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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  
  لالشتراء العمومي

  
      مذكّرة من األمانة  
    إضافة    

ع إرفاقــه بالفــصل الــسادس تتــضّمن هــذه اإلضــافة مقترحــاً بــشأن نــص الــدليل املزمـَـ  
املتعلق باملناقصات اإللكترونية من قانون األونسيترال النموذجي لالشتراء العمـومي، والـذي            

والتعليـق  ) ٣١املـادة  (يتضّمن مقدِّمة والتعليقات على األحكام ذات الصلة من الفصل الثاين       
  .٥٣على املادة 
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   دليل اشتراع قانون األونسيترال النموذجي
 لالشتراء العمومي

   
       التعليق على كل مادة على حدة- اجلزء الثاين

     إجراءات استخدام املناقصات اإللكترونية : الفصل السادس    
      مقدِّمة  - ألف  

   خالصة وافية  - ١  
ــة    -١ ــصة اإللكتروني ــصةامل("املناق ــوارد يف  ) "ناق ــا ال ــادة حبــسب تعريفه ــانون  ٢ امل ــن الق  م

النموذجي، هي أسـلوب شـراء آينّ بواسـطة اخلـط احلاسـويب املباشـر تـستخدمه اجلهـة املـشترية                 
ــائز    ــدَّم الف ــرض املق ــار الع ــاولني     . الختي ــورِّدين أو املق ــدمي امل ــى تق ــدِّمي ("وهــي تنطــوي عل مق

تلك العطـاءات بطريقـة     عطاءات خمفّضة تعاقبياً أثناء فترة زمنية حمّددة وعلى تقييم          ") العطاءات
. مؤمتتــة باســتخدام نظــم تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، حــىت يــتم حتديــد العطــاء الفــائز   

الـوارد يف التعريـف، إىل ختفيـضات متعاقبـة يف           " العطـاءات املخفّـضة التعاقبيـة     "ويشري مـصطلح    
ــة املقدَّمــة للجهــة املــشترية    ل مثّ، فإنَّهــا متثّــ ومــن . الــسعر أو إىل حتــسينات يف العــروض اإلمجالي

استثناء من القاعـدة العامـة الـيت يـنص عليهـا القـانون النمـوذجي، والـيت مفادهـا أنَّ للمـورِّد أو                        
  .املقاول فرصة واحدة لتقدمي أسعاره تلبية للدعوة إىل تقدمي العروض

، ميكنـها أن تزيـد مـن        فـأوالً . ولُوِحظ أنَّ للمناقصات اإللكترونية منافع حمتملة عديـدة         -٢
مــردود األمــوال مــن خــالل إجــراء منافــسات تعاقبيــة بــني مقــدِّمي العــروض باســتخدام تعامــل   

كمــا أنَّ اســتخدام اإلنترنــت كوســيلة إلقامــة املناقــصات ميكــن أن يــشّجع علــى  . دينــامي وآين
، ميكــن أن تقلّــص املناقــصات الوقــت  وثانيــاً. توســيع نطــاق املــشاركة ومــن مثّ زيــادة التنــافس  

ل اشتراء وكذلك التكاليف اإلدارية اليت تتطلبها عملية اشتراء السلع البـسيطة            الالزم إلجراء ك  
، ميكـن للمناقـصات اإللكترونيـة أن        وثالثـاً . واجلاهزة يف السوق واخلدمات القياسية املواصفات     

ــّزز تتبـّـ  ــة     تع ــسجيل املعلومــات املتعلق ــالنظر إىل ت ــة االشــتراء، ب ــة يف عملي ع اإلجــراءات الداخلي
ــائج امل ــة       بالنت ــسجيل النتيجــة النهائي ــصة، وت ــة مــن املناق ــيم العطــاءات يف كــل مرحل ــة لتقي تعاقب

ومن شأن املناقـصات اإللكترونيـة      .  للجهة املشترية  للمناقصة، وإتاحة هذه املعلومات كلها آنياً     
 علـى وضـعه يف املناقـصة    أيضا أن تعزز الـشفافية حيـث ُيطلـع كـل مـن مقـدِّمي العطـاءات آنيـاً                

ح مراحل املناقصة ونتائجها معروفة جلميع مقدِّمي العطـاءات علـى الفـور ويف آن               املعنية؛ وتصب 
 الشفافية املعّززة وعملية التقييم املؤمتتة كلياً الـيت حتـد مـن التـدّخل البـشري                 ، فإنَّ ورابعاً. واحد

  .قد تساعدان على منع التجاوزات والفساد
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رونيــة، جييــز القــانون النمــوذجي هــذه  وإقــرارا هبــذه الفوائــد احملتملــة للمناقــصات اإللكت   -٣
ليتــسىن اســتخدام **] وصــلة تــشعُّبية [**٣١املناقــصات علــى أســاس الــشروط الــواردة يف املــادة  

ــواد     ــة يف املـ ــة املبيَّنـ ــا باملتطلبـــات اإلجرائيـ ــبة، ورهنـ  ٥٧ إىل ٥٣املناقـــصات يف الظـــروف املناسـ
ج الـذي أخـذت بـه يف مجيـع أسـاليب          وجتيز األونسيترال، اتـساقا مـع النـه       **]. وصلة تشعُّبية [**

ــسلع أو        ــات اشــتراء ال ــع عملي ــصات يف مجي ــانون النمــوذجي، إجــراء املناق االشــتراء مبوجــب الق
ولئن كان تطبيـق هـذا األسـلوب يف االشـتراء أكثـر شـيوعا فيمـا خيـص                   . اإلنشاءات أو اخلدمات  

، كاشـتراء سـاعات عمـل       السلع، كاشتراء اللوازم املكتبيـة، فـإنَّ اشـتراء اخلـدمات البـسيطة مـثال              
  .لفنيني معتمدين يف ختصُّص معيَّن، جيري أيضا يف املمارسة العملية

وقـد سـهَّلت    . وقد شـهد اسـتخدام املناقـصات اإللكترونيـة تزايـدا يف الـسنوات األخـرية                 -٤
التكنولوجيات اإللكترونية استخدام املناقـصات بتخفيـضها تكـاليف املعـامالت ختفيـضاً شـديداً،               

. ها احلفاظ على غفالن هوية مقدِّمي العطاءات ألهنا جترى حبضور افتراضي، ال شخصي            وبإتاحت
وهلذا السبب، فإنَّ القانون النموذجي ال يسمح إالّ باملناقـصات الـيت ُتجـرى باالتـصال احلاسـويب             
املباشــر واملــشتملة علــى عمليــات تقيــيم مؤمتتــة ميكــن فيهــا احلفــاظ علــى غفــالن هويــة مقــدِّمي     

ومع ذلك قد يبقى خطر التواطـؤ قائمـا حـىت           .  وعلى سرية اإلجراءات وإمكانية تتّبعها     العطاءات
يف املناقصات اإللكترونية وخصوصا عندما ُتستخدم كمرحلة يف طرائق اشتراء أخـرى أو عنـدما           

وُتناقش اإلجـراءات مبزيـد مـن       . يسبقها فحص أو تقييم للعطاءات األولية خارج نطاق اإلنترنت        
  .لتعليق على املواد يف الفصل السادس يف حد ذاتهالتفصيل يف ا

ويتطلب اعتماد نظام املناقصة اإللكترونية اسـتثمارا كـبريا، وُينفَّـذ عمومـا يف إطـار اعتمـاد           -٥
وينبغي النظر يف املناقشة املتعلقة باالشـتراء اإللكتـروين الـواردة يف البـاب          . نظام لالشتراء اإللكتروين  

  .التعليق على الفصل السادسمقترنة ب**] وصلة تشعُّبية[**أعاله من التعليقات العامة ** 
    

    االعتبارات السياساتية: االشتراع  - ٢  
إنَّ النهج املعتمد لدى األونسيترال هو التهيئة الستخدام املناقـصات اإللكترونيـة مـن أجـل                  -٦

د مـن الدراسـة     ولئن كانت هناك منـاذج أخـرى مـستخدمة، تنطـوي علـى مزيـ              . انتقاء العطاء الفائز  
أو التقييم بعد املناقصة، فإنَّ القانون النموذجي يقضي بـأن تكـون املناقـصة يف حـد ذاهتـا املرحلـة                     /و

األخــرية مــن إجــراءات االشــتراء الــيت جيــري فيهــا اختيــار الفــائز، وأن تــرد يف العقــد شــروط الفــوز  
وزات، وجيـسِّد حظـرا عامـا    وُيعترب هنج األونسيترال األكثر شفافية واألقـل عرضـة للتجـا          . وأحكامه

  .يف كل أجزاء القانون النموذجي على إجراء املفاوضات عقب اختيار املورد أو املقاول الفائز
وميكــن إجــراء املناقــصة اإللكترونيــة مبقتــضى القــانون النمــوذجي إمــا كطريقــة اشــتراء    -٧
الشـتراء يف طرائـق     ، أو كمرحلـة هنائيـة تـسبق إرسـاء عقـد ا            ")مناقصة إلكترونية قائمة بـذاهتا    ("
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اسـتخدام  "أو مبوجب اتفاقـات إطاريـة تنطـوي علـى مرحلـة ثانيـة مـن التنـافس                   (اشتراء أخرى   
ويتطلّـب هـذان النوعـان مـن        . ، حسب االقتـضاء وعنـد اللـزوم       ")املناقصة اإللكترونية كمرحلة  

قوانينـها  اإللكترونية أحكاما خمتلفة إىل حد ما؛ وقد ختتار الدول املـشترعة أن تـنص                املناقصات
وقـد صـيغت   . على كال النوعني من املناقصات اإللكترونيـة، أو علـى نـوع واحـد منـهما فقـط                 

األحكام الواردة يف الفـصل الـسادس بطريقـة تـسمح بـاللجوء إىل أيِّ واحـد مـن اخليـارين مـن                       
  .دون إدخال تعديالت كبرية على صياغة أحكام القانون النموذجي

علــى التركيــز علــى الــسعر، ممــا يعــين أنَّــه ميكــن للجهــة   وتــشجِّع املناقــصات بطبيعتــها   -٨
املشترية أن تستفيد من التنافس الكبري على األسعار فيما خيص املنتجـات أو اخلـدمات اجلـاهزة                

وتــدل التجربــة علــى أنَّــه عنــدما تكــون االعتبــارات املتعلقــة بــاجلودة هامــة أو حيثمــا  . القياســية
د فعاليـة عمليـة     ها غري قياسية، تكـون األخطـار الـيت هتـدّ          تكون السلع أو اخلدمات املراد اشتراؤ     

االشــتراء أكــرب، ألنَّ التخفيــضات يف األســعار قــد ُتعــوَّض بتخفيــضات تتجــسَّد يف مــستويات    
ومن الشواغل امللحوظة اليت يثريها اسـتخدام       ). مثل املواد املستخدمة يف الصنع    (جودة متفاوتة   

ا النسبية من املنظور اإلداري، فما أن ُتقـام الـنظم الـيت    املناقصات اإللكترونية سهولة استخدامه 
وقـد ُيعـزى    . تتيح استخدامها، من املمكن اإلفراط يف استخدامها أو استخدامها يف غـري حملـها             

اإلفـراط يف اســتخدامها أو اســتخدامها يف غــري حملّهــا إىل الرغبــة يف تقلــيص عــدد املتنافــسني يف  
سواق االشتراء والتواطؤ يف عمليات االشـتراء املتكـررة،    السوق، مما ينطوي على خطر تركيز أ      

وقـد  **].  تـشعُّبية وصـالت [**من املالحظـات العامـة أعـاله    ** و** وهو ما ُيناقش يف البابني  
أدنـاه  ** ُصمِّمت شروط االستخدام واإلجراءات ذات الصلة، كما ُنـوقش ذلـك يف الفقـرات               

