أن تقّي

 أهـم املعلومـات   تـضمينها املشترية يف حسباهنا أنَّ املمارسة املعتادة هـي إبقـاء الـدعوة مقتـضبة و           
املعلومات هي أيضاً األكثر صـلة باملرحلـة األوليـة مـن            تلك  األساسية عن االشتراء؛ وأن تكون      

دَرج يف طلـــب تقـــدمي االقتراحـــات مجيـــع املعلومـــات األخـــرى عـــن وُتـــ. إجـــراءات االشـــتراء
 مـن هـذه   ٥انظر الفقـرة  ( املعلومات الواردة يف الدعوة بشأناالشتراء، مبا فيها تفاصيل إضافية  

ويساعد هذا النهج على جتنـب حـاالت التكـرار وأوجـه التـضارب املمكنـة واخللـط يف            ). املادة
وُيستحـسن بوجـه خـاص      . ين أو املقـاولني   مـورِّد حمتوى الوثائق اليت ُتـصِدرها اجلهـة املـشترية لل         
 املعلومــات قــد تــصبح متاحــة أو منقَّحــة يف مرحلــة  اتباعــه يف طريقــة االشــتراء هــذه ألنَّ بعــض

 ). من هذه املادة٩ الفقرة جتيزهبالقدر الذي (الحقة من إجراءات االشتراء 

ــنظّم الفقــرة    -٣٠ ــاراً متاحــاً     ٣وت ــاره خي ــار األويل، باعتب ــادة إجــراءات االختي  مــن هــذه امل
وقـد  .  ُتطلَب منهم االقتراحـات ين أو املقاولني الذين سوف ورِّدللجهة املشترية لتحديد عدد امل    

ُنــسِّقت أحكــام هــذه الفقــرة عمومــاً مــع األحكــام املتعلقــة باالختيــار األويل الــواردة يف صــكي  
**]. تـشعُّبية وصـلة   [**األونسيترال بـشأن مـشاريع البنيـة التحتيـة املمولـة مـن القطـاع اخلـاص                  

منذ بداية االشتراء أنه لـن ُيـسمح        ومتكّن إجراءات االختيار األويل اجلهة املشترية من أن ُتحّدد          
ــيَّنإالّ لعــدد  ــة مــن    ورِّد مــن أفــضل املــ مع ــة املقبل ــشاركة يف املرحل ــؤهلني بامل ــاولني امل ين أو املق

وهذه األداة متاحة كخيـار يف احلـاالت الـيت ُيتوقـع فيهـا أن يعـرب العديـد                   . إجراءات االشتراء 
وال يــنص القــانون . اءات االشــتراءمــن املرشــحني املــؤهلني عــن رغبتــهم يف املــشاركة يف إجــر  

  النموذجي على هذه اإلمكانيـة إال يف سـياق طريقـة االشـتراء هـذه، إذ ُيعتـرب ذلـك مـربَّراً نظـراً                      
. باهظـة  من وقـت طويـل وتكـاليف     دراسة عدد كبري من االقتراحات وتقييمها   ملا تنطوي عليه  

 .أعاله[...]  النحو املبّين يف ولذا فهو استثناء من القاعدة العامة للمشاركة املفتوحة على
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وعليـه  . ى االختيـار األويل وفقـاً للقواعـد املطبَّقـة علـى إجـراءات التأهيـل األويل           وُيجَر  -٣١
 مــا دامــت أحكــام األوَّيلتنطبــق علــى االختيــار **] تــشعُّبيةوصــلة  [**١٨فــإنَّ أحكــام املــادة 

). والغـرض منـها  األوَّيل الختيـار  ملراعـاة طبيعـة إجـراءات ا   (ال تـنص علـى حتلّـل منـها           ٣الفقرة  
ين واملقــاولني معاملــة ورِّد، ضــماناً للــشفافية ومعاملــة املــ٣فعلــى ســبيل املثــال، تــشترط الفقــرة 

متساوية، على اجلهة املشترية أن حتّدد منذ بداية عملية االشتراء إجراءات االختيـار األويل الـيت                
ــستخدم واحلــد األقــصى لعــدد املــ   ــذين ين أو املقــاوورِّدسُت ــار ســلني ال ــيهم االختي األوَّيل يقع عل

ين أو ورِّدُتطلب منــهم االقتراحــات والطريقــة الــيت ســيجري هبــا اختيــار هــذا العــدد مــن املــ وســ
معــايري التأهيــل وأن تتــسم تعــدَّ املقــاولني واملعــايري الــيت سُتــستخدم لتــصنيفهم، والــيت ينبغــي أن 

 .باملوضوعية وعدم التمييز

ين املقــّرر اختيــارهم ورِّدشترية أن تعــّين احلــد األقــصى لعــدد املــ وجيــب علــى اجلهــة املــ   -٣٢
وينبغـي قـدَر اإلمكـان أن       . اختياراً أولياً يف ضوء ظروف االشتراء املعين لضمان التنافس الفّعال         

