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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل QRباستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة 

أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
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 جلنة املالية

 الدورة السادسة واخلمسون بعد املائة

 4102نوفمرب/تشرين الثاني  7-3روما، 

 استعراض االتفاقات الطويلة األجل يف جمال املشرتيات يف منظومة األمم املتحدة

 (JIU/REP/2013/1)الوثيقة 
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 موجز

   الفقررة( 327مرن الوثيقرة    37بناء على توجيهات الدورة الثالثة والعشرين بعد املائة للمجلس/REP)   ُتعرر ،

وحدة التفتيش املشرتكة على جلنيت املالية والربنامج مشفوعة بتعليقات املدير العرام )وتعليقرات سلرس    تقارير 

 الرؤساء التنفيذيني إن وجدت( الستعراضها وإبداء التعليقات عليها.

 

 

 

 التوجيهات امللتمسة من جلنة املالية

  تقرير وحدة التفتيش املشرتكة املرفرق طيره وإىل إبرداء    إّن جلنة املالية مدعوة إىل أخذ العلم باملعلومات الواردة يف

 ما لديها من تعليقات للمجلس.
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A 

 

 ساجملل
 

 بعد املائة اخلمسونالدورة 

 4112 كانون األول/ديسمرب 5-1روما، 

 استعراض االتفاقات الطويلة األجل يف جمال املشرتيات يف منظومة األمم املتحدة

(JIU/REP/2013/1) 

 

 مستفيضة تعليقاتبو العام املديرموجزة من  بتعليقات مشفوعًا املشرتكة التفتيش لوحدة التقرير هذا ُيعرض -1

 (.A/69/73/Add.1)الوثيقة  بالتنسيق املعنية املتحدة األمم منظومة يف التنفيذيني الرؤساء جمللس

 

 ر العام ملنظمة األغذية والزراعةتعليقات املدي

 

منظمة األغذية والزراعة النهج العام الوارد يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، باإلضافة إىل تعليقات جملس  تقّر -2

الرؤساء التنفيذيني حول "استعراض االتفاقات الطويلة األجل يف جمال املشرتيات يف منظومة األمم املتحدة". وقد 

السلع واألعمال  املشرتيات من" ءات للمنظمة بشأناقتبست وحدة التفتيش املشرتكة مقتطفات من دليل اإلجرا

اجليدة املمارسات  عن كمثالبشأن إدارة العقود،  إضافة إىل اخلطوط التوجيهية املوجودة لدى املنظمة، واخلدمات"

 نيةعمليات الشراء التعاوعن  من تعابريوما ورد اخلاصة باالتفاقات الطويلة األجل.  بالنسبة إىل السياسات واإلجراءات

يف مجيع ودلة  ا ووصت ببةة املشرتيات التابعة للننة اإلدارية الرفيعة املستوى بددراجهيتيف األمم املتحدة وال

يف األساس منظمة األغذية والزراعة  اقد وعّدتهكانت تسهياًل هلذا النوع من األنشطة،  ،املشرتيات يف األمم املتحدة

 .2010اإلدارية يف سنة من دليل إجراءاتها  202يف القسم  اوودرجته
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اخلمس الواردة يف التقرير وتؤّيد بشدة تعليقات جملس الرؤساء  املوضوعيةوحتيط الفاو علمًا بالتوصيات  -3

املنظمة بصورة نشطة مرفق مجع  يف الفاو. وتستخدم احلاليةصلب املمارسات يف هما  3و 1التنفيذيني. والتوصيتان 

لنشر ما لديها من معلومات. وتأخذ املنظمة علمًا  لسوق األمم املتحدة العامليةالبيانات عن االتفاقات الطويلة األجل التابع 

حتقيق التوازن وهي بصدد دراسة كيفية إعطاء مزيد من التوجيهات إلدارة االتفاقات الطويلة األجل مع  2بالتوصية 

التابعة للننة اإلدارية  يف ببةة املشرتيات فاملنظمة عضو فاعل جدًا، 4. وما التوصية واملةاسببني التةاليف  باملناس

 ويف جمموعة العمل املعنية بالتنسيق. الرفيعة املستوى

 

ى من ولقد كانت املنظمة وال تزال من الداعني إىل استخدام االتفاقات الطويلة األجل اليت وبرمتها وكاالت وخر -4

وكاالت األمم املتحدة، برط ون تةون لذلك مربرات من حيث االحتياجات العملية ولتحقيق وفضل قيمة مقابل املال. 

وتتفق املنظمة مع تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني يف ما يتعلق باجلهود الرامية إىل تنسيق وحةام وبروط العقود 

عمليات الشراء املشرتكة. وترى  بشةل مفرطط التعاقدية ال يعيق ولشروتشري إىل وّن وجود اختالفات بني األحةام وا

املنظمة وّنه جيوز التشنيع على مزيد من التعاون وتيسري ذلك من دون تنسيق األحةام والشروط واملستندات تنسيقًا 

 كاماًل.

 

ات الشراء اليت ُتدار على حنو فتقّر املنظمة بالدور االسرتاتيني الذي تؤديه عملي، 2وما يف ما يتعلق بالتوصية  -2

االضطالع بعمليات الشراء، مبا يف ذلك جّيد من وجل حتقيق األهداف االسرتاتينية للمنظمة وهي تؤيد توصية التقرير ب

االتفاقات الطويلة األجل، استنادًا إىل خطط واسرتاتينيات سليمة للشراء. والعمل جاٍر حاليًا على مراجعة القسم ذي 

طويلة التفاقات التعزيز التوجيهات املتعلقة بتخطيط عمليات الشراء وإبرام ا وسيتمل اإلجراءات اإلدارية الصلة من دلي

 األجل وإدارة العقود.
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270514    270514    14-53600 (A) 

*1453600*  

 الدورة التاسعة والستون

 من القائمة األولية 041البند 
    وحدة التفتيش املشتركة

اســتعراا افافاتــاط الةواألــة األاــا ش رــا  املشــترااط ش من ومــة         
 املتحدة األمم

  
 مذكرة من األمني العام  

رؤسـا   اتشرف األمني العام بـنن ييـا  ا اجلمعيـة العامـة اعأليقااـل واعأليقـاط رألـ  ال         
التنفيذاني ش من ومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق عألى اقرار وحدة التفتيش املشـتركة املعنـون   

ــا  املشـــ  ” ــا ش رـ ــة األاـ ــاط الةواألـ ــتعراا افافاتـ ــدة اسـ ــم املتحـ ــة األمـ “ ترااط ش من ومـ
(JIU/REP/2013/1.) 
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 موجز 
فاتاط الةواألـة األاـا ش   استعراا افا”اقدم اقرار وحدة التفتيش املشتركة املعنون   

رة عامــة عألــى السياســاط  ن ــ( A/69/73)ان ــر  “رــا  املشــترااط ش من ومــة األمــم املتحــدة  
واملمارساط القائمة ش استخدام افافاتاط الةواألـة األاـا ش رـا  املشـترااط ش متسسـاط      

 من ومة األمم املتحدة.
رد ش هذه املذكرة آرا  متسساط من ومة األمم املتحدة بشـنن التويـياط املقدمـة    وا  

ش التقرار. وتد مجعت هذه اآلرا  اسـتنادا  ا اسسـماماط املقدمـة مـن املن مـاط األع ـا  ش       
رألــ  الرؤســا  التنفيــذاني ش من ومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنســيقق والــ  رحبــت بــالتقرار  

 نتاااال.وأادط بعض است
 

http://undocs.org/ar/A/69/73
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 مقدمة - أوف 

اســتعراا افافاتــاط الةواألــة ”مــت وحــدة التفتــيش املشــتركة ش اقرارهــا املعنــون  تّي - 0
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ ــترااط ش من ومــ ــا  املشــ ــا ش رــ ــر  “األاــ ــاط A/69/73)ان ــ ( السياســ

افاتـاط الةواألـة األاـا ش رـا  املشـترااط ش متسسـاط       واملمارساط القائمة ش استخدام اف
من ومــة األمــم املتحــدةق وتــّدرط مــد  أديــة األــهت األدواط وكفا وــا و عاليتــما. و أل ــت     
وحدة التفتـيش املشـتركة  ا أن افافاتـاط الةواألـة األاـا اسـمم ش كفـا ة و عاليـة عمأليـاط          

 كمنــن أن انشــن عــن نقــ  النفــا ة  الشــرا ق وحــددط ش الوتــت نفســل املخــاار ا تمألــة الــ   
 والفعالية ش عمألياط الشرا .  

 
 اعأليقاط عامة   - ثانيا 

رحبــت متسســاط من ومــة األمــم املتحــدة بتقراــر وحــدة التفتــيش املشــتركة عــن           - 2
 ــمن ة. واراــنط املن مــاط أن التقراــر اتافافاتــاط الةواألــة األاــا ش من ومــة األمــم املتحــد 

لعداد من النياناط عن انايد مـا ورد  يـل مـن لأليـا واسـتنتاااطق      معألوماط مفيدةق وأعرب ا
 وتدم اعأليقاط ش عدة رافط.  

وأادط املن ماط التقييم الذي  أل ت  ليل وحـدة التفتـيش املشـتركة وهـو أن عمأليـة       - 3
الشــرا ق ش من ومــة األمــم املتحــدةق امعتــم عمومــا مممــة معام ايــة ومممــة دعــم وليســت مــن  

تراايجيةق وأن  عةا  مممة الشرا  منانة استراايجية بقدر أكـم سيسـاعد املن مـاط    املمام افس
 عألى لقيق أهدا ما.  

ووا قت املن ماط عألى أن مسنلة اباد  افافاتاط الةواألـة األاـا  يمـا بـني كيانـاط       - 4
هبـا  من ومة األمم املتحدة انبغي أن ا ا من بني حمـاور التركيـا األساسـية لطنشـةة الـ  اقـوم       

املن ومة ش را  انسيق أعما  الشرا ق وأشارط مع ذلهت  ا أن اسـتخدام افافاتـاط الةواألـة    
األاا ش من ومة األمم املتحدة اتسم بالفعاق  ا حد ماق بالنفـا ة والفعاليـةق وأن التفاواـاط    
ش املوايــفاط بــني املن مــاط ر ــا الــا أكــم العوائــق لوحــدها. واراــنط املن مــاط أن و ــع   
موايفاط موحدة من شننل أن اتيح زاادة افستفادة مـن اججـم واج ـو  عألـى أعألـى اـودة       
بن  ا سعر من     جتميع الةألباط عألى نةاق من ومـة األمـم املتحـدة. واافقـت املن مـاط      
أا ا مع وحدة التفتيش املشتركة ش اقييممـا الـذي افيـد بـنن شـبنة املشـترااط التابعـة لألجنـة         

املســتو  انبغــي أن امــدعم مــن أاــا اف ــة أ بــدور أكــم وأكلــر  عاليــة ش   اسداراــة الر يعــة
 التنسيق والشرا  بشنا اعاوين.  

http://undocs.org/ar/A/69/73
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واتترحت  حد  الوكافط أن ان ر من ومـة األمـم املتحـدة ش انفيـذ عمأليـاط شـرا         - 5
حمددة األهداف ش مـا اتعألـق بـبعض السـألع األساسـية الـ  اشـتر  ش  اـار اافاتـاط مشـتركة           

ة األاا. ومن شنن هذا النمج أن انن   ممة الشرا  عن العما الـروايين الـذي اااـد مـن     اواأل
التنألفة واملتملا ش اقدمي الةألباط  ا مسـتو  أنشـةة طةـا يـا اركـا املـوارد عألـى ا ـافط         

 ال  ا يف تيمة  ا عمألية الشرا  من     اعتماد اقنياط لألتمييا ش را  الشرا .  
سســاط من ومــة األمــم املتحــدة أن العمــا بتةبيقــاط ش رــا  اننولوايــا واراــنط مت - 6

ــاط          ــة العقب ــدة سزال ــيح  ريــا ادا ــة األاــا ات ــاط الةواأل ــن أاــا  دارة افافات ــاط م املعألوم
التن يمية التقأليداة ش األمم املتحـدة وابسـيا العمأليـاطق ولسـني اسنتاايـةق وزاـادة النفـا ة.        

  اتـيح  منانيـة افاـ أ عألـى كتالواـاط املـوردان وبينـاط        ومن األملألة عألى ذلـهت الـن م الـ   
 طاوناومق     عن اقدمي الةألباطق والتتبعق و دارة املخاونق وغري ذلهت من الفوائد.  

ــرامج لتــدراب مقــدمي األبــاط الشــرا . وذكــر عــدد مــن      - 7 وأاــدط املن مــاط و ــع ب
قـود بناـا مسـتولية مشـتركة بـني      من التقراـر ا ـف  دارة الع   73النياناط أنل رغم أن الفقرة 

ــى عــااق       ــةق مــن الوا ــح أن عــب   دارة العقــود اقــع عأل  داراط املشــترااط واسداراط الةالب
 اجلماط ال  اةألب الشرا .  

 
 اعأليقاط حمددة عألى التويياط   - ثاللا 

   0التويية   
 انبغي أن ا ع الرؤسا  التنفيذاون سياساط ومبـاد  اوايميـة حمـددة لألمشـترااط      

بغرا افستخدام افستراايجي ل افاتاط الةواألـة األاـا مـن اانـب متسسـاوم. وانبغـي       
أن ودف هذه السياساط واملبـاد  التوايميـة  ا او ـيح الغـرا مـن افافاتـاط الةواألـة        
األاا ومااااها وعيوهباق واسـتراايجياوا املمننـةق وعنايـرها الرئيسـيةق وأنواعمـاق ووتـت       

 وكيفية  برامما. 
أادط الوكافط دعوة وحدة التفتيش املشتركة  ا و ع سياساط ومبـاد  اوايميـة    - 8

عألــى النحــو املــبني ش   حمــددة مــن أاــا افســتخدام افســتراايجي ل افاتــاط الةواألــة األاــاق   
 .0التويية 

 
   2التويية   

انبغي لألرؤسا  التنفيذاني انفيذ سياسة انفا و ع  ةة سدارة العقـد لنـا اافـاق      
اواا األاا لدد بو وح افاييا هينا العما املتعاتد عأليـلق وأدوار ومسـتولياط مجيـع    
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األاــراف املعنيــةق وآليــاط الرتابــة واملســا لة. وبــب اــو ري املبــاد  التوايميــة املف ــألة         
 ذلهت الشروط واآللياط التعاتداة املناسبة( ملداري العقود.   واألساليب واألدواط ) ا ش

ق أي دعــوة 2ش حــني أن وكــافطد أاــدط عألــى العمــوم املفــاهيم املقدمــة ش التويــية   - 9
الرؤســا  التنفيــذاني  ا كفالــة واــود  ةــا سدارة العقــود ش مــا اتعألــق بافافاتــاط الةواألــة    

قرار مل ان ذ ش افعتبـار مجيـع املسـائا بشـنا     األااق  إن وكافط أ ر  أشارط  ا أن الت
ــة       ــاط الةواأل ــى افافات ــة  دارة العقــود ف اقت ــر عأل ــام.  مــل  أشــارط وكــافط  ا أن أدي ا
األاــاق بــا اشــما مجيــع أنــواأ العقــود. وعــ وة عألــى ذلــهتق بعــض التــدابري املشــار  ليمــا ش   

املن مـــاط ال ـــغريةق ويـــاش التقراـــر لتـــاو  ا مـــوارد ليســـت متاحـــةق وف ســـيما ش حالـــة 
 وراط ش التنـاليف )مـن   والفوائد/اخلسائر بني م رو اط املوارد )املوظفون أو المارياط( وال

 ــ   لســني ريــد العقــود( تــد ف اــمر اعتمــاد أســاليب متةــورة ش  دارة العقــود. وأكــدط 
الشــرا  و/أو مســتولية اقــع عألــى عــااق اجلمــة االبــة  “ دارة العقــود”وكــافط أا ــا عألــى أن 

املستعما النمائيق ش حني أن املن مـة الـ  اتـوا عمأليـاط الشـرا  مسـتولة عـن اـدبري شـتون          
العقــودق رغــم أن العداــد مــن  داراط املشــترااط اســاعد ش هــذا ا ــا  عــن اراــق التــدراب     

 واقدمي  دماط أ ر .  
 

   3التويية   
ــذاون بشــنا اســتباتي عألــ       ــي أن اعمــا الرؤســا  التنفي ــ   انبغ ــام الفــريت ال ى اغتن

اتيحما استخدام افافاتاط الةواألة األاا التعاونية بةـرق طتألفـةق مـن بينـما و ع/لسـني      
ــة        ــاط الةواأل ــيم منات ــاط افافات ــاونق واعم ــة لتيســري التع ــاد  التوايمي السياســاط واملب
األاــا الــ  تــد وــتم هبــا املتسســاط األ ــر ق و دراو افافاتــاط الةواألــة األاــا اخلايــة 
 تسسـاوم ش تاعـدة بيانــاط مـوردي األمــم املتحـدة ش السـوق العامليــةق والتمـا  أحــد        

 املعألوماط عن افافاتاط الةواألة األاا املتاحة ش من ومة األمم املتحدة.  
الــ  اــدعو الرؤســا  التنفيــذاني  ا  3أعربـت وكــافط متعــددة عــن انايــدها لألتويـية    - 01

افاتاط الةواألـة األاـا.  فـي بعـض اجـافطق اـد ا الوكـافط        اغتنام الفريت ال  اتيحما اف
اغيرياط عألى السياساط القائمة اتيح استخدام افافاتاط الةواألة األاا ال  افاو ـت بشـناا   
وكــافط أ ــر . غــري أنــل جتــدر اسشــارة  ا أن اجلمعيــة العامــة مل ا ــدر تــرارا ر يــا بشــنن   

األمانة العامة لطمم املتحدة ف األهت سو  تـدرة حمـدودة   مفموم املن مة الرئيسيةق وبالتايل  إن 
عألـــى لقيـــق التعـــاون  يمـــا عـــدا  ااحـــة عقودهـــا اسااراـــة  ا املتسســـاط األ ـــر  التابعـــة   

 املتحدة.   لطمم
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   4التويية   
انبغـــي أن اـــدعم الرؤســـا  التنفيــــذاون لألمتسســـاط النـــموا بنعمـــا  شــــبنة         

لر يعــة املســتو  ش مــا اتعألــق بتنســيق وثــائق الشــرا ق   املشــترااط التابعــة لألجنــة اسداراــة ا 
وافســتخدام التعــاوين ل افاتــاط الةواألــة األاــاق والشــرا  املشــترن لألمركبــاط. وانبغــي   
ــة  ا انســيق األحنــام      ــة لألتعجيــا يمودهــا الرامي أا ــاأ أن ايســروا عمــا الشــبنة القانوني

 والشروط العامة لألعقود.  
ية ال  ادعو الرؤسا  التنفيذاني  ا دعم اجلمود الـ  ابـذيا   أاد بعض الوكافط التوي - 00

ألـما عألـى انسـيق وثـائق الشـرا  ورـافط أ ـر . غـري أن عـدة          مشبنة املشـترااط ش سـياق ع  
وكــافط أعربــت عــن تألقمــا بشــنن التركيــا عألــى انســيق األحنــام والشــروط العامــة.  تجربــة  

ري  ا أن اف ت  ـاط ش األحنـام والشـروط    بعض الوكافط ش ما اتعألق بالشرا  التعاوين اش
العامــة ف اعرتــا دون مســوط األنشــةة املشــتركة ش رــا  الشــرا ق ور ــا انــون مــن األ  ــا   
 نفاق املوارد والوتت واجلمود ال زمة لتنسيق األحنام والشروط العامـة عألـى لداـد ا ـافط     

 منسقة.   ال  استدعي زاادة التعاون حىت ش حا  عدم واود وثائق
 

   5التويية   
انبغـــي أن اـــار  اييتـــاط التشـــراعية/رال  اسدارة دورهـــا الرتـــا  عألـــى مممـــة    

الشرا  واألنشةة املتعألقة باملشترااط بغرا التنكد مـن أن مممـة الشـرا  اـتدي عألـى  ـو       
ة م ئم دورها افسـتراايجي وأن األنشـةة املتعألقـة باملشـترااطق  ـا  يمـا افافاتـاط الةواألـ        

 األااق بري اف ة أ هبا عألى أسا   ةا واستراايجياط سأليمة لألشرا .  
 ا اييتــاط التشــراعيةق وا قــت  5مــع أن وحــدة التفتــيش املشــتركة وامــت التويــية  - 02

ــة          ــام اسدارا ــة املم ــن رموع ــدا بالشــرا  بويــفل اــا ا م ــا متااا ــة اعترا  ــى أن ع الوكــافط عأل
وأشــارط  ا التقــدم النــبري ا ــرز ش الســنواط األ ــرية ش    افســتراايجية ش اســيري األعمــا ق

اتعألق بتحسني تواعد الشرا  وسياساال و ارا ااـل سـعيا  ا انسـيق املمارسـاط عألـى نةـاق        ما
 متسساط األمم املتحدة.
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   تنفيذيموجز    

  استعراض االتفاقات الطويلة األجل يف جمال املشتريات يف منظومة األمم املتحدة    
    JIU/REP/2013/1  

االتفاقات الطويلـة األجـل   اهلدف من هذا االستعراض هو تقييم أمهية استخدام      
وقد مشل االستعراض طائفة متنوعة من املسائل       . وكفاءته وفعاليته يف منظومة األمم املتحدة     

املتعلقة هبذه االتفاقات، ومنها تقييم السياسات واملمارسات والبيانات اإلحصائية احلاليـة           
بـادئ التوجيهيـة    وأنواع االتفاقات الطويلة األجل ومزاياها وعيوهبا، وما يطبق مـن امل          

واالستراتيجيات املتاحة، ومستوى التعاون فيما بني مؤسسات األمم املتحدة عن طريـق            
  .االتفاقات الطويلة األجل، واملمارسات السليمة والدروس املستفادة

  النتائج واالستنتاجات الرئيسية    
جل يف  كشف االستعراض بوجه عام أدلة تفيد بأن استخدام االتفاقات الطويلة األ            
ومجع املفتشون  . يتسم، إىل حد ما، بالكفاءة والفعالية     ة األمم املتحدة أمر له أمهيته و      منظوم

أمثلة عديدة على املنافع النقدية وغري النقدية اليت جتنيها خمتلف مؤسسات األمم املتحدة من              
يت ميكن هبـا   تلك اليت تتعلق بالكيفية الاًومن أكثر األمثلة شيوع. لة األجلاالتفاقات الطوي 

لالتفاقات الطويلة األجل أن حتقق أوجه كفاءة إدارية فيما يتعلـق بالـسلع واخلـدمات               
. املطلوبة على أساس منتظم من خالل دمج عمليات الشراء املتكررة يف عمليـة واحـدة              

وهي، باإلضافة إىل ذلك، تتيح الفرص لالستفادة من الزيادة يف حجم الطلب واحلـصول              
فضل األسعار من خالل جتميع الطلبات على نطاق كل مؤسسة وعلى           على أعلى جودة بأ   

  .نطاق منظومة األمم املتحدة
غري أن املفتشني حددا عدداً من املخاطر احملتملة املرتبطة بالسياسات واملمارسات             

. املتبعة يف استخدام االتفاقات الطويلة األجل، األمر الذي قد يقلل من الفوائـد احملتملـة              
املؤسسات تفتقر إىل سياسات خاصة باالتفاقات الطويلة األجـل، والتخطـيط     فكثري من   

إىل قدرات الرصـد ومجـع      املالئم للمشتريات ووضع االستراتيجيات، وإدارة العقود، و      
وميكن أن يؤدي عجز املؤسسات عن إبرام االتفاقات الطويلة األجل وإدارهتا من            . البيانات

 ما تتمخض عنه من نتائج، إىل احلد من قدرهتا علـى            الناحية االستراتيجية، ورصد وتقييم   
  .حتقيق املنافع احملتملة من هذه العقود بالكامل

وعادة ما تربم االتفاقات الطويلة األجل لعدد من السنني يف حالة السلع واخلدمات   
 لطول مدة هذه العقود     ونظراً. اليت سيجري شراؤها بصورة متكررة على مدى عمر العقد        

ولـذلك،  . لتجميع الطلب تكون قيمتها النقدية كبرية مما ينطوي على خماطر أكرب           و نسبياً
السـتراتيجية حمـددة يف      ينبغي أن خيطط الستخدام االتفاقات الطويلة األجل وأن خيضع        
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عملية متكاملة، تشمل إدارة عملية الشراء، وجتميع الطلب، وإجراء حتليـل لألسـواق،             
ئعني، مبا يكفل املنافسة الفعالة، وتقييم املخاطر وإدارهتا،    والوصول إىل جمموعة أكرب من البا     

وينبغي أن تكون لكل اتفاق طويل األجل خطة إلدارة العقود حتدد           . وفعالية إدارة العقود  
بوضوح اهليكل املفصل للعمل موضوع العقد وأدوار مجيع األطراف املعنية ومـسؤولياهتا،            

  .وآليات الرقابة واملساءلة
الفوائد مبجرد إبرام اتفاق طويل األجل، وال يسخر كل اتفاق مجيـع            وال تتحقق     

فهناك إمكانية لضياع الفرص أو عدم الكفاءة أو إساءة استخدام االتفاقات          . املنافع املرجوة 
الطويلة األجل، ما مل يتم إبرام واستخدام االتفاقات الطويلة األجل باالستناد إىل سياسات             

فاق على املشتريات، وتقييم نسبة الفائدة إىل التكلفـة، وإدارة          سليمة بشأهنا، وحتليل اإلن   
ذلك أن يف التخطيط الـسليم      . املخاطر، والتخطيط الدقيق ووضع استراتيجية للمشتريات     

. ووضع االستراتيجيات وإدارة العقود ضمانا لكفاءة وفعالية االتفاقات الطويلـة األجـل           
يد فرص التعاون من خـالل إبـرام        وهي كذلك متكن مؤسسات األمم املتحدة من حتد       

االتفاقات املشتركة والقيام باملشتريات باستخدام كل منـها عقـود األخـرى وتبـادل            
ويؤدي التعاون على نطاق منظومة األمم املتحدة من خالل االتفاقات الطويلة           . املعلومات

تـآزر،  األجل إىل احلد من االزدواجية، وزيادة االستفادة من حجم الشراء ومن أوجـه ال     
  .يزيد من تعزيز الكفاءة والفعالية يف استخدام هذه االتفاقات مما

والحظ املفتشان أن املشتريات ُينظر إليها بوجه عام، يف منظومة األمم املتحـدة،               
ومـع  .  من اعتبارها مهمة استراتيجية    باعتبارها من املهام اإلدارية املتعلقة باملعامالت بدالً      

حجم املبلغ الذي ينفق على املشتريات يف منظومة األمم املتحـدة           ذلك، بالنظر إىل أمهية و    
، فإن إضفاء مزيد من )٢٠١١ بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام ١٤,٣(

  .الطابع االستراتيجي على املشتريات قد يساعد املؤسسات بشكل أفضل يف حتقيق أهدافها
ألدوات اليت تستخدمها املنظمـات يف      والواقع أن املشتريات هي من أهم وأبرز ا         

 ال يتجزأ مـن التخطـيط       وينبغي، بالتايل، أن تشكل جزءاً    . حتقيق أهدافها االستراتيجية  
مهـام   هلذه الغاية، يلزم أن تتحـول        وحتقيقاً. ووضع االستراتيجيات للمؤسسة بوجه عام    