ون فــرض قيــود ال داعــي هلــا علــى اســتخدام ، للحــد مــن هــذا اخلطــر، د**]وصــلة تــشعُّبية[**
  .املناقصات اإللكترونية واحتماالت تطويرها على املدى املتوسط إىل الطويل

ــافس يف املــديني           -٩ ــاهض للتن ــول من ــة مفع ــصات اإللكتروني ــذه املناق ــد يكــون هل ــا ق كم
املتوســط والطويــل، إذ أهنــا قــد تكــون أكثــر عرضــة مــن عمليــات االشــتراء األخــرى للــسلوك    

 معرفة املورِّدين املشاركني هوية بعضهم بعضا قد يفـضي          وميكن أن يقع التواطؤ ألنَّ    . يلتواطئا
إىل خطــر إفــشاء األســعار أو أنــواع أخــرى مــن التواطــؤ، خــالل تقــدمي العطــاءات التعاقبيــة يف   
مناقــصة معيَّنــة، وكــذلك يف عمليــات االشــتراء املنتظمــة أو الدوريــة للــشيء نفــسه باســتخدام    

 وُيشار على سبيل املقارنة إىل أنَّ هوية املـورِّدين املـشاركني ال ُتنـشر               )١(.ات اإللكترونية املناقص
  .يف سياق العطاءات التقليدية أو طرائق االشتراء األخرى

───────────────── 
   العطاءاتيتعاون اثنان أو أكثر من مقدِّمي حيدث التواطؤ عندما : سيتضّمن املسرد التفسري التايل للتواطؤ )1(  

أسعار بالسعر والتأثري عليه، وإبقائه مرتفعا بصورة اصطناعية، أو على تقاسم السوق بتضخيم على التالعب 
  . أو تشويه عملية االشتراء بطريقة أخرىمصطنع أو باالمتناع عن تقدمي عطاءاتالعطاءات على حنو 
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ومن مثّ، فإنَّ احلفاظ على إغفال اهلويـة يتـسم بأمهيـة حامسـة للحـد مـن خطـر التواطـؤ                        -١٠
وُيـشار  . يتجاوز مـستوى اخلطـر يف سـائر طرائـق االشـتراء           يف املناقصات اإللكترونية، حبيث ال      

عمومــا إىل أنَّ املناقــصات اإللكترونيــة تكــون أكثــر عرضــة للتالعــب يف األســعار أو إفــشاء         
األسعار أو سائر أشـكال الـسلوك املناهـضة للتنـافس يف األسـواق الـيت ال يوجـد فيهـا إال عـدد                        

 يكونوا مؤهلني ومستقلني ويعرفون بعـضهم بعـضا،         حمدود من املورِّدين أو املقاولني احملتمل أن      
أو يف األسواق اليت يهيمن عليها واحد أو اثنان من كبار األطراف الفاعلـة، ويف احلـاالت الـيت                   

ه مــن األصــعب احلفــاظ علــى إغفــال  املناقــصة مــع ذات املــشاركني، ألنــيتكــرر فيهــا اســتخدام
قانون النموذجي أيضا للحـد مـن هـذا اخلطـر           وُصمِّمت إجراءات ال  . اهلوية يف املمارسة العملية   

ــة       ــة واالتفاقــات اإلطاري عــن طريــق أمــور منــها مــثال تــشجيع مجلــة مــن املناقــصات اإللكتروني
فيمـا خيـص عمليـات االشـتراء املتكـررة،          **] وصلة تشعُّبية [**املفتوحة مبوجب الفصل السابع     

  **].وصلة تشعُّبية [**وهو ما ُيفسَّر مبزيد من التفصيل يف التعليق على ذلك الفصل
وتتناول األحكام الواردة يف شروط استخدام املناقـصات وإجراءاهتـا والراميـة إىل احلـد        -١١

من األخطار احملدقة بالتنافس، واملبيَّنـة يف البـاب التـايل، نـوعي املناقـصات الـواردين يف القـانون                    
ر يف خطـر التواطـؤ وسـائر    ففي املناقصة اليت تعتـرب مرحلـة، يتطلـب النظـ     : النموذجي على حدة  

أشــكال الــسلوك املناهــضة للتنــافس تقييمــا أعمــق للــسوق املعنيــة، وهــو مــا ُيــشرح يف التعليــق    
وهلذا الـسبب، فـإنَّ املـسائل املبيَّنـة املتعلقـة بتنفيـذ املناقـصة واسـتخدامها             **]. وصلة تشعُّبية [**

  .قرارات سياساتية بشأن االشتراعالواردة يف الباب التايل قد تفيد يف توفري املعلومات الختاذ 
ــدول املــشترعة أن تنظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي الــسماح باســتخدام ضــمانات       -١٢ وقــد تــود ال

ــة  ــصات اإللكتروني ــصات     . العطــاءات يف املناق ــشمل معظــم املناق ــيت ت ــسيطة، ال ــصات الب ففــي املناق
أمـا فيمـا    .  من حيث التكلفـة    اإللكترونية القائمة بذاهتا، ُيرجَّح أن تكون ضمانات العطاءات ناجعة        

ويف مثـل هـذه احلـاالت،       . خيص املناقصات األكثر تعقيدا، فقد تكـون ضـمانات العطـاءات مناسـبة            
ينبغــي أن تتنــاول اللــوائح أو القواعــد والتوجيهــات اإلضــافية كيفيــة تطبيــق املتطلبــات يف املمارســة   

فعلـى سـبيل    .  طلـب ضـمان للعطـاء      ة الظـروف الـيت تتـيح للجهـة املـشترية          العملية؛ مبا يف ذلك ماهيّ    
 ميكن أن حيول دون تنظيم اجلهـة  ٥٤املثال، ميكن اعتبار أنَّ عدم التسجُّل يف مناقصة مبوجب املادة           

علـى  . املشترية للمناقصة ألن عدد مقدمي العطاءات املشاركني لن يكون كافيا لتأمني منافسة فّعالة    
ي العطـاءات بتغـيري أيِّ جانـب مـن جوانـب عطـاءاهتم،       أنه ال ميكن يف املمارسة العملية إلـزام مقـدِّم    

وإمنا كل ما ميلكون عمله هو أن حيجموا عن تقـدمي العطـاءات، وبـذلك قـد يـصبح ضـمان العطـاء                       
وينبغـي  . عدمي القيمة يف واقع األمر، أو يصبح يف أفـضل األحـوال غـري نـاجع مـن حيـث التكـاليف                     

  )٢(.يف املستقبلأيضا النظر فيما لذلك من تبعات على املشاركة 
  

───────────────── 
  . أن ينظر يف تقدمي توصية أقوى بشأن هذه املسألةلعلّ الفريق العامل يوّد )2(  
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    مسائل التنفيذ واالستخدام  - ٣  
ة بــصفة خاصــة يف جنــاح األخــذ  ُينظَــر إىل العناصــر الــسياساتية التاليــة علــى أهنــا مهمـّـ    -١٣

باملناقصات اإللكترونية واسـتخدامها، ويف املـساعدة يف وضـع اللـوائح والقواعـد والتوجيهـات                
  :اليت ستصدر دعما للقانون النموذجي

  :خدام املناسب للمناقصاتاالست  )أ(  
تعتـــرب املناقـــصات القائمـــة بـــذاهتا أكثـــر مالئمـــة للـــسلع واخلـــدمات الـــشائعة   ’١’  

االستعمال اليت يوجد هلا سوق كبرية تنافسية للغاية، حيـث ميكـن للجهـة املـشترية أن                 
تصدر وصفا مفصَّال أو وصفا حييل إىل معايري صناعية، وحيث تـوفِّر عـروض مقـدِّمي                

ــاءات  ــة       العط ــسلع األولي ــة وال ــوازم املكتبي ــل الل ــة، مث ذات اجلــودة واملواصــفات التقني
. ومعدات تكنولوجيا املعلومات القياسية، ومـواد البنـاء األساسـية واخلـدمات البـسيطة            

ــد التكــاليف الالحقــة     وال يتطلــب األمــر عمليــة تقيــيم معقَّــدة؛ وُيتوقّــع أالّ ُيــسفر تكّب
؛ وال ُترتقـب بعـد إجنـاز        ) أن يـسفر عـن آثـار حمـدودة         أو(لعملية االقتناء عـن أيِّ آثـار        

ويف عمليات االشتراء هذه، يكـون      . العقد األويل أيَّ خدمات أخرى أو منافع إضافية       
الشيء موضوع االشتراء يف خمتلـف العطـاءات متكافئـا، وميكـن أن يكـون الـسعر هـو                   

ون هناك سوق قائمـة     وحيثما يك . معيار التقييم احلاسم، أو أحد معايري التقييم احلامسة       
ُتـدرج إحالـة   [على اإلنترنت، مثل سوق اللوازم املكتبية، ميكن أن تكون النتائج مثلى        

  ؛]كترونيةلمرجعية إىل الفهارس اإل
ُيرجَّح أن جيري هذا النوع من االشتراء يف سوق تشمل العديد من املشاركني،          ’٢’  

ما تتكــرر هــذه املناقــصات، ولكــن عنــد. ز التنــافسحبيــث ُيكفــل غفــالن اهلويــة، ويتعــزّ 
تفاقات إطارية أم ال، ينبغي أن تتناول القواعد أو التوجيهـات           جريت يف سياق ا   وسواء أُ 

كيفية ضمان عدم مشاركة ذات العدد الصغري من مقدمي العطاءات؛ فينبغـي للجهـات              
 املشترية أن تراقب إجراءاهتا وأن تتخذ تدابري لتعديلها إذا ظهـر أي دليـل علـى التالعـب       

  ؛**])وصلة تشعُّبية[**أدناه ** انظر كذلك اإلرشادات املتعلقة باملادة (
إنَّ أنواع االشتراء اليت تكون فيها للعوامل غـري القابلـة للقيـاس الكمـي الغلبـة                    ’٣’  

على االعتبارات املتعلقة بالسعر والكمية، مبا يف ذلك اشـتراء اإلنـشاءات أو اخلـدمات               
ــة    ــدخالت فكري ــى م ــيت تنطــوي عل ــال    ال ــها موضــوعيا، كأعم ــد كميت  ال ميكــن حتدي

ــل مناســبة         ــى اجلــودة، تكــون أق ــة عل ــات االشــتراء املبني ــن عملي ــا م ــصميم، وغريه الت
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لذلك ينبغي أن تؤكد القواعد أو التوجيهات علـى أنَّـه لـيس             . للمناقصات اإللكترونية 
  من املناسب استخدام املناقصات يف هذه الظروف؛

عمـــل املناقـــصة اإللكترونيـــة علـــى حنـــو ســـليم يف إضـــافة إىل ذلـــك، ولكـــي ت  ’٤’  
اجتـذاب أسـعار منخفــضة ولكـن واقعيــة، مـن املهــم أن يكـون مقــدِّمو العـروض علــى       

  وعي تام هبياكل التكلفة لديهم؛
كلما ازداد عدد معايري التقييم يف املناقصة، كلما صعب علـى اجلهـة املـشترية                  ’٥’  

أثري تغــيري أحــد العناصــر علــى الترتيــب     وعلــى املــورِّدين أو املقــاولني فهــم كيفيــة تــ     
. وهكذا تـصبح املناقـصة أقـل مالءمـة يف حـال وجـود العديـد مـن املـتغريات                   . اإلمجايل

ويضاف إىل ذلك أنَّه لـن يكـون هنـاك تنـافس جـدي إذا مل تعـد املناقـصة فعليـا قائمـة                        
وتــزداد هــذه اخلطــورة يف احلــاالت  . علــى وصــف موّحــد للــشيء موضــوع االشــتراء  

ية على وجود العديد من املتغريات املتعلقـة خبـصائص الـشيء موضـوع االشـتراء                املنطو
  من حيث تقنيته وجودته وأدائه؛

