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    مقّدمة  -أوال  
، ٣/٢ناشد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، يف قـراره                -١

 بطرائـق يف منـع الفـساد      علـى املـشاركة      أوسـاط األعمـال التجاريـة        أن تـشّجع  الدولَ األطراف   
وتنفيـذ اإلصـالحات    منها وضع مبادرات لتعزيز العمـل علـى إصـالح نظـم االشـتراء العمـومي                 

ع املؤمتر الدولَ األطراف املهتمة وممثلي كيانات القطـاع اخلـاص واملنظمـات        ّجكما ش . الالزمة
 الــصلة علــى التــشاور والتعــاون فيمــا بينــها بــشأن تبــادل أفــضل املمارســات بغيــة   الدوليــة ذات

 من االتفاقية، ودعـا الـدول األطـراف إىل          ٩مواءمة نظم االشتراء العمومي مع مقتضيات املادة        
ــضاء، يف اســتخدام نظــم حموســبة لتنظــيم االشــتراء العمــومي وتعقّــب        أن تنظــر، حــسب االقت

ها، وأن تنظر، وفقا للمبادئ األساسـية لنظمهـا القانونيـة، يف اعتمـاد     وحتديد احلاالت املشتبه في  
واستخدام إجراءات حلظر مشاركة كيانات القطاع اخلاص، الضالعة يف ممارسات تعاقـد مبنيـة              

  .على الفساد، يف املناقصات العمومية يف املستقبل
ملخـدرات واجلرميـة أن   ويف القرار نفسه، طلب املؤمتر إىل مكتب األمم املتحدة املعين با            -٢

جيمــع معلومــات عــن املمارســات اجليــدة يف جمــال منــع الفــساد وأن حيلّــل تلــك املعلومــات           
ويعممها، آخذا بعني االعتبار اخلربة الفنية احلاليـة يف منظومـة األمـم املتحـدة وسـائر املنظمـات                   

قـّدم تقريـراً    ذات الصلة، ومركّزا بصورة خاصة على أمور من بينـها االشـتراء العمـومي، وأن ي               
  . عن تلك اجلهود إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد

، هتدف هـذه الورقـة إىل تقـدمي حملـة عامـة عـن أحـدث التطـورات                   ٣/٢وعمال بالقرار     -٣
ــُنظُم االشــتراء العمــومي احملوســبة         ــة ل ــسامهة املمكن ــان عــن امل يف جمــال االشــتراء العمــومي وبي

ويف الواقـع، فـإن التطــورات األخـرية علـى صــعيد     . يف مكافحـة الفــساد ) االشـتراء اإللكتـروين  (
 كـذلك  احملتمـل أن تتـأتى مـن اسـتخدام الوسـائط اإللكترونيـة               املنافعاالشتراء العمومي أبرزت    

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن حتليـل املعلومـات املتاحـة عـن طريـق التقيـيم الـذايت                      . كافحة الفساد مل
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملقدمة إىل الـدورة الثانيـة ملـؤمتر الـدول األطـراف       لتنفيذ  

يـــشري إىل عـــدة أمثلـــة لـــُنظُم  ) CAC/COSP/2008/2/Add.1 وCAC/COSP/2008/2الوثيقتـــان (
  . من االتفاقية٩ من املادة ١االشتراء اإللكتروين باعتبارها ممارسات فضلى يف تنفيذ الفقرة 

را ألن تنفيــذ االشــتراء اإللكتــروين تنفيــذا فّعــاال قــد يتطلــب تفــاعال مــع مكونــات ونظــ  -٤
أخرى إلطار احلكومة اإللكترونية، فإن من اجملدي على ما يبدو تقـدمي حملـة عامـة خمتـصرة عـن                    
املسامهة احملتملة للحكومة اإللكترونية يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد وفـصلها                

  .ملتعلق بالتدابري الوقائية على وجه اخلصوصالثاين ا
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    احلكومة اإللكترونية ومكافحة الفساد  -ثانيا  
تشري فكرة احلكومـة اإللكترونيـة إىل اسـتخدام الوسـائط اإللكترونيـة يف أداء األنـشطة              -٥

 األنشطة قد تنطوي على تبـادل املعلومـات فيمـا           وهذه. احلكومية وتقدمي اخلدمات ذات الصلة    
، علــى املــستويني املركــزي واحمللــي علــى حــد ســواء، واملؤســسات        كاتــب احلكوميــة املبــني 

وبالتـايل، فـإن أنـشطة احلكومـة اإللكترونيـة ميكـن أن متـّس أي                . االقتصادية واملواطنني العاديني  
ــدًءا  مــن إدارة الــضرائب واجلمــارك مــثال إىل الــصحة والــضمان االجتمــاعي     قطــاع عمــومي ب

زيـادة الكفـاءة والـشفافية يف       هـو    مبـادرات احلكومـة اإللكترونيـة        واهلدف من . والسجل املدين 
  . مبا من شأنه خفض التكاليف على املواطنني واملؤسسات التجاريةاإلدارة العموميةتشغيل 

، فخطـة عمـل القمـة       متاما على الـساحة الدوليـة     ودور احلكومة اإللكترونية معترف به        -٦
اصة على أن تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت ميكـن   العاملية جملتمع املعلومات تنص بصورة خ     

وتـشمل اإلجـراءات ذات الـصلة       . اإلدارة العموميـة  أن تدعم التنمية املستدامة يف جماالت منـها         
ز علـى  كِّـ رونيـة الـيت تر  تنفيـذ اسـتراتيجيات احلكومـة اإللكت   ) أ: (باحلكومة اإللكترونيـة مـا يلـي    

ــشف    ــز ال ــار وتعزي ــات هتــدف إىل االبتك ــةافية يف تطبيق ــة  اإلدارة العمومي ــات الدميقراطي  والعملي
ــد   ــاءة وتوطي ــة  وحتــسني الكف ــالعالق ــة   ) ب(املواطنني؛ ب ــادرات وخــدمات وطني اســتحداث مب

للحكومة اإللكترونية على مجيع املستويات تطوع لتلبية احتياجات املواطنني ودوائر األعمـال،            
دعـم مبـادرات التعـاون الـدويل يف         ) ج(يـة؛   املوارد واملنافع العموم   من أجل زيادة كفاءة توزيع    

جمال احلكومة اإللكترونية من أجل تعزيـز الـشفافية واملـساءلة والكفـاءة علـى مجيـع املـستويات                   
  )١(.احلكومية

 بعضا من خـدمات احلكومـة اإللكترونيـة، فـإن     تقدِّموبينما الغالبية العظمى من الدول       -٧
 وقـد تـؤثِّر عوامـل       )٢(.اينا كبريا مـن دولـة إىل أخـرى        كّم هذه اخلدمات ونوعيتها قد يتباينان تب      