 إىل وظيفـة    الشراء يف املنظمات من وظيفة متعلقة باملعامالت وردود الفعـل اإلداريـة           
استراتيجية تتسم باملبادرة، وأن يكون هلا ما يكفي من القـدرة علـى حتليـل اإلنفـاق                 

وهذا مـن  . والتخطيط للمشتريات، ووضع االستراتيجيات، وإدارة العقود، ورصد التنفيذ  
شأنه أن يهيئ بيئة متكينية حتقيقا للقدر األمثل من الكفاءة والفعالية ألنشطة الشراء كافة،              

  . ذلك استخدام االتفاقات الطويلة األجلمبا يف
وخلص املفتشان إىل أن التعاون املشترك بني الوكاالت من خـالل االتفاقـات               

وتـبني مـن    . الطويلة األجل ميكن أن حيدث حتسينا للكفاءة يف مجيع أحنـاء املنظومـة            
ملتعـددة  االستعراض أن الشراء املشترك هو أكثر الطرائق فائدة للتعاون بني املؤسـسات ا            
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يتيح للمؤسسات جتميع الطلب على نطاق املنظومة واستخدام      فهو. على نطاق املنظومة   أو
وحدد التقرير أمثلة جيدة  . زيادة احلجم للحصول على أفضل األسعار واألحكام والشروط       

  .على أنشطة الشراء املشتركة اليت ُيضطلع هبا يف بعض املواقع
راء التعاوين على نطاق املنظومة يف ازديـاد        وأشار االستعراض إىل أن جهود الش       

فلم تدرج سوى بعـض     . ولكنها ال تزال بعيدة عن االستفادة باإلمكانيات الكاملة للنظام        
 تفصيلية يف أنظمة الشراء من أجل تيسري التعـاون مـع املنظمـات              املؤسسات أحكاماً 

 أن تدمج املؤسـسات     ولزيادة التعاون يف جمال املشتريات داخل املنظومة، ينبغي       . األخرى
أحكاما خاصة بالتعاون يف أنظمتها املتعلقة بالشراء، وأن توائم بني سياسـاهتا ووثائقهـا              

وعلى مر السنني كانـت     . اخلاصة بالشراء، مبا يف ذلك الشروط واألحكام العامة للعقود        
 شبكة املشتريات التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى قد بدأت عدة مـشاريع لتيـسري             

وينبغي تقدمي الدعم للشبكة لكي تقوم بدور أكـرب         . التنسيق والتعاون يف جمال املشتريات    
  .وأكثر فعالية يف التنسيق والشراء التعاوين

وخيلص املفتشان إىل أن املشتريات، بوصفها من أعلى بنود اإلنفاق، وبوصـفها              
الدقيق مـن جانـب     أداة استراتيجية تسهم يف حتقيق أهداف املنظمة، تتطلب اإلشراف          

جمالس اإلدارة، /فمن الضروري أن تقوم اهليئات التشريعية. جمالس اإلدارة/اهليئات التشريعية
املعنية الرئيسية يف املنظمات، مبمارسة دورها الرقايب يف هذه القضايا من           اجلهات  باعتبارها  

ا ما يكفـي  أجل ضمان أن تتسم مهمة الشراء مبزيد من الطابع االستراتيجي وأن يكون هل            
من القدرات واخلطط واالستراتيجيات السليمة لالضطالع بأنشطة الـشراء يف كفـاءة            

وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي أن يقدم الرؤساء التنفيذيون تقارير دورية إىل اهليئـات             . وفعالية
جمالس اإلدارة عن مهمة الشراء وأنشطة املشتريات اليت تضطلع هبا، مبا يف ذلك             /التشريعية

  .تخطيط للشراء واستراتيجياتهال
وقد أصدرت وحدة التفتيش املشتركة مذكرتني هلما صلة بالـشراء يف الـسنوات               

 "إصـالح نظـام املـشتريات يف منظومـة األمـم املتحـدة            ": اخلمس املاضـية، مهـا    
)JIU/NOTE/2011/1 (املشورة املؤسـسية يف مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة           "و" 
)JIU/NOTE/2008/4 .(يد النتائج اليت خلص إليها هذا التقرير ما جـاء يف املـذكرتني             وتؤ

واشتملت كال املذكرتني على اجلوانب املختلفـة للمـسائل املتعلقـة           . السابقتني ويكمله 
ويعتقد املفتشان أن مؤسسات األمم املتحدة الـيت   . باملشتريات، وتضمنتا توصيات للتحسني   

تفتيش املشتركة السابقتني ويف هذا التقرير ستعزز       تنفذ التوصيات الواردة يف مذكريت وحدة ال      
  .إىل حد بعيد أمهية الشراء وكفاءته وفعاليته على نطاق منظومة األمم املتحدة

وأربع منها موجهة إىل الرؤساء     . ويتضمن هذا التقرير ما جمموعه مخس توصيات        
دارة جمـالس إ  / فموجهة إىل اهليئـات التـشريعية      ٥أما التوصية   . التنفيذيني للمؤسسات 

  :املؤسسات، على النحو التايل
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الشراء واألنشطة املتعلقة باملشتريات بغرض التأكد من أن مهمة الشراء تؤدي على حنو    
الئم دورها االستراتيجي وأن األنشطة املتعلقة باملشتريات، مبا فيها االتفاقات الطويلة           م

  .استراتيجيات سليمة للشراءواألجل، جيري االضطالع هبا على أساس خطط 
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  مقدمة  -أوالً  

  اهلدف    
، أجـرت الوحـدة، يف      ٢٠١٢يف إطار برنامج عمل وحدة التفتيش املشتركة لعام           -١

لالتفاقات طويلة األجـل يف     ، استعراضاً   ٢٠١٢نوفمرب  /مايو إىل تشرين الثاين   /الفترة من أيار  
وكان اهلدف من هذا االستعراض هو تقييم أمهيـة  . جمال املشتريات يف منظومة األمم املتحدة  

  . استخدام االتفاقات الطويلة األجل يف منظومة األمم املتحدة، وكفاءته وفعاليته
واستند االستعراض إىل مذكرات وحدة التفتيش املـشتركة الـسابقة ذات الـصلة          -٢
الشراء، وال سيما املتعلقـة بإصـالح نظـام املـشتريات يف منظومـة األمـم املتحـدة                ب
)JIU/NOTE/2011/1()وباملشورة املؤسسية يف مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة            )١ ،
)JIU/NOTE/2008/4()٢( . 

 النطاق واملنهجية    

دة أجري االستعراض على نطاق املنظومة، فشمل مجيع املؤسسات املشاركة يف وح            -٣
وتطرق االستعراض إىل جمموعة متنوعة من املسائل املتعلقـة باسـتخدام           . التفتيش املشتركة 

االتفاقات الطويلة األجل، مبا يف ذلك تقييم اإلحصاءات املتاحة عن هذه االتفاقات، وأنواع             
االتفاقات الطويلة األجل، ومزاياها وعيوهبا، واملبادئ التوجيهية القائمـة، واالسـتراتيجيات      

العمليات املطبقة، ومستوى التعاون فيما بني مؤسسات األمم املتحدة عـن طريـق هـذه               و
وجرى اختاذ منظمات أخرى كأسـاس      . االتفاقات، واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة    

للمقارنة، مثل املفوضية األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، والبنـك             
حة للبلدان األمريكية، وجرى التشاور معها التماسا للدروس املـستفادة   الدويل، ومنظمة الص  

 . واملمارسات اجليدة املمكنة

ووفقاً ملعايري وحدة التفتيش املشتركة ومبادئها التوجيهية وقواعدها واملعـايري الـيت              -٤
تقريـر  تستخدمها للتقييم، وإجراءات عملها الداخلية، مشلت املنهجية املتبعة يف إعداد هذا ال           

مجع األدلة املستندية والقائمة على الشهادات وعلى املالحظة واألدلة التحليلية، والتثبت مـن             
واستخدام مزيج من أساليب مجـع      ). التثليث(البيانات اليت مجعت مبضاهاة مصادر متعددة       

 البيانات الكمية والنوعية، مبا يف ذلك االستعراضات املكتبية، واالسـتبيانات، واملقـابالت،           

__________  
  .https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_NOTE_2011_1.pdfمتاحة من املوقع  )١(
 .https://www.unjiu.org/en/reports-notes/archive/JIU_NOTE_2008_4_English.pdfمتاحة من املوقع  )٢(
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ولالطالع على مزيد من التفاصيل عن منهجية التقييم، يرجى الرجوع إىل           . والقوائم املرجعية 
 . املرفق األول

جمالس /واجلمهور املستهدف هلذا التقرير هو املؤسسات املشاركة وهيئاهتا التشريعية          -٥
أربع منـها موجهـة إىل الرؤسـاء التنفيـذيني          : ويتضمن التقرير مخس توصيات   . إدارهتا

 . جمالس اإلدارة/لمؤسسات املشاركة، وواحدة إىل اهليئات التشريعيةل

ورصدها، يبني املرفق الرابع، بالنسبة لكـل         لتناول التقرير وتنفيذ توصياته    وتيسرياً  -٦
مؤسسة مشاركة، ما إذا كانت التوصيات من أجل اختاذ إجراء أو للعلم، ومـا إذا كانـت                 

 . ارة أم إىل الرؤساء التنفيذينيجمالس اإلد/موجهة للهيئات التشريعية

 وضع الصيغة النهائية للتقرير    

 من النظام األساسي للوحدة، ُوضع هذا التقريـر يف          ١١ من املادة    ٢مبوجب الفقرة     -٧
صيغته النهائية بعد التشاور فيما بني املفتشني واختبار استنتاجاته وتوصياته على ضوء احلكمة             

يقات املؤسسات املشاركة على مشروع التقرير وأخذت هذه والُتمست تعل . اجلماعية للوحدة 
 . التعليقات يف االعتبار عند وضع الصيغة النهائية للتقرير

ويود املفتشان أن يعربا عن تقديرمها لكل من ساعدمها يف إعـداد هـذا التقريـر،                  -٨
عـارف  وخباصة أولئك الذين شاركوا يف املقابالت وتقامسوا معهما طواعية ما لديهم مـن م           

 . وخربة فنية
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 منظومة األمم املتحدة  استعراض عام لالتفاقات طويلة األجل يف  -ثانياً  

 تعريف االتفاقات الطويلة األجل  -ألف  

تستخدم املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة مصطلحات خمتلفـة لالتفاقـات             -٩
تفاقات غري احملددة الكميـة،     مثل االتفاقات اإلطارية، والعقود اإلطارية، واال     (طويلة األجل   

واتفاقات اخلدمات العامة، واالتفاقات التعاقدية املؤسسية، والعروض الدائمـة، واتفاقـات           
ومع ذلك، كانت بعض العناصـر      . وتعّرفها بشيء من االختالف فيما بينها     ) الشراء الشاملة 

ات الطويلة األجل   فكانت االتفاق . مشتركة بني االتفاقات الطويلة األجل على نطاق املنظومة       
 : ملؤسسات األمم املتحدة

 ألغراض الشراء املتكرر للسلع أو اخلدمات؛  •

 وقابلة للتمديد؛ ) عادة أكثر من سنة واحدة(تصلح ملدة حمددة من الزمن  •

 على السلع أو اخلدمات على مدى فترة زمنية حمددة مبوجب أحكام            احلصوللضمان   •
 ؛ )فّض ومواصفات تقنيةعلى سبيل املثال، بسعر خم(وشروط معينة 

 وغري حصرية، فهي ال تفرض على املنظمة أي التزام باسـتخدام االتفـاق              ملزمةغري   •
 ).  أدىن للطلبما مل يضمن العقد حداً(طويل األجل أو شراء كمية معينة 

  :وبوجه عام، ميكن وصف االتفاق الطويل األجل على النحو التايل  -١٠

حكام والشروط، ويسري لفتـرة زمنيـة حمـددة    عقد له إطار من األ /أي اتفاق   
، ُيربم بني مؤسسة أو أكثر من مؤسسات منظومـة األمـم            )تزيد عن سنة واحدة    عادة(

املتحدة وأحد املوردين أو أكثر على أساس غري حصري بغرض الشراء املتكـرر لـسلع               
  .خدمات حمددة أو

  مزايا االتفاقات الطويلة األجل وعيوهبا  -باء  
 إىل الردود على االستبيانات وإىل املقابالت اليت أجريت عدة          فتشان استناداً حدد امل   -١١

 .مزايا وعيوب بالنسبة ملنظومة األمم املتحدة من وراء االتفاقات الطويلة األجل
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  ١اجلدول 
  مزايا االتفاقات الطويلة األجل وعيوهبا

 واملخاطرالعيوب  املزايا

ة تتيح االتفاقات الطويلة األجل االسـتفاد     
إذ ميكـن تقـدير     . من حجم املشتريات  

ب على السلع واخلدمات اليت يكثـر       الطل
الطلب عليها ويتكرر لفترة زمنية أطـول       
نسبيا وتوحيده للحصول على اخلصومات     

 . املتعلقة باحلجم

نظرا لطول أمد لالتفاقات طويلة األجل، ميكن أن        
أفـضل قيمـة    "تتوقف هذه االتفاقات عن توفري      

فعلى سبيل املثال، خـالل مـدة       ؛  "مقابل الثمن 
سريان االتفاق، قد تدخل إىل األسواق أطـراف        

أو حلول جديدة، وميكن    /فاعلة اقتصادية جديدة و   
أو هبـوط يف    /أن تطرأ حتسينات تكنولوجيـة و     

األسعار، مما ينال بالتايل من املنافع الـيت يوفرهـا          
 . االتفاق طويل األجل

خفضت االتفاقـات الطويلـة األجـل       
إذ جترى عملية شـراء     . ليف اإلدارية التكا

موحدة واحدة بدال من عمليات متعـددة       
وجيرى تبسيط  . كلما دعت إليها الضرورة   

تقدمي أوامـر الـشراء     (عمليات الطلب   
مباشرة من اجلهـات الطالبـة مبوجـب        

 . وتقليص املدة الالزمة لالقتناء) االتفاق

ميكن أن تشجع االتفاقات الطويلة األجل السلوك       
تكاري أو التواطؤ فيما بني املوردين علـى        االح

تقييد مؤسسات األمم املتحدة بعقـود طويلـة        
 غري قادرة علـى املنافـسة،       األجل تقدم أسعاراً  

 . وتوفر نوعية متدنية من اخلدمات

، ميكـن   عندما يكون أداء املوردين مرضياً    
عادة ملـدة   (متديد االتفاق الطويل األجل     

يزيد من خفض ، مما )سنة أو سنتني أخريني
 . التكاليف اإلدارية

قد يؤدي االعتماد على مورد واحد إىل ضـياع         
الفرص يف أماكن أخرى يف السوق وزيادة خطر        

أي، يف حالة إفالس املورد الوحيد (الطرف النظري 
 ).أو عجزه عن التسليم

ضمان سعر ثابت للفائدة خالل فترة معينة       
فهـو يتـيح    . مفيد يف األسواق املتقلبـة    

ؤسسات التخطيط بشكل أفضل والتنبؤ     للم
 . بالتكاليف

ميكن أن يؤدي طول مدة االتفاقات الطويلة األجل       
نسبيا باإلضافة إىل ارتفـاع قيمتـها إىل تفـاقم          
املخاطر، مبا فيها عدم التفاوض بشكل سليم، األمر 
الذي من شأنه أن يؤدي إىل أحكـام وشـروط          

 . تليب على أفضل وجه احتياجات املؤسسات ال

: تتسم االتفاقات الطويلة األجل باملرونـة     
ومما يضيف  . فهي غري ملزمة وغري حصرية    

إىل مرونتها عـدم احلاجـة إىل حتديـد         
الكميات وتوقيت الشراء على وجه الدقة      

 . )٣(يف العقود

ميكن أن يؤدي االفتقار للسياسات واإلجراءات      
السليمة، وعدم كفاية الرصد يف إبرام واستخدام       

 الطويلة األجل، إىل انتشار اتفاقات من       االتفاقات
هذا القبيل بدون قيمة مضافة أو قيمتها املـضافة         
قليلة، وإىل خطر استخدامها حـسب األهـواء        

 . إساءة استخدامها مبا فيه إضرار باملؤسسات أو
__________  

 .وجدت بعض املنظمات أن إمكانية توفري حد أدىن من الكميات املضمونة يعطيها أفضل األسعار )٣(
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 واملخاطرالعيوب  املزايا

تساعد االتفاقات الطويلة األجـل علـى       
توحيد املنتجات، وضمان الوفاء مبعـايري      

 . )٤(تقنية على نطاق املنظمةاملعايري ال/اجلودة

ميكن أن يؤدي االفتراض املتأصـل باسـتمرار        
جل يف توفري قيمة جيدة على االتفاقات الطويلة األ

سنوات إىل عدم رصد ظروف األسـواق       مدى  
والفرص اجلديدة، األمر الذي مـن شـأنه أن          

إىل أوجه النعدام الكفـاءة يف اسـتخدام         يؤدي
 . االتفاقات هذه

عزز االتفاقات الطويلـة األجـل       ما ت  كثرياً
عالقات عمل أطول وأفضل مع املـوردين       

وأدى . ومتكنهم من التخطيط بشكل أفضل    
ذلك إىل منوذج يتسم مبزيد مـن الكفـاءة         
والفعالية لتقدمي حلول للمنظمة تنطوي على      

 . مزايا هامة جلميع األطراف املعنية

ميكن أن يؤدي االفتقار إىل التخطـيط اجليـد         
ت طويلة األجل، مبا يف ذلك عدم كفاية        لالتفاقا

التوحيد وجتميع الطلـب، إىل اسـتخدام دون        
 . املستوى األمثل هلذه االتفاقات

 سياسات املؤسسات التابعة لألمم املتحدة بشأن االتفاقات الطويلة األجل   -جيم  

وضعت قالت نسبة سبعة وستني يف املائة من املنظمات اليت ردت على االستبيان إهنا                -١٢
وعـادة  . أو استراتيجية الستخدام االتفاقات الطويلة األجـل يف املؤسـسة         /سياسة عامة و  

 أن تتخذ شكل تكون هذه على هيئة قسم فرعي يف دليل شراء املنظمة، ولكنها ميكن أيضاً          ما
غري أن املفتشني وجـدا أن الوثـائق املتعلقـة          . وثائق توجيهية أو تعليمات إدارية منفصلة     

 ألقصى قدر مـن أمهيـة       نظمات بشكل عام تفتقر إىل تعليمات مفصلة حتقيقاً       بسياسات امل 
 . االتفاقات الطويلة األجل وكفاءهتا وفعاليتها

وحتدد أدلة املشتريات بوضوح مبادئ الشراء يف املنظمة، وتقدم توجيهات مستفيضة             -١٣
 أقل   أهنا تويل اهتماماً   غري. بشأن اجلوانب املتعلقة باملعامالت واجلوانب اإلجرائية للمشتريات      

للجوانب االستراتيجية للشراء، وأمهية التخطيط للشراء، وإدارة العقـود، والتعـاون مـع             
وجتري مناقشة هذه املسائل مبزيد من التفصيل يف فـروع          . مؤسسات األمم املتحدة األخرى   

  . الحقة من هذا التقرير

__________  
 يف حالة النوافـذ الزجاجيـة       اً اتفاق طويل األجل مت التفاوض عليه مركزي       استخدامعلى سبيل املثال، كان      )٤(

القابلة للكسر، معناه أن تتمكن مجيع املواقع امليدانية من شراء نفس املنتج وهـي تعلـم أنـه يفـي                     غري
  .الضرورية باملعايري
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  أمثلة جيدة للسياسات بشأن االتفاقات الطويلة األجل

  )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 
باإلضافة إىل وصف أنواع االتفاقات الطويلة األجل وما هلا من مزايا وعيـوب،               

تناقش سياسات اليونيسيف كيفية استخدام االتفاقات الطويلة األجل املتعددة لكفالة قدر           
يسيف من إبرام اتفاقات أكرب من أمن اإلمدادات، واالحتفاظ باهتمام املوردين ومتكني اليون        

.  أو التكلفة أو الظروف احملليـة       إىل الظروف اجلغرافية   مقسمة بني خمتلف املوردين استناداً    
أو اتفاقات طويلة األجل    / التوجيه بشأن كيفية وضع اتفاق طويل األجل و        وهي تقدم أيضاً  

ـ    . مشتركة، وبشأن أدوار ومسؤوليات األطراف املعنية      ة نظـام   ومثة اشتراط رمسي إلقام
، ورضـا العمـالء     الكميات املطلوبة وأداء املوردين   للرصد واالستعراض يتتبع اإلنفاق و    

  .)٥(بالنسبة لكل اتفاق

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
يصف دليل مشتريات منظمة األغذية والزراعة املبادئ واإلجراءات املتعلقة بـشراء             

ويلة األجل، واألدوار واملسؤوليات يف اسـتخدام       السلع واخلدمات من خالل االتفاقات الط     
 التعـاون مـع     ويشجع الدليل أيـضاً   . هذه االتفاقات، وإىل حد ما، التخطيط للمشتريات      

  .)٦(منظمات األمم املتحدة األخرى، ويناقش سبل التعاون املمكنة

  املفوضية األوروبية
واع من االتفاقات الطويلة    جتْمل وثائق اجلماعة األوروبية املتعلقة بالسياسات عدة أن         

األجل وتقدم معلومات مفصلة عن مزايا وعيوب كل منها، وكيفية وتوقيت إبـرام هـذه               
وهي تشمل تعليمات حمددة بشأن أقصى مدة مسموح هبا         . االتفاقات وإدارة وتنفيذ عقودها   

املعـايري  لالتفاقات طويلة األجل واحلد األدىن ألعداد املتقدمني، واحلد األدىن للمستويات، و          
  .)٧( على الشراء املشترك بني املؤسساتوتشجع أيضاً. التجارية والتقنية لالختيار

__________  
 .٢-٩-٥، الفقرة ٨، الفرع ٦، الفصل )UNICEF Supply Manual (2011(( اليونيسيفدليل توريد  )٥(
، )FAO Procurement Manual (2010((ملتحـدة لألغذيـة والزراعـة     منظمة األمم امشترياتانظر دليل  )٦(

 .٥٠٢ الفرع
 European Commission, circular on framework(، تعميم بشأن العقود اإلطارية األوروبيةانظر املفوضية  )٧(

contracts (FWC)(٢٠١١سبتمرب /، مت حتديثه يف أيلول. 
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استعراض عام إحصائي الستخدام االتفاقات الطويلـة األجـل يف منظومـة              -دال  
  املتحدة  األمم

 أمهية االتفاقات الطويلة األجل     

وطُلب .  طويلة األجل حمدودة   كانت البيانات املتاحة عن استعمال املنظمة لالتفاقات        -١٤
إىل مؤسسات األمم املتحدة أن تزّود وحدة التفتيش املشتركة بإحصاءات عن مشترياهتا عن             
طريق االتفاقات الطويلة األجل على هيئة نسبة مئوية من إمجايل حجم املـشتريات وعـدد               

 غـري أن معظـم      .االتفاقات الطويلة األجل اليت هي طرف فيها، سواء يف املقر أو يف امليدان            
املؤسسات مل تتمكن من تقدمي استعراض كامل ودقيق، وال سـيما لإلحـصاءات املتعلقـة         

ومن بني األسباب الـيت     . باالتفاقات طويلة األجل اليت أبرمتها واستخدمتها املكاتب امليدانية       
ة األجل  أهنا غري مطالبة بالتمييز بني االتفاقات الطويل      : سيقت لالفتقار إىل اإلحصاءات ما يلي     

واألنواع األخرى من العقود ألغراض مجع اإلحصاءات؛ وأنه ال جيـري مجـع املعلومـات               
مركزيا؛ وأن إحصاءات أفضل ستصبح متاحة يف املستقبل بعد تنفيذ النظم اجلديدة لتخطيط             

 . املوارد يف املؤسسات

ما يتعلـق   والحظ املفتشان أن االفتقار إىل اإلحصاءات يف منظومة األمم املتحدة في            -١٥
باستخدام االتفاقات الطويلة األجل حيّد من تقييم الكفاءة والفعالية هلذه األنواع من العقـود              

 من قدرة املؤسسات على حتقيق كامل الفوائد املمكنة من وراء االتفاقات وقد حيّد. بوجه عام
 الطويلة األجل عدم قدرة هذه املؤسسات مبا فيه الكفايـة علـى رصـد وتقيـيم النتـائج          

تـشان  ولـذلك، حييـل املف   . واستخالص الدروس املستفادة من استخدام تلك االتفاقـات       
 من مذكرة وحدة التفتيش املشتركة بشأن إصالحات نظـام        ٥ و ٣املؤسسات إىل التوصيتني    

 بأن تعّزز، يف مجلـة      يشريان، و )٨()JIU/NOTE/2011/1(املشتريات يف منظومة األمم املتحدة      
مجع وحتليل إمجايل البيانات املتعلقة باملشتريات، حـسب نـوع   القدرة على   أمور أخرى،   

 . ، ومستوى استخدام االتفاقات الطويلة األجلوجمموعة السلع األساسية، واملوقعالعقد، 

وترد يف املرفق الثالث اإلحصاءات بالنسبة للمؤسسات اليت متكنت مـن إرسـاهلا               -١٦
حصاءات غري مكتملة وتقريبيـة علـى       وقدمت مع التنبيه إىل أن اإل     .  مؤسسة ١٢وعددها  

. أحسن الفروض، األمر الذي يتعني وضعه يف االعتبار لدى حتليل هذه البيانات وتفـسريها             
 عدم ورود اإلحصاءات مؤسسات أخرى كثرية، وعدم اكتمـال اإلحـصاءات            ساعدي ومل

خدام املتاحة، على إجراء تقييم كامل على نطاق املنظومة واستخالص استنتاجات بشأن است           
 .االتفاقات الطويلة األجل

__________  
ون دمج القدرات املرتبطة بعملية املـشتريات وإدارة العقـود           أن يكفل الرؤساء التنفيذي    ينبغي": ٣التوصية   )٨(

 ".ومجع البيانات يف نظم املعلومات اخلاصة مبؤسساهتم
ينبغي أن يستعرض الرؤساء التنفيذيون بانتظامٍ أداء االتفاقات الطويلة األجـل، وأن حيـاولوا              ": ٥التوصية  

   ".لها الصلة وحتليذاتتعظيم استخدامها من خالل مجع اإلحصاءات 
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ومع ذلك، رغم قلة البيانات املتاحة، ميكن مالحظة أن استخدام االتفاقات الطويلة              -١٧
وأظهر العدد اإلمجايل لالتفاقات طويلـة      . األجل يف املنظومة يبلغ مستويات كبرية أو مرتفعة       
. ٢٠١١ و٢٠٠٨عـامي   إىل التزايد بني    األجل يف املؤسسات اليت أرسلت إحصاءات اجتاهاً      
 يف  ٨٠٦، و ٢٠٠٨ عـام     يف  اتفاقاً ٦٤٨فبينما كان العدد اإلمجايل لالتفاقات طويلة األجل        

وكانـت  . ٢٠١١ يف عـام      اتفاقـاً  ١ ٢٨٤، بلغ   ٢٠١٠ يف عام    ١ ٠٩٨، و ٢٠٠٩عام  
اليونيسيف واألمانة العامة لألمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة للسكان أكثر املؤسـسات            

. لالتفاقات طويلة األجل من حيث السبة املئوية اليت متثلها من جمموع املـشتريات            استخداما  
، عن طريـق    ٢٠١١وكما يتبني من املرفق الثالث، بلغت نسبة املشتريات اليت متت، يف عام             