يف بعــض املناقــصات املــستخدمة كمرحلــة مــن مراحــل االشــتراء، قــد تنطبــق     ’٦’  
، وذلـك مـثال عنـدما ُتـنظَّم املناقـصة        ’٢’و’ ١’الشروط الواردة يف الفقرتني الفـرعيتني       

اق إطاري مفتوح أو إجراءات لطلـب األسـعار أو طرائـق أخـرى يـشترك                يف سياق اتف  
ويف مناقصات أخرى، هلـا بعـض أو كـل الـسمات املبيَّنـة يف           . فيها العديد من املورِّدين   

ــة  ــروط   ’٥’إىل  ’٣’الفقـــرات الفرعيـ ــتخدام املناقـــصة إال وفـــق شـ ، قـــد ال يتـــاح اسـ
ــادة   ــة يف امل ــرجَّ )٢ (٣١اســتخدامها املبيَّن ح أال تكــون مناســبة، وذلــك ألنَّ  ، ولكــن ُي

ــافس الفعـّـ  ال ســيكون أصــعب وألنَّ خطــر التواطــؤ رمبــا يكــون أعلــى مــن    حتقيــق التن
ولكــن عنــدما تلــزم يف . مــستواه يف حــال عــدم اســتخدام املناقــصة كمرحلــة لالشــتراء 

مثـــل تقيـــيم املـــؤّهالت والقـــدرة علـــى  (اإلجـــراءات خطـــوات أوليـــة أكثـــر تفـــصيال  
ات، ورمبا ترتيب العروض على أساس اعتبارات اجلودة املقيَّمة قبـل           االستجابة للمتطلب 

، حبيث حتتفظ املناقصة يف حد ذاهتا مبعظم مسـات الـسوق التنافـسية املوصـوفة        )املناقصة
أعاله، يكون من شـأن املناقـصة أن ختفـض مـن عـدد عناصـر التقيـيم املتبقيـة، ومـن مثّ                       

يـب عـن البـال أن ذلـك قـد يفـضي إىل           ولكـن ينبغـي أال يغ     . يكون استخدامها مناسـبا   
  زيادة تعقيد إجراءات االشتراء املعقدَّة بالفعل يف حد ذاهتا؛

ــشترية         ’٧’   ــة امل ــات للهيئ ــد أو التوجيه ــوائح أو القواع ــوفِّر الل ــي أن ت ــن مثّ، ينبغ م
إرشادات عند نظرها يف السوق املعنية قبل بدء إجـراءات االشـتراء، السـتبانة املخـاطر                

وعلى شاكلة التعليقات الواردة بشأن االلتمـاس يف مقدمـة        . نسبية للمناقصة والفوائد ال 
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اجلزء الثاين من الفصل الثاين، ينبغي إجـراء تقيـيم بـشأن مـا إذا كانـت خمـاطر التواطـؤ                     
أكرب من فوائد التنافس يف املناقصة اإللكترونية مقارنة بأي طريقة اشتراء أخـرى، قبـل               

وقـــد تـــتمكن الـــسلطات املعنيـــة .  سُيـــستخدمانحتديـــد الطريقـــة واألســـلوب اللـــذين
بالتنافس يف الدولة املشترعة من تقدمي معلومات عن املخـاطر ذات الـصلة وأي خمـاطر                

  .أخرى مثل خطر إغراق السوق املعنية
ُتوصــى الــدول املــشترعة الــيت  : األخــذ باملناقــصات اإللكترونيــة علــى مراحــل   )ب(  

إللكترونيــة بــأن تتــدرج يف اســتخدامها علــى مراحــل  تنقــصها اخلــربة يف اســتخدام املناقــصات ا
تَواِكب تطّور خربهتـا هبـذا األسـلوب؛ أي أن تبـدأ بالـسماح بـإجراء مناقـصات ُيـستخدم فيهـا                      
السعر وحده يف حتديـد العـرض الفـائز، مث تنتقـل بعدئـذ، إذا كـان ذلـك مناسـبا، إىل اسـتخدام                        

   على معايري غري سعرية؛مناقصات أعقد تكون معايري إرساء العقد فيها مشتملة
بغية احلصول على أكرب قدر من املنـافع مـن اسـتخدام املناقـصة       : بناء القدرات   )ج(  

اإللكترونيــة، جيــب أن تثــق اجلهــات املــشترية واملــورِّدون واملقــاولون علــى حــّد ســواء يف هــذه   
دارة العملية ويف نتائجها من أجل تـشجيع املـشاركة، وأن تكـون هـذه األطـراف قـادرة علـى إ                

ــة   ــة بفّعالي ــصات اإللكتروني ــستعدة      . املناق ــدول أن تكــون م ــى ال ــإنَّ عل ــة، ف ــا هلــذه الغاي وحتقيق
الستثمار ما يكفي من املوارد يف برامج التوعية والتدريب يف مرحلة مبكرة، لتغطيـة التكـاليف                

ونية وتيـسري   الشاملة املرتبطة بتدريب املورِّدين أو املقاولني على املشاركة يف املناقصات اإللكتر          
أما بالنسبة للجهة املشترية، فينبغي أن يتنـاول التـدريب املـسائل التقنيـة، مثـل              . مشاركتهم فيها 

تقييم املعـايري غـري الـسعرية موضـوعيا والتعـبري عنـها بطريقـة تتـيح وضـعها يف صـيغ رياضـية أو                         
 الـــصغرية خوارزميـــات مؤمتتـــة، ومـــسألة تزويـــد املـــورِّدين واملقـــاولني، وال ســـّيما الـــشركات 

ومــن جهــة املــورِّدين واملقــاولني، ينبغــي أن يتنــاول التــدريب النظــام    . واملتوســطة، باملعلومــات
وطريقة عمله، والتغيريات اليت ينطوي عليهـا عقـد صـفقات مـع احلكومـة مـن خـالل املناقـصة                     

وإال، فسينــشأ خطــر هجــر . اإللكترونيــة، وماهيــة أثــر هــذه التغــيريات علــى فرصــهم التجاريــة 
كان االشتراء جيري فيها بصورة ناجحة، وستكون األسعار أعلى مما كانـت عليـه لـو مل                 سوق  

وتـستتبع  . ُيؤخذ باملناقصات، وقد ختـسر احلكومـة اسـتثمارها يف نظـام املناقـصات اإللكترونيـة               
أنــشطة بنــاء القــدرات هــذه تكــاليف عامــة لعمليــة االشــتراء تفــوق تكــاليف أســاليب االشــتراء  

  قل يف املراحل األوىل الستخدام املناقصات اإللكترونية؛التقليدية، على األ
جيـــب أن ُيحـــّدد وصـــف واضـــح للـــشيء  : شـــفافية اإلجـــراءات والتخطـــيط  )د(  

ــورِّدون أو       ــم امل موضــوع االشــتراء وأن ُتحــدَّد أحكــام االشــتراء وشــروطه األخــرى، وأن ُيعل
غة الرياضـية املعتمـدة يف اختيـار    املقاولون هبا يف بداية عملية االشتراء، جنباً إىل جنب مـع الـصي           



 

V.12-50802 9 
 

  A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13

الفائز ومجيع املعلومات املتعلقة بكيفية إجراء املناقصة اإللكترونية، وخصوصا توقيـت افتتاحهـا             
وقـد يتطلـب ذلـك مزيـدا مـن التخطـيط املفـصَّل مقارنـة بأسـاليب                  . واملعايري اليت حتكـم إقفاهلـا     

   لذلك؛االشتراء األخرى، وينبغي أن تكون اجلهة املشترية مدركة
جتيز األحكام نظريا تضمني املناقـصة أي معـايري تقيـيم،           : صياغة معايري التقييم    )ه(  

شرط التمكن من وضعها يف صيغة رياضية أو خوارزمية تتـيح التقيـيم وإعـادة التقيـيم املـؤمتتني                   
 للعطاءات املقدَّمة أثناء املناقصة ذاهتـا، كمـا تتـيح حتديـد العطـاء احلاصـل علـى أعلـى درجـة يف                      

فأثنـاء املناقـصة، يـستتبع تنقـيح كـل عطـاء ترتيبـا              . كل مرحلـة مـن املراحـل التعاقبيـة للمناقـصة          
ــة     ــيم  . للعطــاءات أو إعــادة ترتيــب هلــا باســتخدام هــذه األســاليب املؤمتت ومبــا أنَّ اشــتراط التقي

عـايري  املؤمتت يستلزم كون معايري التقييم قابلة للتعبري عنها بقيمة نقدية، فكلما ابتعـدت هـذه امل     
مثـل وقـت التـسليم والكفـاالت أو الـضمانات املعبَّـر عنـها بنـسبة                 (عن السعر واملعايري املـشاهبة      

وقـد يـثين ذلـك مقـدِّمي        . كلما كان التعبري عنها بقيمة نقدية أقـل موضـوعية         ) مئوية من السعر  
غـري  وقـد تكـون املعـايري       . العطاءات عن املشاركة، ويـرّجح أال تكـون نتيجـة االشـتراء ناجحـة             

مثـل مـستوى    (السعرية متنوعة بني معايري بسيطة مثل شروط التسليم والـضمان ومعـايري أعقـد               
ة املعايري الـسعرية وغريهـا مـن        ؛ ويرد مزيد من اإلرشادات بشأن ماهيّ      )االنبعاثات يف السيارات  

أعـاله   ١١املعايري وطريقة التعبري عنها بنسبة مئويـة مـن الـسعر اإلمجـايل يف التعليـق علـى املـادة                     
  **].وصلة تشعُّبية[**
وينبغــي أن تتنــاول اللــوائح أو القواعــد أو التوجيهــات األخــرى املــسائل التقنيــة، مثــل     -١٤

ــة وجــود اهلياكــل املالئمــة، وتــوفُّر املواقــع ذات الــصلة علــى اإلنترنــت وكوهنــا مدعومــة      كفال
ب ارتفـاع خطـر    لتجّنبعرض النطاق الترددي املناسب، وكفالة توفُّر املستوى الالزم من األمن     

ــة          ــن الناحي ــسيهم احلــساسة م ــات مناف ــى معلوم ــرخيص عل ــاءات دون ت ــدِّمي العط اطــالع مق
وصــلة [**وُتتنــاول يف بــاب التعليقــات العامــة علــى االشــتراء اإللكتــروين أعــاله        . التجاريــة
ــشعُّبية ــصلة يف اســتخدام     **] ت ــها واملواضــيع ذات ال ــة البيانــات وســالمتها وأمن مــسائل موثوقي

  .الشتراء اإللكتروين بصفة عامةا
ــصات        -١٥ ــسليم للمناقـ ــتخدام الـ ــمان االسـ ــشأن ضـ ــاله بـ ــوارد أعـ ــق الـ ــوء التعليـ ويف ضـ

 الدول املـشترعة تـود أن حتـصر، رمبـا مؤقتـا، اسـتخدام               اإللكترونية والتدرج يف األخذ هبا، لعلّ     
ــسية     ــا تناف ــروف أهن ــصات يف األســواق املع ــا يوجــد عــدد كــاف مــن م   (املناق ــّدأي حيثم مي ق

، أو أن تعمــد إىل فــرض )العطــاءات لكفالــة التنــافس وضــمان إغفــال هويــة مقــدِّمي العطــاءات 
قيود نوعية كقصر استخدام املناقصات على اشتراء السلع فحـسب، حيـث يكـون مـن األيـسر                  

وقد درجت بعض الواليات القضائية على استخدام قـوائم حتـدِّد سـلعا             . متييز هياكل التكاليف  
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ؤها مالئمـا باسـتخدام املناقـصات اإللكترونيـة،         او خدمات معيَّنة قد يكـون اشـتر       أو إنشاءات أ  
ولكـن التجربـة تبـيِّن أنَّ       . أو على استبعاد أصناف معيَّنـة مـن االشـتراء باملناقـصات اإللكترونيـة             