مثل توفر بنية حتتية متطـورة لالتـصاالت وجاهزيـة رأس املـال البـشري يف الوصـول الفعلـي إىل                    
ويف غيــاب مثــل تلــك الظــروف، فــإن تقــدمي اخلــدمات باالتــصال احلاســويب . اخلــدمات املتاحــة

ومـن بـني العناصـر األخـرى        . تفادة منـها  املباشر قد يفشل من جراء عجز املستخدمني عن االس        
                                                         

  ، WSIS-03/GENEVA/DOC/5-A، وثيقة األمم املتحدة القمة العاملية جملتمع املعلوماتخطة عمل  )1(  
 .٧خط العمل جيم 

  ر األمم املتحدة لتطور احلكومة اإللكترونية يف تقييم مستوى تطبيق احلكومة اإللكترونية قد يساعد مؤش )2(  
ولالطالع على املزيد من املعلومات بشأن مؤشر تطور احلكومة اإللكترونية واملنهجية . يف البلدان املختلفة
األمم  رات، منشو٢٠١٠أبريل /، نيويورك، نيسان E-Government Survey 2010ذات الصلة، انظر

 .E.10.II.H.2املتحدة، رقم املبيع 
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اليت قد تؤثِّر سلبا على انتـشار خـدمات احلكومـة اإللكترونيـة عـدم وجـود حـافز واضـح علـى                       
تطبيق هذه السياسة، ومقاومة اإلدارات العامة املعنية، وغياب هنج شامل يضّم مجيع اخلـدمات               

 االنتفــاع مــن التطــورات احلكوميــة، واعتمــاد تكنولوجيــات خاصــة ميكــن أن متنــع التــشارك يف
  .التكنولوجية الالحقة أو يتضح عدم جاهزيتها أو مالءمتها لالستخدام املقصود

وفيما يتعلق باتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، فـإن احلكومـة اإللكترونيـة ميكـن                    -٨
، )لعــامالقطــاع ا (٧أحكــام متــصلة بالتــدابري الوقائيــة مــن قبيــل املــادة  عــدة أن تــسهم يف تنفيــذ

ــادة  ــادة )مــدونات قواعــد ســلوك للمــوظفني العمــوميني   (٨وامل ــة   (٩، وامل املــشتريات العمومي
  ).مشاركة اجملتمع (١٣، واملادة )إبالغ الناس (١٠، واملادة )وإدارة األموال العمومية

. تعزيـز سـبل وصـول اجلمهـور إىل املعلومـات      ويرتبط عدد مـن تلـك األحكـام بالرغبـة يف         -٩
الة، قد يصبح جمرد توفري املعلومات بالشكل اإللكتروين يف الوقت املناسب وعلـى حنـو               ويف هذه احل  
يساعد على زيـادة املـستخدمني احملـتملني وييـسر إىل حـد كـبري وصـوهلم إىل البيانـات                     كامل عامال 
ــصلة ــة      . ذات ال ــصورة خاصــة، قابلي ــة، وب ــة الوســائط اإللكتروني ويعــود الفــضل يف ذلــك إىل طبيع
  .ها من مواقع بعيدة ومتعددة وبتكلفة معدومة بالفعل عن كل مستخدم إضايفالوصول إلي

ويف حــاالت أخــرى، قــد يتجــاوز التطبيــق اإللكتــروين التقــدمي الــسليب للمعلومــات حبيــث     -١٠
ومن األمثلة على ذلـك الرباجميـات املـستخدمة         . يساعد بفّعالية يف الرصد ويف اختاذ إجراءات سريعة       

  .لية وكشف ما يرتبط منها مبكافحة غسل األموال أو متويل اإلرهابلفرز املعامالت املا
بعــض ساهم أيــضا يف حتــسني مراقبــة املمارســات الــيت قــد تتــصل مبكافحــة الفــساد  تــوقــد   -١١

التطبيقات اإللكترونية املصمَّمة أصال ألغراض أخرى بصورة أساسـية ولكنـها تظـلّ بالدرجـة ذاهتـا                 
فعلى سبيل املثال، هناك العديد من البلدان الـيت  . ية األوسع نطاقا جزءا من فكرة احلكومة اإللكترون    

. علـى املـستوى الـوطين مـن أجـل العمليـات اجلمركيـة        " النافـذة الوحيـدة   "أنشأت مرافـق مـن نـوع        
املــستندات الــضرورية وتقــدميها إىل الــسلطات  وتتــيح تلــك املرافــق للمؤســسات االقتــصادية إعــداد 

هـي  (التنظيمية لالسـترياد والتـصدير عـن طريـق نقطـة دخـول وحيـدة                احلكومية امتثاال للمقتضيات    
  )٣(.اإلدارات املعنية تكون مسؤولة عن تعميم تلك املعلومات على) سلطة اجلمارك عادةً

                                                         
   ركز مل٣٣لالطالع على املزيد من املعلومات عن النوافذ الوحيدة للعمليات اجلمركية، انظر التوصية رقم   )3(  

 Recommendation and Guidelines on يف األمم املتحدة لتيسري التجارة واملعامالت التجارية اإللكترونية

establishing a Single Window to enhance the efficient exchange of information between trade and 

government،  05منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع.II.E.9 يف ٣٥؛ ومشروع توصيته رقم Establishing 
 a legal framework for international trade Single Window وثيقة األمم املتحدة ،

ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/23/Rev. 1. 
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: النوافـذ الوحيـدة يف العمليـات اجلمركيـة مـا يلـي            اسـتخدام   وتشمل املنافع املتأتية من       -١٢
نـها مـثال تفـادي تكـرار تقـدمي املعلومـات، وتـشديد              تبسيط اإلجراءات علـى التّجـار بوسـائل م        

امتثال التّجار للقواعد وزيادة اإليرادات احلكومية، وتبسيط اإلجراءات القائمة مبـا يتـيح إعـادة               
خمتلـف العمليـات املتـصلة       ومن منظور مكافحة الفـساد، فـإن تعزيـز حوكمـة          . ختصيص املوارد 

ــة علي    ــشديد الرقاب ــابرة للحــدود وت ــع     بالتجــارة الع ــسامهة كــبرية يف من ــساهم م ــا ميكــن أن ي ه
ومــع أن اعتمــاد مرفــق النافــذة الوحيــدة ال يتطلــب بالــضرورة       . الــسلوكيات غــري القانونيــة  