 يف املائـة يف     ٩٣األمانة العامة لألمم املتحـدة، و      يف املائة يف     ٧٣االتفاقات الطويلة األجل    
ومل تشمل بيانات صندوق األمـم      .  يف املائة يف منظمة األغذية والزراعة      ٢٨و،  )٩(اليونيسيف

 أن مـشترياته    ٢٠١٠، ولكن يتبني من بيانات الصندوق لعام        ٢٠١١املتحدة للسكان عام    
 للبيانات الواردة عن    ووفقاً.  يف املائة  ٤٥اليت متت عن طريق االتفاقات الطويلة األجل بلغت         

وس غذية العاملي وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـري         ، سجل برنامج األ   ٢٠١١عام  
 يف  ٦ يف املائة و   ٤ أدىن استخدام لالتفاقات طويلة األجل، إذ بلغ      اإليدز  /نقص املناعة البشرية  
 . املائة، على التوايل

ويف عدد قليل من املؤسسات، كانت الزيادة النسبية يف عدد االتفاقـات الطويلـة                -١٨
وميكن .  الزيادة النسبية يف إمجايل حجم املشتريات عن طريق هذه االتفاقات          األجل أعلى من  

وقد يتمثل أحد التفسريات يف أن إبرام االتفاقات الطويلـة          . تفسري هذه احلالة بطرق خمتلفة    
واستخدامها على حنو عشوائي أدى إىل انتشارها يف املؤسسة املعنية دون أن ُيبذل أي               األجل

وقـد  . التفاقات على الوجه األمثل   اجية واستخدام املوجود من هذه ا     جهد للحد من االزدو   
ويتمثل تفسري آخر يف أن . يعين هذا أن االتفاقات الطويلة األجل تفقد قيمتها املتعلقة بالكفاءة     

العديد من االتفاقات الطويلة األجل املربمة يف اآلونة األخرية ال تزال قيد االستخدام وسوف              
وات املقبلة االستفادة الكاملة من هذه االتفاقات وتأثريها على استمرار      تتحقق على مدى السن   

وبالنظر إىل املشاكل اليت تعتري ختطـيط ورصـد اسـتعمال           . زيادة املشتريات عن طريقها   
ويود املفتشان أن   . االتفاقات الطويلة األجل، قد يتألف الواقع من مزيج من هذين التفسريين          

أخرى إىل أمهية الدقة يف رصد وحتليل عملية إبرام االتفاقـات           يوجها اهتمام املؤسسات مرة     
  . الطويلة األجل واستخدامها

  حاالت التضارب يف اإلحصاءات     
ومن األمور املثرية للقلق اليت الحظها املفتشان بشأن اإلحصاءات خالل ما أجريـاه               -١٩

 خالل استبيان وحدة    من مقابالت أن جمموع أرقام املشتريات املقدمة من بعض املنظمات من          

__________  
 . إىل مشتريات املقر واتفاقاته الطويلة األجلسيفياليونيستند معدل  )٩(



JIU/REP/2013/1 

9 GE.13-01233 

التفتيش املشتركة ال تطابق األرقام اليت جرى اإلبالغ عنها عن طريق مكتب األمم املتحـدة               
خلدمات املشاريع يف التقرير اإلحصائي السنوي عن أنشطة الشراء اليت اضطلعت هبا منظومة             

ت اخلاصـة   األمم املتحدة، وأنه ال يوجد أي اتساق بني املنظمات يف اإلبالغ عن اإلحصاءا            
وكان التفسري الذي قدمته بعض املنظمات هلذا التضارب أن تقاريرها املقدمة إىل            . باملشتريات

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع تغطي مجيع البنود اليت مت إصدار أوامر شراء بـشأهنا،          
ومتثل تفسري  . مبا يف ذلك اتفاقات اخلدمات اخلاصة، وبدالت اإلقامة اليومية، والتنفيذ الوطين          

 . من خالل اتفاقات الشراكةزدواجية اإلبالغ يف حالة الشراء آخر يف ا

وتبني للمفتشَّني عدم وجود معايري أو سياسات متفق عليها على نطـاق املنظومـة                -٢٠
ويضّر هـذا الوضـع مبـصداقية       . يتعلق جبمع اإلحصاءات عن املشتريات واإلبالغ هبا       فيما

ا مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وحيول دون التحليـل          إحصاءات الشراء اليت ينشره   
من (يقترح املفتشان أن حتدد مؤسسات األمم املتحدة        ولذلك،  . اجملدي لتلك اإلحصاءات  
، على سبيل األولوية، معايري ومبادئ توجيهية ومناذج موحـدة،          )خالل شبكة املشتريات  

   .يات واإلبالغ عنها مبزيد من الدقةبغية التمكني من مجع اإلحصاءات املتعلقة باملشتر

  السلع واخلدمات املشتراة من خالل االتفاقات الطويلة األجل     
طُلب إىل مؤسسات منظومة األمم املتحدة، عن طريق اسـتبيان وحـدة التفتـيش                -٢١

). من حيث القيمة النقدية   (املشتركة، أن تقدم قائمة بأعلى ثالثني من اتفاقاهتا طويلة األجل           
وأظهرت البيانات أن أعلى االتفاقات     . ت هذه املعلومات اثنتا عشرة مؤسسة مشاركة      وقدم

كانت يف جماالت اللقاحـات، واملستحـضرات    ) القيمة النقدية املقّدرة  (الطويلة األجل قيمةً    
الصيدالنية، ومبيدات احلشرات، واستئجار املباين، وخدمات إدارة السفر، والتأمني الصحي،          

، واملرافق من قبيـل الكهربـاء   )مبا يف ذلك الصيانة (ل تكنولوجيا املعلومات    واملعدات يف جما  
 أن أكثر االتفاقات الطويلة األجل املستخدمة شيوعا بني املنظمـات         ٢ويبني اجلدول   . والغاز

تتعلق مبجاالت اخلدمات االستشارية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومـات، واللـوازم املكتبيـة،            
ت تكنولوجيا املعلومـات، وخـدمات االتـصاالت الـسلكية          وخدمات الطباعة، ومعدا  
 . والالسلكية، والتدريب

  ٢اجلدول 
  أكثر االتفاقات الطويلة األجل شيوعا على نطاق منظومة األمم املتحدة 

 اخلدمة/السلعة
اتفاقـات  عدد املؤسسات اليت كان لديها      

 اخلدمة/طويلة األجل هلذه السلعة

 ٧ كنولوجيا املعلومات اخلدمات االستشارية يف جمال ت

 ٧ اللوازم املكتبية 

 ٧ خدمات الطباعة 
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 اخلدمة/السلعة
اتفاقـات  عدد املؤسسات اليت كان لديها      

 اخلدمة/طويلة األجل هلذه السلعة

 ٦ معدات تكنولوجيا املعلومات 

 ٦ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية 

 ٦ التدريب 

 ٥ تراخيص الرباجميات 

 ٥ التشييد وأعمال التجديد 

 ٤ أثاث املكاتب 

 ٣ خدمات الترمجة التحريرية 

 ٣ املركبات 

 ٣ الشحن خدمات 

 ٣ الوقود 

 ٣ الربيد وخدمات حامل احلقيبة 

 .التفتيش املشتركةاستبيان وحدة  : املصدر
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 التخطيط للمشتريات وإعداد استراتيجية بشأهنا  -ثالثاً  

الحظ املفتشان أن مزايا االتفاقات الطويلة األجل اليت ورد ذكرها يف الفصل الثاين               -٢٢
فيـتعني  .  هذه االتفاقات، وال يكرس كل اتفاق مجيع الفوائد ال يضمنها جمرد إبرام اتفاق من     

أن ُيتخذ قرار إبرام اتفاق طويل األجل واختيار نوع االتفاق املطلوب إبرامه على أساس كل               
حالة على حدة بالنسبة لكل من السلع واخلدمات املراد شراؤها، وذلك بعد ختطيط وحتليـل             

 يف حتقيق األهـداف      حامساً وكان ذلك أمراً  . راءدقيقني للمشتريات، ووضع استراتيجية للش    
 . املرجوة من االتفاقات الطويلة األجل

ها هو وضع صورة كاملة وشـاملة عـن         والغرض من التخطيط للمشتريات وحتليل      -٢٣
ووجد املفتشان أنه ميثـل خطـوة       ). موجز املشتريات  ()١٠(احتياجات املنظمة من املشتريات   

وهو مـسؤولية   . ة السليمة ملشتريات مؤسسات األمم املتحدة     أساسية يف إعداد االستراتيجي   
وهي أساسية  (مشتركة، يتعني أن تضطلع هبا وحدة املشتريات باالشتراك مع اجلهات الطالبة            

  . وبدعم من اإلدارة العليا) يف حتديد مواصفات السلع أو اخلدمات املراد شراؤها

  وضع استراتيجية املشتريات  -ألف  
ان أن وضع استراتيجية الشراء يف املؤسسة املعنية ينطوي علـى أربـع             الحظ املفتش   -٢٤

حتليل املخـاطر وإدارة املخـاطر؛      ) ب(إجراء حتليل لإلنفاق؛    ) أ: ()١١(خطوات رئيسية هي  
تبني فئات السلع واخلدمات ومستويات اخلطر املرتبطة هبـا         (إعداد موجزات املشتريات     )ج(

ومـن  . ت املالئمة لكل فئة من فئات السلع واخلدمات       وضع االستراتيجيا ) د(؛  )على املنظمة 
االستراتيجيات املمكنة جتميع الطلب لتوحيد عمليات الشراء، بإبرام اتفاقات طويلة األجـل،     
واستخدام االتفاقات الطويلة األجل للمنظمات األخرى، واسـتحداث بطاقـات الـشراء            

)JIU/NOTE/2011/1 ٧٥، الفقرة.( 

  املائة من املؤسسات اليت ردت على االستبيان إهنا جتري حتليالً يف٨١قال ما جمموعه   -٢٥
غري أن املفتشْين الحظا أن القليل منها يفعـل ذلـك           ). انظر املرفق الثاين  ( حلوافظها   منتظماً

فلم يزود املفتشني بوثائق حتليل إنفاق شامل للمـشتريات         . بطريقة منهجية أو بصورة شاملة    
وأكد الـذين أجريـت     . إلمنائي والوكالة الدولية للطاقة الذرية    سوى برنامج األمم املتحدة ا    

معهم مقابالت أنه مل جير االضطالع بتخطيط املشتريات ووضع االستراتيجيات هلا على حنو             
ويف كثري من األحيان مل ُينظر      . منهجي وشامل بسبب االفتقار إىل الوقت واملوارد والقدرات       

ويف بعض املنظمات، مل ُيضطلع هبمـا إال يف حالـة   . سةإليهما باعتبارمها من أولويات املؤس 

__________  
 .٣-٢، الفصل )UN Procurement Practitioners Handbook (2006(( يف األمم املتحدة الشراءدليل ممارسي  ) ١٠(
 .٧-٢ و٣-٢املرجع نفسه، الفصالن  )١١(
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ويف حاالت أخرى، مت وضع خطـط املـشتريات بـصفة    . السلع االستراتيجية أو األساسية 
  . رئيسية إلعطاء حملة عامة عن اجلداول الزمنية ألنشطة الشراء املضطلع هبا

  حتليل اإلنفاق    
د ما إذا كانت هناك حاجة إىل االتفاقات        وجد املفتشان أن حتليل اإلنفاق يفيد يف حتدي         -٢٦

الطويلة األجل ويف االستخدام األمثل لتلك االتفاقات، على سبيل املثال للكشف عن احتماالت             
على سبيل املثال، كميـة     (ويفحص حتليل أمناط إنفاق املؤسسة على مر الزمن         . جتميع الطلب 

لفئة، ومتوسط قيمة أوامـر الـشراء،       اإلنفاق وعدد املعامالت يف السنة للسلعة األساسية أو ا        
وينظر كذلك إىل االحتياجات املقبلـة، ويتنبـأ بـاخلطط          ). والنفقات اإلمجالية حسب املوّرد   

 . وامليزانيات لتحديد ما إذا كان سيوجد طلب كبري أو متكرر على سلع أو خدمات معينة

 من األصـناف    قامت مؤسسات األمم املتحدة إىل حد ما بدمج االحتياجات املقبلة           -٢٧
فعلى سبيل املثال، قال موظفو مكتـب خـدمات املـشاريع يف            . أو االستراتيجية /األساسية و 

املقابالت الشخصية إن املكتب طلب وضع خطط املـشتريات علـى الـصعيدين القطـري               
واإلقليمي، وقام بإدماجها يف خطة واحدة على مستوى املقر من أجل حتديد أمنـاط الـشراء                

واشترطت اليونيسيف أن تقّيم اجلهات الطالبـة للتوريـد         . يف املنظمة برمتها  للسلع واخلدمات   
  . )١٢(مدى مالءمة وجدوى االتفاقات الطويلة األجل بالنسبة لكل سلعة أو خدمة ُيزَمع شراؤها

الحظ املفتشان أن حتليل اإلنفاق، حتقيقا ألعظم قدر من االسـتفادة باالتفاقـات               -٢٨
دد التداخل يف الطلب على السلع واخلدمات يف مجيع الوحـدات  الطويلة األجل، ينبغي أن حي 

والحظ املفتـشان مـن     . أو املواقع، أو على نطاق مؤسسات األمم املتحدة برمتها        /التقنية و 
املقابالت اليت أجريت أن اجلهات الطالبة للتوريد كانت يف كثري من األحيان غري مدركـة               

بة لسلع أو خدمات مماثلة لدى الوحدات التقنيـة         لوجود اتفاقات طويلة األجل بالفعل بالنس     
ومل يكن لـدى معظـم      . واملكاتب يف أماكن أخرى، أو مؤسسات األمم املتحدة األخرى        

املؤسسات قاعدة بيانات مركزية تتضمن قائمة بالعطاءات والعقود املتعلقة باتفاقاهتا طويلـة            
 متعددة لنفس السلع أو اخلدمات وميكن أن يؤدي هذا إىل إبرام اتفاقات طويلة األجل  . األجل

  . رغم وجود اتفاقات مناسبة سارية بالفعل وباب استخدامها مفتوح
تقوم مؤسسات األمم املتحدة بإنشاء قاعـدة بيانـات         لذلك يقترح املفتشان أن       -٢٩

التفاقاهتا طويلة األجل وحتديثها بشكل منتظم، وتيسري سبل الوصول إليها على اجلميـع             
وينبغي أن ُيجعل إلزاميا على طاليب التوريـد  . مبا يف ذلك املكاتب امليدانية    داخل املنظمة،   

مراجعة قاعدة البيانات املذكورة التماسا ألي اتفاق طويل األجل مناسب سبق صـدوره             
 وأبلغت األمانة العامة لألمم املتحدة املفتَشْين بأهنا تدرج اتفاقاهتا .قبل البدء يف عملية الشراء

 قاعدة بيانات موردي األمم املتحدة يف السوق العاملية، مما جيعلـها متاحـة              طويلة األجل يف  
__________  

 .١-٥-٥، الفقرة ٨، الفرع ٦، الفصل اليونيسيفدليل توريد  )١٢(
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وُيشترط . الستخدام املكاتب طالبة التوريد التابعة لألمانة وغريها من مؤسسات األمم املتحدة  
كذلك على موظفي املشتريات مراجعة االتفاقات الطويلة األجـل املتاحـة فيمـا يتعلـق               

  . املكاتب الطالبة للتوريدباالحتياجات املقدمة من 

  حتليل املخاطر وإدارهتا    
 : كانت املخاطر املرتبطة باالتفاقات الطويلة األجل تتعلق مبا يلي  -٣٠

ضـرورة تـأمني اإلمـدادات،      : على سبيل املثال  (السلع واخلدمات املراد شراؤها      •
ـ             ت وضرورة التوحيد، والقدرة على حتديد املواصفات التقنية أو حتديـد سـعر ثاب

  ؛ )للوحدة من السلعة أو اخلدمة املعينة بسهولة أو بدقة
عدد املوردين، واحتمال عدم التوريد، واملوقـع اجلغـرايف   : على سبيل املثال  (املوّرد   •

  ؛)للموردين
  ؛ )السوق املتسم بالدينامية واالبتكار، وهبوط األسعار: على سبيل املثال(السوق  •
ارجيـة املتوقعـة أو املـسائل التنظيميـة         األحداث اخل : على سبيل املثال  (املؤسسة   •

  .)١٣()االستراتيجية اليت حيتمل أن تؤثر على مسات إنفاق املؤسسة
وُيفهم حتليل خماطر االتفاقات الطويلة األجل على أنه حتديد منشأ هـذه املخـاطر                -٣١

واحتماهلا وحجمها، وإدارة املخاطر على أهنا عملية التخفيف من احتمال وقـوع املخـاطر            
وتبني من االستعراض أن حتليل وإدارة املخاطر يف منظومة األمم املتحـدة، إذا             . )١٤(أثريهاوت

أو على حنو جزئي، أو ال جيـرى  /أجري على اإلطالق، إمنا ُيضطلع به على أساس خمصص و   
 إىل وضع إطار منهجي     وحتتاج املؤسسات أوالً  . إال بالنسبة للسلع االستراتيجية أو األساسية     

اطر وإىل تقييم مستوى املخاطر يف أنشطة الشراء املصنفة يف فئات مناسبة، األمـر         إلدارة املخ 
وينبغي إبرام كل اتفاق طويـل األجـل        . الذي من شأنه أن يصّب يف استراتيجيات الشراء       

  .واستخدامه باالستناد إىل تقييم حمدد للمخاطر

  حتليل اإلنفاق واملخاطر يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 يف املائة من مجيع أوامـر       ٧٥كد حتليل اإلنفاق واملخاطر يف الربنامج اإلمنائي أن         أ  

 ١٠ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وال متثل سوى          ٥ ٠٠٠الشراء كانت تقل عن     
 يف املائة من أوامـر      ٢٥أما النسبة املتبقية وهي     . يف املائة من جمموع اإلنفاق على املشتريات      

 بليـون دوالر مـن      ١,٣٥( يف املائة من جمموع اإلنفاق على املشتريات         ٩٠الشراء فتمثل   
من أصل   (٢٥    لوعالوة على ذلك، مثلت فئات الشراء العليا ا       ). دوالرات الواليات املتحدة  

__________  
 .٥-٢ يف األمم املتحدة، الصفحة الشراءممارسي دليل  )١٣(
 .٢-٤املرجع نفسه، الصفحة  )١٤(
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.  يف املائة من جممـوع اإلنفـاق       ٧٤ يف املائة من أوامر الشراء و      ٧٨ نسبة) ١ ١٠١جمموعه  
غراض االتفاقات الطويلة األجل، واحلد مـن تكـاليف         وساعد ذلك على حتديد اجملاالت أل     

املعامالت، وإضفاء الطابع الرمسي على االستراتيجيات املؤسسية للسلع واخلدمات ذات األمهية           
وقال موظفو املشتريات الذين أجريت معهم مقابالت إهنا عملية مـستنفدة للوقـت             . احليوية

  يف تعزيز فعالية أنشطة الشراء اليت يقومون هباواملوارد ولكنهم اتفقوا على فائدهتا وأمهيتها 
  

  اختيار النوع السليم من االتفاقات الطويلة األجل  -باء  
وجد املفتشان أن مؤسسات قليلة تدمج أنواعا خمتلفة من االتفاقات الطويلة األجـل          -٣٢

:  مها فحددت اليونيسيف يف سياستها للمشتريات نوعني     . يف وثائقها اخلاصة بالسياسة العامة    
ذات القيمـة   " واالتفاقـات الطويلـة األجـل        "زمنيـاً احملددة  " االتفاقات الطويلة األجل  

ويف معظم املؤسسات، كان جيري اختيار نوع االتفاق طويل األجـل علـى             . )١٥(املستهدفة
 .  لنهج منهجي حمدد سلفاًأساس املمارسة املعتادة أو ما تفعله املؤسسات األخرى، وليس وفقاً

  قات الطويلة األجل على الصعيد العاملي أو اإلقليمي أو احمللي االتفا    
 يف املائـة مـن   ٦٧طبقت الالمركزية على وظيفة الشراء يف عدة مؤسسات؛ وقال      -٣٣

اجمليبني على االستبيان إن مكاتبهم اإلقليمية والقطرية هلا صالحية إبرام اتفاقاهتا طويلة األجل             
غري أن املفتشني الحظا من املقابالت اليت أجريت أن مؤسسات          ). انظر املرفق الثاين  (وإدارهتا  

األمم املتحدة مل تكن لديها دائما فكرة واضحة عن الوقت املناسب السـتخدام االتفاقـات       
الطويلة األجل على الصعيد العاملي أو اإلقليمي أو احمللي، ومل تعاجل هذه املسألة خالل ختطيط               

شري التجربة إىل أن من األمهية مبكان أن توجد استراتيجية          وت. املشتريات ووضع استراتيجيتها  
إلعداد وتطبيق االتفاقات الطويلة األجل املؤسسية، وإدخال االنضباط التعاقدي على فئـات            
املشتريات االستراتيجية ذات احلجم الكبري اليت ميكن احلصول على مزايا كبرية فيها من خالل 

 . واإلدارة املركزية هلذه العقودإبرام اتفاقات عاملية طويلة األجل 

على سـبيل املثـال، احلواسـيب املكتبيـة         (بالنسبة لعدة بنود شائعة االستخدام        -٣٤
واحلواسيب احملمولة، وتراخيص الرباجميات، وخدمات الـشحن، واملركبـات، والبـضائع           

__________  
كان كال النوعني صاحلني لفترة زمنية حمددة، ولكن االتفاقات الطويلة األجل احملددة زمنيا كـان ينتـهي                  )١٥(

يلـة  ، يف حني كان لالتفاقات الطو    )بغض النظر عن إمجايل احلجم املشترى     (أجلها عند بلوغ تاريخ االنتهاء      
األجل ذات القيمة املستهدفة كمية قصوى وكان ينتهي أجلها عند بلوغ تلك الكمية أو عند بلوغ تـاريخ                  

وكانت االتفاقات الطويلة األجل ذات القيمة املـستهدفة تـستخدم للـوازم            ). أيهما أسبق (انتهاء العقد   
يسيف الشرائية تأثري حمتمل على     الضرورية االستراتيجية وغريها من اللوازم حني ميكن أن يكون لقدرة اليون          

وكانت االتفاقات الطويلة األجل احملددة زمنيا تستخدم حني تكون         ). مبا يف ذلك األسعار املعروضة    (السوق  
فاق طويل األجـل ذي  أو البيانات من الفترات السابقة أقل من أن تسمح بإبرام ات       /موثوقية الطلب املتوقع و   

 ).٢-٢، الفقرة ٨، الفرع ٦يف، الفصل دليل توريد اليونيس(قيمة مستهدفة 
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م ، كان من املعقول أن جيري جتميع حجم الطلب على نطاق املنظمـة وإبـرا              )االستراتيجية
وقد أتـاح   . اتفاقات طويلة األجل ذات طابع عاملي، أي مفتوحة أمام اجلميع داخل املنظمة           

 من  ووجد املفتشان، يف الواقع، أن كثرياً     . ذلك ختفيضات أكرب، وتوحيد مواصفات املنتجات     
املؤسسات استفادت من الفرص اليت تتيحها االتفاقات الطويلة األجل العاملية بالنسبة لـبعض             

وأمكـن  . وكان استخدام هذه االتفاقات يف معظم األحيان طوعياً       . الشائعة االستخدام املواد  
للمكاتب اإلقليمية والقطرية أن تقرر، مع مراعاة تكاليف النقل البحري والصيانة، ما إذا كان    

  .الشراء يتم مبوجب هذه االتفاقات أم ال
تفاقات الطويلة األجـل    وصادف املفتشان بعض األمثلة اليت كان فيها استخدام اال          -٣٥

وذكر البنك الدويل أن    . ، كاحلواسيب املكتبية واحلواسيب احملمولة    على الصعيد العاملي إلزامياً   
االستخدام اإللزامي لالتفاقات طويلة األجل العاملية بالنسبة للهواتف واحلواسـيب احملمولـة            

وكانت .  الصعيد العاملي  يبّسط أمر صيانة هذه املنتجات لكوهنا تتمتع بنفس املواصفات على         
اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان يشترطان شـراء الـسلع االسـتراتيجية مثـل              

عاملية لكفالة  اللقاحات واملستحضرات الصيدالنية ومنتجات الصحة اإلجنابية مبوجب اتفاقات       
  . وفورات احلجم، ومعايري الصحة والسالمة واجلودة الالزمة

الطويلة األجل اإلقليمية موجودة يف املنظومة ولكنها كانت أقـل       وكانت االتفاقات     -٣٦
وأبرمـت  . فأبرم البنك الدويل اتفاقات إقليمية خلدمات إدارة الـسفر والتـدريب          . شيوعاً

وأبرم مكتب األمم املتحـدة     . اليونيسيف العديد من هذه االتفاقات يف جمال اللوازم التعليمية        
وفيمـا يتعلـق   . مية، ولكنها مفتوحة أمام بقية املنظمـة   خلدمات املشاريع عدة اتفاقات إقلي    

وقـسم  . باألثاث، أجرى املكتب مناقصة دولية ولكنه منح العقود على الصعيد اإلقليمـي           
املكتب العطاءات إىل جمموعات إقليمية قبل التقييم وأبرم اتفاقات متعددة ذات مرحلة ثانوية             

املعروضة علـى   ) مبا يف ذلك التسليم   (عار  ويف بعض احلاالت، كانت األس    . لتقدمي العطاءات 
وأوضحت األمانة العامة لألمم    . املكتب من املوّرد اإلقليمي أقل من اليت عرضها املورد احمللي         

املتحدة أن مكتب املشتريات اإلقليمي يف عنتييب يدمج االحتياجات اليت حيسن شـراؤها يف              
  .نية املوجودة يف منطقة واحدة لطبيعتها وتشترك فيها البعثات امليدااملنطقة نظراً

أما على الصعيد احمللي، فيتعلق معظم االتفاقات الطويلة األجل املستخدمة مبجـال              -٣٧
، ولوازم املكاتب، وخدمات التنظيف، وخدمات تقـدمي    )مثل الكهرباء واملياه والغاز   (املرافق  

وكـان الـشراء    . جديداتالطعام، وصيانة املباين، واستئجار املباين واملعدات، والتشييد والت       
املشترك للخدمات املشتركة على الصعيد احمللي أمرا معتادا كذلك ملؤسسات األمم املتحـدة             

  . جممع املباين/الكائنة يف نفس املبىن

  االتفاقات الطويلة األجل املنفردة واملتعددة     
قدمت عدة مؤسسات يف املقابالت، ومنها اليونيسيف ومكتب خدمات املـشاريع             -٣٨

والربنامج اإلمنائي، أمثلة لالتفاقات طويلة األجل املتعددة اليت تضعها املؤسسة، وأشارت إىل            
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غري أن املفتشْين وجدا أن االتفاقـات الطويلـة    . الزيادة يف استخدام هذه األنواع من العقود      
ومن بـني عينـة     . األجل املنفردة ظلت األكثر استخداما على نطاق منظومة األمم املتحدة         

والحظ .  يف املائة  ٩١ود اليت جرى حتليلها، مثلت االتفاقات الطويلة األجل املفردة نسبة           العق
املفتشان أن السياسات واملبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام االتفاقـات الطويلـة األجـل             