هذا النـهج مرهـق يف املمارسـة العمليـة، ألنَّـه يتطلـب إجـراء حتـديث دوري لتلـك القـوائم مـع                         
ــوائم   . ســية أو أصــناف أخــرى ذات صــلة ظهــور ســلع أسا وقــد ُيفــضَّل هلــذا الغــرض وضــع ق

إيــضاحية باألصــناف الــيت يكــون اشــتراؤها باملناقــصات اإللكترونيــة مناســبا، أو كحــل بــديل،   
وضع قائمة باخلصائص العامة اليت جتعل الصنف املعـيَّن مالئمـا أو غـري مالئـم لالقتنـاء بواسـطة                  

  .هذا األسلوب يف االشتراء
وقد توّد الدول املشترعة أن تنص، يف اللـوائح التنظيميـة وسـائر القواعـد والتوجيهـات          -١٦

ــل جتميــع           ــة، مث ــصات اإللكتروني ــتخدام املناق ــروط أخــرى بــشأن اس ــى ش ــثال، عل ــة م الداعم
املشتريات لتعويض تكـاليف إقامـة النظـام الـالزم إلجـراء املناقـصات اإللكترونيـة، مبـا يف ذلـك                     

رجية اليت تتـوىل تـوفري الرباجميـات واخلـدمات اإللكترونيـة، والتوجيهـات          تكاليف األطراف اخلا  
 والتعليـق عليهـا   ١١املبنية علـى األحكـام ذات الـصلة مـن املـادة          " السعر"املتعلقة مبفهوم معايري    

  **].وصلة تشعُّبية[**
عنيـة  وُيوصى بأن تقوم هيئة االشتراء العمومية أو اهليئات املعنية األخرى والـسلطات امل           -١٧

بقوانني التنافس يف الدولة املشترعة مبراقبة التنـافس يف األسـواق الـيت ُتـستخدم فيهـا آليـات مـن           
لـدى اجلهـة    وينبغي أن يشترط نظام االشتراء العمـومي أن تكـون           . قبيل املناقصات اإللكترونية  

  . املشترية معلومات مستفيضة بشأن معامالت شبيهة سابقة والسوق ذي الصلة وبنية السوق
من الشائع أن تقوم أطراف ثالثـة بتنظـيم املناقـصة وإدارهتـا نيابـة عـن اجلهـات           وأخريا،    -١٨

املــشترية، ممــا قــد يزيــد مــن الــسهولة النــسبية لتنظيمهــا، ويزيــد بالتــايل مــن خطــر اإلفــراط يف     
وينبغــي أيــضا أن تكــون . اســتخدامها واســتخدامها يف غــري حملــها كمــا أُشــري إىل ذلــك أعــاله  

ة صــنع القــرار إىل ملــشترية علــى وعــي باملــسائل الــيت ميكــن أن تنــشأ عــن إســناد مهمـّـ اجلهــات ا
جهات خارج اجلهاز احلكـومي، مثـل األطـراف الثالثـة الـيت تتـوىل تـوفري الرباجميـات احلاسـوبية           
واخلدمات؛ فيمكن أن تقـع فيمـا خيـص هـذه اجلهـات حـاالت تـضارب يف املـصاحل التنظيميـة،            

ديدا على التنافس، ألنَّ األطـراف الثالثـة سـترغب يف تعظـيم عائـداهتا               األمر الذي ميثل خطرا ش    
مـن خـالل التـرويج للمناقـصات اإللكترونيـة مــن دون النظـر بالـضرورة يف مـا إذا كانـت متثّــل          

الـة بـشأن    ولكن ميكن هلذه األطراف أيـضا أن تـسدي املـشورة الفعّ           . أسلوب االشتراء املناسب  
ذه املـسائل أيـضا يف أسـاليب اشـتراء أخـرى، مثـل االتفاقـات                وتنشأ هـ  . استراتيجيات االشتراء 

** اإلطارية، ويف احلاالت املتعلقة عموما باالستعانة مبصادر خارجيـة، وهـي ُتنـاقش يف البـاب                  
وال يـشّجع القـانون النمـوذجي علـى فـرض           **]. وصـلة تـشعُّبية   [**من التعليقات العامة أعاله     
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فيها املناقـصات، ألنَّهـا تكـون مبثابـة مثـبط للمـشاركة،             رسوم على استخدام نظم االشتراء، مبا       
خالفا ملبادئ القانون النموذجي وأهدافه؛ وينبغـي النظـر يف دفـع أجـر األطـراف اخلارجيـة مـن                    

وأخـريا، حـىت إذا عهـدت هيئـة االشـتراء العموميـة أو       . مقدِّمي اخلدمات يف ضوء هذه املـسائل  
اء املناقصة ألطراف خارجية من مقدِّمي اخلدمات، فإنَّـه         اهليئات املشاهبة أو اجلهة املشترية بإجر     

يتعيَّن أن تكون لدى اهليئة أو اجلهة املشترية املعنية املهارات واخلربات الكافيـة لإلشـراف علـى                  
  . أنشطة مقدِّمي اخلدَّمات اخلارجيني املعنيني

    
    األحكام املتعلقة باملناقصات اإللكترونية  - باء  

    **]وصلة تشعُّبية[**تخدام املناقصة اإللكترونية  شروط اس-٣١املادة 
ــادة     -١٩ ــن امل ــرض م ــا      ٣١الغ ــة، إم ــصات اإللكتروني ــتخدام املناق ــو وضــع شــروط الس  ه

حيـث ُتـضاف شـروطها إىل الـشروط         (بوصفها مناقصات قائمة بـذاهتا أو مناقـصات كمرحلـة           
 مـصمَّمة لتخفيـف وطـأة       وهـذه الـشروط   ). األخرى احملدَّدة السـتخدام طريقـة االشـتراء املعنيـة         

خمــاطر اســتخدام املناقــصة يف حــاالت غــري مناســبة أو فــرط اســتخدامها، وهــي مــسائل وردت  
  **].وصلة تشعُّبية[**من مقدِّمة هذا الفصل ** مناقشة بشأهنا يف الفقرات 

ــّين الفقــرة   -٢٠ ــذاهتا  ١وتب ــة القائمــة ب وتــستند هــذه .  شــروط اســتخدام املناقــصة اإللكتروني
ىل الفكرة القائلة إنَّ املناقصة اإللكترونية القائمة بذاهتا ُيقصد منها يف املقام األول تلبيـة            الشروط إ 

ما ينشأ لدى اجلهة املشترية من احتياجات إىل سلع قياسية املواصفات وبسيطة ومتاحـة عمومـا،       
  **].وصلة تشعُّبية[**على النحو املبيَّن مبزيد من التفصيل يف مقدِّمة هذا الفصل أعاله 

مـن املـادة والقاضـي بوصـف الـشيء          ) أ (١  الفرعية وسيحول الشرط الوارد يف الفقرة      -٢١
موضوع االشتراء وصفا مفّصال ودقيقا، إضافة إىل شرط إدراج وصف مفـصَّل مبوجـب املـادة                

، دون استخدام هذا األسلوب يف اشتراء معظم اخلـدمات واألعمـال            **]وصلة تشعُّبية  [**١٠
مثــل أعمــال صــيانة ( تكــن بــسيطة جــدا وقابلــة للقيــاس الكمــي يف واقــع األمــر اإلنــشائية مــا مل
  ).الطرق املعتادة

وعندما تصوغ اجلهات املشترية وصفا مفّصال ودقيقا للشيء موضـوع االشـتراء وغـري       -٢٢
ــة          ــّدد اخلــصائص التقني ــاج إىل أن حت ــا ســوف حتت ــه، فإهن ــتراء وأحكام ــن شــروط االش ــك م ذل

 مـن القـانون     ١٠االشتراء حتديدا واضحا، وفقا ملـا تـنص عليـه املـادة             والنوعية للشيء موضوع    
ويف هـذا   . النموذجي، وذلك ضمانا لتقدمي املشتركني يف املناقصة عطاءاهتم على أساس موّحـد           

الصدد، فإنَّ مسألة التقييم املؤمتت للعطاءات يعـين أنَّ اخلـصائص التقنيـة ال التـشغيلية هـي الـيت                    
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لــذا فــإنَّ مــن املستحــسن أن تــستخدم مفــردات اشــتراء موّحــدة    . يــةتكــون عمومــا أكثــر فعال 
لتحديد السلع أو األعمال اإلنشائية أو اخلـدمات بواسـطة رمـوز أو باإلشـارة إىل معـايري عامـة                    

  .حمّددة سوقيا
إىل احلد من خمـاطر التواطـؤ وضـمان التنـافس الـشديد             ) ب (١  الفرعية وهتدف الفقرة   -٢٣

مـن مقدِّمـة   ** لالطالع على مناقشة هلذه املسائل، انظر الفقـرات  (ذاهتا يف املناقصات القائمة ب 
فهي تشترط وجود سوق تنافسية من مـورِّدين أو مقـاولني      **]). وصلة تشعُّبية [**هذا الفصل   

. ُيتوقّع أن يكونوا مؤّهلني للمشاركة يف املناقصة اإللكترونية، ولكن ال تفرض حّدا أدىن معينـا              
الـيت حيـق مبوجبـها      **] وصـلة تـشعُّبية    [**٥٥املـادة    من   ٢الفقرة  ل ب  ُتستكمَ ولكنَّ هذه الفقرة  

للجهة املشترية أن تلغي املناقصة إذا كان عدد املورِّدين أو املقاولني املـسّجلني للمـشاركة فيهـا                 
من هذا الدليل لالطـالع علـى   ... انظر الفقرات (غري كاف لضمان تنافس فّعال أثناء إجرائها     

  **]).وصلة تشعُّبية [**٥٥ املادة  من٢ الفقرة املتعلقة باألحكام ذات الصلة مناإلرشادات 
إىل مـورِّدين أو مقـاولني      ) ب (١  الفرعيـة  وينبغي أالّ ُتفّسر اإلشارة الـواردة يف الفقـرة          -٢٤

للمــشاركة يف املناقــصة اإللكترونيــة، علــى أهنــا تعــين أنَّ االشــتراء  " ُيتوقّــع أن يكونــوا مــؤّهلني"
وقـد يكـون    . طة املناقـصات اإللكترونيـة سيـشتمل بالـضرورة علـى إثبـات مـسبق لألهليـة                بواس

ممكنــا، بغيــة تــسريع العمليــة واالقتــصاد يف التكــاليف، أن ُتقــيَّم بعــد املناقــصة مــؤّهالت مقــّدم    
مــن هــذا الــدليل لالطــالع علــى اإلرشــادات املتعلقــة  ... انظــر الفقــرات . العــرض الفــائز فقــط
  **].وصلة تشعُّبية [**٥٧صلة من املادة باألحكام ذات ال

وميكــن االســتناد يف إرســاء العقــود يف إطــار املناقــصات اإللكترونيــة إمــا علــى الــسعر       -٢٥
أمـا يف احلـاالت   . وحده وإما على السعر وغريه من املعايري احملّددة يف بدايـة إجـراءات االشـتراء       

 ١  الفرعيـة   غـري سـعرية، فـإنَّ الفقـرة        اليت يكون فيها تقريـر العـرض الفـائز منطويـا علـى معـايري              
باألرقــام أو (تقتــضي أن تكــون تلــك املعــايري قابلــة للتحديــد الكّمــي وللتعــبري عنــها نقــديا ) ج(

بقيمـة نقديـة     بـشأن التعـبري  ١١ويلغـي هـذا احلكـم مـا تـنص عليـه املـادة        ): النـسبة املئويـة مـثال   
ان مـن املمكـن نظريـا التعـبري عـن مجيـع       ولـئن كـ  **]. وصلة تشعُّبية " [**بالقدر املمكن عملياً  "