  .استخدام الوسائط اإللكترونية، فإن منافع مهمة ميكن أن تتأتى من استعماهلا
ففـي  . ونيـة وهناك عدة مصادر ميكن أن توفِّر إرشادات بشأن مسائل احلكومة اإللكتر            -١٣

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة التابعـة ألمانـة األمـم            تتوىلإطار منظومة األمم املتحدة،     
 وإدارة التنميـة، إدارة شـبكة األمـم املتحـدة           اإلدارة العموميـة  املتحدة، وخاصة شـعبتها املعنيـة بـ       

مل هبـدف التـرويج     املؤسـسات يف شـىت أحنـاء العـا        بـني   لإلدارة العامة، وهـي شـبكة عامليـة تـربط           
ويف هذا اإلطار، جيري على أساس دوري إعداد دراسـة استقـصائية            . اإلدارة العمومية لتحسني  

 وتلـك املعلومـات     )٤(.عاملية حول احلكومة اإللكترونية تشمل جمموعات من املمارسات اجليدة        
رسـات  متاحة أيضا على اإلنترنت ضمن قواعـد بيانـات مـن قبيـل قاعـدة املعـارف املتـصلة مبما                   

 كما تعمل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة ألمانـة األمـم            )٥(.احلكومة اإللكترونية 
 القمـة  الـذي حّددتـه   املتحدة أيضا على تيسري تنفيذ خط العمـل اخلـاص باحلكومـة اإللكترونيـة               

  .العاملية جملتمع املعلومات املشار إليها أعاله
وقـد اسـتهلت   .  احلكومـة اإللكترونيـة    بـشأن  هـام    وقامت منظمات دولية أخرى بعمل      -١٤

إحدى تلك املنظمـات، وهـي منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، مـشروعا معنيـا                     
باحلكومة اإللكترونيـة الستكـشاف الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا للحكومـات أن تـستغل تكنولوجيـا                

ادئ احلوكمـة الرشـيدة وحتقيـق       االتصاالت واملعلومات على الوجه األكمل من أجل تعزيـز مبـ          

                                                         
 ألمانةلمن أحدث تلك املنشورات، انظر املنشورين الصادرين عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة   )4(  

، نيويورك، Good Practices and Innovations in Public Governance ألمم املتحدة حتت عنوانل العامة
-Compendium of Innovative E؛ وE.09.II.H.1رات األمم املتحدة، رقم املبيع ، منشو٢٠٠٩يونيه /حزيران

Government Practices ،وثيقة األمم املتحدة ٢٠٠٩، اجمللد الثالث، نيويورك ،ST/ESA/PAD/SER.E/114.  
  )5( http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/KnowledgeBaseofEGovernmentPractices/tabid/ 

1264/language/en-US/Default.aspx.  
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ــائق    . أهــداف الــسياسات العامــة  وَيــصُدر عــن املــشروع تقــارير عــن املمارســات الفــضلى ووث
  )٦(.طريةقُكما تقام يف إطار املشروع استعراضات أقران . إرشادية أخرى

وهناك عدد من املوارد اإلضافية املتاحة فيما يتعلق باحلكومة اإللكترونية، منـها وثـائق                -١٥
ومن أمثلة هذه األعمال اليت تضطلع به كيانات منظومة األمـم املتحـدة             . ثية وأدوات تدريبية  حب

يف هذا الشأن جهود مركز احلوكمة اإللكترونية التابع للمعهد الدويل لتكنولوجيـا الرباجميـات،              
 وعـالوة علـى ذلـك، فـإن الربنـامج األكـادميي             )٧(.وهو أحـد مؤسـسات جامعـة األمـم املتحـدة          

ــا املعلومــات واالتــصاالت   لتــدريب ــادئ األساســية لتكنولوجي ــة علــى املب ــادات احلكومي  )٨( القي
الذي يديره مركز األمم املتحدة للتـدريب علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت مـن أجـل                   
التنمية يف آسيا واحملـيط اهلـادئ، التـابع للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،                     

ومن بني احلوافظ املفيـدة الـيت جتمـع فيهـا        . حمددة لتطبيقات احلكومة اإللكترونية   خيصص منيطة   
بوابـــة  ، وهـــيePracticeاة املنظمـــات الدوليـــة األخـــرى املمارســـات الفـــضلى احلافظـــة املـــسمّ 

كمـا  . اإلدارة العموميـة  لتيسري تبادل املعلومات بـشأن خـدمات         استحدثتها املفوضية األوروبية  
ــة ــدول   بــاألخص  أيــضا حــاالت ُتجَمــع يف البواب مــن الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب وال

  )٩(.املرشحة لعضوية االحتاد األورويب والدول األعضاء يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرة
  
  

    من اتفاقية٩ من املادة ١ُنظُم االشتراء العمومي وتنفيذ الفقرة   -ثالثا  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 يف اوقـد تـزداد أمهيتـه   . متثِّل املشتريات العمومية حصة مهمة يف اقتـصاد معظـم الـدول        -١٦
ومــن منظــور اقتــصادي، فــإن الرشــوة . العــامل النــامي حيــث يــضطلع القطــاع العــام بــدور أبــرز

مصدران مهّمـان مـن مـصادر       مها  ) املعروف أيضا باسم التالعب يف تقدمي العطاءات      (والتواطؤ  
. يف عملية االشتراء مما يؤثِّر علـى كفـاءة ختـصيص املـوارد العامـة الـشحيحة                التكاليف اإلضافية   

وعليه، فقد أجريت يف الفترة األخرية حماوالت مهمـة لتـصميم وتنفيـذ نظـم اشـتراء هتـدف إىل                    
وقد يسهم اهلدفان كالمها يف حتسني كفاءة السوق ممـا سيـساعد            . منع الفساد وحتسني املنافسة   

  .قتصاديةعلى حتقيق التنمية اال
                                                         

  )6( http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34129_1_1_1_1_1,00.html.  
  )7( http://www.egov.iist.unu.edu/cegov/center.  
  )8( http://www.unapcict.org/academy.  
  )9( http://www.epractice.eu.  
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املهــام العاديــة للخــدمات   واالشــتراء العمــومي أداة ميكــن أال تــستخدم فحــسب ألداء   -١٧
وقــد تــصبح . العموميــة، وإمنــا ميكــن أيــضا أن تكــون أداة سياســاتية لتعزيــز التنميــة االقتــصادية  

أمهيتــه أكثــر جــالء يف أوقــات األزمــات املاليــة عنــدما تــصبح كفاءتــه ضــرورية لــضمان فّعاليــة    
  .بري املزمع اختاذها للتصدي للسيناريوهات االقتصادية السلبيةالتدا
ــادة  ١والفقــرة   -١٨ ــاول     ٩ مــن امل ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، والــيت تتن  مــن اتفاقي