واستخدمت عـدة مؤسـسات     . املتعددة، يف منظومة األمم املتحدة، مل تكن حمددة بوضوح        
سواء مع طلب تقدمي عطاءات ثانوية، أو كاتفاقات طويلة األجل أوليـة            (دة  االتفاقات املتعد 

دون تقييم سليم للمنافع واملخاطر النامجة عنها أو حتديد         ) احتياطية، أو بنفس الدرجة   /ثانويةو
 .  على هذه املؤسساتوهذا يشكل خطراً. إجراءات للعمل هبا

قات الطويلة األجل تعمل مبثابـة      من حيث اجلوهر، الحظ املفتشان أن مجيع االتفا         -٣٩
شراء على مرحلتني، ُيمنح فيه موّرد أو أكثر يف املرحلة األوىل اتفاقات طويلة األجـل ذات                "

عقود شراء حمددة بكميـات دقيقـة    /أحكام وشروط حمددة مسبقا، يف حني ال تقدم طلبات        
رب االتفاقات الطويلـة    ومن هذا املنطلق، ميكن أن تعت     . ضمن هذه األطر إال يف املرحلة الثانية      

  .)١٦(عقد الشراء/األجل خطوة وسيطة حنو أمر
وصنفت املفوضية األوروبية االتفاقات الطويلة األجـل، علـى النحـو املـبني يف                -٤٠

، إىل ثالثة أنواع رئيسية، وبينت إجراءات استخدامها، كما قدمت تعليمات           ٤ و ٣ اجلدولني
  . )١٧(واضحة بشأن اختيار نوع االتفاق

  ٣ل اجلدو
  أسلوب العمل- أنواع االتفاقات الطويلة األجل: املفوضية األوروبية

 املرحلة الثانية للشراء  املرحلة األوىل للشراء  نوع االتفاق طويل األجل 

ترسل اجلهة الطالبة أوامر الشراء بنـاء        . يوقع عقد منفرد مع مورد واحد اتفاق طويل األجل منفرد 
 . اشرةعلى االتفاق طويل األجل مب

اتفاق طويل األجل متعـدد     
 يف سلسلة تعاقبية 

توقع عقود لنفس السلعة أو اخلدمة      
 مع موردين متعددين، مرتبني وفقاً    

 . ألفضليتهم

ترسل اجلهة الطالبة أوامر الشراء بنـاء       
. على االتفاق طويل األجـل مباشـرة      

وجيب علـى تلـك اجلهـة مراعـاة         
 . األفضلية ترتيب

عـدد  اتفاق طويل األجل مت   
 مع تقدمي عطاءات ثانوية 

توقع عقود لنفس السلعة أو اخلدمة      
 مع موردين متعددين

جيب على املنظمة أن تضطلع بعمليـة       
ثانوية لتقدمي العطاءات، يتقـدم فيهـا       
املتعاقدون الذين يقع عليهم االختيـار      

 . بعطاءات ويتنافسون على طلب معني

__________  
 .٤-٢، الفقرة ٨، الفرع ٦، الفصل اليونيسيفدليل توريد  )١٦(
 .)يف النص اإلنكليزي( ٥-٤، الصفحتان ) أعاله٧احلاشية (املفوضية األوروبية، تعميم  )١٧(
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  ٤اجلدول 
  اقات الطويلة األجل حسب املوضوعاختيار االتف: املفوضية األوروبية
  تعريف االحتياجات

 املواصفات التقنية حمددة بدقة  عدد العقود
املواصفات التقنية حمددة 

 يف شروط عامة 

  - اتفاق طويل األجل منفرد  موّرد واحد 

اتفاق طويل األجل مع     اتفاق طويل األجل يف سلسلة تعاقبية  موّردون متعددون 
 وية تقدمي عطاءات ثان

  : باملزايا والعيوب الرئيسية لكل نوع منها على النحو التايلوأحاط املفتشان علماً  -٤١

  ٥اجلدول 
  مزايا كل نوع من االتفاقات الطويلة األجل وعيوبه وخماطره

اتفـاق طويـل    /اتفاق طويل األجل منفرد    
 األجل متعدد يف سلسلة تعاقبية 

مـع تقـدمي    اتفاق طويل األجل متعـدد      
 ثانويةعطاءات 

زايا
امل

 

الشروط املنصوص عليها يف االتفاق طويل      
األجل دقيقة مبا فيـه الكفايـة لتغطيـة         
االحتياجات يف املستقبل، وميكن للجهـة      
الطالبة إرسال أوامر الشراء مباشرة بنـاء       

خيفض االتفاق التكاليف   . على هذا االتفاق  
   .اإلدارية والوقت الالزم لالقتناء

جل املتعددة يف سلسلة    االتفاقات الطويلة األ  
تعاقبية ميكن أن يكون هلا مـا يربرهـا يف          
احلاالت اليت يكون فيها أمن اإلمـدادات       
معرضا للخطر، إما بسبب ضخامة حجـم     
االحتياجات بالنظر إىل ما ميكن للسوق أن       
توفره أو بسبب إحلاح اخلدمة وشدة قصر       

ففي . املدة املتاحة أمام املوردين لالستجابة    
الرئيسي عن توفري   /املوّرد األول حالة عجز   

السلعة أو اخلدمة يف الوقت الالزم، ميكـن        
 .الثانوي/نظمة أن تستعني باملوّرد الثاينللم

هذه االتفاقات مناسبة عندما يتسىن مـسبقا   
حتديد الطبيعـة الدقيقـة لألعمـال الـيت        

، أمـا   )اخلـصائص التقنيـة   (سيضطلع هبا   
لدقيق املوضوع، أو االستخدام، أو التوقيت ا     

املطلوب فسوف حتدده املنظمة مىت دعـت       
ويستخدم ). بعد منح العقد  (الضرورة لذلك   

ة األمم املتحدة، يف مجلة أمـور،       يف منظوم 
لالستشارة يف جمال تكنولوجيا املعلومـات      
وخدمات الترمجة التحريريـة والتـدريب      

   .وخدمات الطباعة
يكفل تقدمي العطاءات الثانوية بقاء نوع من       

وهو يساعد مؤسـسات األمـم      . املنافسة
املتحدة على التخفيف من خمـاطر التقيـد        
باتفاق طويل األجل مع مـوّرد ضـعيف        
األداء، واالستفادة من أي تطورات مواتيـة     

على سبيل املثال، االحتياجـات الناشـئة       (
للمنظمة، والتقدم التكنولوجي، واالخنفاض    

يف السوق خالل فترة سـريان      ) يف األسعار 
 .ل األجلاالتفاق طوي
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اتفـاق طويـل    /اتفاق طويل األجل منفرد    
 األجل متعدد يف سلسلة تعاقبية 

مـع تقـدمي    اتفاق طويل األجل متعـدد      
 ثانويةعطاءات 

وب
العي

 

أشار عدد ممن أجريت معهم مقابالت إىل       
أن من املمكن أن يطرأ اخنفاض على القيمة        

أو نوعية اخلدمة خالل مدة     /مقابل النقود و  
سريان هذه االتفاقات الطويلة األجل، ألن      
املتعاقد الوحيد أو األول يكون يف موقـف     

ويف إطـار املفوضـية     . شبه احتكـاري  
رتيب السلسلة التعاقبيـة    األوروبية، يظل ت  

ثابتا طوال مدة سريان االتفـاق، ومـن        
العيوب اإلضافية اليت أبرزت فيما يتعلـق       
باالتفاق طويل األجل املتعدد يف السلـسلة       
التعاقبية أنه يف حال عدم أداء املوّرد الذي        
حيتل املرتبة األوىل بشكل مرضٍ، ال ميكن        
بدون إهناء عقـده أن يـستعان مباشـرة         

   .ملرتبة الثانيةبصاحب ا
أما يف منظومة األمم املتحدة، فلم توجـد        
إجراءات رمسية إلبرام واستخدام االتفاقات     

. الطويلة األجل املتعددة يف سلسلة تعاقبية     
وُيترك البت يف كيفية تنفيذها يف املمارسة       
العملية يف الغالـب للـسلطة التقديريـة        

والحظ املفتشان أن االختيـار     . للمديرين
البـائعني  /ي بني اثنني من املتعاقدين    التقدير

للحصول على نفس السلعة أو اخلدمة ميكن       
أن يثري الشكوك بشأن احتمال حـدوث       

 .أو حماباة/فساد و

مل يكن ملؤسسات األمم املتحـدة قواعـد        
واضحة، على سبيل املثال، بـشأن احلـد        
األدىن لعدد املوّردين يف االتفـاق الطويـل        

مليـة تقـدمي    أو بشأن ع  /األجل املتعدد و  
وأوصـت املفوضـية    . العطاءات الثانويـة  

األوروبية باختيار ثالثة متعاقدين على األقل      
يف إطار االتفاق طويـل     ) وأكثر إن أمكن  (

األجل املتعدد املصحوب بتقدمي عطـاءات      
. )١٨(ثانوية من أجل كفالة املنافسة الكافية     

ويف املفوضية األوروبية، عالوة على ذلك،      
طاءات الثانوية قرارا خاصا    يقتضي تقدمي الع  

منفصال وإرساء رمسيا للعطاء باإلضـافة إىل       
القرار املبدئي املتخذ بشأن االتفاق طويـل       

لى النحـو   وال بد من توثيقه ع    . األجل ذاته 
االعتراض والطعن  الواجب، ألن للباعة حق     

  .يف نتائج تقدمي العطاءات الثانوية
أما يف منظومة األمم املتحـدة، فأشـارت        

ربات اليت ذُكرت يف املقـابالت إىل أن        اخل
. عملية تقدمي العطاءات الثانوية غري رمسيـة      

ويف كثري من احلاالت، مل يكن ينظر إليهـا         
على أهنا قرار منفـصل ورمسـي بإرسـاء         
املناقصة بل كعملية اختيـار غـري رمسيـة         

. تقتضي الـضوابط والوثـائق املعتـادة       ال
والحظ املفتشان أنه على الـرغم مـن أن         
االختيار األّويل للبائعني يف حالة االتفـاق       
الطويل األجل املتعدد املـصحوب بتقـدمي       

وجب قواعد وأنظمة   عطاءات ثانوية يتم مب   
، فإن عملية تقدمي العطـاءات  الشراء الرمسية 

الثانوية األكثر اتساما بالطابع غري الرمسـي       
ميكن أن تنطوي على خطر تقويض املنافسة       

ؤسـسات األمـم    والشفافية، وأن جتعل م   
 .املتحدة عرضة للطعون من جانب املوردين

__________  
 .٣املرجع نفسه، الصفحة  )١٨(
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املؤسسات التابعة لألمم املتحدة على حتديد القواعـد واملبـادئ          وحيث املفتشان     -٤٢
وميكن الرجوع يف هـذا     . التوجيهية املناسبة الستخدام االتفاقات الطويلة األجل املتعددة      

  .  جيداًعتبارها منوذجاًالصدد إىل سياسات وممارسات املفوضية األوروبية با
 أن يشريا إىل خطر اإلسراف يف استعمال االتفاقـات الطويلـة            ويود املفتشان أيضاً    -٤٣

وإن أمكن التحديد اجليد بدرجة معقولة لكمية السلع واخلدمات         . األجل حيثما ال توفر مزايا    
سعر حمددين اليت سيتم شراؤها وموعد تسليمها، فيكون من األفضل إبرام عقد واحد بكمية و     

  . بدال من عقد اتفاق طويل األجل

  تقييم تكاليف ومنافع االتفاقات الطويلة األجل   -جيم  
فما مل ُيتخذ القرار بـشأن      . ال تتحقق املنافع مبجرد إبرام االتفاقات الطويلة األجل         -٤٤

ات، هذه االتفاقات بعد حتليل التكاليف واملنافع والتحليل الدقيق لإلنفاق وختطـيط املـشتري          
والحظ املفتشان أنه مل يكـن      . ميكن أن ينجم عن ذلك إهدار للفرص وأوجه لعدم الكفاءة         

يوجد تعريف موحد أو طريقة موحدة حلساب تكاليف إبرام االتفاقـات الطويلـة األجـل         
ومها يودان التأكيد على أن تقييم التكاليف       . املنافع املترتبة عليها يف منظومة األمم املتحدة       أو

 النامجة عن إبرام االتفاق طويل األجل قدر اإلمكان ميثل خطوة هامة يف عملية ختطيط               واملنافع
ومل يوجـد يف    . املشتريات وإعداد استراتيجيتها، ويف اختاذ قرار بإبرام االتفاق مـن عدمـه           

 حساب للوفورات املالية املتأتية من االتفاقات الطويلة األجل، بل جرى العرف            املنظومة غالباً 
 أمثلة جيدة حلسابات الوفورات املالية، وال سـيما         غري أنه توجد أيضاً   . راض الكفاءة على افت 

 . فيما يتعلق بعقود االتفاقات الطويلة األجل التعاونية املربمة يف روما وجنيف وكوبنهاغن

فعلى سبيل املثال، بعد إبرام     . وميكن تطبيق عدد من األساليب يف حساب الوفورات         -٤٥
ل لسلعة حمددة بأسعار القائمة، من املمكن املقارنة بني السعر املخفـض يف             اتفاق طويل األج  

االتفاق والسعر الذي كان سُيدفع يف مقابل نفس الكميات الواردة يف أمر الشراء ولكـن يف               
 لالتفاق  ومن الطرق املمكنة األخرى حساب فارق السعر بني سعر العقد وفقاً          . غياب االتفاق 

ود السابقة غري القائمة على اتفاق من هذا القبيل؛ وبني سعر العقـد             طويل األجل وأسعار العق   
 لالتفاق طويل األجل واألسعار األخرى املعروضة يف العطاءات املقدمة؛ أو بني سعر العقد              وفقاً
ويف كثري من األحيان، تكون املنافع      .  لالتفاق طويل األجل واألسعار السائدة يف األسواق       وفقاً

ق طويل األجل أكثر من جمرد منافع مالية، وميكن إعـداد صـيغ تأخـذ يف                العائدة من االتفا  
االعتبار، يف مجلة أمور، رضا العمالء، واحلصول على أعلى جودة بأفضل األسـعار، وأوجـه               

وأبـدى فريـق    . الكفاءة اإلدارية، والوقت اإلضايف الذي سيتاح للمشتريات األكثر تعقيـدا         
مة تتمثل يف أن الوفورات اليت تتحقق من االتفاقات الطويلة          املشتريات املشترك يف روما نقطة ها     

وإمنا هـي مـشتقة   ) أي أهنا ال تؤدي إىل تقليل عدد موظفي املشتريات      (األجل ليست هيكلية    
أهنا تؤدي إىل اخنفاض األسعار نتيجة وفورات احلجم وحتقيق االستفادة املثلى من أوضاع              أي(

ية من االتفاقات الطويلة األجل يف فرادى بنود ميزانيات         ولذلك تظهر الوفورات املتأت   ). السوق
  . اإلدارات الطالبة وليس يف بنود ميزانية وحدة املشتريات
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. ورأى املفتشان أن تكاليف االتفاقات الطويلة األجل تندرج يف فئـتني رئيـسيتني              -٤٦
ى سبيل املثـال،    عل(األوىل تتعلق مبا يستنفد من الوقت واملوارد يف إبرام اتفاق طويل األجل             

اإلنفاق وعدد املعامالت لكل من موظفي املشتريات، وعدد موظفي املشتريات املشاركني يف            
وبالنظر إىل أن االتفاقات الطويلة األجل أطـول مـن          ). املعاملة حسب فئة السلع األساسية    

ري مـن   املعامالت الفردية وأكثر تعقيدا وتنطوي على خماطر أكرب فإن إبرامها وإدارهتا يف كث            
أما الفئة الثانية من التكاليف فتـرتبط بتكـاليف         . األحيان تتطلب مزيدا من الوقت واملوارد     

وتكاليف الفرص  . الفرص البديلة عن املخاطر املرتبطة بالعقود اليت مل تعد قادرة على املنافسة           
دية ميكن  والحظ املفتشان أن اآلليات التعاق    . البديلة أصعب يف قياسها بسبب طبيعتها املتقلبة      

  . استخدامها للحد من تكاليف الفرص البديلة

  بعض العناصر الرئيسية يف االتفاقات الطويلة األجل   -دال  

 مدة العقد     

أشارت معظم املؤسسات اليت ردت على االستبيان إىل أن مدة عقد االتفاق طويـل       -٤٧
ألحيـان  األجل حتددها وحدة املشتريات على أساس كل حالة على حـدة، ويف بعـض ا              

وأعطيت جمموعة متنوعة من العوامل اليت تؤثر على القرار بشأن          . باالشتراك مع طاليب التوريد   
 :ومن بني هذه العوامل. مدة عقد االتفاق طويل األجل

  ظروف السوق، وال سيما مستوى التجديد ومعدل التغّير يف السوق؛ •
   به االتفاق طويل األجل؛مدة تدفق، أو مشروع أو ميزانية، متويل املؤسسة الذي يرتبط •
  نوع السلعة أو اخلدمة اجلاري شراؤها؛ •
  أداء املوردين؛ •
  . املمارسات التنظيمية القائمة •

  ٦اجلدول 
  مدة عقد االتفاق طويل األجل

  مدة عقد االتفاق طويل األجل
  )سنوات(

 املتوسط الدنيا القصوى املنظمة

 ٥ ١ ٥ منظمة األغذية والزراعة 

 ١+٣ ١ ٦ لية منظمة العمل الدو

 ٢+٣ ٢ ٥ املنظمة البحرية الدولية 

 ٢+٣ ٢ ٢+٣ األمانة العامة لألمم املتحدة 

 ٣ ١ ٥ صندوق األمم املتحدة للسكان 
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  مدة عقد االتفاق طويل األجل
  )سنوات(

 املتوسط الدنيا القصوى املنظمة

 ١+٢ ١ ١٠ منظمة األمم املتحدة للطفولة 

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني       
 ) األونروا(يف الشرق األدىن 

١+٣ ٢ ٥ 

 ٢ ١ ٥ نظمة السياحة العاملية م

 ٣ ١ ٢+٣ برنامج األغذية العاملي 

 ال يوجد ١ ٥ منظمة الصحة العاملية 

 ٢+٣ ١ ٥ االحتاد الدويل لالتصاالت 

 ٣ ١ ٥ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 ٣ ١ ٣,٥ اليونسكو 

 ٣ ١ ٣ مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

 ٣ ١ ٤ سامية لشؤون الالجئني مفوضية األمم املتحدة ال

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة         
 اإليدز /البشرية

٢ ١ ٢ 

  .استبيان وحدة التفتيش املشتركة: املصدر

قدمت ست عشرة مؤسسة من اليت ردت على االستبيان بيانات عن مدة اتفاقاهتـا                -٤٨
د العقود يف معظم املؤسسات لفترة ال تقل عـن  وكانت مد). ٦انظر اجلدول   (طويلة األجل   

سنة واحدة وحبد أقصى مخس سنوات، وكان متوسط املدة ثالث سنوات، مـع إمكانيـة               
والحظ املفتشان أن املمارسات بشأن البت يف حتديد مـدة          . التمديد ملدة سنتني حبد أقصى    

يف أدلة املشتريات اليت    فمؤسسات قليلة توفر    . العقد تتباين على نطاق منظومة األمم املتحدة      
 تـستغرقها  تصدرها توجيها بشأن العوامل اليت يتعني أخذها بعني االعتبار يف حتديد املدة اليت          

، ولكن السلطة التقديرية، بوجه عام، تعطـى ملـوظفي املـشتريات         االتفاقات طويل األجل  
ـ  . ومقدمي طلبات الشراء يف حتديد مدة االتفاق األنسب الحتياجاهتا         م الـذين   وذكر معظ

أجريت معهم مقابالت أهنم يتبعون املمارسة املعتادة يف مؤسساهتم فيما يتعلق مبنح االتفاقات             
ويشجع املفتشان املؤسسات التابعة لألمم املتحدة علـى تبـادل ومناقـشة            . الطويلة األجل 

 . الدروس املستفادة بشأن مدة العقد من خالل شبكة املشتريات

  الكميات التقديرية     
الـيت ردت علـى     ) انظر املرفق الثاين  ( يف املائة من املنظمات      ٥٢ذكر ما جمموعه      -٤٩

االستبيان أهنا تقوم بتقدير كميات طلبات الشراء يف اتفاقاهتا طويلة األجل، ومل تشمل سوى              
ومع ذلك، فقد قال معظم .  يف املائة من عقود العينة اليت مت حتليلها تقديرا ألمر الشراء       ٢نسبة  
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 معهم مقابالت إهنم رغم عدم إيرادهم تقديرات للكميات يف االتفاقات الطويلة            من أجريت 
يف ) باالستناد إىل املشتريات املاضـية    (األجل الفعلية، يقدمون يف واقع األمر كميات تقديرية         

وذلك كاف، بنـاء علـى      . وثائق طلب تقدمي العروض كمؤشر للداللة على احلجم احملتمل        
 . من املوردينجتربتهم، الجتذاب عروض 

ومن املنظمات اليت ذكرت أهنا تدرج تقديرا لكميات الشراء يف اتفاقاهتـا طويلـة                -٥٠
 يف املائة أهنا يف بعض األحيان طلبت أقل بكثري مـن التقـديرات              ٨٠األجل، وجدت نسبة    

ومل تفد أي من مؤسسات األمم املتحدة بأي عواقب مباشرة لطلبها أقـل             . املعطاة للموردين 
غري أن بعض املـسؤولني  . قديرات، إذ ال توجد شروط جزائية مقترنة بذلك يف العقود      من الت 

ذكروا يف املقابالت أن استمرارهم يف طلب كميات أقل من املقدرة يف االتفاقات الطويلـة               
ذلك أنه يقلل من مصداقيتهم وجيعـل املناقـصات         . األجل يضعف من وضعهم يف السوق     

ويوصي . األجل يف املستقبل أقل جاذبية بالنسبة ملقدمي العطاءات       املتعلقة باالتفاقات الطويلة    
املفتشان بأن تعطي مؤسسات األمم املتحدة تقديرات دقيقة فيما تصدره من وثائق طلب             

وينبغي، يف إطار عمليـة     .  هلا تقدمي العروض حبيث ميكن للموردين تكييف عطاءاهتم وفقاً       
 وحتليل مـستوى االسـتخدام مبوجـب    مجع منهجي للدروس املستفادة، أن جيري رصد   
  .االتفاقات الطويلة األجل وأي احنرافات كبرية

 إىل التجارب السابقة دقيقة واملؤسسة      وعندما كانت التنبؤات بالطلب املتوقع استناداً       -٥١
انظـر املثـال مـن      (واثقة من متويلها، ُوجد أن ضمان حد أدىن من الطلبات يكون مفيدا             

 أنه عندما مل يكن احلال كذلك كان من اخلطر ضمان حد أدىن مـن               غري). اليونيسيف أدناه 
وأشارت . الطلبات، نظرا ألن املؤسسة قد تضطر إىل أن تشتري من املنتج أكثر من حاجتها             

عدة مؤسسات تابعة لألمم املتحدة يف املقابالت إىل اعتقادها أن بإمكاهنا التفـاوض علـى               
  . من الكمياتختفيضات أفضل يف حال ضماهنا طلب حد أدىن

  ضمانات احلجم املقدمة من اليونيسيف
 متكنت اليونيسيف، بدعم مايل من اجلهات املاحنة، من ضمان حـد            ٢٠١١يف عام     

أدىن من الطلب لكميات اللقاح روتافريوس على مدى عدة سنوات وتأمني كميات كـبرية              
ه متكنها من شراء    وأشارت تقديرات اليونيسيف إىل أن ضمانات احلجم هذ       . بأسعار خمفضة 

وقُـدرت الوفـورات أو اجتنـاب       . اللقاح روتافريوس بثلث سعر السوق يف العام األسبق       
 مليـون دوالر مـن دوالرات       ٤٣٨ بنحو   ٢٠١٥-٢٠١١ليف املتوقعة هلا يف الفترة      التكا

 أدوات متويلية، من قبيل خطابات االعتمـاد        واستخدمت اليونيسيف أيضاً  . الواليات املتحدة 
وخفض ذلك عدد األسابيع    . ية للتعجيل بشراء وتسليم الناموسيات املضادة للمالريا      االحتياط

  .)١٩( أسبوعا١١ً إىل ٤٤اليت استغرقها متويل وإنتاج وتوفري الناموسيات الواقية من 
__________  

 ١٠-٨ الـصفحات  ،)Supply Annual Report 2011( ٢٠١١التقريـر الـسنوي للتوريـد    اليونيسيف،  )١٩(
 .)اإلنكليزيالنص  يف(
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  احلد األقصى للمبلغ والقيمة القصوى لالتفاق طويل األجل     
جل يف العينة الـيت جـرى حتليلـها       كان عدد قليل من عقود االتفاقات الطويلة األ         -٥٢

وتبني . وحيدد ذلك أقصى قيمة ميكن خصمها بناء على االتفاق        .  أقصى للمبالغ  داًحيتضمن  
للمفتشني أن استخدام احلدود القصوى ملبالغ العقود فعال فيما يتعلق مبراقبة جمموع األموال             

حقيق مزيد من التخفيـضات  املنفقة واغتنام فرص إعادة تقدمي العطاءات أو إعادة التفاوض لت 
غري أنه يتعني تقدير احلد األقصى      . عندما تتجاوز املشتروات مستوى احلد األقصى ملبلغ العقد       

وتنص هذه العقود حتديدا يف العادة على أنه ال ميكن للمـوردين            . للمبلغ بدقة ورصده بعناية   
 . املطالبة بأي مدفوعات تتجاوز احلد األقصى للمبلغ

ملؤسسات، يلزم استعراض االتفاقات الطويلة األجل من جانـب جلنـة           ويف معظم ا    -٥٣
واستثناء مـن   . استعراض عقود املشتريات إذا جتاوزت قيمتها التقديرية عتبات الشراء احملددة         

ذلك، تشترط اليونيسيف أن تستعرض جلنة استعراض العقود مجيع االتفاقات الطويلة األجل            
 من مـدير العقـود املـسؤول أن     يضاًأقتضي سياساهتا   وت. بصرف النظر عن قيمتها املقدرة    

يرصد احلد األقصى للقيمة التقديرية املستهدفة ويتخذ القرارات املناسبة، وذلك مثال بإعادة            "
تقدمي االتفاق إىل جلنة استعراض العقود لتعديله أو إعادة تقدمي العطاءات يف حالة بلوغ القيمة     

 أدوات  ولألمانة العامة لألمم املتحدة أيـضاً     . )٢٠("ب املعين املستهدفة قبل تاريخ انتهاء الترتي    
مثانية أشهر  (موظف املشتريات واجلهة الطالبة إىل قرب انتهاء مدة العقد           كل من    رصد لتنبيه 
وقد يربر جتاوز   . ) يف املائة  ٧٥عند نسبة   ( للمبلغ   أو إىل استخدام احلد األقصى    ) قبل االنتهاء 

  . ة املستهدفة إعادة التفاوض على أحكام وشروط أفضلأو القيمللمبلغ احلد األقصى 
ويف غالبية املؤسسات، يتوقف خضوع االتفاق طويل األجل لرقابة جلنة اسـتعراض               -٥٤

وتشمل .  للشراء عقود املشتريات على ما إذا كانت قيمته التقديرية تتجاوز العتبات احملددة سلفاً           
لعقود بأكملها يف معظم املؤسسات، ولكن ليس يف       القيمة التقديرية لالتفاقات مدة سريان هذه ا      