، فـإنَّ النتيجـة املثلـى ُتحقـق يف          **]وصـلة تـشعُّبية   [**املعايري نقديا، على النحو املـذكور أعـاله         
احلاالت اليت يكون فيها التعبري عن معايري التقييم على هذا النحو موضوعيا وجمديا من الناحيـة                

  .العملية
 استخدام املناقصات اإللكترونية كمرحلة، باعتبارها طريقة للتنـافس         ٢وتتناول الفقرة     -٢٦

يف املرحلــة الثانيــة يف ســياق االتفاقــات اإلطاريــة، حيــث يوجــد عــدد حمــدود مــن املــتغريات يف  
ولئن كانت املناقصات اإللكترونية تنطوي على خطر التواطـؤ بـالنظر إىل أنَّ مقـدِّمي               . املناقصة
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عضا، فإنَّ هـذا اخلطـر مـرتبط أيـضا باسـتخدام االتفاقـات اإلطاريـة            العطاءات يعرفون بعضهم ب   
املغلقة، والبت فيما إذا كانت املناقصات اإللكترونية مناسبة أو غـري مناسـبة علـى النحـو املبـيَّن                   

ولـئن كانـت    . أعاله ينبغي أن يـتم بعـد البـت يف طريقـة تنظـيم االتفـاق اإلطـاري يف حـد ذاتـه                      
اسـتخدام املناقـصات اإللكترونيـة تتـيح اسـتخدامها كمرحلـة يف مجيـع               الشروط املرنـة املتعلقـة ب     

أســاليب االشــتراء املنــصوص عليهــا يف القــانون النمــوذجي، فــإنَّ املناقــصات اإللكترونيــة قــد ال 
مــن التعليقــات العامــة أعــاله  ** تكــون دائمــا مناســبة، وهــو األمــر الــذي ُينــاقش يف الفقــرات   

 عندما ينصب التركيـز علـى اجلـودة وتنطـوي عمليـة االشـتراء               ، وال سّيما  **]وصلة تشعُّبية [**
الفـشل  /على تقييم جلوانب اجلودة أعقد من ذاك الـذي ُيجـرى بواسـطة حتديـد معـايري النجـاح                  

ففـي هـذه احلـاالت، قـد يكـون تقيـيم            . الالزمة للتثبت من مدى استجابة العروض للمتطلبـات       
مــرا مــستحيال أو غــري مناســب يف أغلــب جوانــب اجلــودة بــصورة مؤمتتــة مــن خــالل املناقــصة أ

ونظرا ألنَّ القانون النموذجي يقتضي أن تكون املناقصة هي املرحلة األخـرية الـسابقة     . األحيان
إلرساء عقد االشتراء، فإنَّ من املتعذّر استخدام املناقصات يف احلاالت اليت ُتقـّيم فيهـا جوانـب             

مـن التعليـق علـى مقدِّمـة هـذا      ** سائل الفقرات   انظر بشأن هذه امل   (اجلودة بعد انتهاء املناقصة     
  **]).وصلة تشعُّبية[**الفصل أعاله 

    
   املناقصة اإللكترونية كوسيلة اشتراء قائمة بذاهتا-٥٣املادة 

  االلتماس يف املناقصات اإللكترونية القائمة بذاهتا
  

ــادة    -٢٧ ــدِّد املـ ــط   ٥٣حتـ ــتراء بواسـ ــشاركة يف االشـ ــاس املـ ــراءات التمـ ــصة  أوال إجـ ة مناقـ
باإلحالـة  ) اليت تنظم أيضا املناقـصة املفتوحـة       (٣٣إلكترونية قائمة بذاهتا، وتشمل أحكام املادة       

وبرغم وجود إجـراءات أساسـية تتنـاول مجيـع املناقـصات            **]. وصلة تشعُّبية [**املرجعية إليها   
اء سـتتوقّف علـى   اإللكترونية القائمة بذاهتا، فإنَّ اإلجـراءات املتعلقـة بكـل مـن أسـاليب االشـتر        

وقد تتسم بعض املناقصات بطابع بـسيط جـدا وال          . مدى تعقيد املناقصة اإللكترونية قيد النظر     
ــالتحقق مــن مــؤّهالت مقــدِّمي العطــاءات ومــدى        ــل إجرائهــا، ب ــام قب تنطــوي حــىت علــى القي
استجابة عطاءاهتم للمتطلبـات، يف حـني قـد تتـسم أخـرى بطـابع أعقـد وتنطـوي علـى فحـص                       

وُيرجَّح أال جيري تقييم مـسبق للتأهيـل يف نـوع االشـتراء املعـين وإن                . لعطاءات األولية وتقييم ل 
ويتحـّدد مـستوى تعقيـد اإلجـراءات بالـشيء موضـوع            . كان ذلـك ممكنـا مـن الناحيـة النظريـة          

االشتراء، ومعايري الفحص والتقييم املقّرر استخدامها، وما إذا كان يتعني تقييم املـؤّهالت قبـل               
أو ما إذا كان يتعّين تقييم مـؤّهالت الفـائز فقـط بعـد املناقـصة حـسب مـا هـو                (ناقصة  إجراء امل 

  )).٢ (٥٧مسموح به يف املادة 
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وال ينطوي اشتراء املنتجات اجلاهزة للبيع مثال على أيِّ خطورة تقريبـا مـن أن يتـضح                   -٢٨
 وبالتــايل تقــل تبعــا .فيــه أنَّ العطــاءات غــري مــستجيبة للمتطلبــات أو أنَّ مقــّدميها غــري مــؤّهلني 

ويف هــذه احلــاالت، قــد يكــون إدالء    . لــذلك احلاجــة إىل إجــراء فحــوص ســابقة للمناقــصة     
كـأن يعلنـوا مـثال أنَّ لـديهم املـؤّهالت      (املورِّدين أو املقاولني بإعالن بسيط قبل املناقصة كافيـا          

ــشيء موضــوع االشــتراء ويقــدرون       ــة ال ــصة وأهنــم يفهمــون طبيع ــدخول املناق ــة ل ــى الالزم  عل
وقــد يلــزم يف حــاالت أخــرى التثبــت مــن مــدى اســتجابة العطــاءات للمتطلبــات قبــل ). تـوفريه 

كاحلــاالت الــيت ال ُيــسمح فيهــا بــدخول املناقــصة إالّ للقــادر مــن املــورِّدين أو (إجــراء املناقــصة 
، وبــذا سـيلزم تقــدمي  )املقـاولني علـى تــوفري سـيارات ُيعـّين فيهــا مـسبقا حــد أقـصى لالنبعاثـات       

ويف بعض هذه احلـاالت، قـد       . ءات أولية يف هذه احلالة، على النحو املبيَّن يف الفقرة التالية          عطا
ترغب اجلهة املشترية يف القيـام قبـل إجـراء املناقـصة بوضـع ترتيـب للمـورِّدين أو املقـاولني مـن                       

ن أو املقـاولون  يف املثال املُعطى، ُيرتَّب املـورِّدو (مقدِّمي العطاءات األولية املستجيبة للمتطلبات  
، وذلــك لبيــان )الــذين تتعــّدى عطــاءاهتم األوليــة العتبــة احملــّددة اســتنادا إىل مــستوى االنبعاثــات

موقفهم النـسيب ومـدى التحـسينات الـيت قـد يلـزم إدخاهلـا علـى عطـاءاهتم خـالل املناقـصة مـن               
. املناقـصة وجيـب يف هـذه احلـاالت تقيـيم العطـاءات األوليـة قبـل                . أجل زيادة فرصة فوزهم هبا    

  .وقد ِصيغت املادة لكي تستوعب مجيع هذه اخليارات على اختالفها
 التمـاس العطـاءات يف املناقـصات اإللكترونيـة القائمـة            ٥٣ املـادة     مـن  ١ الفقـرة    وتنظّم  -٢٩
، **]وصـلة تـشعُّبية    [**٣٣وهي تشترط، من خالل اإلحالة املرجعية إىل أحكام املـادة           . بذاهتا

جيـسِّد أحـد شـروط اسـتخدام املناقـصات اإللكترونيـة بوصـفها أسـلوب                إجراء التماس مفتـوح     
 ٣١ املـادة  مـن ) ب (١ الفقـرة الفرعيـة   انظـر ( أي وجـود سـوق تنافـسية       -اشتراء قائمـا بذاتـه      

ــشعُّبية [** ــشترط إجــراء التمــاس دويل بوصــفه     **]). وصــلة ت ــادة ت وإضــافة إىل أنَّ أحكــام امل
ــا   ــة مبوجــب الق ــق مــشاركة يف   تطبيقــا للقاعــدة التكميلي نون النمــوذجي، فإهنــا هتــدف إىل حتقي

وتتمثل االستثناءات احملدودة لاللتمـاس الـدويل       . املناقصات اإللكترونية على أوسع نطاق ممكن     
 يف تلك املنطبقة على سائر أساليب االشتراء اليت تستدعي إجراء التمـاس مفتـوح وهـي تـرد يف                  

 وحــاالت االشــتراء ذات القيمــة   ٨ا للمــادة االشــتراء احمللــي وفقــ   (٣٣ املــادة  مــن٤الفقــرة 
أعــاله ** الفقــرات / يف البــاب٣٣املــادة  مــن ٤الفقرة انظــر اإلرشــادات املتعلقــة بــ . املنخفــضة

 تنطبـق  ١٨وإذا اسُتهلت املناقصة بتأهيل مـسبق، فـإنَّ أحكـام املـادة     **]).  تشعُّبية وصالت[**
عطــاءات مــن املــورِّدين أو املقــاولني  علــى إجــراءات التأهيــل املــسبق املــذكور وعلــى التمــاس ال  

مع مالحظة أنَّ تلك األحكام معّدة أيضا لغـرض ضـمان إجـراء التمـاس دويل                (املؤّهلني مسبقا   
  ).مفتوح وعام بوصفه القاعدة التكميلية
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والغـــرض مـــن األحكـــام املتعلقـــة بااللتمـــاس هـــو اســـتيفاء أحـــد الـــشروط األساســـية    -٣٠
املـادة  ( وهـو التنـافس الفّعـال أثنـاء املناقـصة          - القائمـة بـذاهتا      الستخدام املناقصات اإللكترونيـة   

وُيشدَّد من جديد يف بعـض األحكـام األخـرى الـواردة            **]). وصلة تشعُّبية [** )ب) (١ (٣١
 ٥٣بوسـائل مـن قبيـل الـشرط الـوارد يف املـادة              : يف هذا الفصل على أمهية استيفاء هذا الشرط       

ب أن ُيعّين يف الدعوة للمشاركة يف املناقصة احلـّد األدىن           والقاضي بوجو **] وصلة تشعُّبية [**
ــا       ــسهم فيه ــسّجلوا أنف ــزم أن ي ــذين يل ــاولني ال ــورِّدين أو املق ــدد امل ــرة(لع ــة الفق  )ي (١ الفرعي

، ومــن خــالل اشــتراط إلغــاء املناقــصة يف حــال عــدم بلــوغ احلــّد األدىن **])وصــلة تــشعُّبية[**
ــورِّدين أو املقــاو   ــّين لعــدد امل ــا  . لني املــسّجلني للمــشاركة فيهــا املع ــك، ووفق وباإلضــافة إىل ذل

، جيوز للجهة املـشترية أن تلغـي املناقـصة          **]وصلة تشعُّبية  [**٥٥ املادة    من ٢ الفقرة   ألحكام
حىت يف حال بلوغ احلد األدىن الالزم، وذلك إذا ظلت اجلهة املـشترية تـرى أنَّ عـدد املـورِّدين                    