املسائل املتعلقة باملـشتريات العموميـة حتديـدا، تقـوم علـى املبـادئ اإلرشـادية الثالثـة املتمثلـة يف                 
وبــذلك، فبينمــا يتمثــل  . م معــايري املوضــوعية يف اختــاذ القــرارات الــشفافية والتنــافس واســتخدا 

اهلدف املباشر هلذا احلكم يف منع الفساد، فـإن مثـة أهـدافا إضـافية يـراد حتقيقهـا أيـضا لتحـسني          
  .الكفاءة االقتصادية وتعظيم الفوائد الناشئة من استخدام األموال العامة

ــة ا ٩ مــن املــادة ١ الفقــرة وتــنص  -١٩ بأحكــام ألمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد   مــن اتفاقي
ــع العــام للمعلومــات املتعلقــة     مفــصَّلة علــى اعتمــاد   ــة أمــور التوزي نظــم االشــتراء تعــاجل يف مجل

 املسبق لشروط املـشاركة يف عمليـات        والتحديدباالشتراء يف الوقت املناسب وعلى حنو فّعال؛        
وعالنيتــها؛ وإقامــة نظــام فّعــال ملراجعــة  االختيــار املــسبق ملعــايري واإلقــراراالشــتراء وعالنيتــها؛ 

؛ واعتمــاد قواعــد خاصــة فيمــا يتعلــق بالعــاملني يف والطعــن فيهــاالقــرارات املتعلقــة باملــشتريات 
  .اجلهات املشترية

 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ٩ مــن املــادة ١وتنفيــذ التــدابري املنــصوص عليهــا يف الفقــرة   -٢٠
انني واإلجــراءات القائمــة يف جمــال االشــتراء وكــذلك ملكافحــة الفــساد قــد يتطلــب حتليــل القــو 

مراجعتــها يف ضــوء املعــايري التــشريعية واملمارســات الفــضلى القائمــة هبــدف صــوغ املقترحــات  
العمليـة، الـسماح     سيما يف مرحلة إعـادة تنظـيم       ومن شأن هذا النهج، وال    . املناسبة إلصالحها 

واختـاذ  . تمـاد وتطبيـق التكنولوجيـات اجلديـدة    بدراسة كاملة للفوائد اليت ميكن أن تتأتى من اع   
قــرار هبــذا املعــىن أمــر قــد يتطلــب بــدوره املزيــد مــن اإلصــالحات التــشريعية، مبــا يــشمل، علــى 

  .لالتصاالت اإللكترونية املستوى العام، اعتماد تشريع متكيين
ومـــا زال العمـــل جاريـــا علـــى الـــصعيد الـــدويل أيـــضا لتعزيـــز اإلصـــالحات يف نظـــم    -٢١
طـري  قُخدم أداة تشخيصية، هي التقريـر ال      والبنك الدويل، على وجه اخلصوص، يست     . راءاالشت

ــال       ــا يف جمـ ــاهتا وإجراءاهتـ ــل سياسـ ــى حتليـ ــضاء علـ ــه األعـ ــساعدة بلدانـ ــشتريات، ملـ ــيم املـ لتقيـ
 وَتــرد يف املرفــق األول للتقريــر قائمــة بالعناصــر املكوِّنــة لنظــام اشــتراء عمــومي   )١٠(.املــشتريات

                                                         
 )10( http://go.worldbank.org/RZ7CHIRF60. 
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 مـن اتفاقيـة   ٩ مـن املـادة    ١هي عناصر تتداخل مع العناصر املذكورة يف الفقرة         حسن األداء، و  
  .األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو تكمِّلها

وقــد نــوقش بالفعــل تنفيــذ اجلوانــب ذات الــصلة باالشــتراء مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة    -٢٢
ــة قدّ  ــساد يف ورقـ ــة الفـ ــانون    ملكافحـ ــدة للقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة جلنـ ــها أمانـ ــدويل  متـ ــاري الـ التجـ

إىل مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد يف دورتـه                   ) ترالياألونس(
فربايـر  / شـباط  ١ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ٢٨الثانية، اليت ُعقدت يف نوسا دوا، إندونيـسيا، مـن           

٢٠٠٨) CAC/COSP/2008/CRP.2 .(       التـشريعية   وَتصف تلك الورقة العناصر التـشريعية وغـري 
  .األساسية لنظام االشتراء، وتقدِّم مسامهة أوىل لتقييم التفاعل بني الفساد واالشتراء

 مـن املـادة   ١وتشري الورقة بشكل تفصيلي إىل أن املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة              -٢٣
ا  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد ميكـن تنفيـذها عـن طريـق اعتمـاد تـشريعات فيمـ                     ٩

خيّص االشتراء تستند إىل قانون األونسيترال النموذجي الشتراء السلع واإلنـشاءات واخلـدمات     
 وجيــري حاليــا تنقــيح قــانون األونــسيترال النمــوذجي      )١١().قــانون األونــسيترال النمــوذجي  (

ــة يف         ــصاالت اإللكتروني ــشأن اســتخدام االت ــا حمــددة ب ــور، أحكام ــة أم ــشمل، يف مجل جمــال لي
 وهنــاك تــشريعات أخــرى موحــدة عــرب وطنيــة ميكــن أن تــساعد علــى   )١٢(.مياالشــتراء العمــو

 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة           ٩ مـن املـادة      ١حتقيق األهداف املنصوص عليها يف الفقرة       
  )١٣(.الفساد، من بينها نصوص االحتاد األورويب ذات الصلة

                                                         
: ويف هذا الصدد، انظر أيضا. A.98.V.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع : ١٩٩٤اعتمد يف عام  )11( 

Christopher R. Yukins, Integrating Integrity and Procurement: The United Nations Convention 

against Corruption and the UNCITRAL Model Procurement Law, Public Contract Law Journal, 

Vol. 36, No. 3, 2007 (available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=995244).  
املعين (لالطالع على املزيد من املعلومات بشأن هذا العمل، انظرا الصفحة الشبكية للفريق العامل األول  )12( 

: تحدة للقانون التجاري الدويل، وعنواهناالتابع للجنة األمم امل) باالشتراء
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/working_groups/1Procurement.html.  