وحيثما ال تشمل القيمة التقديرية لعقود االتفاق طويل األجل عمر االتفاق بكاملـه،             . مجيعها
ميكن أن تتجنب هذه العقود وفترات متديدها االستعراض من ِقبل جلنة استعراض عقود املشتريات              

يـشري  وينطوي هذا على خماطر كبرية للمؤسسة و      . رغم جتاوز القيمة اإلمجالية عتبة االستعراض     
مع أخذ فترات   (املفتشان بأن تقدر قيمة االتفاق طويل األجل على مدى عمر االتفاق بأكمله             

  . حبيث خيضع للضوابط والرقابة الالزمة) التمديد احملتملة يف االعتبار

  السعر    
شراؤها من خالل االتفـاق     الحظ املفتشان أن حتديد سعر السلعة أو اخلدمة املراد            -٥٥

طويل األجل يقتضي حتليل مجلة أشياء من بينها طبيعة وهيكل السوق، وعدد املوردين، وقيمة     
بيد أن املقابالت اليت أجريت أشارت . املؤسسة وقدرهتا التفاوضية كعميل، واألسعار املرجعية

__________  
 .٥-٩-٥، الفقرة ٨، الفرع ٦دليل توريد اليونيسيف، الفصل  )٢٠(
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ويف معظم األحيان   فكان يتم بصورة متقطعة     . إىل أن املؤسسات ال تفعل هذا بصورة منهجية       
وقال عدد ممـن أجريـت معهـم        . بالنسبة للسلع واخلدمات عالية القيمة أو االستراتيجية      

مقابالت، مع تسليمهم باملخاطر املرتبطة بذلك، إن الوقت واملوارد والقدرة الالزمة للقيـام             
 . هبذا النوع من التحليل غري موجودة يف مؤسستهم

هنم خفّفوا من خطر التطـور الـسريع يف         أبالت  وذكر عدد ممن أجريت معهم مقا       -٥٦
ويفيد ذلك بشكل خـاص يف      . األسعار جبعل السعر قيمة خصم ثابتة من أسعار قائمة املوّرد         

حاالت الصناعات السريعة احلركة ذات التطور السريع يف األسعار، مثل معدات تكنولوجيا            
نظمة الصحة للبلدان األمريكية    وعلى سبيل املثال، يشترط االتفاق طويل األجل مل       . املعلومات

 يف املائة عن سعر التجزئة بالواليات املتحـدة يف          ٤٢على املورد تزويد املنظمة خبصم قيمته       
 يف املائة على أسعار التجزئة يف الواليـات املتحـدة           ٣٠حالة أجهزة اخلوادم وخصم نسبته      

ألمم املتحدة ختفيضات مماثلة    وتلقت األمانة العامة ل   . للحواسيب املكتبية واحلواسيب احملمولة   
 من سـعر     يف املائة  ٣١أما بالنسبة للحواسيب الشخصية، فتلقت خصما بنسبة        . يف اخلوادم 

 يف املائة من سعر القائمة      ٢٦يف الواليات املتحدة األمريكية و    للمواقع  ) البيع بالتجزئة (القائمة  
سبة مئوية من أسعار القائمة     وباإلضافة إىل ذلك، تلقت األمانة العامة خصومات بن       . للبعثات

ربـط   وأبلغت األمانة العامة املفتشني أن القرار بشأن حتديد السعر أو         . لقطع غيار املركبات  
السعر برقم قياسي يتخذه موظف املشتريات بالتشاور مع اجلهة الطالبة يف بداية عملية طلب              

قد، ووجـود مؤشـر     ويتوقف القرار على نوع السلعة األساسية، ومدة الع       . تقدمي العروض 
  . مالئم، وتقلب أسعار السلع يف السوق

  هنج الوقت واملواد أو هنج الرسوم الثابتة     
 ما يستخدم يف منظومة األمم املتحـدة،        تبني للمفتشني أن هنج الوقت واملواد كثرياً        -٥٧

 يف  كمـا  وعادة يف إطار االتفاقات الطويلة األجل املتعددة املصحوبة بتقدمي عطاءات ثانوية،          
. خدمات الترمجة التحريرية، أو التشييد، أو االستشارة يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات             

ومبوجب هذا النهج، حيدد املوّرد تكلفة يومية وحياسب املنظمة على أساس عدد أيام العمـل               
والحظ املفتشان أن مثة احتماال بأن يتقدم املـوردون         . اليت تقضى يف الوفاء بالشروط التعاقدية     

عطاءاهتم من أجل أن ُيمنحوا االتفاق طويل األجل، ولكنهم يبالغون بعـد         فضة يف   عار منخ بأس
األوروبية عدة تدابري مـن     وحددت املفوضية   . ذلك يف عدد األيام الضرورية لالضطالع باملهام      

فـيمكن أن   . )٢١(اختاذها خالل التخطيط للمشتريات لتجنب هذا اخلطر أو احلد منـه          املمكن  
 الرامية إىل احلد من املخاطر منح االتفاق طويل األجل لكثري من املوردين، وطلب              تشمل التدابري 

 . إدراج سيناريوهات التسعري احملتملة يف العقد وأسعار ثابتة أو أسعار قصوى للوحدات،

فهي حتدد  . وعلى النقيض من ذلك، كانت االتفاقات احملددة الرسوم شاملة لكل شيء            -٥٨
  الرسم ثابتـاً ويظل هذا. طلوبة من املورد وتذكر الرسم املقرر منذ البداية املنجزات املستهدفة امل  

__________  
 .٨-٧ الصفحتاناملفوضية األوروبية، تعميم،  )٢١(



JIU/REP/2013/1 

25 GE.13-01233 

والحظ املفتشان أنه   . بصرف النظر عن املدة اليت يستغرقها املورد لتقدمي اخلدمة املتفق عليها          
ينبغي وصف موضوع االتفاق الطويل األجل بوضوح لكي يتمكن مقدمو العطـاءات مـن              

  .  تقدمي اخلدمات يف مقابل سعر شامل ويف إطار قيود زمنية حمددةالتعبري بدقة عن قدرهتم على

  الطريق إىل األمام     
تبني أن ختطيط املشتريات ووضع استراتيجياهتا أمر ضـروري لكفالـة أمهيـة               -٥٩

غري أن املفتشني الحظا أن اجلميع ال يـدرك         . االتفاقات الطويلة األجل وكفاءهتا وفعاليتها    
 منظومة األمم املتحدة بوجه عام، وأنه ال يتاح ما يلزم مـن الوقـت               أمهية هذه اخلطوات يف   
إدارات /ففي معظم مؤسسات األمم املتحدة، كان ُينظر إىل وحدات        . واملوارد لالضطالع هبا  

فكانت . وحدة استراتيجية / من اعتبارها إدارة   وحدة معامالت بدالً  /املشتريات على أهنا إدارة   
 سلسلة معامالت خاصة باملشتريات ومل تكلـف رمسيـاً        تعمل على أساس جتاوب يف إطار       

بإجراء حتليل اإلنفاق، والتخطيط، ووضع االستراتيجيات، ورصد التنفيذ، كما أهنا مل تكـن             
 . متلك القدرة واملوارد الالزمة للقيام بذلك

 وعلى وجه اخلصوص، يقتضي استخدام االتفاقات طويلة األجل بوصـفها عقـوداً             -٦٠
ومتعددة السنوات اتباع سياسات ومبادئ توجيهية حمددة للشراء من أجل زيادة           مرتفعة القيمة   

التوجيهية  وينبغي أن هتدف هذه السياسات واملبادئ     . كفاءة االتفاق وفعاليته واحلد من املخاطر     
منها وحتديد طرائقها    إىل شرح موعد وكيفية إبرام االتفاقات الطويلة األجل، وتوضيح الغرض         

  .ف على مزاياها وعيوهبا، وبيان االستراتيجيات املمكنة لتطبيقهااملمكنة والتعر
أما االفتقار إىل سالمة التخطيط يف جمال املشتريات وإىل وضع االستراتيجيات الالزمة              -٦١

أو إىل   فيمكن أن يؤدي إىل ضياع ما قد يتاح من فرص الستخدام االتفاقات الطويلة األجـل              
ه االتفاقات عندما ال توفر أعلى جودة بأفـضل األسـعار           أي استخدام هذ  (إساءة استخدامها   

وأثري هذا الشاغل يف مذكرة وحدة التفتيش املـشتركة بـشأن           ). اختيار نوع خاطئ منها    أو
إصالحات نظام املشتريات يف منظومة األمم املتحدة، حيث أكد املفتشان على أمهية تنمية قدرة              

  . والتخطيط هلا ووضع االستراتيجيات اخلاصة هبااملؤسسات على حتليل املشتريات والتنبؤ هبا 
ومن املتوقع أن يزيد تنفيذ التوصية التالية فعالية استخدام مؤسسات األمم املتحـدة               -٦٢

  .لالتفاقات طويلة األجل

  ١التوصية 
ينبغي أن يضع الرؤساء التنفيذيون سياسات ومبادئ توجيهية حمددة للمشتريات            

وينبغي أن  . يجي لالتفاقات طويلة األجل من جانب مؤسساهتم      بغرض االستخدام االسترات  
هتدف هذه السياسات واملبادئ التوجيهية إىل توضيح الغرض من االتفاقـات الطويلـة             

  .األجل ومزاياها وعيوهبا، واستراتيجياهتا املمكنة، وأنواعها، ووقت وكيفية إبرامها
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  إدارة العقود  -رابعاً  
أن تفـي مجيـع     " : العقود هي عملية هتدف إىل ضمان ما يلي        فهم املفتشان أن إدارة     -٦٣

 بالتزامات كل منها بقدر ما ميكن من الكفاءة والفعالية، وتوفري النواتج             تاماً أطراف العقد وفاءً  
. )٢٢("التجارية والتشغيلية املطلوبة بناء على العقد واحلصول على أعلى جودة بأفضل األسـعار            

  .)٢٣("ف وتضمن األداء املطلوب عندما تتغري الظروفحتمي حقوق األطرا" وهي أيضاً
ورأى املفتشان أن إلدارة العقود أمهية بالغة يف املساعدة على االستخدام الكـفء               -٦٤

والفعال لالتفاقات طويلة األجل ألن هذه االتفاقات، بالنظر إىل طول أمدها، ميكن أن تتوقف 
فاإلدارة الفعالـة   . كل صحيح دارهتا بش يف حال عدم إ    عن تقدمي أعلى جودة بأفضل األسعار     

وهي تقتـضي   . للعقود تتيح تقييم أداء املوردين وتكفل استيفاء املتطلبات التجارية من العقد          
وتساعد كـذلك  . رصد أسعار السوق وأوضاعه إىل جانب رصد اللجوء إىل هذه االتفاقات    

  .هامؤسسات األمم املتحدة يف تتبع حتقيق األهداف املرجوة من استخدام
 غري كاف مـن االهتمـام يف   وثبت للمفتشْين أن اإلدارة الشاملة للعقود تلقى قدراً     -٦٥

وقد أكدت اجلمعية العامة إىل حد كبري علـى ضـرورة إصـالح             . منظومة األمم املتحدة  
، وتبذل املؤسسات جهودا كبرية لتبسيط عمليات الشراء، ولكن هذه اجلهود           )٢٤(املشتريات

وسلط الضوء على الثغرات يف إدارة العقود       .  العقود وقللت من شأهنا    قد أغفلت مسألة إدارة   
يف مذكرة وحدة التفتيش املشتركة بشأن املشورة املؤسسية يف املؤسسات التابعـة ملنظومـة              

ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمـم        "األمم املتحدة، اليت أوصت بأنه      
إدمـاج  ] و[ومبادئ توجيهية كافية إلدارة العقود الفعالـة؛  املتحدة ضمان وجود سياسات   

  .)٢٥("وحدة إلكترونية إلدارة العقود يف نظام إدارة املعلومات
 يف املائة فقط من أدلة الشراء التابعة للمؤسسات علـى إدارة            ٦٠ومل يشتمل سوى      -٦٦

 مناقشة متعمقـة    العقود، ومل يشتمل سوى نصف األدلة اليت تتناول مسألة إدارة العقود على           
علـى  (وركزت بعض املؤسسات على جوانب معينة من إدارة العقـود          . مبادئ توجيهية  أو

وكان لبعضها مـديرو عقـود      ). سبيل املثال، إدارة أداء املوردين، وإدارة املنازعات وحلها       
وكان . أو االستراتيجية/أو عالية املخاطر و/وخباصة لالتفاقات الطويلة األجل املرتفعة القيمة و

بعضها يقدم إرشادات غري رمسية بشأن إدارة العقود للجهات الطالبة على أساس خمـصص              
  .االقتضاء عند

__________  
 .٩٠-٣ املتحدة، الصفحة األممدليل ممارسي الشراء يف  )٢٢(
 .نفسهاملرجع  )٢٣(
، ٦١/٢٧٦، و ٥٧/٢٧٩، و ٥٩/٢٨٨، و ٦١/٢٤٦، و ٦٢/٢٦٩، و ٦٥/٢٦١ العامة   اجلمعيةانظر قرارات    )٢٤(

 .٥٢/٢٢٦، و٥٤/١٤، و٦٠/٢٦٦و
)٢٥( JIU/NOTE/2008/4 ،١٥ و١٤ التوصيتان. 
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 شعبة اخلدمات اإلداريـة يف منظمـة األمـم املتحـدة     -مبادئ توجيهية إلدارة العقود   
  والزراعة لألغذية

نظمة األمـم  ركزت املبادئ التوجيهية إلدارة العقود يف شعبة اخلدمات اإلدارية يف م     
أوهلا مرحلة ما بعد تقدمي العطاءات، وتتعلـق        . املتحدة لألغذية والزراعة على أربعة جماالت     

والثاين . بفهم العقد، وحتديد أدوار ومسؤوليات مجيع األطراف، وبناء عالقة مع اجلهة املوّردة         
 األدوات،  هو إدارة األداء؛ ويقدم فيه التوجيه بشأن املستوى الصحيح للمشاركة، وُتقتـرح           

ويتمثل اجملال  . مثل اتفاقات مستوى اخلدمات ومؤشرات األداء الرئيسية واستعراضات األداء        
أمـا  . الثالث يف إدارة العقود، وهي تعىن بتجهيز املدفوعات وإجراء التعديالت والتجديدات          

ـ             ة اجملال الرابع فيتعلق بإغالق العقود، ويعطي توجيهات بشأن التخطيط للمستقبل حىت هناي
  .نازعات ومحاية الذاكرة املؤسسيةالعقد، وجتنب امل

أو ال ُيضطلع هبا علـى حنـو   /وكشفت املقابالت أن إدارة العقود ليست منهجية و        -٦٧
ومتثلت األسباب الرئيسية هلـذا يف االفتقـار إىل         . شامل يف معظم مؤسسات األمم املتحدة     

قالت عدة جهات طالبة إن إدارة      و. التوجيه، وضيق الوقت، والفجوات يف قدرات املوظفني      
وذكر .  فوق عبء أعماهلا احلالية إضافياً ما ُتعترب عبئاًالعقود ال متثل أولوية بالنسبة هلا، وكثرياً

عدد قليل أن املهارات والكفاءات الالزمة للقيام على حنو فعال بإدارة العقود، رغم تلقـيهم               
 غري أن املفتَشْين ملسا وعياً    .  يف مؤسستهم  التدريب على إدارهتا، ال تزال غري موجودة عموما       

وذكر بعض من .  لدى املؤسسات باحلاجة إىل تركيز االهتمام على مسألة إدارة العقودمتزايداً
أجريت معهم مقابالت أن بعض اجلهات الطالبة، ملعاجلة الفجوة يف املعلومات بـشأن إدارة              

وردا على االستبيان، قالت عدة . عقودالعقود، قد وضعت مبادئ توجيهية خاصة هبا إلدارة ال      
 .مؤسسات إهنا ختطط إلدراج إدارة العقود يف التنقيحات الالحقة لدليل مشترياهتا

ويف نطاق األمانة العامة لألمم املتحدة، أصدرت إدارة الدعم امليداين سياسة إلدارة              -٦٨
التوجيه بشأن رصـد     تزود البعثات مبزيد من      ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١العقود بدأ سرياهنا يف     

 وعينت إدارة الدعم امليداين أيضاً    . عال من حيث صلتها بأداء البائعني     العقود وإدارهتا بشكل ف   
 إلدارة العقود يف مركز اخلدمات العاملي يقدم التوجيهات للميدان ملواصلة تعزيز فعالية             رئيساً

 العقـود يف    إدارة مؤمترهـا األول يف جمـال        وعقدت اإلدارة أيـضاً   . وظيفة إدارة العقود  
 أنشأت كذلك مجاعة للممارسني لتبـادل املعـارف واملعلومـات         ، و ٢٠١٢يونيه  /حزيران

  .واملوارد يف أوساط إدارة العقود

  متكني إدارة العقود  -ألف  
 العقد، كجزء من ختطـيط      والحظ املفتشان أن اإلدارة الفعالة للعقود تبدأ قبل منح          -٦٩

تقوم السلطة املتعاقـدة،    "، بأن   ية، على سبيل املثال   ألوروبفقد أشارت املفوضية ا   . املشتريات
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 وخاصـة إذا كـان   -قبل إبرام العقد اإلطاري، بتقييم قدرهتا على إدارة مرحلة تنفيذ العقد    
العقد اإلطاري يتعلق خبدمات تقنية أو معقدة أو مرتفعة القيمة، أو يسري على عدة خدمات               

ىل موارد بشرية مكرسة إلدارة العقود، على سبيل        إذ قد حيتاج هذا العقد إ     . أو مؤسسات /و
 لـشروطه   املوردين أو لرصد العقد اإلطاري حبيث يتم تفعيله وفقـاً         /املثال لشكاوى العمالء  
  .)٢٦("وحيقّق النتائج املطلوبة

وكانت املوارد واألدوات واملهارات الالزمة إلدارة العقود تتوقـف علـى حجـم               -٧٠
 والسلعة أو اخلدمة املطلوب شراؤها، وطبيعة العمل املتعاقـد          االتفاق طويل األجل وتعقيده،   

حتدد مؤسسات األمم املتحدة املوارد املطلوبة إلدارة العقود وأن      ويقترح املفتشان أن    . عليه
  .تكفل ختصيص املوارد الكافية هلذه املهمة

تفـاق  ورأى املفتشان من املمارسات اجليدة أن تضع املؤسسة، بعد أن تقرر إبرام ا              -٧١
 " ألعمال العقـد    تفصيلياً هيكالً" طويل األجل وقبل أن تبدأ عملية التماس تقدمي العطاءات،        

ويتعني أن تكون األدوار واملسؤوليات . )٢٧( للعقديعكس اجلوانب التقنية واإلدارية لألداء وفقاً 
قة بني املورد   وااللتزامات املتعلقة بإدارة العقود واضحة املعامل يف هذه املرحلة، وأن حتدد العال           

 .واملؤسسة وتدرج يف العقد ذاته

، كانـت   العقود، يف منظومة األمم املتحدة    ووجد املفتشان أن املسؤولية عن إدارة         -٧٢
مناطة بوحدة املشتريات، أو مشتركة بني وحدة املشتريات واجلهات الطالبة، أو مناطـة              إما

فريـق  /املتحدة وحدة مركزية  ألمم  فلم توجد يف غالبية مؤسسات ا     .  باجلهات الطالبة  أساساً
مـن البدايـة إىل   (برمتها مركزي على عاتقه مسؤولية واضحة عن دعم ورصد هذه العملية     

وأظهرت املقابالت أن مثة التباسا بشكل عام حول تقسيم املسؤولية بـني إدارات             . )النهاية
ط إما عن عدم الوضوح     وينبثق هذا اخلل  . املشتريات واجلهات الطالبة فيما يتعلق بإدارة العقود      

بشأن تقسيم العمل يف وثائق السياسات الرمسية اخلاصة بالشراء أو عـن نقـص التـدريب                
وقد يسهم التقليل من شأن األعمال املتعلقـة بـإدارة          . وامللكية من جانب األطراف املعنية    

  .اإلحجام عن تقبُّل هذه املسؤوليةالعقود وعدم توافر القدرة يف 
ف املنظمات أوال بأمهية إدارة العقود وأن حتدد على مستوى السياسات           ويلزم أن تعتر    -٧٣

فلنجاح إدارة املشتريات والعقـود، مـن       . مسؤوليات واضحة لعملية إدارة املشتريات والعقود     
ذلـك أن مـسؤولية     . الضروري أن جيري تعاون وثيق بني وحدة املشتريات واجلهات الطالبة         

 تكاد تتجاوز حتديد املواصفات؛ وأعرب العديـد مـن          اجلهات الطالبة يف بعض املنظمات ال     
اجلهات يف املقابالت عن استعدادها لالخنراط بشكل أكرب يف عمليـة الـشراء ويف إدارة                تلك

وينبغي أن ُينظر إىل ختطيط املشتريات ووضـع االسـتراتيجيات وإدارة العقـود             . العقود
. الوحدات الطالبة /ت واإلدارات وحدات املشتريا /باعتبارها مسؤولية مشتركة بني إدارات    

__________  
 .١ الصفحةاملفوضية األوروبية، تعميم،  )٢٦(
 .٩٢-٣، الصفحة املتحدةدليل ممارسي الشراء يف األمم  )٢٧(
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احلاالت اليت يكون التعاون فيها غري كاف بني اجلهات الطالبة واملناط هبا وظيفة الـشراء،                ففي
  .فعالية مما ينبغي أن تكون عليهطويلة األجل الناجتة أقل كفاءة وتكون االتفاقات ال

  ودهنج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف إدارة املشتريات والعق
 يورو يف الوكالة، كان ُينشأ      ٢٥ ٠٠٠بالنسبة ألي اتفاق طويل األجل تتجاوز قيمته          

ويضم الفريق أفرادا معيـنني مـن       . فريق للمشتريات يتوىل مسؤولية العقد من بدايته إىل هنايته        
، من بني أمور أخرى، علـى    ويتفق الفريق رمسياً  . مكتب خدمات املشتريات واإلدارات الطالبة    

 حتدد تكوين فريق املشتريات وتتضمن اجلدول الزمين للشراء؛ ونتائج حتليـل            "ترياتخطة مش "
 لقيمة الوكالة كعميل؛ واسـتراتيجية الـشراء؛        الطلب وأصحاب املصلحة واألسواق؛ وتقييماً    

ومؤشرات األداء الرئيسية؛ وخطة التفاوض وخطة االتصال وخطة التنفيذ؛ وحتليـل مـواطن             
 ويتحمل الفريـق أيـضاً    . ساحنة والتهديدات؛ وخطة إدارة املخاطر    والضعف والفرص ال   القوة

وتقتضي سياسة الوكالة األخـذ بنـهج       . املسؤولية عن تنفيذ وإدارة العقد خالل فترة سريانه       
ُيعتـرب أهنـا     يورو، اليت    ١٥٠ ٠٠٠د قيمتها عن    اليت تزي " احلرجة"استراتيجي إزاء املشتريات    

ويتعني إدراج أمساء األشخاص الذين يتألف منـهم فريـق          . تنطوي على خماطرة أكرب للمنظمة    
  .املشتريات يف خطة الشراء واملوافقة عليها من مكتب خدمات املشتريات واإلدارات الطالبة

أما يف األمانة العامة لألمم املتحدة، فكانت مسؤولية إدارة العقود مناطـة باجلهـة                -٧٤
 شعبة املشتريات مسؤولة عن تصريف األمور       أو املستعمل النهائي، يف حني كانت     /الطالبة و 

 مع سياسة إدارة العقود، كانـت إدارة الـدعم          ومتشياً. اإلدارية اخلاصة باملشتريات والعقود   
امليداين عاكفة على وضع مزيد من التوجيهات ملساعدة مديري العقود واجلهات الطالبـة يف              

 وضع برنـامج    وكان جيري أيضاً  . ديةين، ويف تقييم املخاطر التعاق    إدارة ورصد أداء املتعاقد   
تدريب للجهات الطالبة وذلك لتعزيز مهارات وقدرات املـشاركني يف دورة حيـاة إدارة              

  .العقد، مبا يف ذلك موظفو إدارة العقود واجلهات الطالبة
ينبغي أن يوضع نظام رمسي لرصد فيما يتعلق كـل          " لدليل توريد اليونيسيف،     ووفقاً  -٧٥

فكانت اجلهات الطالبة تتلقـى التعليمـات والتـدريب         . )٢٨(" واستعراضه اتفاق طويل األجل  
ويف حني أبدى معظم الذين أجريت معهم       . واألدوات الالزمة لوضع مؤشرات لألداء ورصدها     

مقابالت تأييدهم للمزيد من فهم عملية الشراء وإدارة العقود وإليالء دور أكـرب للجهـات               
ي على مسؤوليات إضافية ولـيس بالـضرورة مـوارد          الطالبة، أقر عدد منهم بأن ذلك ينطو      

وكانت بعض الوحدات اليت لديها كثري من االتفاقات الطويلة األجل ومرتفعة القيمة،            . إضافية
مثل شعبة خدمات تقدمي احللول يف جمال تكنولوجيا املعلومات، قد عينت مدير عقود مكـرس               

موعة فيما بينها يكون هلا مـدير       واقترحت بعض الوحدات األصغر حجما تكوين جم      . لعقودها
ووجد املفتشان أن جتميع العقود الصغرية     . عقود خمصص لتنفيذ وإدارة مجيع العقود اخلاصة هبا       

 . يف هذا الصدد معقوالًواملتوسطة املتماثلة حتت لواء مديري عقود مكّرسني ميثل حالً
__________  

 .٢-٩-٥، الفقرة ٨، الفرع ٦ الفصلدليل توريد اليونيسيف،  )٢٨(
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 إدارة أداء املوردين  -باء  

 فريق املشتريات مبجرد إرساء عقد االتفـاق طويـل          اعترب املفتشان املوّرد عضوا يف      -٧٦
وُرئي من املهم، لدى توقيع العقد، أن تناقش املؤسسة واملـوّرد فهمهمـا وإدارهتمـا               . األجل

، )االجتماعـات /متطلبات تقـدمي التقـارير    (املشتركة للعقد، وأن يتفقا على خطة التواصل        
اخلدمات بغرض رصد املواعيد النهائيـة  اتفاقات مستوى داول الزمنية، ومؤشرات األداء، و    واجل

وتساعد األهداف الوسيطة لألداء املؤسسة على قياس التقدم احملـرز،    . واجلودة يف إطار االتفاق   
 .)٢٩(واكتشاف التفاوتات الكبرية يف األداء، واختاذ اإلجراءات التصحيحية، واملتابعة

ء الرئيسية واستخدامها   وتبني من استعراض عينة من العقود أن وضع مؤشرات األدا           -٧٧
وعقود االتفاقات الطويلة األجل    . يف املؤسسات أمر ال يكفي، وأهنا مل تكن تستخدم بانتظام         

مرتفعة القيمة نسبيا وأمدها طويل، وبالتايل فإن حتديد مؤشرات أداء رئيسية سليمة مرتبطـة              
بقاء املـوردين   باملدفوعات وغريها من العقوبات أمر ضروري إلدارة هذه العقود بنجاح وإل          

وينبغي أن تشمل مجيع االتفاقات الطويلة األجـل هـذه          . عرضة للمساءلة عن عدم التسليم    
 بعـض املعلومـات،     ٧ويقدم اجلـدول    . املؤشرات ما مل تقيَّم بأن خماطرها منخفضة للغاية       