ين أو  ورِّد اجلهـة املـشترية أن تـنظّم عـدد املـ           قـرَّرت وإذا  . يكون احلد األدىن لعددهم هـذا ثالثـة       
ــةانظــر الفقــرة(ر أن ُيــسمح هلــم باملــشاركة يف احلــوار  املقــاولني املقــّر مــن هــذه ) ز (٥  الفرعي

ين أو املقـاولني الـذين سـوف ُتطلـب منـهم            ورِّد، فإنه ينبغي تعيني احلد األقـصى لعـدد املـ          )املادة
ين أو املقـاولني املزمـع أن ُيـسمح         ورِّداالقتراحات مع مراعـاة احلـدين األدىن واألقـصى لعـدد املـ            

 كة يف مرحلــة احلــوار حــسبما ُيحــّدده طلــب االقتراحــات مبوجــب أحكــام الفقــرة  هلــم باملــشار
ين أو املقـاولني    ورِّدوُيوصـى بـأن يكـون احلـد األقـصى لعـدد املـ             . من هذه املـادة   ) ز (٥ الفرعية

الــذين ســُتطلب منــهم االقتراحــات أعلــى مــن احلــد األقــصى للعــدد املــسموح لــه باملــشاركة يف 
اً للجهة املشترية من أن ختتار مـن جمموعـة كـبرية أنـسب املرشـحني           مرحلة احلوار، وذلك متكين   
 فّعالـة، فـإنَّ األحكـام       لالعتـراض بـصورة   ومن أجل إفساح اجملال     . للمشاركة يف مرحلة احلوار   
ين أو املقـاولني فـوراً بنتـائج االختيـار األويل وإبـالغ الـذين مل                ورِّداملذكورة تـشترط إخطـار املـ      

 .عدم اختيارهمألسباب وَّيل األيقع عليهم االختيار 

. ين أو املقـاولني املزمـع توجيـه طلـب االقتراحـات إلـيهم       ورِّد جمموعة املـ   ٤وحتّدد الفقرة     - ٣٣
ين أو املقـاولني  ورِّدورهنـاً بظـروف االشـتراء املعـين، فـإنَّ هـذه اجملموعـة ميكـن أن تـضم مجيـع املـ           

 األويل أو االختيار األويل، على مـن        الذين يستجيبون للدعوة، أو تقتصر، يف حال إجراء التأهيل        
ين أو  ورِّدُيؤهَّل منهم تأهيالً أولياً أو ُيختار أولياً؛ أما يف حالة االلتماس املباشـر، فـإنَّ جمموعـة املـ                  

يـاً  كمـا تتـضمن األحكـام املـذكورة بنـداً منط          . املقاولني هذه ستنحصر يف املدعوين منهم مباشـرة       
لـسعر الـذي قـد ُيـدفع لقـاء طلـب االقتراحـات ال جيـوز أن ميثّـل            ا نَّيف القانون النموذجي يفيد بأ    

 .ين أو املقاولني املعنينيمورِّد طلب االقتراحات للتوفريسوى تكاليف 



 

V.12-50684 13 
 

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.11 

 قائمــة باحلــد األدىن مــن املعلومــات الــيت ينبغــي إدراجهــا يف طلــب  ٥ الفقــرة وتتــضمَّن  -٣٤
عــداد اقتراحــاهتم ومتكــني اجلهــة  ين أو املقــاولني علــى إورِّداالقتراحــات مــن أجــل مــساعدة املــ 

 مـستوى  من حيـث  ،هذه القائمة إىل حد بعيد تتمثَّل  و. املشترية من مقارنتها على قدم املساواة     
 املناقــصات لألحكــام املتعلقــة مبحتويــات وثــائق االلتمــاس يف إجــراءات   ،التفاصــيل واملــضمون

يف سـياق إجـراءات طلـب    وحمتويات طلـب االقتراحـات    **] تشعُّبيةوصلة   [**٣٩انظر املادة   (
ــاوض    ــرن بتف ــرة انظــر(االقتراحــات غــري املقت ــن٤ الفق ــادة  م ــشعُّبيةوصــلة  [**٤٨ امل **]). ت

 .طريقة االشتراء هذهاخلاصة ب االختالفات التفاصيل اإلجرائية وجتسِّد

وقد تكون املعلومات املتصلة بالسعر الوارد يف االقتراح غـري مهمـة يف اشـتراء اخلـدمات                   -٣٥
 مـن  ولـيس ارية غري القابلة للقياس الكمي، إذا مل تكن التكلفة من معـايري التقيـيم املهمـة،               االستش

. الضروري، يف مثل هـذه احلـاالت، أن تتـضمن االقتراحـات األوليـة اجلوانـب املاليـة أو األسـعار                    
لتركيـز يف   ، أنَّ ا  )ح(وبدالً من ذلك، يتبّين يف سياق معايري التقييم املشار إليها يف الفقرة الفرعية              
 املهمـة احملـددة،     إلجنـاز هذا النوع مـن االشـتراء سينـصّب علـى خـربة مقـدمي اخلـدمات الالزمـة                   