   الصادر عن الربملان األورويب واجمللس األورويب املؤرخ EC/2004/17انظر على وجه اخلصوص التوجيه  )13( 
شتراء للكيانات العاملة يف قطاعات املياه والطاقة والنقل  الذي ينسق إجراءات اال٢٠٠٤مارس / آذار٣١

توجيه وال؛ )Official Journal of the European Union L 134, 30 April 2004, pp. 1-113(والربيد 
2004/18/EC الذي ينسق ٢٠٠٤مارس / آذار٣١ الصادر عن الربملان األورويب واجمللس األورويب املؤرخ 

 Official Journal( وعقود اخلدمات العامة التوريدات العموميةشغال العامة وعقود  منح عقود األإجراءات

of the European Union L 134, 30 April 2004, pp. 114 -240(.  
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    ُنظُم االشتراء اإللكتروين  - ألف  
دعـا مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         كما ذُكر أعاله، فقـد        -٢٤

، الدول األعضاء إىل النظر، لدى االقتضاء، يف استخدام النظم احملوسـبة            ٣/٢الفساد، يف قراره    
ــة وتعقُّــب وحتديــد احلــاالت ا  لتنظــيم وعــالوة علــى ذلــك، فقــد  . ملــشبوهة املــشتريات العمومي

ــر ــهام   كّ ــى إس ــة عل ــاءة يف     زت املمارســات احلديث ــروين يف حتــسني الكف ــتراء اإللكت ــم االش  نظ
وعليه، فإن بعض االعتبارات األوليـة املتعلقـة باملنـافع احملتملـة السـتخدام االتـصاالت               . االشتراء

اإللكترونية يف االشتراء وكذلك بالتحديات احملتمل أن تنشأ فيما يتـصل بتنفيـذها قـد طرحـت                 
  .ى نطاق أوسع املسامهة يف مناقشة املسألة علعلى سبيل

 القّيمة ميكـن أن تقـدِّم معلومـات حـول ُنظـم االشـتراء         للمعلومات مصادر   عدةوهناك    -٢٥
وقد اعترب مركز تطوير قدرات االشتراء التابع لألمم املتحـدة االشـتراء اإللكتـروين              . اإللكتروين

ات، منـهجيات وجمموعـات أدو   أحد جماالت التركيز، ويعرض املركز مواد خمتلفة، من ضـمنها   
  وتقـدِّم  )١٤(.ودراسات، ووثـائق و مقـاالت بـشأن الـسياسات واالسـتراتيجيات            وورقات تقييم 

ــادرة  ــة  "مب ــة اإللكتروني  تتــشارك فيهــا الــيت "جمموعــة املمارســات املتعلقــة باملــشتريات احلكومي
مصارف إمنائية متعددة األطراف طائفة من األدوات اإلرشادية يف جمـال ختطـيط ُنظُـم االشـتراء          

 وأخـريا، هنـاك   )١٥(.كتروين وإدارهتـا وتنفيـذها ودعمهـا، ودراسـات حالـة، ومـوارد أخـرى             اإلل
 دراسات وأدوات متصلة باالشتراء اإللكتروين أعـدهتا منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                 عدة

االقتصادي ضـمن إطـار عملـها علـى صـعيد مكافحـة الفـساد يف القطـاع العـام، وخاصـة فيمـا                       
فعلى سبيل املثال، حتتوي جمموعـة أدوات االشـتراء الـيت اسـتحدثتها             . عمومييتعلق باالشتراء ال  

 )١٦(.باالتـصال احلاسـويب املباشـر   هذه املنظمة علـى أداة بـشأن اإلبـالغ عـن االشـتراء العمـومي                
وتوجد يف قواعد البيانات اخلاصة باحلكومة اإللكترونية املذكورة أعاله دراسات حالـة أخـرى            

  .روينبشأن االشتراء اإللكت
    

    املنافع املرتبطة بزيادة الشفافية  - باء  
 استخدام الوسائط اإللكترونية إسهاماً كبرياً يف حتقيـق الـشفافية يف عمليـات              قد يسهم   -٢٦

وبصورة خاصة، ميكن لألدوات اإللكترونية، مـن قبيـل اإلنترنـت، أن متكِّـن بـسهولة        . االشتراء
                                                         

 )14( http://www.unpcdc.org/focus-areas/e-government-procurement.aspx.  
 )15( http://www.mdbegp.org/.  
 )16( http://www.oecd.org/document/58/0,3343,en_21571361_44258691_44921210_1_1_1_1,00.html.  
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واملعلومات املنشورة ميكن أن تكون عامـة أو قـد تـشري إىل        . من نشر املعلومات بتكلفة معقولة    
ــع املعلومــات    . ددة حمــاشــتراءعمليــات  ــان كــثرية أن يكــون الوصــول إىل مجي ويوصــى يف أحي

  .مبا ييسر استرجاعها) بوابة وحيدة يف حالة اإلنترنت(املقدَّمة متاحا عرب مصدر وحيد 
التـشريعات،  : وتشمل أمثلة املعلومات العامة ذات الصلة باملشتريات العمومية مـا يلـي             -٢٧

دعاوى القـضائية، وخاصـة مـا يكـون منـها يف حكـم الـسابقة                مبا فيها اللوائح واملمارسات؛ وال    
القانونيــة أو ينطــوي علــى قيمــة استرشــادية؛ واألدلّــة العمليــة والتفــسريية؛ واألســئلة الــيت يكثــر  

وقــد تتــضمن املعلومــات . طرحهــا، مبــا يف ذلــك املتعلــق منــها بــاألطر الزمنيــة لعمليــة االشــتراء  
، وبيـان مـربرات اللجـوء إىل اإلجـراءات غـري التنافـسية              اإلعالن عن املناقـصات   : احملددة ما يلي  

وجيـوز أيـضا يف بعـض احلـاالت تقـدمي معلومـات       . وإلغاء املناقصات القائمة، وقرارات اإلرساء  
  . احملتملني إعداد أنفسهم على النحو الواجبللموردينمبكرة عن خطط االشتراء حىت يتسىن 

ــة   وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن اســتكمال املعلومــا    -٢٨ ت املــذكورة أعــاله مبــوارد إلكتروني
ــة       إضــافية هتــدف إىل إطــالع اجلمهــور العــام بــصورة أفــضل علــى بعــض املــشاريع ذات األمهي

ــة اخلاصــة،   ــلاالقتــصادية واالجتماعي ــة  مث ــة التحتي ــسية يف جمــال البني ويف تلــك .  املــشاريع الرئي
ــى فــرص االشــتراء      ــة عل ــصر املعلومــات املقدم ــد ال تقت ــة، ق ــات  مــن خــال (احلال ــربط ببواب ل ال

، بـل قـد تـشمل كـذلك جوانـب أخـرى مثـل التـأثري البيئـي،          )االشتراء املركزية لـدى االقتـضاء   
  .وحالة تنفيذ املشروع، وفرص العمل، وامليزانية