يّسرت املستمدة من العينة اليت مت حتليلها من عقود هذه االتفاقات، عن اآلليات التعاقدية اليت               
 .املوّردسبق لطرائق العمل بني املؤسسة وإدارة العقود من خالل التحديد امل

  ٧اجلدول 
 اآلليات التعاقدية إلدارة أداء املوردين يف عقود العينة 

 دورها يف إدارة العقود اآللية التعاقدية
العقود اليت تتـضمن    

 )النسبة املئوية(ذلك 

املواصفات أو االختـصاصات أو     
ــ ــان العم ــات (ل بي أي، متطلب

 )األعمال التجارية وغريها

متكّن مؤسسات األمم املتحدة مـن وضـع        
معايري واضحة ميكن على أساسها استعراض      

كانت مجيع عقود العينة حتتوي . أداء املوردين
التجاري أو مواصـفاته  على متطلبات العمل  

 .بشكل أو آخر

١٠٠,٠ 

االشتراطات اخلاصة باالجتماعات   
 ملؤسسة واملوّرداملنتظمة بني ا

حتّدد القدر األدىن من االتصال الذي يتعني       
وذكـر مـن    . أن يتم بني املوّرد واملؤسسة    

أجريت معهم املقابالت أن املوردين، حىت      
يف حال عدم حتديد أي اشتراطات لعقـد        
اجتماعات منتظمة يف االتفاقات الطويلـة      
األجل، كانوا بوجه عام على استعداد لعقد       

ؤسسة وإجراء مناقـشات    اجتماعات مع امل  
 .بشأن العقد على حنو منتظم

٢,٢ 

__________  
 .٩٢-٣الصفحة  املتحدة، األممدليل ممارسي الشراء يف  )٢٩(
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 دورها يف إدارة العقود اآللية التعاقدية
العقود اليت تتـضمن    

 )النسبة املئوية(ذلك 

حتّدد املعلومات اإلدارية الدقيقة اليت تتطلبها       متطلبات اإلبالغ
والحظ املفتشان أن   . املؤسسة من املوردين  

مجيع االتفاقات الطويلة األجـل تتـضمن       
متطلبات واضحة لإلبالغ غري أنـه، دون       

ضمان بأن  التزام تعاقدي يتعلق باإلبالغ، ال      
أن يظلوا  فر املوردون املعلومات الالزمة و    يو

 .مسؤولني عنها

٢٣,٩ 

حتّدد جماالت األداء الرئيسية للعقد وتوفر تدابري      اتفاقات مستوى اخلدمات 
حمددة وقابلة للقياس وممكن حتقيقهـا وذات       

 بالنـسبة هلـذه     )٣٠(صلة وحمددة املدة لألداء   
توى وينبغي أن تشمل اتفاقات مـس     . اجملاالت

اخلدمات اجليدة الصياغة العقوبات اليت تفرض      
 وكـثرياً . على املورد يف حالة عدم االمتثـال      

كانت هذه االتفاقات بصفة عامة تـنص        ما
 على حسن التوقيت والدقة واجلـودة       حتديداً

ويف مجيع احلاالت، كـان     . وإمكانية التسليم 
يتعني تقدمي وصـف تفـصيلي للمتطلبـات        

 كيفية قياس اتفاقـات     ويتعني حتديد . الدقيقة
رير مستوى اخلدمات وتواترها وتقدمي التقـا     

وينصح املفتشان بـأن تـدرج هـذه        . عنها
 .يف مجيع االتفاقات الطويلة األجلاالتفاقات 

٦,٢ 

متطلبات قيام املـوّرد بإعـادة أداء       
العمل الذي يتمـه دون املـستوى       

 املطلوب

اشتراط أن يعيد املوّرد أداء العمـل دون أي         
وكانت هذه آلية تعاقدية قوية     . ضافيةإ تكلفة

ويلزم عادة أن تقترن بتعريفات واضحة ملـا        
 .عمل املُرضي لكي يقبلها املوردونيشكل ال

١٥,٢ 

األحكام اخلاصة بفرض العقوبات    
 حجب املدفوعات اسـتناداً   /املالية

 إىل أداء املوردين

تنطوي بصفة عامة على حجب املدفوعات      
تبطة مبقارنة األداء فرض عقوبات مالية مر  أو

وتذكر أكثر الـشروط    . باألهداف الرئيسية 
 واضحة ودقيقة وخالية    اجلزائية فعالية ظروفاً  

من الغموض تثار فيها مسألة العقوبـات،       
وعادة ما يكون ذلك نتيجة لـضعف األداء     

وعندما . مقارنة باتفاقات مستوى اخلدمات   
حتّدد العقوبات بـشكل واضـح، ميكـن        

٣٠,٤ 

__________  
اإلنكليـزي  هـي ترمجـة املقابـل    " حمددة وقابلة للقياس وممكن حتقيقها وذات صلة وحمددة املدة  "العبارة   )٣٠(

 .SMARTللمختصر 
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 دورها يف إدارة العقود اآللية التعاقدية
العقود اليت تتـضمن    

 )النسبة املئوية(ذلك 

قدرة املـوردين مـن     الوقوف على مدى    
ى توفري اخلـدمات دون     الوجهة الواقعية عل  

 .تكبد غرامات

ليست هامة جلميع االتفاقات الطويلة األجل       املتطلبات اخلاصة باالختبار
بل لالتفاقات ذات الطابع التقين وُرئي من       

على أن احلل الـذي      املهم أن يربهن املوّرد   
ضعه يوفره يليب احتياجات املؤسسة وذلك بو

وال بد من حتديد أنـواع      . موضع االختبار 
االختبارات اليت يتعني االضـطالع هبـا،       

 .املؤسسة ودور

١٣ 

املتطلبات اخلاصة باستمرار العمل    
 والتعايف من الكوارث

تصف، حيثما يكون ذلك مناسبا، واجـب   
ــوأ    ــط ألس ــداد اخلط ــوّرد يف إع امل
السيناريوهات، أي عندما يتسبب وقـوع      

انفجـار يف توقـف     ق أو أحداث مثل حري  
 .تقدمي اخلدمات

٤,٣ 

  رصد االستخدام  -جيم  
رأى املفتشان أن لرصد استخدام املنظمة لالتفاق طويل األجل أمهية بالغة يف تقيـيم           -٧٨

 ١٠٠عدل استخدام يقارب    وينبغي أن يؤدي التخطيط اجليد للمشتريات إىل م       . نتائج االتفاق 
ؤسسات األمم املتحدة ال ترصد أو تقدم تقـارير عـن      ووجد املفتشان أن معظم م    . يف املائة 

استخدام االتفاقات الطويلة األجل ما مل تتضمن مبالغ ال ميكن جتاوزها أو تكن اتفاقات ذات               
وجيري رصد تواريخ انتهاء العقود بدرجة أكرب، ولكن املفتشني الحظا بوجه           . قيمة مستهدفة 

وأُبرزت هـذه   . أن اإلبالغ عن املشتريات   عام أن الرصد ليس كافيا داخل املنظومة شأنه ش        
املسألة يف مذكرة وحدة التفتيش املشتركة بشأن إصالحات الـشراء يف منظومـة األمـم               

وكذلك مل تزد نسبة املؤسسات اليت قالت إهنا جتمع بصورة منهجية الـدروس             . )٣١(املتحدة
ويف حالـة   ). فق الثاين انظر املر ( يف املائة    ٢٤ل األجل تربمه عن     املستفادة من كل اتفاق طوي    

عدم وجود آليات ملراقبة االستخدام ومجع الدروس املستفادة، ال ميكن حتقيق االستفادة املثلى             
ومن مث، حتتاج   . وعالوة على ذلك، مثة احتمال لظهور أوجه عدم كفاءة        . من هذه االتفاقات  

 كل اتفاق طويل األجل على حدة،       املؤسسات، على حد سواء، إىل رصد استخدام وكفاءة       
 .والكفاءة الكلية هلذه االتفاقات وفعاليتها جمتمعة

__________  
 التنفيذيون تطبيق آلياٍت مناسبٍة يف مؤسساهتم للرصد وتقييم األداء فيمـا يتـصل              الرؤساءينبغي أن يكفل    " )٣١(

 ).١٤لتوصية ، اJIU/NOTE/2011/1 (".بأنشطة املشتريات
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يراقبوا تاريخ االنتهاء، والقيمة    "ف، أن   يوقد اشُترط على مديري العقود، يف اليونيس        -٧٩
يقارنوا اإلنفاق الفعلـي    "و" ة األجل ذات القيم املستهدفة    القصوى املستهدفة لالتفاقات طويل   

لضمان تطبيق اخلصومات اإلمجالية    ) حسب كل بند  جمموع النفقات، و  (التقديرية  ت  بالكميا
 أن يضعوا يف اعتبارهم وأن يقّيموا على حنـو مـستمر            وطُلب إليهم أيضاً  . )٣٢("على الكمية 

 /إذا كانت هناك احنرافات كبرية عن الكميات املتوقعة أو ما إذا كان قد سـبق ملكاتـب    ما
ويف األمم املتحدة، تـصدر     . فاقات الطويلة األجل املشتركة   مؤسسات أخرى استخدام االت   

شعبة املشتريات تقارير شهرية للرصد بغية تنبيه مجيع موظفي املشتريات واجلهـات الطالبـة     
 يف املائـة    ٧٥بالعقود اليت حيني موعد انتهائها بعد أقل من مثانية أشهر والعقود اليت جتاوزت              

 .من املبلغ الذي ال ميكن جتاوزه

وأكد عدد من الذين أجريت معهم مقابالت أن نظم تكنولوجيا املعلومات اخلاصة              -٨٠
مبؤسساهتم ال تسمح برصد االستخدام يف الوقت احلقيقي أو التكاليف أو مواعيـد انتـهاء               

ويف بعض مؤسسات األمم املتحدة، أدخلت بنود تعاقدية يف االتفاقات الطويلة األجل            . العقود
ّرد أي خدمات، أو تقدمي أي سلع، أو املطالبة بأي مدفوعات تزيد علـى              تقتضي عدم أداء املو   

أو إبالغ املنظمة كتابةً عندما يصل اإلنفـاق الكلـي يف ظـل             /املبلغ الذي ال ميكن جتاوزه، و     
 يف املائة من املبلغ الذي ال ميكن        ٧٥االتفاق طويل األجل إىل مستوى معني، على سبيل املثال،          

 .مؤسسة أن تنقل بعض املسؤوليات املتعلقة مبراقبة اإلنفاق إىل املوردويتيح هذا لل. جتاوزه

 رصد ظروف األسواق واألسعار  -دال  

على سـبيل   (ال يقتضي سوى قليل من املؤسسات الرصد املستمر لظروف السوق             -٨١
) املثال، االختيارات املتاحة من حيث اإلمدادات أو املنتجات اجلديدة اليت تـدخل الـسوق             

غري أن املفتشني، نظرا لطول أمد االتفاقات       . ر طوال فترة سريان االتفاق طويل األجل      واألسعا
الطويلة األجل، وجدا أن هذا ضروري لضمان كفاءة هذه االتفاقات وفعاليتـها، وخباصـة يف    

ففي تلك األسواق، إن اخنفاض األسعار قد جيعل االتفاق غري     . حالة األسواق اليت تتطور بسرعة    
حىت بعد أن تؤخذ يف االعتبـار الوفـورات يف          (فري أعلى جودة بأفضل األسعار      توقادر على   

 .، وميكن أن يتطلب إعادة طرح املناقصة أو إعادة التفاوض)التكاليف اإلدارية

والحظ املفتشان أن رصد ظروف األسواق واألسعار ال حيدث بشكل منـهجي يف               -٨٢
 به، على السلع االستراتيجية أو األساسـية        منظومة األمم املتحدة وأنه يقتصر، حيثما ُيضطلع      

أو القدرة املطلوبة غري موجودة /وقال غالبية من أجريت معهم مقابالت إن املوارد و. فحسب
غري أهنم أشاروا بالفعل إىل استخدام بعض اآلليات التعاقدية للتخفيـف مـن     . يف مؤسستهم 

العميـل  "ومن هذه اآلليات شرط     .  تنافسية خماطر وقوعهم رهينة عقود مل تعد تقدم أسعاراً       

__________  
 .٢-٩-٥ الفقرة، ٨، الفرع ٦دليل توريد اليونيسيف، الفصل  )٣٢(
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، الذي يقتضي من املوّرد تقدمي أفضل ما لديه من أسعار للمؤسسة، والشروط "األوىل بالرعاية
  .هات السوق باألسعار إىل االخنفاضاليت تقتضي من املورد إبالغ املؤسسة إذا ما دفعت اجتا

  أمثلة لشروط تنقيح األسعار
  منظمة الطريان املدين الدويل

 )قد االتفاق طويل األجل لألجهزة املتعددة الوظائف الرقمية وملحقاهتا املرتبطة هباع(
منظمة الطريان املدين الدويل بأي ختفيض يف سعر املعدات خالل فترة       ] املتعاقد[يبلغ  "  

ويعّرض عـدم   . ١٠وفقاً للفقرة   ... سريان هذا االتفاق ويتم إدماج التغيريات ذات الصلة         
  ".املنظمة باألسعار املنقحة إلهناء االتفاقإبالغ املتعاقد 

  برنامج األغذية العاملي
 )عقد االتفاق طويل األجل لوقود احملركات النفاثة(

بالتوقيع على هذا االتفاق طويل األجل يشهد البائع        : شهادة العميل األوىل بالرعاية   "  
ذا االتفاق، ال يدفع أكثر من      بأن برنامج األغذية العاملي، فيما يتعلق باملعامالت النامجة عن ه         

  ".العمالء اآلخرين مقابل اخلدمات املماثلة والكميات املماثلة ويف ظل الظروف املماثلة
  األمانة العامة لألمم املتحدة

 )العقد الطويل األجل لتوريد الورق(
تكون األسعار سارية املفعول ملدة اثين عشر شـهراً، وختـضع ملراجعـة سـنوية            "  
 للمؤشرات املعيارية لبيكس بيرب يـوروب       وتنقح األسعار وفقاً  ... عقد بكاملها   فترة ال  خالل

Pix Paper Europe ...  اليت تنشرها فهارس فويكسFOEX ،احملدودة للورق www.foex.fi .
  ".ويتحمل البائع تكاليف االشتراك الستخدام مؤشر فويكس للورق

 اليت مت حتليلها على وجوب أن ُيبلغ         يف املائة فقط من عينة العقود      ٢٣مل تنص سوى      -٨٣
 يف ٢١املوّرد املؤسسة عندما تدفع التغريات يف السوق باألسعار إىل اهلبوط، ومل تشمل سوى      

وقال من جرت مقابلتهم إن تلـك       . املائة من العقود يف العينة أحكام الدولة األوىل بالرعاية        
وأشاروا، باإلضافة  . سلع واخلدمات األنواع من الشروط ال ميكن تطبيقها على مجيع أنواع ال         

ففـي حالـة    . إىل ذلك، إىل صعوبة فرض شرط الدولة األوىل بالرعاية يف املمارسة العملية           
 ما يقول املوردون إن منـوذج املنـتج         أجهزة تكنولوجيا املعلومات، على سبيل املثال، كثرياً      

 أحدث مبواصفات تقنية  زاًاملعروض مبوجب العقد مل يعد موجودا، وإنه ميكنهم أن يوفروا طرا          
وأكد عدد ممن أجريت معهم مقـابالت أن  . أعلى، يف مقابل السعر املتفاوض عليه يف البداية     

شروط تنقيح السعر تعاجل هبوط األسعار ولكنها ال تعكس التحسينات يف اجلودة أو سـعر               
الـيت تـشمل    ويوّد املفتشان أن يوجها اهتمام املؤسسات إىل أنه يف حالة العقود            . اخلدمات

سلطة تنقيح األسعار، وخاصة يف حالة التنقيح صعودا، خالل عمر االتفاق، من املهم حتديد              
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هامش وأساس التنقيحات املمكنة هبدف إجياد آلية موضوعية لإلبقاء على تنافسية األسـعار             
  .واحلد من السلطة التقديرية يف اختاذ القرار

هات الطالبة اليت تتبعها بأن تقّيم خماطر تقلب        وقد أوعزت املفوضية األوروبية إىل اجل       -٨٤
األسعار واألسر التكنولوجي على مدى عمر االتفاق الطويل األجل، وأن تـضع آليـات يف         
العقد للحد من هذه املخاطر، من قبيل نظام الستعراض منتـصف املـدة أو اختـاذ نقـاط                 

 ميكن تنقيحها صـعوداً   ق و فافكانت األسعار تثبَّت خالل السنة األوىل من االت       . )٣٣(مرجعية
 لالجتـاه   وجيري ذلك وفقاً  .  خالل السنوات الالحقة    ضمن هوامش حمددة مسبقاً    هبوطاً أو

املكتب اإلحصائي للجماعات   السائد يف املؤشرات املنسقة ألسعار املستهلكني، اليت يصدرها         
 .)٣٤( شهرياًاألوروبية

 هناؤهتعديل العقد القائم على اتفاق طويل األجل أو إ  -هاء  

أشار من جرت مقابلتهم إىل أن التغيريات اليت تدخل على شروط عقـد االتفـاق                 -٨٥
طويل األجل حتدد على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة املبادئ العامة للمـشتريات،               

ومتثل أحد اجلوانـب    . وموضوع العقد ومدته وقيمته، والوضع يف القطاع االقتصادي املعين        
قود يف إجياد احللول باالشتراك مع مجيع األطراف املتعاقدة عندما يتم حتديد          الرئيسية إلدارة الع  

وإذا مل يتسّن التوصل إىل أي إجراء تصحيحي أو حل، فيمكن للمؤسسة أن تطبق              . املشاكل
 .ويضات املقطوعة أو أن تنهي العقدالتع

طا للتعويضات   يف املائة من عقود العينة اليت مت حتليلها شرو         ٥١وتضّمن ما جمموعه      -٨٦
 يف املائة منها شروطا تعاجل إدخال تعديل أو تغيري على االتفاق طويل             ٩٧املقطوعة، وتضّمن   

وخلص املفتـشان إىل  .  يف املائة منها شروطا تتعلق بإهناء عقد االتفاق    ١٠٠األجل، وتضّمن   
دخال أن مؤسسات األمم املتحدة تغطي بشكل جيد الشروط التعاقدية القياسية اليت تشمل إ            

غري أن ما ال يزيد عن نصف العقود يف العينة اليت مت حتليلها تضمنت . إهناء العقودالتعديالت و
ولذلك ينبغي أن تقّيم املؤسـسات بعنايـة        . شروطا واضحة وصرحية للتعويضات املقطوعة    

إمكانية تطبيق التعويضات املقطوعة يف كل اتفاق طويل األجل وأن تدرج هـذه الـشروط               
 . مفيدةحيثما تكون

__________  
 .٩، الصفحة تعميماملفوضية األوروبية،  )٣٣(
وكانـت  . ٤، الـصفحة  ٢٠١١سـبتمرب  /املفوضية األوروبية، منوذج العقد اإلطاري للخدمة لشهر أيلول   )٣٤(

سعر =  املنقح؛ س أ     السعر= ، حيث س م     ])م ص /م س  [٠,٨+٠,٢(س أ   = الصيغة املستخدمة هي س م      
املقابل للتاريخ النـهائي لتقـدمي   ] [الذي ينتهي فيه سريان املناقصة[مؤشر الشهر = العرض األصلي؛ م ص     

الذي يبدأ  ] [املقابل لتاريخ استالم الرسالة اليت ُيطلب فيها تنقيح األسعار        [مؤشر الشهر   = ؛ م س    ]العطاءات
 ]. فيه سريان األسعار املنقحة
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ويف املفوضية األوروبية، بعد إهناء العقد يف حالة االتفاقات الطويلة األجل املتعددة يف           -٨٧
سلسلة تعاقبية، يتعني إجراء تقييم للمخاطر املتعلقة بأمن اإلمدادات وحتليل اقتـصادي قبـل              

لـة  ويف حا . اختاذ قرار باالستمرار يف االتفاق طويل األجل القائم مع مقاول واحـد فقـط             
االتفاقات الطويلة األجل املتعددة املصحوبة بتقدمي عطاءات ثانوية، قد يؤدي إهناء العقد مـع     

وأفادت . أو زيادة احتمال التواطؤ بني املتعاقدين املتبقني      /أحد املتعاقدين إىل تقليل املنافسة و     
اق طويل األجل، املفوضية األوروبية بأنه يف حالة بقاء متعاقد واحد فقط، ال بد من إهناء االتف  

ألن عملية املنافسة املصغرة مل تعد جمدية، وأنه ينبغي أن يوجد مزيد من املتعاقدين من البداية                
 .)٣٥(للحد من هذا االحتمال

  .ومن املتوقع أن حيّسن تنفيذ التوصية التالية فعالية إدارة العقود يف منظومة األمم املتحدة  -٨٨

  ٢التوصية 
يني تنفيذ سياسة تكفل وضع خطة إلدارة العقد لكل اتفاق          ينبغي للرؤساء التنفيذ    

طويل األجل حتدد بوضوح تفاصيل هيكل العمل املتعاقد عليه، وأدوار ومسؤوليات مجيع            
وجيب توفري املبـادئ التوجيهيـة املفـصلة        . األطراف املعنية، وآليات الرقابة واملساءلة    

  .ملديري العقود) التعاقدية املناسبةمبا يف ذلك الشروط واآلليات (واألساليب واألدوات 

__________  
 .١٦، الصفحة تعميموروبية، املفوضية األ )٣٥(
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  التعاون بني مؤسسات األمم املتحدة  -خامساً  
من املعترف به على نطاق واسع على نطاق املنظومة أن التنسيق والتعاون فيما بـني                 -٨٩

مؤسسات األمم املتحدة ميكن أن يعمال على احلد من أشكال االزدواجية وزيـادة أوجـه               
وهـذه أولويـة   . األمم املتحدة من حتقيق مزيد من الكفاءة والفعاليةالتعاضد، ومن مث متكني     

 على جمال الشراء، وخباصة االتفاقـات   وتسري أيضاً  )٣٦(واجبة على مؤسسات األمم املتحدة    
وتشجع اجلمعية العامة على توسيع نطاق املشاركة والنهوض مبستوى التعاون      . الطويلة األجل 

بني املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة فيمـا يتعلـق          والتنسيق وتبادل املعلومات فيما     
  .بأنشطة الشراء بغية حتقيق وفورات احلجم الكبري واستئصال االزدواجية يف األعمال

  مشتريات األمم املتحدة املشتركة على الصعيد القطري
، أصدرت شبكة املشتريات مبادئ توجيهيـة مـستكملة         ٢٠١٢سبتمرب  /يف أيلول   
والحظ املفتشان أن تلـك     ". مشتريات مشتركة لألمم املتحدة على الصعيد القطري      "بعنوان  

املبادئ التوجيهية احلديثة تتضمن بعض املعلومات املفيدة لدعم التعاون بـشأن املـشتريات،             
واهلـدف  . سيما عن طريق االتفاقات الطويلة األجل، فيما بني مؤسسات األمم املتحدة           وال

ومـع  . ن تركز على التنفيذ وبيان األدوات وتقدمي تعليمات تدرجييةمنها أن تكون عملية، وأ  
أن هذه املبادئ التوجيهية كانت تستهدف املكاتب القطرية، فقد وجد املفتشان أهنا تتضمن             
معلومات قيمة ألغراض ختطيط االستراتيجيات التعاونية وتنفيذها بالنسبة لالتفاقات طويلـة           

ترحان أن تستعني هبا املنظمات يف استكمال سياسـاهتا         األجل على صعيد املقر كذلك، ويق     
  .وإجراءاهتا الداخلية

ويتبني من التجربة يف منظومة األمم املتحدة أن لالستثمار يف مبادرات املـشتريات               -٩٠
املشتركة والتعاون يف جمال الشراء مردودمها، وتدل الدراسات التجريبية اليت أجريت علـى             

 يف ١٠ة يف القطاع العام على حتقيق وفـورات تـصل نـسبتها إىل        تأثري املشتريات املشترك  
ووجد املفتشان أن مثة فوائد ميكن جنيها مـن املبـادرات املخصـصة يف جمـال                . )٣٧(املائة

  .املشتريات املشتركة، حىت يف حال عدم تطبيق الشراء التعاوين بطريقة منهجية

__________  
 عن االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة           ٦٢/٢٠٨ العامةانظر قرار اجلمعية     )٣٦(

 .التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
على الصعيد القطـري    شبكة مشتريات اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، مشتريات األمم املتحدة املشتركة            )٣٧(

)Procurement Network of HLCM, Common UN Procurement at the Country Level( ،) أيلـول/ 
 .)يف النص اإلنكليزي( ١، الصفحة )٢٠١٢ سبتمرب
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  مناذج للتعاون من خالل االتفاقات الطويلة األجل    
فاالختيار . الحظ املفتشان أنه ال يوجد منوذج وحيد أفضل من غريه للشراء التعاوين             -٩١

يترتب على عملية التخطيط ووضع استراتيجية املشتريات، اليت يكون قد مت فيهـا حتديـد               
  .جماالت الشراء التعاوين وتكاليف كل من النماذج اليت جيري قياسها واملنافع املتأتية منها

  املشتركالشراء   -ألف  
مجع املفتشان، من خالل املقابالت واالستبيان، معلومات عن االتفاقات الطويلة األجل             -٩٢

املشتركة اليت تربمها املؤسسات التابعة لألمم املتحدة، أي االتفاقات املربمة من خالل عمليـة              
  :و التايلوحدد املفتشان اخلطوات الرئيسية هلذه العملية على النح. مشتركة اللتماس العطاءات

 إىل خططها وحتليالهتا للمشتريات، أكثر الـسلع        حتدد املؤسسات، استناداً    )أ(  
  أو اخلدمات مالءمة التفاقاهتا طويلة األجل املشتركة وحتدد احلجم الكلي املتوقع هلا؛/و

ُينشأ فريق مشترك للمشتريات ألغراض السلعة أو اخلدمة الـيت سـيجري              )ب(  
ل الفريق موظفي مشتريات من كل مـن املؤسـسات الراغبـة            ويشم. االشتراك يف شرائها  

  املشاركة؛ يف
حيدد الفريق املشترك للمشتريات مؤسسة رائدة تدير عملية التماس تقـدمي             )ج(  

وُيستند يف القرار بشأن الوكالة اليت تكـون        . العطاءات، بتطبيق إجراءات الشراء اخلاصة هبا     
 ما تعتمد علـى  ألن العملية كثرياً(واملوارد املطلوبة رائدة ما إذا كانت لتلك املؤسسة القدرة        

  ؛)املوارد الداخلية وحدها
ومن الـضروري أن يـشارك املـستعملون        . يتفق الفريق على املواصفات     )د(  
  يف هذه املرحلة؛) اجلهات الطالبة/أي، النظراء التقنيون(النهائيون 
 طويل األجل جلميـع     يقرر الفريق ما إذا كان سيربم عقدا واحدا لالتفاق          )ه(  

املؤسسات، أم عقودا فردية منفصلة مع املوّرد الذي يقع عليه االختيار، ويذكر هذا صراحة               
. ويف حالة وجود اتفاق واحد، تـديره الوكالـة الرائـدة          . يف وثائق طلب تقدمي العطاءات    

ما وعادة  . وخبالف ذلك، تكون كل مؤسسة مسؤولة عن إبرام وإدارة اتفاقها الطويل األجل           
  تربم كل مؤسسة عقدا منفصال بعد اختتام عملية تقدمي العطاءات؛