وجودة فهم املهمة قيد النظر واملنهجية املقتَرحة، ومؤهالت املوظفني الرئيسيني املقتَرحني، ونقل            
ملهمـة، ومـدى مـشاركة    املعرفة، إذا كان نقلها ذا صلة باالشتراء أو كان جـزءاً حمـدَّداً مـن بيـان ا          

 .املواطنني من املوظفني الرئيسيني يف تقدمي اخلدمات، عند االقتضاء

وميكــن األخــذ مبعــايري التقيــيم هــذه، إىل جانــب حــد أدىن مــن متطلبــات املهــارات           -٣٦
 ٢  الفرعيـة  والفقـرة **] تـشعُّبية وصـلة    [**٩واخلربات، على أهنا معايري للتأهيل مبوجـب املـادة          

 بصالحية عدم تقيـيم     ٩ومع أنَّ اجلهة املشترية تتمتع مبقتضى أحكام املادة         . ملادةمن هذه ا  ) ه(
فــإنَّ ين أو مقــاولني غــري مــؤهَّلني أو متابعــة هــذه االقتراحــات،  مــورِّداالقتراحــات املقدَّمــة مــن 

 أن تقـارن    سيمكّن اجلهة املـشترية مـن     ت واخلربات يف معايري التقييم،      ا نفس أنواع املهار   إدراج
وبنـاء علـى هـذه املقارنـة، قـد        .  اخلـربة الالزمـة ألحـد مقـدمي اخلـدمات خبـربات اآلخـرين              مثالً

 أو مقـاول معـيَّن علـى تنفيـذ          مـورِّد  مـن الثقـة يف قـدرة         بقدر أكـرب أو أقـل     تشعر اجلهة املشترية    
 .االقتراح مقارنةً بغريه

قنيـة أو القـضايا     ومع أنَّ التركيز األساسي للحـوار قـد ينـصّب عـادة علـى اجلوانـب الت                  -٣٧
القانونيـة أو غريهــا مــن املــسائل الداعمــة، فــإنَّ الـشيء موضــوع االشــتراء وأحــوال الــسوق قــد   
يتيحان للجهة املشترية استخدام السعر باعتبـاره جانبـاً مـن جوانـب احلـوار، بـل قـد يـشّجعاهنا                     

ة واملعـايري   وفضالً عن ذلك، قد يتعذر يف بعض احلاالت الفصل بني املعايري الـسعري            . على ذلك 
دومـاً يف   الـسعر   ُيـدرج   و .لـذا قـد يلـزم تقـدمي سـعر أويل يف االقتراحـات األوليـة               . غري الـسعرية  

 .أفضل العروض النهائية
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يف احلــاالت الــيت ُتقــّرر فيهــا اجلهــة املــشترية يف ) ز (٥  الفرعيــةوتنطبــق أحكــام الفقــرة  -٣٨
ين ورِّدأو حـد أقـصى لعـدد املـ    / أدىن و ينبغي تعيني حد   أنَّهضوء ظروف عملية االشتراء املعنية،      

وينبغـي أن يكـون اهلـدف مـن هـذين احلـدين بلـوغَ               . أو املقاولني الذين تدخل معهـم يف حـوار        
نه ثبت يف املمارسة العمليـة أنَّ إجـراء مفاوضـات متزامنـة             أل نظراًالعدد األمثل من املشاركني،     

وتـشري  .  املـشاركة  يثـبط لتطبيـق، وقـد     ين أمـٌر مرهـق للغايـة وغـري قابـل ل           ورِّدمع العديـد مـن املـ      
األحكام املذكورة إىل احلد األدىن املرغـوب فيـه وهـو ثالثـة مـشاركني، وهـي أحكـام تكّملـها                  

 .٧و) ب (٦أحكام الفقرتني 

إىل معـايري وإجـراءات تقيـيم االقتراحـات وفقـاً ألحكـام             ) ح (٥  الفرعية وتشري الفقرة   -٣٩
 فيمـا  التكميليـة ملتطلّبات ا استثناءات منحتّدد بوجه خاص    اليت  **] تشعُّبيةوصلة   [**١١املادة  

ــق بتعــيني األوز  ــيم  يتعل ــايري التقي ــع مع ــسبية جلمي ــة ، ان الن ــة  مراعــاةبغي ــسمات احملــّددة لطريق  ال
ــة      . االشــتراء هــذه وقــد يتعــذر بــسبب هــذه الــسمات علــى اجلهــة املــشترية أن حتــّدد مــن بداي

 إدراج املعـايري    ١١لذا جيوز مبوجب أحكام املادة      . م كافة االشتراء األوزان النسبية ملعايري التقيي    
ويف حـال ُعرِفـت أيـضاً املعـايري الفرعيـة      . ذات الصلة حبسب الترتيب التنازيل من حيث األمهيـة   

سلفاً، فإنه ينبغي حتديدها كذلك وتعـيني أوزاهنـا النـسبية إن أمكـن؛ وإال فإنـه ينبغـي إدراجهـا                     
م بـه أنَّ عمليـات االشـتراء املختلفـة     ومن املـسلَّ . ن حيث األمهيةأيضاً حبسب الترتيب التنازيل م   