  .اركة يف املناقصة غري كاف لضمان حتقيق التنافسأو املقاولني املسّجلني للمش
 قائمــة جبميــع املعلومــات الواجــب تــضمينها يف   ١وعــالوة علــى ذلــك، تــورد الفقــرة     -٣١

ــصة   ــشاركة يف املناق ــدعوة للم ــدعوة باملناقــصة      . ال ــاع ال ــرا إلتب ــسيطة، ونظ ــصات الب ويف املناق
 القائمـة هـو أن تتنـاول بالكامـل          نفسها، ولعدم ورود أية معلومات إضـافية، فـإنَّ املقـصود مـن            

مجيــع املعلومــات الواجــب تزويــد املــورِّدين أو املقــاولني هبــا قبــل املناقــصة، هبــدف متكينــهم مــن 
البت فيما إذا كـانوا مهـتمني باملـشاركة يف إجـراءات االشـتراء ومـؤّهلني للمـشاركة فيهـا ويف                     

املطبَّقة علـى الـدعوة إىل تقـدمي        ومتاثل متطلبات املعلومات تلك     . كيفية مشاركتهم فيها عندئذ   
ومــضمون وثــائق االلتمــاس يف إطــار إجــراءات  **]) وصــلة تــشعُّبية [**٣٧املــادة (العطــاءات 

مـن مقدِّمـة   ** وكمـا ُنـوقش يف الفقـرات     **]). وصلة تشعُّبية  [**٣٨املادة  (املناقصة املفتوحة   
جي علـى عـدم فـرض رسـوم         ، ُيـشجِّع القـانون النمـوذ      **]وصـلة تـشعُّبية   [**هذا الفصل أعاله    

 رســوم للمــشاركة يف املناقــصات، ينبغــي أن  ضويف حــال فــر. علــى اســتخدام نظــم االشــتراء 
يكون ذلك متوائما مع الشروط املعتمدة يف مجيع طرائق االشتراء؛ وحيثما ُيقـرَّر فـرض رسـوم            

  .من هذا القبيل، يتعيَّن على األقل اإلفصاح عن ذلك يف الدعوة إىل املشاركة
جتـسِّد  ) مقارنـة بقائمـة املناقـصة املفتوحـة    (قد أُدرجـت معلومـات إضـافية يف القائمـة           و  -٣٢

اخلصوصيات اإلجرائية ألسلوب االشتراء هذا، وال سيما أنه ُيقام عرب اإلنترنت وينطـوي علـى     
الـضوء حتديـدا علـى      ) ز(وتـسلّط الفقـرة الفرعيـة       . تقييم العطاءات بصورة مؤمتتة أثناء املناقصة     

ــستخدم يف        ضــرورة تز ــيت ســوف ُت ــصيغة الرياضــية ال ــتملني بال ــاولني احمل ــورِّدين أو املق ــد امل وي
وال ميكـن إجـراء التقيـيم    . إجراءات التقييم أثناء املناقـصة، إىل جانـب معـايري التقيـيم وإجراءاتـه      

ــزة للمناقـــصات      ــد الـــسمات املميـ ــو أحـ ــية، وهـ ــيغة رياضـ ــتخدام صـ ــاءات باسـ املؤمتـــت للعطـ
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حـسبما  (ذا كانـت معـايري التقيـيم قابلـة للقيـاس الكّمـي وللتعـبري عنـها نقـديا                    اإللكترونية، إالّ إ  
ويكفل تقـدمي الـصيغة الرياضـية يف        **]). وصلة تشعُّبية ) [**ج) (١ (٣١تقتضيه أحكام املادة    

مقترنـةً  وتفـضي هـذه املعلومـات    . بداية االشتراء تقييم العطاءات علـى أسـاس شـفّاف ومتـساو      
والقاضي بتزويد املورِّدين أو املقاولني الـذين يقـّدمون   ) ج (٤  الفرعيةرةالشرط الوارد يف الفق ب

 ٥٦ املــادة  مــن٢ الفقــرة عطـاءات أوليــة بنتــائج أيِّ تقيــيم يــسبق املناقـصة، والــشرط الــوارد يف  
بشأن إطالع مقدِّمي العطاءات على التقّدم احملرز يف املناقصة، إىل متكـني            **] وصلة تشعُّبية [**

طاءات من حتديد وضعهم أثناء املناقصة حتديدا شـفافا ومـستقال عـن اجلهـة املـشترية       مقدِّمي الع 
  .ق من مدى نزاهة عملية التقييموعن النظام، ليتسىن هلم بالتايل التحقّ

ــة مـــن     -٣٣ ــا يف الفقـــرات الفرعيـ ــّرر إدراجهـ تتعلـــق أيـــضا ) ع(إىل ) ي(واملعلومـــات املقـ
إىل احلـدِّ األدىن لعـدد املـورِّدين أو    ) ي(لفقـرة الفرعيـة    وتـشري ا  . باملناقصات اإللكترونية حتديدا  

أعـاله  ** وتـسلّط الفقـرة     . املقاولني الذين يلزم أن يسجلوا أنفسهم يف املناقصة املُزمع إجراؤها         
الـضوء علـى أمهيـة هـذه املعلومـات مـن أجـل ضـمان تنـافس فّعـال أثنـاء                      **] وصلة تـشعُّبية  [**

خبـالف حـال   (كر حد أدىن واحد يف القانون النمـوذجي نفـسه        ومن املتعذّر أن يرد ذ    . املناقصة
ــة        ــه احلــد األدىن بثالث ــذي ُيعــّين في ــل طلــب عــروض األســعار، ال ســائر أســاليب االشــتراء، مث

وُيعزى ذلك إىل أنَّ تعيني احلد األدىن بثالثة مقدِّمني للعطاءات قد يستويف يف بعـض               ). عروض
هم وقد يكفل احلفاظ علـى غفـالن هويتـهم وحيـول            املناقصات شرط ضمان التنافس الفّعال بين     

وسـوف تـسترشد اجلهـة املـشترية     . دون تواطئهم، بينما قـد ال يكفـل ذلـك يف حـاالت أخـرى       
وللحيلولـة دون   . بظروف كل اشتراء يف تعيني احلد األدىن املناسب لعدد املورِّدين أو املقـاولني            

ى ممكـن، ولكـن يـتعني مراعـاة أنَّ          حدوث تواطؤ، ينبغـي تعـيني احلـد األدىن عنـد أعلـى مـستو              
يف حني جيـوز هلـا      (اجلهة املشترية ستكون ملزمة بإلغاء املناقصة يف حال عدم بلوغ احلد األدىن             

إلغاءها حىت يف حالـة بلـوغ احلـد         **] وصلة تشعُّبية  [**٥٥ املادة    من ٢ الفقرة   مبوجب أحكام 
ورِّدين أو املقــاولني املــسّجلني أو إن األدىن املــذكور، إذا اشــُتبه مــثال يف حــدوث تواطــؤ بــني املــ

 انظـر التعليـق ذا الـصلة علـى    (تعذّر حتقيق تنافس فعلي حـىت يف حالـة بلـوغ احلـد األدىن املقـّرر          
وينبغـي يف هـذا الـسياق       **]). وصـلة تـشعُّبية   [** )أدنـاه ...  يف الفقـرة     ٥٥ املادة    من ٢الفقرة  

ــة باملوضــوعية وضــمان ا   ــورِّدين أو   أالّ ُتهمــل القــضايا املتعلق ــة امل ــساواة واإلنــصاف يف معامل مل
  .املقاولني

يـسمح  ) يـرد بنـاًء علـى ذلـك بـني قوسـني           (هـي حكـم اختيـاري       ) ك(والفقرة الفرعية     -٣٤
بتعــيني حــد أقــصى لعــدد مقــدِّمي العــروض، ويبــّين اإلجــراءات واملعــايري الــيت يتعــّين اّتباعهــا يف 

ملرفقة، ينبغي أالّ تشترع الدول هذا احلكـم إذا         ومثلما هو موضح يف احلاشية ا     . تعيني هذا احلد  
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مل تتطلّب الشروط التقنية احمللية ذلك، وأن ُيستكمل هذا احلكم على أية حال بأحكـام الفقـرة          
وقـد مسحـت    .  من هذه املادة، وذلك لتـوفري الـضمانات األساسـية الالزمـة ضـد التجـاوزات                ٢

يــة إفــساحا للمجــال أمــام فــرض قيــود علــى   األونــسيترال هبــذا التــدبري يف املناقــصات اإللكترون 
فمــثال قــد ال تــستوعب (القــدرات التقنيــة مــن أجــل احلــد مــن ســبل الوصــول إىل الــنظم املعنيــة 

الرباجميـــات املقتنـــاة إلجـــراء املناقـــصات اإللكترونيـــة ســـوى عـــدد أقـــصى معـــني مـــن مقـــدِّمي 
فروضـة علـى القـدرات      ولكن ينبغي للـدول املـشترعة أن تـدرك أنَّ هـذه القيـود امل              ). العطاءات

آخــذة يف الــتقلص بــوترية ســريعة، وأنَّ مــن املفتــرض أن يــصبح هــذا احلكــم عــدمي اجلــدوى يف  
  .غضون فترة قصرية

ويتعارض تعيني حد أقصى مع املبدأ العام للقانون النموذجي القاضـي بتحقيـق تنـافس                 -٣٥
واملفهـوم املطـروح   .  عليهـا تام ومفتوح؛ لذا ال ُيسمح به إالّ يف الظروف االسـتثنائية املنـصوص         

يف هذا الصدد هو احلد من عدد املشاركني ألسباب عملية ال من مبدأ التنـافس، وهـو تقلـيص                   
ومـن املقـّرر أالّ     . ال ُيسمح به إالّ إذا كان مّربرا بالقيود املفروضة على القدرات التقنيـة الفعليـة              

 واإلجـراءات املفـصح عنـها مـسبقا         ُيختار املشاركون ضمن هذا احلـد األدىن إالّ وفقـا للمعـايري           
وجيـوز للجهـة املـشترية أن تلجــأ إىل أسـاليب متنوعـة مـن أجــل       . والـيت جيـب أال تكـون متييزيــة   

اختيار املشاركني على أساس موضوعي، على النحو املبيَّن مبزيد مـن التفـصيل يف التعليـق علـى                
ــار عــشوائي أو ســحب القرعــ     ــدأ مقدِّمــة الفــصل الرابــع، وذلــك مثــل االختي ــة "ة أو مب األولوي

ــشعُّبية " [**باألســبقية ــدِّمي      **]وصــلة ت ــني مق ــصل ب ــايري أخــرى للف ــق مع ــها أن تطب ، أو ميكن
 وجيسِّد هذا النهج غري الرمسـي نـسبيا أنَّ          )٣(.العطاءات، على أن تكون  تلك املعايري غري متييزية        

سـواق، ممـا    وجود عدد كاف من املشاركني يفضي إىل وجود قدر كـاف مـن التجـانس يف األ                
وحـسبما هـو موضـح يف التعليـق علـى          . يسمح باحلصول على أفـضل العـروض املطروحـة فيهـا          

، فـال التأهيـل املـسبق ملقـدِّمي العطـاءات األوليـة وال              **]وصلة تشعُّبية [**مقدِّمة الفصل الرابع    
الفشل يسمحان باختيـار عـدد حمـّدد مـسبقا مـن            /فحصها الذي ينطوي على اختبارات النجاح     

لالطـالع علـى   (ورِّدين أو املقاولني األفضل تأهيال أو العطاءات األفـضل مـن حيـث الترتيـب            امل
  **]).وصلة تشعُّبية[**أدناه ** وصف للعطاءات األولية، انظر الفقرات 

قائمة باملعلومات املتعلقة باجلوانـب التقنيـة للمناقـصة    ) ع(إىل ) ل(وتورد الفقرات الفرعية     -٣٦
مراعاة للسمات اإللكترونية للمناقصة وضمانا لتحقيق الـشفافية وإمكانيـة التنّبـؤ        واليت جيب تقدميها    