ــة يف       -٢٩ ــشاركة املنـــشآت التجاريـ ــاق مـ ــيع نطـ ــادل املعلومـــات إىل توسـ ــؤدي تبـ ــد يـ وقـ
سة وحتقيـق مـردود اقتـصادي إجيـايب بالنـسبة إىل            املشتريات العموميـة مبـا مـن شـأنه زيـادة املنافـ            

وقــد تكــون الوســائط اإللكترونيــة فّعالــة  . اجلهــة املــشترية ســواء مــن حيــث التكلفــة أو القيمــة 
بصورة خاصة يف تشجيع مشاركة املنشآت الـصغرية واملتوسـطة الـيت لـديها سـبل الوصـول إىل          

ــة والــيت قــد تفتقــر خــالف ذلــك إىل     املــوارد الــضرورية لرصــد فــرص  هــذه املــوارد اإللكتروني
وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن أن تـسهم زيـادة الـشفافية عـن                 . االشتراء املتفرقة بـني جهـات عـّدة       

طريق تعميم املعلومات إلكترونيا يف حتـسني مراقبـة إجـراءات االشـتراء مـن جانـب املؤسـسات                   
  .التجارية املتنافسة واجملتمع املدين

    
    لكفاءةاملنافع املرتبطة بزيادة ا  - جيم  

ترتبط املنافع اهلامة األخرى اليت ميكن أن تتأتى مـن اعتمـاد ُنظُـم االشـتراء اإللكتـروين                    -٣٠
فمــن جهــة، قــد يــسهم  . ويف هــذا الــصدد، ميكــن حتديــد مــستويني رئيــسيني  . بزيــادة الكفــاءة
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ومـن جهـة أخـرى، فـإن العمـل       . اللجوء إىل االتصاالت اإللكترونية يف حتسني إدارة املعلومات       
تحضريي الذي يستتبعه مثل ذلك اخليار يتيح كذلك فرصة من أجل استعراض مجيع مراحـل               ال

  . عملية االشتراء مبا يزيد من الكفاءة
وعلـــى صـــعيد إدارة املعلومـــات، فـــإن إحـــدى املنـــافع الرئيـــسية املرتبطـــة باالتـــصاالت    -٣١

ظهـا آليـا خبـصائص مناسـبة        علومات املتبادلة إلكترونيـا ميكـن حف      مجيع امل اإللكترونية تتمثل يف أن     
وبعبارة أخرى، فإن من املمكن، ضمن نظام لالشتراء        . تكفل استعادهتا بسرعة وتضمن سالمتها    

 بــشأناإللكتـروين منفَّـذ علـى الوجـه الـصحيح، إنـشاء سـجل كامـل جبميـع االتـصاالت املتبادلـة            
ك النظام أن يسجل    فعلى سبيل املثال، ميكن ملثل ذل     . على مدار تقدمها  إحدى عمليات االشتراء    

. آليا أصحاب التوقيعات اإللكترونية وتوقيتها فيما يتعلق جبميع القـرارات ذات الـصلة باالشـتراء              
 قد تكون مفيدة بصورة خاصـة يف توثيـق عمليـات االشـتراء املعقـدة، علـى سـبيل                    اخلاصّيةوهذه  

 أن حيفـظ املعلومـات   وبإمكان النظـام  . املثال، عندما تطرأ تعديالت على شروط املناقصة األصلية       
ــا   ــدة إلكتروني ــة   (املولَّ ــروين أو التوقيعــات اإللكتروني ــد اإللكت إىل جانــب ) مــن قبيــل رســائل الربي

مثـل النـسخ املمـسوحة ضـوئيا        ( أخرى واحملوَّلة إىل الـشكل اإللكتـروين         ائق بطر املولَّدةاملعلومات  
  ).من الوثائق الورقية أو التسجيالت الصوتية الرقمية

نية االحتفاظ جبميع االتصاالت حبيث تـصبح متاحـة بـشكل سـريع وكامـل أمـر                 وإمكا  -٣٢
يف غاية األمهية من أجل التمكن من حتقيق الفّعالية يف اسـتعراض احلـاالت املختلفـة ومراجعتـها              
والتحري عنـها إذ تـصبح الوثـائق قابلـة لالستنـساخ علـى حنـو سـهل وسـريع وبتكلفـة حمـدودة                        

وميكـن أن يـساعد هـذا النـهج أيـضا علـى       .  املزيـد مـن التحليـل   وبالتايل تصبح متاحة مـن أجـل    
معاجلة املثالـب املتكـررة يف ُنظـم إدارة املعلومـات الورقيـة مثـل فقـدان امللفـات أو اسـتبداهلا أو                       

  . للوقت واملواردزفة مستناحلاجة إىل استخراج امللفات من احملفوظات وهي عملية 
روين ميكــن تــصميمه حبيــث يــساعد علــى تبــسيط ويف الوقــت ذاتــه، فــإن النظــام اإللكتــ  -٣٣

تدفق املعلومات وخاصة بغية احليلولة دون التقدم يف معاجلـة إحـدى احلـاالت علـى الـرغم مـن                    
ويف تلك احلالة، ميكن لـألداة اإللكترونيـة أن متنـع ببـساطة اختـاذ املزيـد مـن                   . املتطلبات الناقصة 

 االمتثـال للقواعـد املوضـوعة، وهـو أمـر       ميكـن أن تزيـد التـشدد يف   اخلاصـّية وهـذه   . اإلجراءات
مفيد يف التقليل من حاالت االحنـراف عـن املـسار غـري املقـصود، ممـا يتـيح تركيـز املـوارد علـى              

  .االنتهاكات األكثر خطورة
ومن جوانب الكفاءة اهلامة األخرى اليت ميكن اكتساهبا من ُنظُم االشـتراء اإللكتـروين                -٣٤

والـدخول علـى الـنظم اإللكترونيـة عمليـة          .  تلك النظم  تعاملني مع امل مع   بالتفاعلجانب متعلق   
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التعـرف علـى هويـة الكيـان الراغـب يف الـدخول             : مكونة مـن ثـالث خطـوات أساسـية، وهـي          
هويـة الكيـان الـذي      التحقق من   و من أجل الدخول؛     واستخراج مستندات اعتماد إلكترونية له    

اإلذن لــه ومــة؛  املقّدمــاد اإللكترونيــة مــستندات االعت مبطابقــة بياناتــه علــى   يطلــب الــدخول 
ليــة علــى مجيــع الكيانــات الــيت مــن وتنطبــق العم. بالــدخول يف حالــة التحقــق مــن صــحة هويتــه

 ذلـك العـاملني يف اجلهـة املـشترية وسـائر            ، ويـشمل  قها أن تتعامـل تعـامال مأمونـا مـع النظـام           ح
ــات ال     ــشتركة يف العملي ــة امل ــوظفني العمــوميني واألطــراف الثالث ــدِّمي   امل ــل مق ــن قبي ــة، م تجاري