قد تتطلب مـستويات متباينـة مـن املرونـة فيمـا خيـص حتديـد معـايري التقيـيم وإجراءاتـه يف إطـار                        
غــري أنَّ تقــدمي صــورة حقيقيــة عــن معــايري التقيــيم وإجراءاتــه منــذ بدايــة . طريقــة االشــتراء هــذه

 .١١سي من املتطلبات اليت نصت عليها املادة إجراءات االشتراء متطلب أسا

 ٥  الفرعيـة  وقد يكون مفيداً إدراج اجلدول الزمين املتوقَّع لإلجراءات يف سياق الفقـرة             -٤٠
اليت تشترط على اجلهة املشترية أن حتّدد يف طلب االقتراحات أيـة متطلّبـات أخـرى تتعلـق                  ) م(

اجلهــة عــادة تــسخري يقــة االشــتراء هــذه   إمتــام اإلجــراءات بواســطة طر ويتطلــب. بــاإلجراءات
ويـــشجع إدراج جـــدول زمـــين تقـــديري .  للوقـــت واملـــوارداملقـــاولنين أو يورِّداملـــشترية واملـــ

لإلجراءات يف طلب االقتراحات على حتسني ختطيط عملية االشتراء ويزيد إمكانيـة التنبـؤ هبـا،                
ــيت ينبغــي أن يُ     ــة القــصوى ال ــالفترة الزمني ــق ب ــا مــن املــ  وال ســيما فيمــا يتعل ــع فيه ين أو ورِّدتوق

كمــا أنَّ هــذا اجلــدول يتــيح للجــانبني  . املقــاولني أن يكّرســوا وقتــهم ومــواردهم هلــذا الغــرض  
مـن مـوارد    يف كـل منـها      تكوين فكرة أفضل عـن توقيـت خمتلـف املراحـل وعّمـا ينبغـي إتاحتـه                  

 ).موظفون وخرباء ووثائق وتصاميم وما إىل ذلك (ذات صلة
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 وقتـاً  مـنحهم ين أو املقـاولني املعنـيني، ينبغـي    ورِّدلـب االقتراحـات إىل املـ     وبعد تقدمي ط    -٤١
ــدميها  ــاهتم وتقـ ــداد اقتراحـ ــاً إلعـ ــزمين املعـــين يف طلـــب    . كافيـ ــار الـ ــد اإلطـ ــرَّر حتديـ ــن املقـ ومـ

 **].تشعُّبيةوصلة  [**١٤االقتراحات، وقد ُيعدَّل إذا لزم األمر وفقاً ملتطلّبات املادة 

ومـن  ).  للمتطلّبـات  استجابتهاتقييم مدى   ( عملية فحص االقتراحات     ٦وتنظّم الفقرة     -٤٢
املقرَّر أن ختضع مجيع االقتراحات للتقييم على أساس معايري الفحص الدنيا املقـّررة الـيت ُيخطَـر                 

ــاولون يف دعــوة االشــتراء و ورِّدهبــا املــ  ــنخفض عــدد  . أو طلــب االقتراحــات /ون أو املق ــد ي وق
، أي ملــسموح هلــم باملــشاركة يف املرحلــة التاليــة مــن إجــراءات االشــتراء ين أو املقــاولني اورِّداملــ

 للمتطلّبـات، أي تلـك الـيت ال تـستويف         املـستجيبة  بسبب رفض االقتراحات غـري       ،احلوارمرحلة  
ــرَّرة   ــدنيا املق ــايري ال ــل األويل    . املع ــو احلــال يف إجــراءات التأهي ــا ه ــرة  (ومثلم ] ٢٥[انظــر الفق

ين أو املقـــاولني ورِّد إجـــراءات الفحـــص لغـــرض حتديـــد عـــدد املـــ، ال ميكـــن اســـتخدام)أعـــاله
ين ورِّدوإذا تبـّين أنَّ مجيـع املـ       . املسموح هلم باملشاركة يف املرحلة التالية من إجـراءات االشـتراء          

 للمتطلبـــات، فيجــب أن ُيـــسمح هلــم مجيعـــاً   مــستجيبة أو املقــاولني الـــذين قــّدموا اقتراحـــات   
. فظ اجلهــة املــشترية بــاحلق يف دعــوة عــدد حمــدود منــهم فقــط  باملــشاركة يف احلــوار مــا مل حتــت 

، ميكـن االحتفـاظ هبـذا       )أعـاله ] ٣٣[انظر الفقرة   ) (ز (٥  الفرعية ومثلما ورد يف سياق الفقرة    
 للمتطلّبـات   املـستجيبة يف هذه احلالـة، إذا جتـاوز عـدد االقتراحـات            . احلق يف طلب االقتراحات   

 املـستجيبة ملـشترية أن ختتـار العـدد األقـصى مـن االقتراحـات              احلّد األقصى املعّين، فعلى اجلهـة ا      
وال يـــنظّم القـــانون . للمتطلبـــات وفقـــاً للمعـــايري واإلجـــراءات احملـــّددة يف طلـــب االقتراحـــات