ــاء العمليــة  كمواصــفات التوصــيل، واملعــدات املــستخدمة، واملوقــع علــى شــبكة الويــب، وأيــة    (أثن
───────────────── 

كام لعلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت األحكام توفِّر بالفعل قدرا من املرونة أكرب مما توفِّره األح  )3(  
  .املتعلقة بطرائق االشتراء مبوجب الفصل الرابع، كما يوحي به هذا التعليق
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  ). ةبراجميــــــات خاصـــــــة، والـــــــسمات التقنيـــــــة، والقـــــــدرة االســـــــتيعابية إن كانـــــــت مهّمـــــــ 
 قوائم باملتطلبـات الوظيفيـة الـدنيا البالغـة األمهيـة لتـسيري املناقـصات                وال يورد القانون النموذجي إالّ    

. اإللكترونية على حنو سليم، وهي متطلبات ُيعّبر عنها مبصطلحات حمايدة من الناحيـة التكنولوجيـة              
وينبغي أن ُتستكمل هذه املتطلبات بلوائح وبقواعـد أو توجيهـات داعمـة إضـافية لتقـدمي مزيـد مـن          

ى سبيل املثال، يتعـيَّن أن توضَّـح املعـايري الـيت حتكـم إقفـال املناقـصة واملـشار إليهـا يف                       التفاصيل، فعل 
 عنــدما يكــون التــاريخ والوقــت احملــّددان ’١’: ، يف حــاالت مــن قبيــل مــا يلــي)س(الفقــرة الفرعيــة 

ة أيـة    أو عندما ال تتلقى اجلهة املشترية يف غـضون فتـرة زمنيـة معينـ               ’٢’إلقفال املناقصة قد انقضيا؛     
 أو عندما ُيستكمل عـدد املراحـل   ’٣’أسعار أو قيم جديدة ونافذة ُتَزايد على العرض األعلى رتبة؛       

وينبغي أيضا أن توضح اللوائح أو القواعـد  . املبّينة يف املناقصة، واحملّددة يف اإلشعار اخلاص بإجرائها     
زيـد مـن املعلومـات احملــّددة،    األخـرى أنَّ كـل واحـد مـن هـذه املعـايري قـد يـستتبع التقـدمي املـسبق مل          

 الــوارد أعــاله مــثال ’٢’فالبنــد . وينبغــي أن تتوسَّــع التوجيهــات يف شــرح أنــواع املعلومــات املعنيــة 
ويـستلزم  . يستلزم تعيني الوقت الذي ُيـسمح بانقـضائه بعـد تلقـي آخـر عـرض قبـل إقفـال املناقـصة               

ا إذا كانـت املناقـصة سـتكون مؤلفـة مـن             الوارد أعاله التقـدمي املـسبق ملعلومـات تتعلـق مبـ            ’٣’البند  
ينبغي يف احلالة األخرية أن تتناول املعلومات املقّدمة عـدد          (مرحلة واحدة فقط، أو من عدة مراحل        

املراحل ومدة كل واحدة منها، وما تنطوي عليه كل مرحلة منها يف هناية املطاف، من قبيل مـا إذا                   
  ). هناية كل مرحلةكان ُيتوخى استبعاد بعض مقدِّمي العطاءات يف

: ، ينبغي أيضا أن تشترط اللوائح اإلفـصاح عّمـا يلـي           )ع(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -٣٧
اإلجراءات املقّرر اّتباعها يف حال تعرض النظام املستخدم أثناء عملية املناقـصة ألي عطـل               ’ ١’

ت يف سـياق إجـراء      وكيفيـة إتاحـة املعلومـات ملقـدِّمي العطـاءا         ’ ٢’أو خلل وظيفي أو توقّـف؛       
ينبغــي كحــد أدىن وضــمانا للمــساواة يف املعاملــة، أن ُيــزّود مقــدِّمو (املناقــصة، ووقــت إتاحتــها 

وأيـة حتـسينات يلـزم إدخاهلـا كحـد أدىن           ’ ٣’؛  )العطاءات كافة بذات املعلومات يف آن واحـد       
قـصة أو أيـة قيـود       على األسعار أو غريها من القيم يف إطار أية عطاءات جديدة ُتقـّدم أثنـاء املنا               

ُتفرض علـى هـذه التحـسينات، فيمـا خيـص الـشروط الـيت ميكـن ملقـدِّمي العطـاءات أن يقـدِّموا              
الـيت قـد   (وجيب يف احلالـة األخـرية أن توضـح املعلومـات القيـود املفروضـة           . عطاءاهتم مبقتضاها 

ملـوردون أو   وميكـن أن يقـرِّر ا     ). تكون متأصلة يف اخلصائص التقنيـة لألصـناف املـراد اشـتراؤها           
املقــاولون، بعـــد االطـــالع علـــى مجيـــع هــذه املـــسائل، عـــدم املـــشاركة يف االشـــتراء بواســـطة   
ــدرات التقنيــة وعــدم معرفتــهم بتكنولوجيــا         ــصات اإللكترونيــة بــسبب افتقــارهم إىل الق املناق

  .املعلومات أو لعدم ثقتهم يف العملية
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اقــصة اإللكترونيــة نفــسها، أو   وميكــن تقــدمي هــذه املعلومــات املفــّصلة يف إشــعار املن       -٣٨
باإلشارة إليها يف قواعد إجراء املناقصة، شريطة إطالع املورِّدين أو املقـاولني كافـة علـى مجيـع                  
املعلومــات ذات الــصلة قبــل إجــراء املناقــصة بوقــت كــاف، وذلــك لتمكينــهم مــن االســتعداد     

ان إدراج مجيــع  وينبغــي التــسليم بأنــه قــد يتعــذر يف بعــض األحيــ      . الــسليم للمــشاركة فيهــا  
فقــد يكــون مــثال كــل مــن املوعــد  . املعلومــات ذات الــصلة يف الــدعوة للمــشاركة يف املناقــصة 

)) ن(الفقرة الفرعيـة    (وتاريخ ووقت فتحها    )) م(الفقرة الفرعية   (النهائي للتسجيل يف املناقصة     
 انظــر(يف ســياق إجــراء مناقــصات معقــدة تنطــوي علــى فحــص العطــاءات األوليــة أو تقييمهــا   

ــهاء مــن فحــص      )أعــاله** ٢١-١٦**الفقــرات  ــل االنت ــيقني قب ــى وجــه ال ، غــري معــروف عل
وقــد يلــزم حتديــد معــايري إقفــال املناقــصة عنــد معرفــة عــدد املــورِّدين أو  . العطــاءات أو تقييمهــا

مـا إذا   (املقاولني املسّجلني يف املناقصة وغري ذلك من املعلومات اليت تؤثر على هيكـل املناقـصة                
وإذا تعـــذّر تقـــدمي مجيـــع ). جرى يف جولـــة واحـــدة أم يف عـــدة جـــوالت متتابعـــةكانـــت ســـُت

املعلومات ذات الصلة بعبارات دقيقة، جيب أن تعّين الـدعوة للمـشاركة يف املناقـصة حـدا أدىن           
للمعــايري العامــة، وتتــرك حتديــد املعــايري اخلاصــة ملرحلــة الحقــة مــن العمليــة، علــى أالّ يتجــاوز    

  .ناقصة يف مجيع األحوالحتديدها موعد بدء امل
 بالرجوع إىل أحكام أخـرى مـن   ١ر بعض املعلومات الواردة يف الفقرة   وجيب أن ُتفسَّ    -٣٩

الـيت تـشري إىل معـايري وإجـراءات فحـص      ) و(فينبغي مثال أن ُتقـرأ الفقـرة الفرعيـة    . هذا الفصل 
  مـن  ٢الفقـرة    العطاءات بناًء على وصف الشيء موضوع االشتراء، جنبا إىل جنب مع أحكام           

اليت تسمح يف سياق املناقـصات البـسيطة جـدا بفحـص العطـاء      **] وصلة تشعُّبية  [**٥٧املادة  
أيَّ معـايري ال ميكـن تغيريهـا أثنـاء     ) و(كمـا تتـضمن الفقـرة الفرعيـة      . الفائز بعد انتهاء املناقـصة    

يت تــشري إىل أمســاء الــ) ق(أمــا الفقــرة الفرعيــة ). كاحلــد األدىن مــن املتطلبــات التقنيــة(املناقــصة 
األشخاص الذين ميكن االتصال هبم لدى اجلهة املشترية ولقبهم الوظيفي وعناوينـهم مـن أجـل                

فيمـــا يتعلـــق بـــإجراءات االشـــتراء، قبـــل املناقـــصة  "االتـــصال مباشـــرة بـــاملورِّدين أو املقـــاولني 
**]  تـشعُّبية وصـلة ) [**د) (٢ (٥٦، فينبغي أن ُتقرأ جنبا إىل جنب مع أحكـام املـادة       "وبعدها

  .اليت حتظر إجراء أيِّ اتصال بني اجلهة املشترية ومقدِّمي العطاءات خالل املناقصة
وبعض املعلومات الالزم تقدميها بشأن أساليب االشـتراء األخـرى هـي معلومـات غـري                  -٤٠

فال ُيسمح علـى سـبيل    . ١مناسبة يف سياق املناقصات اإللكترونية، وبذا فهي ال ترد يف الفقرة            
وإالّ لََزَم إجـراء عـدة      (ملثال بتقدمي عطاءات بشأن جزء أو أجزاء من الشيء موضوع االشتراء            ا

وال يوجد حكـم يـسمح بلقـاء جيمـع     ). مناقصات منفصلة ضمن نطاق إجراءات االشتراء ذاهتا 
وال . بني املورِّدين أو املقـاولني، وذلـك ضـمانا للحفـاظ علـى غفـالن هويـة مقـدِّمي العطـاءات                    
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ــة  تتــضمن ال ــة إشــارة إىل التمــاس    ) خ(فقــرة الفرعي ــشكليات الالحقــة للمناقــصة أي املتعلقــة بال
موافقة إحدى السلطات اخلارجية على جتسيد شروط استخدام املناقصات اإللكترونيـة القائمـة      
بذاهتا ونوع الشيء موضوع االشتراء املتوخى اشتراؤه علـى حـد سـواء عـن طريـق املناقـصات                   

مــن القــانون  **] وصــلة تــشعُّبية [** ١ ٣١ املــادة  مــن١ الفقــرة اماإللكترونيــة وفقــا ألحكــ  
وصـلة   [**٢٢إالّ أهنا ال تـستبعد إبـرام عقـد اشـتراء كتـايب مبوجـب أحكـام املـادة                    . النموذجي
من هذا القانون، وتتضمن شكليات معّينة مطبقة يف سياق املناقـصات اإللكترونيـة،             **] تشعُّبية

  .و مدى االستجابة للمتطلبات بعد انتهاء املناقصةمثل إمكانية تقييم املؤّهالت أ
 اليت تتناول مسألة فرض حد أقصى لعدد املـورِّدين أو املقـاولني             ٢وقد ُنوِقشت الفقرة      -٤١

** انظر الفقـرة    (من املادة   ) ك (١  الفرعية الفقرةبالذين ميكن تسجيلهم يف املناقصة، باالقتران       
وز للجهة املشترية أن تفـرض مثـل هـذا احلـد األقـصى إالّ               ومن اجلدير بالذكر أنه ال جي     ). أعاله

ومثلمـا هـو احلـال      . بقدر ما تستلزمه حدود الطاقة االستيعابية التقنية املتاحة يف نظام اتـصاالهتا           
أيــضا مــع االتفاقــات اإلطاريــة املفتوحــة، ينبغــي أن تــدرك الــدول املــشترعة أنَّ مــن املــرجح أن  