وميكن لعملية التحقق أن تعتمد على مـستويات متعـددة مـن عوامـل التحقـق، وقـد                  . العطاءات
  .تتطلب مشاركة طرف ثالث كمقدِّم خلدمة التصديق

ــر تعقّــ     -٣٥ ــة أكث ــدو هــذه العملي ــد تب ــنظم    وق ــة بتلــك املنفــذة يف إطــار ال ــة مقارن دا وتكلف
ذت علـى النحـو الـصحيح مـستوى أعلـى           ُنفِّـ مت و ُصـمِّ  إذا ما    ية، ولكنها ميكن أن توفر    التقليد

 مع مستخدمي النظام عن طريق املراقبـة الفّعالـة لـسبل الوصـول إىل               التعاملبكثري من األمن يف     
 يطبـق هنجـاً   ويف الواقع، فـإن النظـام اإللكتـروين ميكـن أن            . املعلومات املخزَّنة يف نظام االشتراء    

إىل التحقـق مـن   حيتـاج   النظـام  ألنىل املعلومـات املوجـودة داخلـه         للوصـول االنتقـائي إ     اًمتشدد
 بالوصـول إىل   هلـا  ومـستوى الوصـول املـرتبط هبـا قبـل الـسماح       اجلهة املعتمدة للـدخول   بيانات  
وبذلك فإن الكيانات اليت حيق هلا الدخول إىل النظام، مبا يف ذلك العاملون يف اجلهـة                . البيانات

 لكنـها  ة االعتماد املطلوبـ لدرجةأو حائزة ( االعتماد املطلوبة   لدرجة املشترية، لكنها غري حائزة   
) تودُّ الوصول إىل البيانات قبل املوعد احملـدد لـذلك، أي تـاريخ فـتح مظـاريف العطـاءات مـثال          

  .ن من الوصول إىل البياناتكّلن تتم
روين وتنفيـذها   وامللمح الرئيسي الثاين لزيادة الكفـاءة يف تـصميم ُنظُـم االشـتراء اإللكتـ                -٣٦

ــسلة االشــتراء    ــسيط سل ــيم وتب ــة تقي ــة   . مــرتبط بإمكاني ــة يف عملي فإدخــال الوســائط اإللكتروني
 أن يكـون جمـرد نـسخة رقميـة مـن اخلطـوات املنفَّـذة يف البيئـة الورقيـة، وإمنـا                       ينبغياالشتراء ال   

. مة بغـّض النظـر عـن الوسـائط املـستخد          ومراجعتـها جيب توسـيعه حبيـث يـشمل تقيـيم العمليـة            
مبـا  (إعداد اخلطة وامليزانيـة     : وهذه العملية ميكن أن تشمل مجيع مراحل سلسلة االشتراء، وهي         

؛ )املتبــادل مــع املؤســسات املاليــةاإللكتــروين أو تعزيــز قابليــة التــشغيل العقــود يف ذلــك إرســاء 
ء؛ العطــاءات وتقييمهــا والبــّت فيهــا؛ وُنظُــم االشــتراتقــدمي  أســلوب االشــتراء، وطلــب واختيــار

  .وإدارة العقود واملدفوعات
هذا النهج العمل بالوسائط اإللكترونية على حنو متسق مبـا حيقـق املزيـد مـن       قد ييسر   و  -٣٧

فعلى سبيل املثال، قـد يكـون مـن املمكـن تعـديل إجـراءات               . املنافع مقارنةً باإلجراءات القائمة   
تعــرِّض املــسؤولني إىل مــع مقــدِّمي العــروض بتقلــيص االتــصاالت الشخــصية الــيت قــد  التعامــل 
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م ردا علــى األســئلة   ات ذات األمهيــة العامــة الــيت تقــدّ   تــأثريات غــري مناســبة وتبــادل املعلومــ    
  .املطروحة

    
    تدابري وقائية إضافية  - دال  

هنــاك جمموعــة أخــرى مــن جوانــب الكفــاءة احملتمــل اكتــساهبا، وهــي مرتبطــة بالتنفيــذ   -٣٨
 للرباجميـات املالئمـة أن ترصـد عمليـات االشـتراء وتعطـي         وميكن. االستباقي لتدابري منع الفساد   

وعالوة على ذلك، ميكـن لـُنظم االشـتراء أن تتفاعـل مـع قواعـد البيانـات                  . للمخاطرمؤشرات  
العمومية األخرى للتحقق من صـحة مـؤهالت األطـراف الثالثـة مـن قبيـل التـراخيص التجاريـة                    

 يكـون هـذا النـهج ذا قيمـة بـصورة خاصـة              وميكن أن . واالمتثال للمقتضيات التشريعية اخلاصة   
يف إدارة املهام املعقدة مثل التحقق من حالة ومؤهالت املتعاقدين من البـاطن يف مـشاريع البنيـة         

  .التحتية الكربى
 بعض تقنيات االشـتراء احلديثـة الـيت         استحداثوأخريا، أّدت الوسائط اإللكترونية إىل        -٣٩

ــشكل   ــوفر ســوى يف ذلــك ال ــق . ال تت ــة واملناقــصات    وينطب ذلــك علــى ُنظــم االشــتراء الدينامي
ــن األصــناف          ــبرية م ــات ك ــراء كمي ــصفة خاصــة يف ش ــان ب ــلوبان مّتبع ــا أس ــة، ومه اإللكتروني

  )١٧(.االعتيادية أو السلع املنخفضة القيمة
  
  

    تنفيذ نظام لالشتراء اإللكتروين يف ألبانيا: دراسة حالة  - هاء  
 وقـد تتـيح هـذه       )١٨(.نيـا إلزاميـا لالشـتراء العمـومي       أرست ألبانيا مـؤخرا نظامـا إلكترو        -٤٠

احلالة مثاال جديرا باالنتباه على تطبيق مثل ذلك النظام يف بلد مير اقتـصاده مبرحلـة انتقاليـة وال             
                                                         

   الصادر عن الربملان األورويب واجمللس األورويبEC/2004/18 من التوجيه ١على سبيل املثال، تتضمن املادة   )17( 
  :ترونية التعاريف التالية لنظام االشتراء الدينامي واملناقصة اإللك٢٠٠٤مارس / آذار٣١ املؤرخ 

هو عملية إلكترونية كاملة الشتراء أشياء شائعة االستخدام " نظام االشتراء الدينامي"  -٦"    
تليب خصائصها، بصورها املتاحة بوجه عام يف األسواق، متطلبات اجلهة املتعاقدة، وتكون حمدودة املدة 