. النموذجي يف حد ذاته هذه اإلجراءات واملعايري اليت قد ختتلـف مـن عمليـة اشـتراء إىل أخـرى                   
وينبغـي ختفيـف    . ة يف االختيار من طريقـة االشـتراء هـذه         وال ميكن استبعاد قدر معّين من الذاتي      

 عن طريق اشتراط حتديـد إجـراءات ومعـايري االختيـار املعمـول هبـا يف         اجلائرةخماطر املمارسات   
طلب االقتراحات، وتوجيه إخطـار فـوري بنتـائج إجـراءات الفحـص، يـشمل أسـباب الـرفض                    

االعتـراض  ين املتـضّررين فعليـاً إمكانيـة        رِّدمـو وينبغي أن تتـيح هـذه املتطلّبـات لل        . عند االقتضاء 
وميكــن أيــضاً أن ُتعــزَّز هــذه األدوات التنظيميــة بتقنيــات إداريــة .  قــرارات اجلهــة املــشتريةعلــى

 .لإلشراف على سري اإلجراءات

 املقـاولني املـدعوين للحـوار جيـب أن        أوين  ورِّد، فـإنَّ عـدد املـ      ٧ووفقاً ألحكام الفقـرة       -٤٣
وتكـرر هـذه الفقـرة احلـد األدىن         . كافيـاً لـضمان تنـافس فّعـال       ل من األحوال    يف أيِّ حا  يكون  

غـري أنَّ   . ين أو مقـاولني   مـورِّد وهـو ثالثـة     ) ز (٥  الفرعيـة  املرغوب فيه الـوارد ذكـره يف الفقـرة        
تقــدمي اقتــراح واحــد أو اقتــراحني اثــنني مــن االقتراحــات املــستوفية للمتطلّبــات ال حيــول دون    

يف وســبب الــسماح هلــا باالســتمرار  . شترية يف مباشــرة إجــراءات االشــتراء اســتمرار اجلهــة املــ 
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يف هــذه احلالــة هــو أنــه حــىت إن كــان هنــاك عــدد كــاف مــن االقتراحــات   إجــراءات االشــتراء 
املستجيبة للمتطلّبات فإنَّ اجلهة املشترية ليس لديها وسيلة تكفل هبا بقـاء قاعـدة التنـافس حـىت                  

 .ون أو املقاولون من االنسحاب يف أيِّ وقت من احلوارورِّدُيمَنع املهناية مرحلة احلوار، إذ ال 

ينبغـي أن ُيجـرى     ف ، من هذه املادة شرطني فيمـا يتعلـق بـشكل احلـوار            ٨وحتّدد الفقرة     -٤٤
.  لـضمان اتـساق النتـائج      نفـسهم احلوار على حنو متـزامن وأن ُيـشَرك فيـه ممثلـو اجلهـة املـشترية                 

 اجلهة املشترية يف صيغة اجلمع يف هـذه األحكـام ألنَّ اسـتخدام جلـان                "ممثلي"وترِد اإلشارة إىل    
علـى أن هـذا   . مؤلّفة من عدة أعضاء ُيعترب ممارسة جيدة، وباألخص يف جمـال مكافحـة الفـساد          

 أو مقـاول واحـد فقـط، حـسبما هـو      مـورِّد الشرط ال مينع اجلهة املشترية من إجـراء حـوار مـع           
وبعــد انتــهاء كــل جولــة أو  . عــدة جــوالت أو مراحــل يف  احلــوار جيــريوقــد . موّضــح أعــاله

ين أو املقـاولني فرصـة      ورِّدمرحلة منه، ُتنقَّح احتياجات اجلهة املشترية وُيمنح املشاركون من امل         
لتعديل اقتراحاهتم يف ضوء تلك االحتياجات املنقّحة ويف ضـوء مـا تطرحـه جلنـة التفـاوض مـن                    

 .أسئلة وتبديه من تعليقات أثناء احلوار

 أو كــل مــورِّد"وُيــستَدلّ مــن اإلشــارة الــواردة يف الفقــرات الالحقــة مــن هــذه املــادة إىل   -٤٥
ين أو املقــاولني املــشاركني يف املرحلــة ورِّدأنَّ جمموعــة املــ" اإلجــراءاتيف يظــل مــشاركاً  مقــاول

ملقـاولني  ين أو اورِّدفقـد يقـّرر بعـض املـ       .  مراحـل عمليـة احلـوار      أثناءاألوىل من احلوار قد تتقلص      
عدم املضي يف املشاركة يف احلوار، أو قد تستبعدهم اجلهة املشترية مـن املـشاركة يف مفاوضـات                  
أخرى بناء على األسس اليت جييزها القانون النموذجي أو أحكام أخرى من القـانون الـساري يف             

ثلـة، فـإنَّ القـانون      وخالفاً ملا هو قائم يف بعض النظم اليت تّتبع طرائـق اشـتراء مما             . الدولة املشترعة 
 أو مقاول مـا   مورِّدالنموذجي ال مينح اجلهة املشترية حقاً غري مشروط يف إهناء حوار تنافسي مع              