  .يتم حتديد األدوار واملسؤوليات عن إدارة العقد من بداية العملية  )و(  
فهو ميكن مـن    . والحظ املفتشان إمكانية أن ينطوي هذا النموذج على فوائد كبرية           -٩٣

وحيّسن موقف األمم املتحدة التفاوضي     جتميع الطلب فيما بني املؤسسات واالستفادة باحلجم،        
وهـو  . من أجل احلصول على ختفيضات أفضل يف األسعار، وشروط تفضيلية، وخدمة أفضل           

اخلربة والقـدرة    يفيد بصفة خاصة املؤسسات األصغر حجما اليت ال متلك األحجام الكبرية أو           
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. ات والدروس املستفادة   بالفرصة لتبادل أفضل املمارس    ويزود املؤسسات أيضاً  . جمال الشراء  يف
  . يف الوقت واملوارد، وقد يشكل بعض صعوبات كبرياً مبدئياًغري أن النموذج يتطلب استثماراً

 )٣٩( والتأمني يف حاالت الوفاة واإلعاقة     )٣٨(وأُعطيت مبادرات التأمني على الشحنات      -٩٤
وأبلـغ  . نظومةكأمثلة على مبادرات الشراء املشتركة اليت تقترب من أن تكون على نطاق امل            

مسؤولو صندوق األمم املتحدة للسكان املفتشني بأهنم ينفذون مناقصات مشتركة مع برنامج            
األمم املتحدة اإلمنائي بشأن اتفاقات طويلة األجل لشراء معدات لتعـداد الـسكان، ومـع               

وعلى وجه العموم، وجد املفتـشان أن       . اليونيسيف لشراء أثاث وأجهزة طبية للمستشفيات     
. اون على نطاق املنظومة من خالل استخدام االتفاقات الطويلة األجل كـان حمـدوداً             التع

والحظا أن التجربة حىت اآلن يف االستعانة باالتفاقات املشتركة كانت أكثر إجيابية يف حـال             
وجود أفرقة شراء مشتركة تتخذ مقراهتا يف نفس املوقع اجلغـرايف، ألن مؤسـسات األمـم     

 جتماع واالتفاق على املواصفات وطرق االستمرار أقـل اسـتهالكاً         املتحدة وجدت أن اال   
عالوة على ذلك، كان الشراء املشترك لألصناف من خالل السوق احملليـة            . للوقت واملوارد 

أيسر وأكثر استقامة بالنسبة لبعض البنود، مثل خدمات الصيانة، منه يف حالة بنود أخـرى،               
  .ية معقدةكاليت تقتضي إدماج وتوحيد مواصفات تقن

  أمثلة جيدة ملمارسات الشراء املشترك ذات األساس اجلغرايف
  روما

، ٢٠١٠مناقصة مشتركة يف عام      ١٩ )٤٠(أعد فريق املشتريات املشترك يف روما       
واجتـذبت  .  مليون دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة  ٢٢تقدر قيمتها بأكثر من  

العطاءات وحدثت وفورات مالية مباشرة     تقديرات احلجم املشترك عددا أكرب من مقدمي        
وحقق الفريق هدفه املتمثل يف حتقيـق وفـورات         . ووفورات غري مباشرة على حد سواء     

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة عن السنة من خـالل عطـاءات             ٧٥٠ ٠٠٠ تبلغ
، وعطاء للحواسيب   ) يف املائة  ٤٠ و ٢٨بني  تراوحت الوفورات    (Adobeتراخيص أدويب   

 يف  ٤٠وفورات تصل إىل    (، وموّرد جديد لألدوات الكتابية      ) يف املائة  ٥ورات قدرها   وف(
 دوالر  ١٥٠ ٠٠٠تقدر الوفورات مببلغ    (، وعقد للهواتف احملمولة     )املائة عن بعض البنود   

ويّسر كذلك تبادل اآلراء والـدروس      .)٤١(، وغري ذلك)من دوالرات الواليات املتحدة
__________  

 األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان،           ملنظمةاجلهود املشتركة    )٣٨(
 .مم املتحدة للطفولة، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعومنظمة األ

اجلهود املشتركة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحـدة               )٣٩(
 .للطفولة، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 .راعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية األغذية العاملي، ومنظمة األغذية والزبرنامجاألعضاء هم  )٤٠(
 (,Common Procurement Team"٢٠١٠التقييم الذايت للمشروع الرائد لعـام  "، املشتركفريق املشتريات  )٤١(

"Self-Assessment of the 2010 Pilot"( ،)باللغة اإلنكليزية( ٢، الصفحة )٢٠١١أبريل /نيسان(. 
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وحبلـول هنايـة    . ريات واجلهات الطالبة يف مجيـع الوكـاالت       املستفادة بني إدارة املشت   
، كانت الوكاالت الثالث الكائنة مقراهتا يف روما مجيعا تـستعمل نفـس             ٢٠١٢ العام

براجميات تقدمي العطاءات اإللكترونية واملوقع الشبكي لتسجيل موردي قاعـدة بيانـات            
  .ة بيانات بائعيهاموردي األمم املتحدة يف السوق العاملية بغرض جتميع قاعد

  جنيف
تفاوض فريق أنشطة الشراء املشترك على خصومات كبرية يف األسعار من خـالل               

االتفاقات الطويلة األجل بشأن بنود مثل خدمات وكالء السفر، وخـدمات الكهربـاء،             
، ٢٠١١ويف عام   . واملياه، والربيد، وحامل احلقيبة، وخدمات اهلاتف احملمول، وكثري غريها        

التقديرات إىل أن أسعار تذاكر السفر اجلوي اليت توصل إليها الفريق عـن طريـق               أشارت  
.  ماليني فرنـك سويـسري     ٨ من أعضائه تكاليف تزيد قيمتها عن        ١١التفاوض جنبت   

تكن األسعار ستكون مؤاتية بنفس الدرجة لو أن األعضاء تفاوضـوا منفـردين مـع                ومل
ليت مت جتنبها من خالل االتفاقـات الطويلـة         وقدرت التكلفة اإلمجالية ا   . شركات الطريان 

.  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة       ٣٠ مبا يقارب    ٢٠١١األجل املشتركة لعام    
 مـن مـشاريع     ١٤، تعاون الفريق، حمرزا نتائج تدعو لإلعجاب، مع حنو          ٢٠١٢ ويف عام 
االت، ولـوازم   وحتققت فوائد كبرية يف جماالت تكنولوجيا املعلومـات واالتـص         . الشراء

  .)٤٢(املكاتب، والورق، وسلع وخدمات أخرى
  كوبنهاغن
جنحت الوكاالت اليت هلا مقرات يف كوبنهاغن يف إبرام اتفاقات طويلة األجـل               

ومل تقتصر هذه العقود على كوبنـهاغن بـل         . مشتركة للشحن وتأمني الشحن البحري    
. ا من مؤسسات األمم املتحدةكانت مفتوحة الستخدام املكاتب اإلقليمية والقطرية وغريه

فعلى سبيل املثال، كانت منظمة األغذية والزراعة جزءا من عملية مشتركة اللتماس تقدمي             
 أفضل بكثري مما كان ميكن وأتاح الشراء املشترك أسعاراً. العطاءات لتأمني الشحن البحري  

لـيت توجـد    اف إىل ذلك أن الوكاالت ا     ضي. التفاوض بشأنه من ِقبل املؤسسات منفردة     
 لكي تشترك يف شراء مجلة أشـياء مـن بينـها            مقراهتا يف كوبنهاغن تضع اخلطط أيضاً     

    .خدمات النظافة والكهرباء
والحظ املفتشان أن التعاون من خالل االتفاقات الطويلـة األجـل املـشتركة يف                -٩٥

ـ             دة اإلمنـائي   نيويورك بني مكاتب مقار األمانة العامة لألمم املتحدة وبرنامج األمـم املتح
فاشـتركت  . وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ال يكاد يذكر          

عدة مؤسسات يف شراء خدمات إدارة السفر وخدمات الربيد وحامل احلقيبة، وتصدرهتا يف             
وفيما عدا ذلك، كان التعاون أميل إىل االقتصار على حتقيق وفـورات            . ذلك األمانة العامة  

  .مال كل مؤسسة التفاقات األخرىباستع
__________  

 CPAG, draft annual report (٢٠١١رير السنوي لعام ـ التقروعـفريق أنشطة املشتريات املشتركة، مش )٤٢(

for 2011( ١٥، الصفحة)  اإلنكليزيةباللغة.( 
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  التحديات    
تبني املفتشان من خالل املقابالت واالستبيان عددا من التحـديات الـيت تواجـه                -٩٦

فإجراءات الشراء وقواعـده املختلفـة يف       . املشتريات املشتركة والشراء التعاوين بوجه عام     
 غـري أن بعـض العوائـق        .املنظومة تشكل عوائق وحتد من تطبيق عمليات الشراء التعاونية        

ترتبط مباشرة بالقواعد واإلجراءات وإمنا ترتبط بثقافة التشغيل يف املؤسسات، الـيت قـد               ال
ويف هذا السياق، تتمثل    . تسمح بالتعاون املفتوح، وتفضل بدال منه الرقابة املؤسسية الدقيقة         ال

 اليت على قدر كبري مـن       املشترياتالختالفات يف فلسفة التشغيل بني      ا: بعض العوائق فيما يلي   
كالـسلف، علـى سـبيل      (املركزية واملشتريات الالمركزية؛ واالختالفات يف طريقة التمويل        

  .؛ وعدم التواؤم يف نظم املعلومات واالتصاالت ويف نظم احلسابات املستحقة الدفع)املثال

  عملية توحيد املواصفات املستنفدة للوقت    
بالت، وخاصة من اجلهات الطالبـة، أن الوقـت         أكد غالبية من أجريت معهم مقا       -٩٧

الذي ينفق يف توحيد املواصفات ميثل العقبة الرئيسية اليت حتـول دون األخـذ باالتفاقـات                
 ما يستغرق التوفيق بـني اآلراء واالحتياجـات املتنافـسة           فكثرياً. املشتركة الطويلة األجل  

 يف احلجم والتكوين     كبرياً تفاوت تفاوتاً ، وال سيما ألهنا ت     طويالً ملؤسسات األمم املتحدة وقتاً   
يقـول اجلميـع إن هلـم       ": وعلى حد قول أحد الذين أجريت معهم مقـابالت        . والوالية

فإذا سألت مخس إدارات خمتلفة لتكنولوجيا املعلومات عن املواصفات اليت          . احتياجات خمتلفة 
كر بعضهم أن الكفاءات  وذ".تشترطها للحاسوب املكتيب، ستتلقى مخس إجابات خمتلفة متاماً    

والوفورات اليت يرجى أن تتأتى عن طريق االتفاق املشترك تنال منها عملية توحيد املواصفات         
  ).اليت تستغرق يف بعض احلاالت من سنة إىل سنتني(املستنفدة للوقت واملوارد 

ومع ذلك، فلكي يكون العرض جذابا للموّرد، كان من املهم أن جيري شراء نفس                -٩٨
غري أنه كان ال يزال من املمكن إصدار طلب مشترك لتقدمي           . ع واخلدمات قدر اإلمكان   السل

العروض مع اختالف االحتياجات، ما دامت وثائق الطلب حتدد بوضوح أن مؤسسات األمم            
املتحدة املعنية تشترك يف التماس تقدمي العروض لسد احتياجاهتا بغية احلد مـن التكـاليف               

ويـتعني أن   . ختفيضات على أساس التقديرات اجملمعة حلجم طلباهتا      اإلدارية واحلصول على    
تشتمل على مرفقات حتدد فيها بوضوح االشتراطات التقنية اخلاصة لكل مؤسسة، وتشري إىل             

  . احلجم احملتمل لكل من األصناف أو فئات األصناف املطلوبة

  ام العمليةأوجه عدم الكفاءة اليت تنجم عن ممارسة منح عقود منفصلة بعد إمت    
أن تصدر املؤسسات   تقوم املمارسة املعتادة يف منظومة األمم املتحدة حىت اآلن على             -٩٩

 مع املوّرد الذي يقع عليه االختيـار   منفصالً على أن تربم كل منها عقداً      اًطلب شراء مشترك  
 كيانـاً ويقدم فريق املشتريات املشترك نفسه للسوق بصفته        . بعد إمتام عملية تقدمي العطاءات    

 خالل عملية املناقصة ولكنه ينقسم إىل كيانات منفصلة ألجل التوقيـع علـى عقـد      واحداً
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فعلى سبيل املثال، أبرم أعضاء فريق أنشطة الشراء املشتركة . )٤٣(االتفاق طويل األجل وإدارته   
، ومن مث شرعت كل مؤسسة على       ٢٠١١ طويل األجل خلدمات إدارة السفر يف عام         اتفاقاً

وذكر من أجريـت    .  لسياسات خمتلفة خبصوص السفر    وقيع العقود مع املتعهد وفقاً    حدة يف ت  
معهم مقابالت أن هذا التعقيد اإلضايف أسهم يف ارتكاب املتعهد عـدة أخطـاء يف حجـز              

عالوة على ذلك، أشار املوردون يف إجاباهتم اليت نقلوها إىل فريق           . التذاكر يف بداية االتفاق   
  .روما بشأن هذه العملية إىل أهنم وجدوها مربكةاملشتريات املشترك يف 

والحظ املفتشان أن هذا يضع مقدمي العروض يف موقف غري عـادل، ألن مقـدم                 -١٠٠
العرض ال ميكن أن ُيمنح سوى عقد واحد لدى إرساء العقود ويتعني عليه أن يتفاوض على                

 فيكون ذلك مبثابـة     .شروط عقود إضافية مع املؤسسات األخرى يف عملية الشراء املشتركة         
ففي كوبنهاغن، نـتج عـن      . مثبط لتقدمي العطاءات التنافسية وقد يضر مبصداقية املؤسسات       

 خمتلفة، بعضها أفضل    عرض مشترك للتأمني الصحي أن املوّرد عرض على الوكاالت أسعاراً         
وأوضح من أجريت معهم مقابالت أن املوّردين يـسيطرون علـى الـسوق             . من األخرى 
  .فتت سياسات األمم املتحدةويعلمون بت

ووجد املفتشان أن أحد احللول يتمثل يف أن توقع الوكالة الرئيسية العقـد وتنفـذه            -١٠١
والحظا أن البنـك الـدويل واملفوضـية        . بالنيابة عن مجيع املؤسسات املشاركة يف املناقصة      

. يف موقع كل منهما    ما يعمالن مبثابة وكالة رئيسية ألغراض الشراء املشترك          األوروبية كثرياً 
 وبوصف كـل منـهما      ،)٤٤(وهلاتني املنظمتني مذكرة تفاهم مع نظرائهما يف املوقع اجلغرايف        

  .الوكالة الرئيسية فهي توقع على العقد وتديره بالنيابة عن املؤسسات األخرى

  اختالف أحكام العقود وشروطها العامة    
  ما تشكل  الشراء منفردة، أحياناً  وحىت حني تضطلع مؤسسات األمم املتحدة بعمليات          -١٠٢

وقال عدة أشخاص   . أحكام عقودها وشروطها العامة عائقا دون إبرام اتفاقات طويلة األجل         
ممن أجريت معهم املقابالت إهنم واجهوا صعوبات يف جعل املوردين يوافقون على األحكام             

وإن املـوّردين يف    والشروط العامة لعقود مؤسساهتم، وخاصة فيما يتعلق بشروط املسؤولية،          
وأوضع من أجريت معهم مقابالت مـن       . بعض األحيان انسحبوا من املناقصة نتيجة لذلك      

املفوضية األوروبية أنه كانت لديهم قبل ذلك شروط غري حمدودة للمسؤولية ولكنهم وجدوا             
ونتيجة لذلك، أدخلوا شروطا ملسؤولية     . أهنم يتلقون عروضا غري كافية بسبب تلك الشروط       

  .دة تساوي ثالثة أمثال قيمة العقدحمد
__________  

 .٥، الصفحة "التقييم الذايت"، املشتركفريق املشتريات  )٤٣(
فيما يتعلق بالبنك الدويل، كانت تلك هي املؤسسات األخرى التابعة جملموعة البنك الدويل ومنظمة الصحة                )٤٤(

ريكية، وبالنسبة للمفوضية األوروبية، كانت تشمل سبع مؤسسات رمسيـة لالحتـاد األورويب             للبلدان األم 
الربملان األورويب، واجمللس األورويب، واجمللس، واملفوضية األوروبية، وحمكمة العدل، واملصرف املركـزي            (

 .وبعض جهات أخرى) األورويب، وديوان مراجعي احلسابات
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وذكر من أجريت معهم مقابالت أن اختالف األحكام والـشروط العامـة بـني                -١٠٣
وقد يدفع املـوّردين    . املؤسسات يعقّد مفاوضات التعاقد وجيعل التنفيذ أصعب على املوّردين        

ومن الدروس . هاإىل املوافقة على جمموعة من األحكام والشروط العامة دون املوافقة على غري     
املستفادة يف هذا الصدد إرفاق األحكام والشروط العامة جلميع املؤسسات املشاركة يف عملية  

  .الشراء املشتركة بوثائق املناقصة، لكي يكون مقدمو العروض على بّينة منها منذ البداية
تفـق  غري أن املفتشْين الحظا أن العقد املوحد الذي يشتمل على جمموعة واحـدة م       -١٠٤

عليها من األحكام والشروط العامة من شأنه أن ميثل مواءمة فعلية وأن جيعل عمليـة تقـدمي          
وهو ينطوي على إجراء حتليل للـشروط اإللزاميـة      . العطاءات املشتركة أكثر كفاءة وفعالية    

وقد أوصى فريق املشتريات املشترك يف روما جلنة التنسيق         . املوحدة والتوفيق بني املسؤوليات   
املكتب القانوين لكل منظمة ] الوكاالت[توجه اإلدارة العليا يف "شتركة بني املؤسسات بأن   امل

  . )٤٥("إىل العمل عن كثب مع موظفي فريق املشتريات املشترك على إعداد عقد موحد
وباإلضافة إىل ذلك، يضطلع الفريق العامل املعين بالتنسيق التابع لشبكة املـشتريات              -١٠٥

وقُّدم اقتراح إىل الشبكة    . ألحكام والشروط العامة ألعضاء شبكة املشتريات     بعملية لتوحيد ا  
القانونية التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى إلقراره، ولكن من أجريت معهم املقـابالت             

وُيقترح بدال من ذلك أن تستخدم مجيع     . ذكروا أن من غري احملتمل إقراره يف أي وقت قريب         
. ة األمم املتحدة األحكام والشروط العامة لألمانة العامة لألمم املتحـدة     املؤسسات يف منظوم  

أن جيري إعداد واستخدام عقد موحد وأحكـام وشـروط عامـة      ويقترح املفتشان بقوة    
وباإلشارة إىل الفوائد املتأتية من أحكام العقود       . موحدة لتيسري عمليات الشراء التعاونية    

بقوة الشبكة القانونية املشتركة بني الوكاالت علـى        وشروطها العامة املنسقة، يشجعان     
 إىل  اإلسراع يف العمل املوجه حنو املواءمة بني األحكام والشروط العامة للعقود اسـتناداً            

  .املخاطر املشتركة اليت تواجه مؤسسات األمم املتحدة

  االستعراضات الداخلية املنفصلة للعقود املمنوحة    
شترك، يشترط يف كثري من املؤسسات أن تـستعرض جلـان           وبعد عملية الشراء امل     -١٠٦

. العقود العقد املعين باإلضافة إىل االستعراض الذي جتريه جلة العقود التابعة للوكالة الرئيـسية  
وقال من أجريت معهم مقابالت إن االستعراضات الثانوية املنفصلة من جانب املؤسـسات             

عملية، إطالة كبرية وتكون مبثابة عامل مثـبط  كل على حدة تطيل أمد العملية، من الوجهة ال 
ومن احللول لذلك أن تكون للمؤسسات عقود منفصلة على أن تتخلـى عـن              . للموّردين

، أوصـت شـبكة     ٢٠١١سـبتمرب   /ويف أيلول . االستعراض الداخلي الثانوي للمشتريات   
ض الثـانوي   املشتريات أعضاءها بأن حيددوا الشروط اليت ميكن مبوجبها التخلي عن االستعرا          

املنظمات اليت ردت علـى اسـتبيان       )  يف املائة  ٤٣(غري أن ما يقل عن نصف       . للمشتريات
__________  

 .٦، الصفحة "قييم الذايتالت"، املشتركفريق املشتريات  )٤٥(
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والحظ املفتشان أن من املمارسـات      . وحدة التفتيش املشتركة قالت إن التخلي مطبق لديها       
اجليدة، يف حالة التخلي عن االستعراض الثانوي للمشتريات، أن تقوم الوكالـة الرئيـسية              

  .ؤسسات األخرى بصفة مراقبني أو مشاركني يف عملية االستعراض اليت جتريهابإشراك امل

  التخلي عن االستعراض الثانوي من جانب جلنة استعراض العقود
ذكر دليل مشتريات منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة على وجه التحديد أن        

اض الوكالـة الرئيـسية     الطلبات املشتركة لتقدمي العروض ال ختضع إال لشروط اسـتعر         
ويشتمل الدليل على بند ينص على أن يعيد موظفو املنظمـة اسـتخدام             ). ٣٩الصفحة  (

نتائج املناقصات اليت جتريها مؤسسات األمم املتحدة األخرى شريطة أن يكون العقد قـد            
أُرسي يف العام السابق، وأن تكون الشروط وعرض املوّرد يف جوهرها كمـا هـي، وأن       

  .د أحكام وشروط منظمة األغذية والزراعةيقبل املوّر

ويـرى  . موحدة الستعراض املشتريات  /ومن احللول األخرى أن تنشأ جلنة مشتركة        -١٠٧
املفتشان أن هذه اللجنة، إذا أخذت بسياسات متوائمة وإجراءات متكاملة، مـن شـأهنا أن               

ـ     . تيسر تعاون األمم املتحدة يف جمال الشراء       شتريات املـشترك يف    وقد أوصى بذلك فريق امل
منـسقة إلرسـاء    /إجراءات مبسطة ... تطبيق  "روما، الذي اقترح أن تنظر اإلدارة العليا يف         

  . )٤٦("التفويض بتوقيع وحيد على العقد" و"عقود فريق املشتريات املشترك
قد حتد العوائق اليت تشكلها خمتلف اإلجراءات والقواعد املتعلقة بالشراء من تطبيـق               -١٠٨

لجان املشتركة، ألن أعضاء اللجنة سيحتاجون إىل التدريب على عمليـة الـشراء يف           نظام ال 
عالوة على ذلك، يلزم أن تسمح أنظمة الشراء وقواعده يف املؤسسات           . املؤسسات األخرى 

وتفرض االختالفـات يف    . بالشراء املشترك، وبتطبيق أنظمة وقواعد الشراء للوكالة الرئيسية       
 على التعاون، وال سيما على       قيوداً أو السلطة املالية أيضاً   /راء و مستويات تفويض سلطة الش   

ومتثل أحد الشواغل األخرى اليت أثريت خـالل املقـابالت يف أن بعـض              . الصعيد امليداين 
املؤسسات ال حتبذ التنازل عن االستعراضات الثانوية بسبب خمـاوف مقترنـة مبـستويات              

ل عوائق تعترض فعالية الشراء التعاوين؛ غري أنه        وكل هذه تشك  . الضوابط واملساءلة الداخلية  
بالتعاون الوثيق وتوسيع نطاق املشاركة يف هذه العملية، واملواءمة بني القواعد واإلجراءات،            

  .ميكن التغلب على هذه القيود

  الطريق إىل األمام    
مل تزد نسبة املؤسسات اليت رأت أن املـستوى احلـايل للتعـاون املـشترك بـني                -١٠٩

 يف املائة من اليت ردت علـى        ٣٢يف استعمال االتفاقات الطويلة األجل كاف عن         وكاالتال
مـن حيـث    ("األصناف العشرة األوىل  "    ب، الذي يتضمن قائمة     ٨ويبني اجلدول   . االستبيان

__________  
 .٧و٦، الصفحتان "التقييم الذايت"، املشتركفريق املشتريات  )٤٦(
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اليت اشترهتا مؤسسات منظومة األمم املتحـدة خـالل         )  الواليات املتحدة  قيمتها بدوالرات 
املؤسسات أوجه شبه كثرية يف إنفاقها على املشتريات وأنه يتركـز           ، أن بني    )٤٧(٢٠١١ عام

ويقدم اجلدول عدد املؤسسات اليت كانت السلعة أو اخلدمة املعنيـة بـني             . يف عدة أصناف  
 الـسلع واخلـدمات الـيت       ٩ويتضمن اجلدول   .  جماالت إلنفاقها على املشتريات    ١٠ أعلى

حدة أكثر من غريها ألغـراض االتفاقـات        اقترحتها املؤسسات اليت ردت على استبيان الو      
ويبني اجلدوالن عدد اجملاالت اليت ميكن فيها ملؤسـسات منظومـة     . الطويلة األجل املشتركة  

وكثري من األصـناف العـشرة األوىل للمـشتريات يف          . األمم املتحدة أن تشترك يف الشراء     
ملة للشراء التعاوين عن    املنظومة، كما يتبني من اجلدولني، تقترحها املؤسسات كمجاالت حمت        

  .تفاقات املشتركةطريق اال

  ٨اجلدول 
الفئات العشر األوىل من السلع واخلدمات اليت اشترهتا منظومة         

)٤٨(املتحدة األمم
  

  ٩ اجلدول 
اليت اقترحتـها   الفئات العشر األوىل من السلع واخلدمات       
  )٤٩(املؤسسات لالتفاقات الطويلة األجل املشتركة

 السلع واخلدمات

عدد املؤسسات اليت تضع هـذه      
 ١٠اخلدمة يف قائمة أكرب     /لعةالس

  جماالت لإلنفاق على املشتريات

 اليت تتصدر   ١٠    لالسلع واخلدمات   
القائمة املقترحة لالتفاقات الطويلـة     

 األجل املشتركة

عدد املؤسسات الـيت    
 /اقترحت هذه الـسلعة   

ــات  ــة لالتفاق اخلدم
 الطويلة األجل املشتركة

 ٨ أجهزة وبرامج تكنولوجيا املعلومات  ١٠ امج تكنولوجيا املعلوماتأجهزة وبر

 ٧ )وقطع الغيار(املركبات   ٨ اآلالت/صيانة وإصالح املباين

اخلــدمات اإلنــشائية واهلندســية 
 واملعمارية

 ٧ تراخيص الرباجميات  ٨

 ٦ أثاث املكاتب  ٧ استئجار املباين واملعدات

 ٥ خدمات إدارة السفر  ٧ السفر

 ٥ اللوازم املكتبية  ٦ خدمات الطباعة والنشر

 ٤ خدمات النظافة  ٦ )وقطع الغيار(املركبات 

 ٣ خدمات األمن  ٦ املعدات الطبية

اخلدمات االستـشارية يف جمـال      
 تكنولوجيا املعلومات

٥  
اخلدمات االستـشارية يف جمـال      

 تكنولوجيا املعلومات
٣ 

 ٢  التدريب  ٥ املؤمترات وحلقات العمل

__________  
 املتحدة خلدمات املشاريع، التقرير اإلحصائي السنوي عن أنشطة الشراء اليت اضطلعت هبـا              األمممن مكتب    ) ٤٧(

، )Annual Statistical Report on United Nations Procurement 2011 (٢٠١١منظومة األمم املتحدة يف عام 
 ). باللغة اإلنكليزية (١٠٨-١٠٣الصفحات 