تيار وتقدِّم عرضا استرشاديا  مؤسسة اقتصادية تستويف معايري االخّيأومفتوحة طوال فترة سرياهنا أمام 
  .مطابق للمواصفات

عملية تكرُّرية تتم باستخدام جهاز إلكتروين لعرض األسعار " املزاد اإللكتروين"  -٧"    
أو القيم اجلديدة فيما يتعلق ببعض عناصر العطاءات وتنفذ بعد تقييم أويل كامل /اجلديدة، منقحة تنازليا و

 ."دام أساليب تقييم آليةللعطاءات مبا يتيح تصنيفها باستخ
: متاح على املوقع اإللكتروين. نظام االشتراء اإللكتروين لوكالة املشتريات العمومية األلبانية )18( 

https://www.app.gov.al.  
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يوجد لديـه سـوى قـدر حمـدود مـن الـبىن التحتيـة يف جمـال تكنولوجيـا االتـصاالت واملعلومـات                   
دت مكافحة الفساد، مبا يف ذلك الفساد يف جمـال          ومن املعرفة باستخدام احلاسوب وحيث ُحد     

  .االشتراء العمومي، كإحدى األولويات
، طُبقـت يف ألبانيـا تـدابري لتوسـيع دائـرة نـشر املعلومـات ذات الـصلة          ٢٠٠٧ففي عام     -٤١

بعمليات االشتراء، من قبيل اإلعالن عن املناقـصات العموميـة يف بوابـة وحيـدة علـى اإلنترنـت                   
ويوجب القانون األلبـاين بـأن تنفـذ إلكترونيـا مجيـع            . ل اجملاين للوثائق ذات الصلة    وإتاحة التنـزي 

  عمليات االشـتراء العمـومي، سـواء علـى املـستوى املركـزي أو احمللـي، الـيت تزيـد قيمتـها علـى                        
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١ آالف يورو اعتبارا من ٣

عالن عن املناقـصات، وتقـدمي العـروض        وتشمل خطوات االشتراء املنفَّذة إلكترونيا اإل       -٤٢
وعـــالوة علـــى ذلـــك، تتـــاح معلومـــات عامـــة بـــشأن  . ونـــشر إشـــعارات اإلرســـاء أو اإللغـــاء

شـتراء ضـمن بوابـة    التشريعات واللوائح والوثائق االعتيادية اخلاصـة بتقـدمي العطـاءات وأدلّـة اال            
  .اشتراء مركزية

 يف املائـة مـن      ١٥اخنفاضـا يـصل إىل حنـو        وقد أتاح نظام االشـتراء اإللكتـروين األلبـاين            -٤٣
، وزيـادة يف متوسـط عـدد املؤسـسات االقتـصادية            ٢٠٠٩تكلفة إجـراءات املناقـصات يف عـام         

ــشاركة يف إجــراءات املناقــصات مــن    ــصة يف عــام  ٢,٣امل يف عــام  ٧,٧ إىل ٢٠٠٥ لكــل مناق
١٩(.٢٠٠٩(  

ــدو مــسامهةً       -٤٤ ــق هــذا النظــام فيمــا يب ــك، أســهم تطبي ــادة  وعــالوة علــى ذل ــة يف زي  فعلي
ــا املعلومــات واالتــصاالت مــن جانــب أصــحاب املؤســسات االقتــصادية    . اســتخدام تكنولوجي

وتؤكد عمليـات التقيـيم اخلارجيـة ارتفـاع رضـا العمـالء وتنـاقص الـشكاوى بعـد التحـوُّل إىل                    
  )٢٠(.النظام اإللكتروين

  
  

                                                         
جبارين ماركو  مهمصدر البيانات اخلاصة بنظام االشتراء اإللكتروين األلباين هو العرض اإليضاحي الذي قّد )19( 

 اجلوائز خالل حفل توزيع" النظام اإللكتروين لالشتراء احلكومي يف ألبانيا، ثورة وتطور"حتت عنوان 
 / حزيران٢٣-٢١، برشلونة، ٢٠١٠ يف عام وامللتقى اللذين نظما مبناسبة يوم األمم املتحدة للخدمة العامة

 .٢٠١٠يونيه 
 )20( Sigma, Albania Public Procurement System Assessment, May 2009, p.9.  
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    اعتبارات تتعلق بتنفيذ ُنظُم االشتراء اإللكتروين  - واو  
ا هو معـروض أعـاله، جـرت حمـاوالت كـثرية      مبتنادا إىل اعتبارات وتوقعات متصلة     اس  -٤٥

بيـد أن درجـات النجــاح   . لتطبيـق ُنظـم االشـتراء اإللكتـروين يف كـل منطقـة مـن منـاطق العـامل         
  وكمـا ذُكـر أعـاله، كـثريا        . الذي أحرزته تلك املبادرات اتـسمت بدرجـة كـبرية مـن التفـاوت             

 الـبىن التحتيـة الكافيـة يف جمـال تكنولوجيـا االتـصاالت واملعلومـات                ما اعتربت أمور، مثل توفر    
وكـثريا مـا ُدعـي إىل       . ومتوسط املعرفة باستخدام احلاسوب، من العوامـل ذات األمهيـة احلامسـة           

ومثـل هـذا   . اّتباع هنج عملي هبدف االنتقال التدرجيي إىل نظام شامل للمـشتريات اإللكترونيـة      
مرار الزخم يف عملية االنتقـال باالسـتفادة مـن النجـاح يف تنفيـذ               النهج من شأنه أن يضمن است     

وتـشري جتـارب أخـرى إىل       . اخلطوات الوسـيطة، وقـد ييـسر تقـدمي التـدريب املناسـب للعـاملني              
  . العليا على مدار مراحل التنفيذاإلدارةأمهية صرامة التزام الشركات وتواصل الدعم من 

ــاة   ب احللــول ذات املقنُّــكمــا أوصــي بتج  -٤٦ تــضيات التقنيــة غــري املتناســبة مــع واقــع احلي
ي إىل حتميــل اجلهــة دِّ واملعلومــات يف كــل بلــد ممــا قــد يــؤاالقتــصادية وتكنولوجيــا االتــصاالت

ويبـدو أن اعتمـاد هنـج حمايـد تكنولوجيـا هـو             . املشترية واملؤسسات االقتصادية تكاليف باهظـة     
 بــشأن اســتخدام االتــصاالت  متكينيــةأيــضا مــن العناصــر املهمــة إىل جانــب اعتمــاد تــشريعات   

  .اإللكترونية اليت ال يقتصر نطاقها على جمال االشتراء العمومي
 