 أو املقـاول لـيس لديـه فرصـة حقيقيـة للفـوز              ورِّدجملرد أنَّ اجلهـة املـشترية تـرى، مـثالً، أنَّ ذاك املـ             
 مـورِّد  غـري املنـصف اسـتبعاد أيِّ    وتنطوي مرحلة احلوار على تعـديل دائـم للحلـول ومـن          . بالعقد

وبـرغم أنَّ إهنـاء   .  مراحـل احلـوار  إحـدى جملرد أنَّ أحد احللول بدا للجهة املشترية غـري مقبـول يف      
احملتمـل أن   ( قـد ميكّـن اجلـانبني كليهمـا مـن تـاليف هـدر الوقـت واملـوارد                    ورِّداحلوار مع ذلـك املـ     

 من خطر احلد من التنافس     بذلك، ويقلّل   )اء يف هذا النوع من االشتر     يكون على قدر من األمهية    
ــسيترال   ــة، إال أنَّ األون  خمــاطر ســارت يف هــذا املنحــى علــى أســاس أنَّ  يف عمليــات اشــتراء مقبل

 .الفوائدتلك املساس باملوضوعية والشفافية واملساواة يف املعاملة تفوق بكثري 

ين أو  ورِّداء احلـوار مـع املـ       ُتمنـع اجلهـة املـشترية مـن إهنـ          ومن ناحيـة أخـرى، ينبغـي أالَّ         -٤٦
املقاولني بناء على األسس احملدَّدة يف القانون النموذجي أو مبوجب أحكام أخـرى مـن القـانون              

ــشترعة   ــة امل ــساري يف الدول ــة      . ال ــوذجي اجله ــانون النم ــواردة يف الق ــام ال ــزِم بعــض األحك وُيل
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جـب اسـتبعادهم مـثالً علـى        في. ين أو مقـاولني مـن إجـراءات االشـتراء         مـورِّد املشترية باسـتبعاد    
بــسبب تقــدمي إغــراءات أو مــن جــراء مزيــة   **] (تــشعُّبيةوصــلة  [**٢١أســاس أحكــام املــادة  

كـأن ُيفلـسوا   (، أو على أساس فقداهنم لألهليـة  )تنافسية غري منصفة أو بسبب تضارب املصاحل    
 الواجــب ، أو إذا حــادوا بدرجــة كــبرية خــالل احلــوار عــن احلــد األدىن مــن املتطلّبــات    )مــثالً

استيفاؤها أو عن عناصر رئيسية أخرى مت حتديدها يف بداية عملية االشتراء بوصـفها غـري قابلـة      
ــاوض ــذه احلــاالت   . للتف ــل يف ه ــورِّدللوُتكفَ ــضّررين  م ــاولني املت ــراض  ين أو املق ــة االعت إمكاني
ين ورِّد املـ   مبوجب أحكام الفصل الثامن، ألنَّ اجلهة املـشترية سـتكون ملَزمـة بـأن ُتخطـر                الفعَّال

 هـذا  هـا وُتقـّدَم األسـباب الداعيـة إىل اختاذ   معهم أو املقاولني فوراً بقرارها القاضي بإهناء احلوار  
ين أو املقـاولني يف بدايـة إجـراءات االشـتراء مبعلومـات             ورِّدوقد يكـون مفيـداً تزويـد املـ        . القرار

 .هم من عملية االشتراءعن األسس اليت ُتطالَب اجلهة املشترية مبوجبها قانوناً باستبعاد

 ا قيوداً على نطاق تعديل أحكام االشتراء وشـروطه املنـصوص عليهـ            ٩وتفرض الفقرة     -٤٧
الـيت تـنظّم تعـديل وثـائق        **] تشعُّبيةوصلة   [**١٥وخالفاً للمادة   . يف بداية إجراءات االشتراء   

فروضـة علـى تعـديل       ُتعـىن بـالقيود امل     ٩االقتراحـات، فـإنَّ الفقـرة       /االلتماس قبل تقدمي العروض   
وُتعتــرب إمكانيــة . أيِّ جانــب مــن جوانــب طلــب االقتراحــات بعــد تقــدمي االقتراحــات األوليــة   

إدخال تلك التعديالت من السمات املالزمة لطريقة االشـتراء هـذه؛ إذ ينتفـي الغـرض املنـشود                  
يف هـذا   حبرمان اجلهة املـشترية مـن التمتـع بقـدر كـاف مـن املرونـة                 االشتراء هذه   من إجراءات   

وقد ُتربَّر احلاجة إىل إدخال تعديالت يف ضوء إجراء احلوار، ولكـن قـد ُتـربَّر أيـضاً يف         . الصدد
 ).كالتدابري اإلدارية(ضوء ظروف ال صلة هلا باحلوار 