صبح هـــذا احلكـــم عـــدمي اجلـــدوى يف األجلـــني القـــصري   تتـــسبب التطـــورات التقنيـــة يف أن يـــ 
  .واملتوسط

 شروطا إضافية بـشأن حمتويـات الـدعوة للمـشاركة يف املناقـصة              ٤ و ٣وحتّدد الفقرتان     -٤٢
واملراحل األخرى السابقة إلجراء املناقـصات القائمـة بـذاهتا الـيت تنطـوي علـى تقـدمي عطـاءات           

م فيها السعر وحده ال تـستدعي عـادة تقـدمي عطـاءات             وبرغم أنَّ املناقصات اليت ُيستخد    . أولية
أولية واالضـطالع بـإجراءات أخـرى سـابقة للمناقـصة، فـإنَّ األحكـام املطروحـة تتـسم مبرونـة                     

يف حاالت من قبيل تلك الـيت تـرى فيهـا اجلهـة املـشترية أنَّ احلـد                  (كافية تسمح هبذا االحتمال     
وجيوز للدولة املشترعة أن حتذف هـاتني الفقـرتني إذا          ). األدىن من املتطلبات التقنية بالغ األمهية     

قــّررت أالّ تــنص يف قانوهنــا الــوطين املتعلــق باالشــتراء العمــومي إالّ علــى مناقــصات إلكترونيــة   
بسيطة جدا ال تنطوي على أيِّ مرحلة سـابقة للمناقـصة سـوى الـدعوة للمـشاركة والتـسجيل                   

  .فيها
ملناقـصات األعقـد الـيت تـود فيهـا أن تفحـص التأهيـل               ويتعيَّن على اجلهة املـشترية، يف ا        -٤٣

واالستجابة للمتطلبات قبل املناقصة وتدعو هلـذا الغـرض إىل تقـدمي عطـاءات أوليـة، أن ُتـدرج                   
، أي معلومــات ٣يف الــدعوة للمــشاركة يف املناقــصة معلومــات علــى النحــو احملــدد يف الفقــرة   

ــرة      ــواردة يف الفق ــك ال ــضاف إىل تل ــا . ١أخــرى ت ــدمي    وعليه ــب تق ــذه احلــاالت أن تطل يف ه
عطاءات أولية وأن توفّر تعليمات مفّصلة مبا فيه الكفاية عن إعداد هذه العطـاءات، مبـا يـشمل                  
نطــاق العطــاءات األوليــة واللغــة املقــّرر إعــدادها هبــا وطريقــة تقــدميها ومكــان وموعــد تقــدميها  
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املتعلقتـان مبعـايري    ) ز(و) و (١ تان الفرعي وتنطبق أيضا على العطاءات األولية الفقرتان     . النهائي
فحص العطاءات وتقييمها، لذا فإنَّ املعلومات املقّرر تقدميها مبوجب هاتني الفقـرتني ينبغـي أن              

ونظـرا ألنـه سيحـصل تـداخل بـني          . تتناول فحص العطاءات أو تقييمها قبـل املناقـصة وخالهلـا          
طاءات أثنـاء املناقـصة، فـإنَّ علـى اجلهـة           املعلومات املقّرر تقدميها عن العطاءات األولية وعن الع       

املشترية أن حتّدد املعلومـات ذات الـصلة بكـل مرحلـة حتديـدا صـحيحا، وذلـك تالفيـا للخلـط                      
وخاصة فيما يتعلق بطريقة تقدمي العطاءات األولية ومكان وموعـد تقـدميها النـهائي، باملقارنـة            (

وعد النـهائي هلـذا التـسجيل، ومعـايري         مع سبيل الوصول إىل املناقصة وطريقة التسجيل فيها وامل        
وجيــب االعتنــاء بــصياغة املعلومــات املقّدمــة بــشأن  ). وإجــراءات التقيــيم املختلفــة، وهلــم جــرا

ــاولني مــن إعــداد        ــورِّدين أو املق ــتمكني امل ــة أو فحــصها أو تقييمهــا، ل إعــداد العطــاءات األولي
  .نصافعطاءاهتم األولية وطمأنتهم إىل أهنا سُتفحص أو ُتقّيم بإ

 اخلطــوات اإلضــافية الــسابقة للمناقــصة والالزمــة لفحــص العطــاءات  ٤وتــنظّم الفقــرة   -٤٤
ولـتمكني املـورِّدين أو املقـاولني املتـضررين مـن تقـدمي طعـون فّعالـة، جيـب          . األوليـة أو تقييمهـا  

اإلسراع يف إرسال إشعار برفض أيِّ عـرض أويل إىل املعنـيني منـهم، جنبـا إىل جنـب مـع بيـان                       
 أسـباب رفـض العطـاءات، ولكـن أحكـام        ٤وال تنظّم أحكام الفقـرة      . سباب الداعية لرفضه  األ

الــيت **] وصـلة تـشعُّبية   [**٩الفـصل األول مـن القـانون النمـوذجي تنطبـق عليهــا، مثـل املـادة        
اليت حتدد معايري مدى االسـتجابة      **] وصلة تشعُّبية  [**١٠تبّين أسباب فقدان األهلية، واملادة      

ــا ــادة للمتطلب ــشعُّبية  [**٢٠ت، وامل ــرفض العــروض املنخفــضة األســعار   **] وصــلة ت املتعلقــة ب
املتعلقـة باسـتبعاد املـورِّدين أو املقـاولني         **] وصـلة تـشعُّبية    [**٢١اخنفاضا غَري عادّي، واملـادة      

وتــسهيال . علــى أســاس احلــوافز أو حــاالت تــضارب املــصاحل أو امليــزات التنافــسية غــري العادلــة
 أسباب رفض العطاءات األولية، قد تود الدولة املـشترعة أن تنظـر يف إدراج مجيـع     للرجوع إىل 

  .أسباب رفضها يف لوائح االشتراء أو القواعد أو التوجيهات األخرى ذات الصلة
 وجيب أن ُيدعى مجيع املورِّدين أو املقـاولني الـذين يقـّدمون عطـاءات أوليـة تـستجيب                   -٤٥

، ٢الفقـرة   و) ك (١ ة الفرعيـة  قصة، ما مل ُتـشّرع أحكـام الفقـر        ناللمتطلبات إىل املشاركة يف امل    
وحتــّدد اجلهــة املــشترية، وفقــا لتلــك األحكــام، عــدد املــورِّدين أو املقــاولني املُزمــع دعــوهتم           

وإن كــان األمــر . للمــشاركة يف املناقــصة ّممــن يقــّدمون عطــاءات أوليــة تــستجيب للمتطلبــات  
ــشترية أن تــ    ــة    كــذلك، فبإمكــان اجلهــة امل ــايري واإلجــراءات املتعلق ــا للمع رفض العطــاءات وفق

وإذا . باختيار العدد األقـصى للمـشاركني واحملـّددة يف الـدعوة املوجهـة للمـشاركة يف املناقـصة                 
تبّين أنَّ جمموعة املورِّدين أو املقاولني الذين يقّدمون عطاءات أوليـة تـستجيب للمتطلبـات أقـل                 

، فعلــى اجلهــة املــشترية أن تلغــي )ي (١  الفرعيــةم الفقــرةمــن احلــد األدىن املعــّين وفقــا ألحكــا
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املناقصة؛ أما إذا تبّين أنَّ هذه اجملموعة تتجاوز احلد األدىن ولكنها ال تـزال غـري واسـعة بـشكل       
كاف يكفل حتقيـق تنـافس فّعـال أثنـاء املناقـصة، جـاز للجهـة املـشترية أن تقـرر إلغـاء املناقـصة                         

 )٢ (٥٤انظر التعليق ذا الصلة على املـادة  ( **]وصلة تشعُّبية*) [*٢ (٥٥وفقا ألحكام املادة 
  **]).وصلة تشعُّبية[**
 أعــاله، فقــد تنطــوي بعــض املناقــصات املعقــدة علــى فحــص  ٢ومثلمــا ذُِكــر يف الفقــرة   -٤٦

أمـا يف بعـض املناقـصات       . العطاءات األولية وُيقبل مجيـع املـستويف منـها للعتبـة الـدنيا يف املناقـصة               
ويف . األخــرى، فُتقــّيم، إضــافة إىل ذلــك، العطــاءات األوليــة وقــد ُتــصنَّف حبــسب رتبتــهااملعقــدة 

احلالـــة األخـــرية، جيـــب أن ُيطلـــع املـــورِّدون أو املقـــاولون الـــذين يقـــّدمون عطـــاءات مـــستجيبة  
ي وعلـى معلومـات أخـرى عـن نتـائج التقيـيم مبوجـب أحكـام                   للمتطلبات علـى تـصنيفهم التـرتيب      

ويف املناقـصات املعقَّـدة، قـد تتلقـى اجلهـة           . ، وذلـك قبـل أن تبـدأ املناقـصة         )ج( ٤  الفرعية الفقرة
املشترية عطاءات أولية تتجاوز بكثري املتطلبات الدنيا، وال سّيما حيثما ُيسمح للمورِّدين بعـرض              
أصناف هلا خصائص تقنية خمتلفة وبالتايل مستويات أسعار خمتلفة، وميكن للترتيب أن يؤثر تأثريا              

ا على املشاركة يف املناقصة حبد ذاهتا، مما يتطلب من اجلهة املشترية أن تنظر فيمـا إذا كانـت         كبري
  . الةاملناقصة ستنطوي على منافسة فّع

وقـد ختتلـف املعلومـات الواجـب إطـالع املـورِّدين أو املقـاولني عليهـا مـن مناقـصة إىل             -٤٧
نــهم مــن حتديــد وضــعهم إزاء  أخــرى؛ لكــن ينبغــي يف مجيــع األحــوال أن تكــون كافيــة لتمكي  

منافسيهم يف املناقـصة قبـل إجرائهـا، لكـي يتـسىن أن ُتقـّدم خالهلـا عطـاءات جمديـة ومـستجيبة                       
وينبغي أن يتمكّن املورِّدون أو املقاولون بفضل هذه املعلومات والـصيغة الرياضـية             . للمتطلبات

للمـشاركة فيهـا وفقـا ألحكـام        املُزمع اسـتخدامها أثنـاء املناقـصة علـى النحـو املبـّين يف الـدعوة                 
، من إجراء تقييم مستقل لفرص فوزهم باملناقصة، ومـن حتديـد اجلوانـب              )ز (١  الفرعية الفقرة

اليت ينبغي هلم أن يغّيروها يف عطاءاهتم واليت بإمكاهنم أن يغّيروها ومقدار تغيريهـا، وذلـك مـن               
 أدنــاه ٥٦يــق علــى املــادة    مــن التعل٣وُتنــاقش يف الفقــرة  . ي أجــل حتــسني تــصنيفهم التــرتيب   

احتماالت التضارب بني الشفافية الكاملة وتفادي تيسري التواطؤ يف نقـل           **] وصلة تشعُّبية [**
  .هذه املعلومات إىل مقدِّمي العطاءات، وُتقدَّم فيها خيارات بشأن هذه املسألة للنظر فيها

دِّمي العطـاءات وسـرية      بغية احلفاظ على غفالن هوية مق      ٤وقد أُِعّدت أحكام الفقرة       -٤٨
وال ُيـزّود   . املعلومات املتعلقة بعطاءاهتم األولية ونتائج أيِّ عملية لفحص العطاءات أو تقييمهـا           

ــه األويل   ــة املــورِّدين  . كــل مــورِّد أو مقــاول إالّ باملعلومــات ذات الــصلة بعطائ ولــضمان معامل
هم مجيعـا علـى وجـه الـسرعة         واملقاولني معاملة عادلة ومنـصفة، جيـب أن ُترسـل املعلومـات إلـي             
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