 تقديريـة مطلقـة قـد       صـالحية ويف الوقت نفسه، فإنَّ التبعات السلبية املترتبة على مـنح             -٤٨
 إىل حتقيــق التــوازن ٩وتــسعى أحكــام الفقــرة .  مــن حيــث املرونــةتفــوق بكــثري الفوائــد اجملنيــة

الالزم من خالل منع اجلهـة املـشترية مـن إحـداث تغـيريات يف أحكـام االشـتراء وشـروطه الـيت                     
ُتعتــرب أساســية لالشــتراء املعلــن لدرجــة أنَّ تعديلــها ال بــد أن يــؤدي إىل إجــراء عمليــة اشــتراء     

وع االشـتراء ومعـايُري التأهيـل والتقيـيم واملتطلّبـاُت           وهذه األحكام والشروط هي موضـ     . جديد
مــن هــذه املــادة وأيُّ عنــصر مــن عناصــر وصــف ) و (٢  الفرعيــةالــدنيا املقــرَّرة مبقتــضى الفقــرة

موضــوع االشــتراء أو أيُّ حكــم أو شــرط يف عقــد االشــتراء تــستبعده اجلهــة املــشترية    الــشيء 
وال متنــع هــذه ). لّبــات غــري القابلــة للتفــاوض أي املتط(صــراحة مــن احلــوار يف بدايــة االشــتراء  

ين أو املقاولني من تعديل اقتراحاهتم بناء على جمريات احلوار؛ ولكن احليـد عـن               ورِّداألحكام امل 
موضــوع االشــتراء أو احلــد األدىن مــن املتطلّبــات أو   كالــشيء (متطلّبــات االشــتراء األساســية  
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 أو املقـاول    ورِّداً ألن ُيـستبَعد مـن االشـتراء املـ         قـد يـصبح سـبب     ) املتطلّبات غـري القابلـة للتفـاوض      
 .الذي يقترح حاالت حيد غري مقبولة كهذه

ــرة    -٤٩ ــنص الفق ــني املــ      ١٠وت ــة ب ــساواة يف املعامل ــق امل ــدبري أساســي لتحقي ــى ت ين ورِّد عل
وُتخـِضع الفقـرة أيَّ     . واملقاولني يف نقل املعلومات إليهم من اجلهة املشترية أثناء مرحلـة احلـوار            

 بـشأن الـسرية، والـيت أُِعـّد بعـضها           ٢٤عملية نقل للمعلومـات مـن هـذا القبيـل ألحكـام املـادة               
وتّتــسم دواعــي احلــرص علــى مــسألة  . خصيــصاً لطرائــق االشــتراء احملــّددة يف الفــصل اخلــامس  

احلفــاظ علــى الــسرية بأمهيــة خاصــة يف طريقــة االشــتراء هــذه يف ضــوء شــكل احلــوار ونطاقــه    
 معـّين   ورِّداعدة العامة يف أنه ينبغي عدم إفـشاء أيـة معلومـات ذات صـلة مبـ                وتتمثل الق . الشامل

وتـرِد  .  األولورِّد يشارك يف االشتراء من دون احلصول علـى موافقـة املـ       مورِّدأو باقتراحه ألي    
احلاالت الـيت يقتـضي فيهـا       **] (تشعُّبيةوصلة   [**٢٤ املادة    من ٣ الفقرة   استثناءات أخرى يف  

ــشاء   ــانون إف ــائق االلتمــاس      الق ــسمح وث ــصة، أو ت ــسلطات املخت ــذلك ال ــأمر ب ــات، أو ت املعلوم
 يف البـاب    الـوارد بـشأهنا   انظـر التعليـق     ،  ٢٤ املـادة ب املتعلقة   اإلرشاداتالع على   لالطِّ). (بذلك

 ).**]تشعُّبيةوصلة [** أعاله **

طبيـَق عـدد مـن      ويستلزم حتقيق املساواة يف املعاملة بني مجيـع املـشاركني أثنـاء احلـوار ت                -٥٠
ــواردة يف    . التــدابري العمليــة وال يــشري القــانون النمــوذجي إال إىل أهــم هــذه التــدابري، كتلــك ال

، والشرط القاضـي بـأن ُيجـري املفاوضـات علـى حنـو متـزامن ممثلـو اجلهـة املـشترية                      ١٠الفقرة  
عيَّنـة يف   امل جانتنظر الل وينبغي أن   ). أعاله] ٣٩[ على النحو املبيَّن يف الفقرة       ٨الفقرة  (نفسهم  

يف تــدابري أخــرى، مــن قبيــل ضــمان ختــصيص نفــس القــدر مــن  ســياق حتــضريها ملرحلــة احلــوار
يف  الـدول املـشترعة تـنص     ولعـلَّ . الوقت لبحث املوضوع ذاته مع املشاركني على حنـو متـزامن          

 .على اختاذ تدابري عملية أخرىلوائح االشتراء 

 مجــيعهم فرصــة املــشاركون املتبقــون أن ُيعطــى وبعــد االنتــهاء مــن مرحلــة احلــوار، جيــب    -٥١
متساوية لتقدمي أفضل العروض النهائية، اليت ُتحدَّد على أهنا العروض األفـضل والنهائيـة فيمـا خيـص         

ويسلّط هذا التعريف الضوء علـى واحـدة مـن أبـرز الـسمات الرئيـسية لطريقـة        . ات املورِّدين اقتراح
مـن أحكـام االشـتراء وشـروطه تتجـاوز        كاملـة   ة واحدة   االشتراء هذه، أال وهي عدم وجود جمموع      

 .على أساسها احلد األدىن من املتطلّبات التقنية اليت ُتقيَّم العروض النهائية

والغـــرض مـــن .  مرحلــة تقـــدمي أفــضل العـــروض النهائيــة   ١٢ و١١وتــنظّم الفقرتـــان    -٥٢
وجيـب أن حتـدَّد يف   . فيةالضمانات الواردة يف هاتني الفقرتني هو زيادة مستوى التنافس والشفا    

طلــب تقــدمي أفــضل العــروض النهائيــة طريقــة تقــدميها ومكــان وموعــد تقــدميها النــهائي، وهــي  
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ين أو املقاولني وال ميكـن أن توجَّـه بعـدها أيـة             ورِّدعروض ال ميكن التفاوض بعد تقدميها مع امل       
 هـذه العـروض وجتمَّـد    وبذا تنتهي مرحلـة احلـوار بإمتـام مرحلـة تقـدمي        . دعوة لتقدمي املزيد منها   

 حالـة غـري     تفـادي ين واملقـاولني لكـي يتـسىن        ورِّدمجيع املواصفات وشروط العقد املقدَّمة من امل      
ين أو املقاولني للـضغط علـى   ورِّدمرغوبة تستخدم فيها اجلهة املشترية العرض املقدَّم من أحد امل     

ون أو ورِّد فقــد ُيــضطر املــوإال.  أو مقــاول آخــر، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالــسعر املعــروضمــورِّد
 .املقاولون، حتسباً هلذا الضغط، إىل رفع األسعار املعروضة، ّمما يعّرض سالمة السوق للخطر

وينبغـي قـراءة تلـك      .  التفاوض حول أحكام أفضل العروض النهائية      ١٢ الفقرةوحتظر    -٥٣
ملــشترية التمــاس ، الــيت تتــيح للجهــة ا**]تــشعُّبيةوصــلة  [**١٦ يف ضــوء أحكــام املــادة الفقــرة

يف إطـار   إيضاحات بشأن أفضل العروض النهائية قياساً إىل العروض األخرى، بيد أهنا ال تتـيح               
إدخـال تعـديالت علـى املعلومـات املتعلقـة بالـسعر أو غريهـا مـن املعلومـات              عملية االستيضاح   

 اإلجــراءات وتعــين مرحلــة احلــوار أنَّ. املهمــة، حــسبما هــو مبــيَّن يف التعليــق علــى تلــك املــادة  
ــادة    ــا يف امل ــصوص عليه ــشعُّبيةوصــلة  [**١٦املن ــق باالقتراحــات     **] ت ــا يتعل ــة فيم ــري الزم غ

األوليــة، مــا مل تكــن هنــاك استفــسارات بــشأن مــا إذا كانــت تلــك االقتراحــات تــستويف احلــد   
 .األدىن من املعايري الواردة يف طلب االقتراحات نفسه

. د االشــتراء بواســطة طريقــة االشــتراء هــذه  موضــوع إرســاء عقــ١٣وتتنــاول الفقــرة   -٥٤
وُيرسى العقد على العرض الفائز، الذي ُيحـدَّد وفقـاً ملـا يـرِد يف طلـب االقتراحـات مـن معـايري             

إىل معـايري وإجـراءات   يف هـذا احلكـم      اإلشـارة    وتؤكـد . وإجراءات خاصـة بتقيـيم االقتراحـات      
 حظــر تعــديل تلــك املعــايري  جمــدداًت،  يف طلــب االقتراحــانــةملبّيا بــصيغتها ،تقيــيم االقتراحــات

 مـن هـذه املـادة علـى النحـو املبـيَّن يف       ٩واإلجراءات خالل مرحلـة احلـوار، الـواردة يف الفقـرة          
 .أعاله**] ٤٣ و٤٢[**الفقرتني 

وسُيطلَب من اجلهة املشترية أن حتتفظ بـسجل مـدوَّن شـامل بـإجراءات االشـتراء، مبـا                    -٥٥
ين أو املقاولني املعنـيني سـبل       مورِّد أو مقاول، وأن تتيح لل     دمورِّيف ذلك سجل للحوار مع كل       

وصـلة   [**٢٥مـن هـذا الـسجل وفقـاً ألحكـام املـادة             هبـم   االطالع علـى األجـزاء ذات الـصلة         
وال غىن عـن هـذا التـدبري يف طريقـة االشـتراء هـذه لـضمان الرقابـة الفعالـة، مبـا يف                        **]. تشعُّبية

 .من تقدمي اعتراضاتن ي املتضّررنين أو املقاوليورِّد املومتكنيذلك مراجعة احلسابات، 