 .نفسهاملرجع  )٤٨(
 . خالل الردود على استبيان وحدة التفتيش املشتركةمنمعلومات مقدمة  )٤٩(
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وجتلت يف املقابالت والردود على االستبيان إمكانية قيام مؤسسات األمم املتحـدة              -١١٠
، وال سيما من خـالل اسـتخدام االتفاقـات          )٥٠(بعمل املزيد يف جمال املشتريات التعاونية     

وأعربت معظم مؤسسات املنظومة عن استعدادها إلبرام مزيد مـن         . املشتركة الطويلة األجل  
 املشتركة يف جماالت كثرية، وخاصة يف جماالت أجهزة تكنولوجيا املعلومات،           هذه االتفاقات 

ويف حالة تراخيص صيانة نظم التخطيط املركزي للموارد، ذكرت         . والرباجميات، واملركبات 
عدة مؤسسات أن جتميع احلجم من أجل احلصول على خصم أكرب من شأنه أن يفيد اجلميع، 

. ري، هتيمن عليه شركتان ومتليان الـشروط واألحكـام        ولكنها اعترفت بأن السوق احتكا    
ورفض املوّردون طلبات بعض املؤسسات اليت حاولت احلصول على ختفيضات مطبقة علـى      

وكان هذا على أساس أن مؤسسات األمم املتحدة هلا هيئـات           . نطاق منظومة األمم املتحدة   
شار بعض مـن أجريـت معهـم        وأ.  واحداً  مالياً إدارية وتشريعية وال تعمل بصفتها كياناً     

 إىل أن املؤسسات تعمل داخل أطر زمنية خمتلفة وأن هذا حيـول دون القيـام     مقابالت أيضاً 
. بعمليات شراء مشتركة، ألهنا ال تكون مجيعا مستعدة لطرح املناقـصات يف ذات الوقـت              
ـ              ال ويشجع املفتشان املؤسسات على املثابرة يف جهودها من أجل التنسيق والتفاوض يف جم

  .تراخيص الرباجميات

  مبادرة اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى للشراء املشترك يف جمال املركبات
، كانت قد أنشأت فريقا     ٢٠١٠حني اجتمع املفتشان بشبكة املشتريات يف عام          

ومتثـل  . للنظر يف مسألة الشراء التعاوين للمركبات من جانب مؤسسات األمم املتحـدة           
 مليون دوالر من دوالرات الواليات      ٣٠٠ذا يف أن األمم املتحدة تنفق       األساس املنطقي هل  

املتحدة على املركبات من خالل جمموعة متنوعة من االتفاقات الطويلة األجل وعمليـات         
فثمة فرصة ساحنة ألن تزيد األمم املتحدة وفورات احلجم وحتـد مـن             . الشراء الفوري 

وأوصى املفتشان يف مـذكرة وحـدة       . التعاوناالزدواجية عن طريق التوحيد واملزيد من       
تركة عن إصالح نظام املشتريات بأن تعّجل املؤسسات بذل جهودها للتعاون           شالتفتيش امل 

  .)٥١(من أجل وضع استراتيجية مشتركة لشراء املركبات
ويف وقت إعداد هذا التقرير، مل يكن قد اكتمل بعد مشروع الـشراء التعـاوين                 
 الستراتيجية  جييملشروع بنهج تدرجيي للتمكني من اإلعداد التدر      وأخذ هذا ا  . للمركبات

تقتضي املرحلة األوىل منه مجع البيانات وإجراء دراسة جـدوى،          :شاملة لشراء املركبات
__________  

املشتريات التعاونيـة   ]  الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق التابع ملنظومة األمم املتحدة        جملس[ينبغي أن حيدد    " )٥٠(
ل شبكة املشتريات التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، وأن يبدأ يف تطويرهـا             بشكل استباقي، من خال   

ويزيدها إىل احلد األقصى فيما بني املؤسسات هبدف االستفادة من قوة الشراء اإلمجاليـة ملنظومـة األمـم      
ـ       . املتحدة ا عـن مناقـشة   وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي أن تدرج شبكة املشتريات بندا ثابتا يف جدول أعماهل

 ).باللغة اإلنكليزية() ١٧، التوصية JIU/NOTE/2011/1 (".الفرص اإلضافية والتعرف عليها
)٥١( JIU/NOTE/2011/1 ،٢٤٩ الفقرة. 
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تبين األساس االقتصادي العام، وتقتضي الثانية إعداد إطار موحد لشراء املركبات واعتماد            
مشروع فتتمثل يف إجناز اإلطار وتنفيذه واتباع طريقـة         أما املرحلة اخلتامية لل   . هذا اإلطار 

وتقرر إكمال املرحلة األوىل يف الربـع       . جديدة لشراء املركبات يف منظومة األمم املتحدة      
  .ويقترح املفتشان اإلسراع هبذه املبادرة. ٢٠١٣ األول من عام

  

ه يف قيادة عملية    يعترف املفتشان بوجود دور ملؤسسات األمم املتحدة الكربى تؤدي          -١١١
وينبغي ملؤسسات األمم املتحدة ذات أحجام املشتريات الكبرية أن توزع          . الشراء املشترك 

مبادراهتا اخلاصة باملشتريات على املؤسسات األخرى يف املنظومة قبـل عمليـة طـرح              
وهـذه  . العطاءات، لقياس اهتمام اآلخرين باالنضمام لعملية الشراء ولتيسري مشاركتهم        

  .)٥٢(سة مطبقة بالفعل من جانب املفوضية األوروبيةاملمار
ولدى ختصيص الوقت واملوارد لتوحيد املواصفات، وعند استخدام عقـد منفـرد،              -١١٢

أو اتباع إجراءات منسقة إلرساء العقود، ينبغي       /األخذ بنفس األحكام والشروط العامة، و      أو
هذا الصدد مبخاطر عدم زيادة منافع      موازنة املخاطر اليت تواجهها مؤسسات األمم املتحدة يف         

)  يف املائة  ٣٣(ومل تذكر سوى ثلث مؤسسات املنظومة       . املشتريات املشتركة إىل احلد األمثل    
انظر املرفـق   (إهنا جتري حتليال لتكاليف ومنافع التعاون مع مؤسسات األمم املتحدة األخرى            

شتريات املشتركة على نطـاق     ومن شأن اتباع هنج مشترك لقياس تكاليف ومنافع امل        ). الثاين
  .منظومة األمم املتحدة أن ييّسر اختاذ القرار يف هذا الصدد

استخدام االتفاقات الطويلة األجـل القائمـة اخلاصـة مبؤسـسات األمـم               -باء  
  األخرى  املتحدة
أشارت مؤسسات األمم املتحدة، يف املقابالت والـردود علـى االسـتبيان، إىل                -١١٣

 لالتفاقات الطويلة األجل للمؤسسات األخرى، على سـبيل املثـال يف            استخدامها املتكرر 
جماالت إدارة خدمات السفر، والورق، والقرطاسية، والنظافة، واألمن، وأجهزة تكنولوجيـا         
املعلومات، والفنادق والسكن، وأعمال املصارف، وخدمات االتصال اهلاتفي، والطباعـة،          

غري أنه مل توجـد     . ت االستشارية، واألثاث املكتيب   وخدمات الربيد وحامل احلقيبة، واخلدما    
وميكن للمؤسسة  . عادة إحصاءات ملموسة فيما يتعلق باستخدام اتفاقات املؤسسات األخرى        

اليت تريد استخدام اتفاق طويل األجل ملؤسسة أخرى إما أن تشتري على أساس ذلك االتفاق 

__________  
عندما حيتمل أن يكون إجراء للمشتريات مثريا الهتمام عدة مؤسسات، ينبغي أن تتصل املؤسسة الرئيسية               " )٥٢(

وينبغي أن تزود املؤسسة الرئيـسية املؤسـسات        . باملشاركة باملؤسسات األخرى لالستفسار عن اهتمامها    
املفوضـية  . "اإلمدادات اليت سيجري شراؤها بالعقد املقبل واملوعد النهائي للرد        /األخرى بوصف للخدمات  

تـشرين  (األوروبية، تعميم بشأن الدعوات املشتركة بني املؤسسات إىل تقدمي العطاءات وإبـرام العقـود               
 .٢، الصفحة )٢٠١١أكتوبر /األول
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لبات اليت قامت هبا املؤسسة األخـرى       مباشرة، أو أن تستخدم نتائج عملية التماس تقدمي الط        
  .إلبرام اتفاقها اخلاص الطويل األجل مع املوّرد

ومن خالل إجراء املقابالت واالستعراض املكتيب، حدد املفتشان املزايا والتحـديات             -١١٤
  :الرئيسية هلذا النموذج فيما يلي

  ١٠اجلدول 
اخلاصة مبؤسسات األمم     األجل املزايا والتحديات الرئيسية الستخدام االتفاقات الطويلة     

  املتحدة األخرى
 التحديات املزايا

اخلفض يف تكاليف املعامالت لتجنب       •
القيام بعملية إضافية لطرح املناقصات     
واالستعراض وإرساء العقـود علـى      

 ؛أساس االتفاق الطويل األجل

التأكد من أن السلع أو اخلدمات موضـوع      •
 ما تطلبه العقد األويل هي إىل حد كبري نفس

 ؛الوكاالت األخرى أو مماثل له

ميكن للمؤسسة االستفادة من األسعار       •
. التفضيلية اليت مت بالفعل التوصل إليها     

 بـصفة خاصـة     وكان هذا مفيـداً   
 اليت مل يكن للمؤسسات األصغر حجماً

لديها احلجم الكايف للتفـاوض علـى       
 ؛ختفيضات كبرية يف األسعار

 خالل اسـتخدام    مل يكن احلجم املضاف من      •
االتفاقات الطويلة األجل ملؤسسات أخـرى      
عادة يؤخذ يف االعتبار للحصول على مزيـد        

 ؛من التخفيضات يف األسعار

ميكن للمؤسسة أن تستفيد خبربة اآلخرين        •
 .يف شراء سلع أو خدمات معينة

قد ال يوافق املوّرد علـى مـنح األحكـام            •
 ؛والشروط ملؤسسات األمم املتحدة األخرى

يف حالة االتفاقات الطويلـة األجـل ذات          • 
القيمة اليت ال ميكن جتاوزها، قد حتجم اجلهة        
صاحبة االتفاق عن اقتـسامه إذا أضـاف        
استخدامه من جانب املؤسسة األخرى إىل      

 ؛القيمة القصوى

يف حاالت الطوارئ أو الطلب املرتفع، تتمتع         • 
ة اجلهة صاحبة االتفاق الطويل األجل باألولوي     

 .يف احلصول على السلعة أو اخلدمة املعنية

ووجد املفتشان أن االتفاقات الطويلة األجل مناسبة الستخدام املؤسسات األخـرى             -١١٥
غري أنه ُوجـد أن اسـتخدام   . ألهنا تتيح قوة تفاوضية أكرب وفرصة لالستفادة حبجم املشتريات        

 عندما لشراء املشترك خيارا صاحلا أواتفاقات املؤسسات أخرى يتسم بالكفاءة عندما ال يكون ا       
ويف كل حالة، يلزم أن تقّيم      . تكون لدى املؤسسات اليت تريد استخدامها أحجام غري كبرية        
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املؤسسات تكاليف استخدام اتفاقات املؤسسات األخرى ومنافعه، وتتحقق مـن أن العقـد     
رح مناقصة فرديـة    األصلي املزمع استخدامه ما زال ساريا ويتيح سعرا وشروطا أفضل من ط           

وبعبارة أخرى، ال ينبغي االستعانة باستخدام االتفاقات الطويلة األجل ملؤسـسات           . حمتملة
  .أخرى كتدبري لتجنب القيام بعملية شراء تنافسية

  ممارسات جيدة    
اشتمل دليل توريد اليونيسيف على شرط أن تفحص اجلهات الطالبة االتفاقات الطويلـة       -١١٦

وكذلك يوجه دليل مشتريات األمانة العامة لألمـم        . )٥٣( جديداً ل أن تربم اتفاقاً   األجل القائمة قب  
مل تقدم اجلهة    املتحدة إىل إتاحة عقود النظم بوجه عام الستخدام منظومة األمم املتحدة برمتها، ما            

وبناء على ذلك، قد يـستفيد      . الطالبة أسبابا وجيهة تربر اقتصارها على أجزاء معينة من املنظومة         
  .)٥٤(مقر األمم املتحدة وبعثاهتا امليدانية، وبعض كيانات األمم املتحدة األخرى من هذه العقود

سواء يف وثائق التماس تقدمي العروض      (ويقترح املفتشان إدراج شرط من البداية         -١١٧
متنح نفس الترتيبات التعاقدية ملؤسسات "ينص على أن ) أو يف عقد االتفاق الطويل األجل

 يف املائة من املؤسـسات الـيت ردت علـى           ٤٨ومل تذكر سوى    . "تحدة األخرى األمم امل 
االستبيان أهنا تدرج بصفة منهجية يف اتفاقاهتا الطويلة األجل بندا يسمح ملؤسسات األمـم              

 يف املائة   ١٥، ومل يتضمن هذا الشرط سوى       )انظر املرفق الثاين  (املتحدة األخرى باستخدامها    
  . حتليلهامن عقود العينة اليت جرى

  أمثلة للشروط اليت تتيح نفس الترتيبات التعاقدية ملؤسسات األمم املتحدة األخرى
مينح املتعاقد نفس األحكام والشروط املنصوص عليها       ": برنامج األغذية العاملي    

يف هذا االتفاق ألي كيان آخر يف منظومة األمم املتحدة يرغب يف العمل هبذه الشروط،                
  ".موافقة كتابية من مسؤويل برنامج األغذية العاملي املأذون هلم مبنحهابعد احلصول على 

] ٢٠[  ليعترف الطرفان بأن كيانات األمم املتحدة ا      ": األمانة العامة لألمم املتحدة     
 هلا، يف شـراء      بأحكام وشروط العقد ووفقاً    احملددة يف املرفق هاء هبذا العقد هلا احلق، رهناً        

... ويوافقـان علـى ذلـك     نات من السلع واخلدمات املرتبطة هبـا، حتتاجه تلك الكيا   ما
ختضع أي طلبات تقدم من جانب هذه الكيانات التابعة لألمم املتحدة للمبلـغ الـذي                وال
  ".٦ميكن جتاوزه الوارد يف املادة  ال

__________  
، على أساس احتياجات الشراء، عن البحث فيما إذا كان يوجـد             العقود مسؤوالً  موظفييكون كل من    " )٥٣(

 ". لالسـتخدام  اتفاق طويل األجل صادر عن أي من وكاالت األمم املتحدة األخرى، وما إذا كان مناسباً              
 األجل لوكاالت األمم املتحدة األخـرى استخدام االتفاقات الطويلة : DP 073إجراءات شعبة توريد اليونيسيف، 

)UNICEF Supply Division Procedures, DP 073: Using LTAs of other UN agencies(  ١-٣، املـادة 
 ).باللغة اإلنكليزية(

، ٠٢-٦، النـسخة احملدثـة      ٦، التنقـيح    )٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثاين (دليل مشتريات األمم املتحدة      )٥٤(
 .٩، الفقرة ٩-١٣ الفرع



JIU/REP/2013/1 

GE.13-01233 50 

ويف املقابالت اليت أجريت، علم املفتشان حبالة حديثة العهد أُبلغت فيهـا إحـدى                -١١٨
ت األمم املتحدة بأنه يتعني عليها أن تدفع رمسا إداريا للجهة صاحبة االتفاق الطويل              مؤسسا

وكان يف ذلك إجحاف بصفة خاصـة بـالنظر إىل أن           . األجل الذي كانت تريد استخدامه    
. املؤسسة الطالبة تتشاطر اتفاقاهتا الطويلة األجل عالنية مع املؤسسات األخرى يف املنظومـة            

ن تنظر مؤسسات األمم املتحدة يف عدم فرض أي رسوم على غريها مـن              ويشري املفتشان بأ  
  .املؤسسات يف مقابل استفادهتا باتفاقاهتا الطويلة األجل

خدام ومسع املفتشان، يف أثناء املقابالت، عن حاالت كثرية كان يـتم فيهـا اسـت                -١١٩
ـ       االتفاقات الطويلة األجل مل     أي أن   -اق  ؤسسات أخرى دون إبالغ املؤسسة صاحبة االتف

ويشري املفتشان على املؤسسات اليت تريد استخدام       . املؤسسات كانت تذهب رأسا إىل املوّرد     
اتفاقات املؤسسات أخرى بأن تتحقق مما إذا كان االتفاق املعين أعقب عملية شراء تنافسية،              

 أن  اًوينبغي للجهات الطالبة أيض   . حديثة) مبا فيها السعر  (وما إذا كانت األحكام والشروط      
  .تتصل باجلهة صاحبة االتفاق لتحصل منها على آخر نسخة من العقد وتؤكد األحكام والشروط

والحظ املفتشان أن معظم مؤسسات األمم املتحدة ال تسجل بطريقة منهجية عقود              -١٢٠
املؤسسات األخرى اليت تستخدمها، وليس هلا علم هبا وال باملؤسسات اليت تستخدم عقودها             

ن تضيع فرص لتجميع احلجم واملشتريات املشتركة بسبب نقـص املعلومـات            وميكن أ . هي
لذلك، يقترح املفتشان أن تتبادل مؤسسات األمم املتحدة فيما بينـها       . والتواصل يف املنظومة  

بانتظام قوائم تفصيلية باتفاقاهتا الطويلة األجل، لكي تتضح أكثر فرص اسـتخدام اتفاقـات           
وينبغي أن تعلم مؤسسات املنظومة من يـستخدم        . ء املشترك أو الشرا /املؤسسات األخرى و  

وينبغـي أن تـسجل املعلومـات       . اتفاقاهتا الطويلة األجل ومستوى احلجـم املـستخدم       
واإلحصاءات املتعلقة باستخدام اتفاقات املؤسسات األخرى واإلفادة هبا للمزيد من الرصـد            

  .والتحليل والدروس املستفادة
 مؤسسات األمم املتحدة من استخدام زيادة حجم        "عري املتدرج آليات التس "ومكنت    -١٢١

وأتاحت النظر يف حجم استفادة املؤسـسات مـن االتفاقـات        . املشتريات بعد منح العقود   
الطويلة األجل للمؤسسات األخرى بعد منح العقود بغرض حتقيق ختفيـضات تدرجييـة يف              

على بعض منـاذج لالتفاقـات      وأطلعهما األشخاص الذين أجريت معهم لقاءات       . األسعار
.  خمتلفة لألحجام املختلفة   وحتدد هذه العقود أسعاراً   . الطويلة األجل املركبة فيها هذه اآلليات     

وعندما تريد املؤسسات أن تستخدم اتفاقات مؤسسات أخرى، يضاف حجم مـشترياهتا،            
ـ    لذلك  . وإذا بلغت املستوى األعلى، مينحها املوّرد سعرا أقل        شروط ذات  ينبغي إدمـاج ال

الصلة يف االتفاقات الطويلة األجل ألغراض استخدام املؤسسات األخـرى والنظـر يف             
  . لتحقيق مزيد من الكفاءاتالتسعري على حنو متدرج تيسرياً
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  االستعانة مبؤسسات األمم املتحدة األخرى والشراء منها  -جيم  
األحيان، تطلب  وجد املفتشان أن إحدى مؤسسات األمم املتحدة كانت، يف بعض             -١٢٢

وميكـن أن   . إىل إحدى مؤسسات املنظومة األخرى أن تقوم ببعض أنشطة الشراء نيابة عنها           
وحيـدد االتفـاق    . يتم هذا من خالل وضع مذكرة تفاهم أو اتفاق شراكة لغرض التعاون           

وذكر . النطاق والشروط اليت يتعني مبوجبها شراء بعض السلع أو اخلدمات وميكن متديد أجله           
لذين أجريت معهم مقابالت أن هذا النموذج مفيد حني تكون السلع أو اخلدمات اليت     بعض ا 

سيجري شراؤها هي السلع األساسية ملؤسسة األمم املتحدة األخرى، أو عندما تتوافر لـدى            
  .تلك املؤسسة البنود املطلوبة

. حلاالتوأوصت شبكة املشتريات بالتنازل عن استعراض املشتريات الثانوي يف هذه ا            -١٢٣
والحـظ  . واعتربت أن فقدان السيطرة على عملية الشراء هو العيب الرئيسي يف هذا النموذج            

املفتشان أنه ميكن فرض رسوم املناولة والتخزين بالنسبة للمشتريات، مبا يعكس التكاليف العامة             
للجنـة  غـري أن ا . اإلدارية وخدمات إدارة املشاريع الداخلة يف شراء وتسليم السلع واخلدمات         

اإلدارية الرفيعة املستوى أشارت بعدم النظر إىل هذه الرسوم على أهنا تكاليف إضافية للمؤسسة              
  . تكاليف مقابل القيام بالشراءالطالبة، ألهنا كانت ستتكبد أيضاً

عالوة على ذلك، وخاصة بالنسبة ملكاتب املقر واملكاتب القطرية املوجـودة يف              -١٢٤
ر املؤسسات اليت تكون مشترياهتا صغرية احلجم يف االسـتعانة          نفس املكان، ينبغي أن تنظ    

وهذا مـن شـأنه أن يتـيح        . باملؤسسات األكرب يف أنشطتها اخلاصة باملشتريات برمتها      
  .وفورات كبرية للمؤسسات ذات املشتريات األصغر حجما

  تبادل املعلومات  -دال  
ل املعلومات فيما بني املؤسسات     رأى املفتشان أن احلد األدىن للتعاون يتمثل يف تباد          -١٢٥

ووجدا أنه ال يوجد هنج موحد جلمع املعلومات فيما يتعلق باالتفاقات           . التابعة لألمم املتحدة  
وتبّين للمفتشني وجود حيز كبري للتحسني يف تبادل قوائم . الطويلة األجل وتبادهلا يف املنظومة  

 واملناقصات والعقود القائمة على االتفاقات      البائعني، واملعلومات املتعلقة باملوردين احملتملني،    
  .الطويلة األجل ذاهتا

وحددت مجيع مؤسسات األمم املتحدة قاعدة بيانات موردي األمـم املتحـدة يف               -١٢٦
غري أن غالبية املؤسسات    . السوق العاملية بوصفها منصة تبادل املعلومات على نطاق املنظومة        

ستبيان، بأهنا ال تستخدم قاعـدة البيانـات لتبـادل          أفادت، يف املقابالت والردود على اال     
 يف املائة من املؤسسات اليت      ٤٣فلم تذكر سوى    . املعلومات بشأن االتفاقات الطويلة األجل    

ووجـد  ). انظر املرفق الثاين  (ردت على االستبيان أهنا أدرجت اتفاقاهتا على قاعدة البيانات          
، ٢٠١٢نـوفمرب   /ويف تشرين الثـاين   . مما ينبغي املفتشان أن االستفادة بقاعدة البيانات أقل       
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 كانت من املؤسسات    ١٠ مؤسسة قد وضعت اتفاقاهتا على قاعدة البيانات، منها          ١٤كانت  
 ٦٧٨وبلغ عدد االتفاقات الطويلة األجـل املدرجـة         . املشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة    

  . يف املائة منها قد انتهى أجلها٦٤؛ وكانت نسبة اتفاقاً
، ال ترغب   )التسعري، مثالً (وألسباب خمتلفة، من قبيل سرية املسائل املتعلقة بالعقود           -١٢٧

وقد . بعض املؤسسات يف تبادل بعض االتفاقات الطويلة األجل مع مجيع املؤسسات األخرى           
أدى هذا إىل نشر قائمة باالتفاقات الطويلة األجل على قاعدة بيانات موردي األمم املتحدة               

ومن األسباب األخرى لعدم اسـتخدام      .  من نشر فرادى العقود ذاهتا     املية، بدالً يف السوق الع  
وذكـرت  . قاعدة البيانات أهنا مل تكن مدجمة مع نظم ختطيط املوارد املؤسسية للمؤسسات           

عدة مؤسسات، مثل األمانة العامة لألمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة، أهنا تسعى لربط             
عالوة على ذلك، مل تتوافر توجيهات      . جيا املعلومات بقاعدة البيانات   نظمها اخلاصة بتكنولو  

وخـالل  . أو قواعد يتفق عليها اجلميع بشأن كيفية النشر يف قاعدة البيانات وما ُينشر فيها             
املقابالت، اعترف كثري من املسؤولني فعال بإمكانية عمل املزيد باستخدام قاعدة البيانات يف             

ة األجل؛ فعلى سبيل املثال، ميكن ملؤسسات األمم املتحدة أن تتبـادل            جمال االتفاقات الطويل  
وإن . خطط مشترياهتا وعقود اتفاقاهتا الطويلة األجل وتتعرف على الفرص املتاحة للتعـاون           

إنشاء بوابة إلكترونية دينامية هلذه االتفاقات، يطلع موظفو املشتريات من خالهلا على عقودها  
عالوة على ذلك،   . ييسر تبادل االتفاقات واالستخدام األمثل هلا     بشكل سريع، من شأنه أن      

بالنظر إىل أحجام مشتريات مؤسسات األمم املتحدة، ينبغي أن تكون هلا القدرة على برنامج              
تطبيقي شبكي للمشتريات على نطاق املنظومة بعد حتديد قواعد مشتركة لألعمال التجارية            

ابة على نسق نفس النهج الذي يستخدمه مكتب األمم         وميكن أن تكون البو   . واالتفاق عليها 
  .املتحدة خلدمات املشاريع يف خدمة موقع األمم املتحدة للشراء اإللكتروين

  اجلهود اليت تبذهلا شبكة املشتريات يف جمال التنسيق والشراء التعاوين  -هاء   
 /أيلـول (وأبلغ جملس إدارة شبكة املشتريات املفتشني بأنه قـد اضـطلع مـؤخرا          -١٢٨
بعملية للتخطيط االستراتيجي الطويل املدى لتحديد األهداف وترتيبها مـن          ) ٢٠١٢ سبتمرب

، مت حتديد اجملالني التاليني     "التنسيق"وضمن إطار   . حيث األولوية واالتفاق على خطط للعمل     
  :بوصفهما من اجملاالت ذات أولوية

ريات، مبا فيهـا وثـائق      تنسيق الوثائق والسياسات الرئيسية اخلاصة باملشت       )أ(  
املناقصات، واألحكام والشروط العامة، والنماذج، واملعايري األخالقيـة، ومنـاذج العقـود،       

  والوثائق األخرى ذات الصلة؛
وضع توجيهات بشأن مناذج لالتفاقات الطويلة األجل وأطـر مـشتركة             )ب(  

 .خرىالستخدمها واالطالع عليها، ولتيسري استخدام اتفاقات املؤسسات األ



JIU/REP/2013/1 

53 GE.13-01233 

تنسيق إجراءات وممارسة الـشراء     "وقدمت شبكة املشتريات اقتراحا مبشروع، عنوانه         -١٢٩
لشبكة املشتريات التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى من أجل دعم العمليات امليدانية، املرحلة             

للجنة اإلداريـة   ، لتنظر فيها اللجنة التوجيهية لتنسيق ممارسات األعمال التجارية التابعة           "الثانية
ومن نواتج املرحلة الثانية    . ومتت املوافقة على توقيتات وتكاليف هذا االقتراح      . الرفيعة املستوى 

جدوى ومزايا التنسيق بني الوثـائق القياسـية لطلـب تقـدمي             ..."    لللمشروع إجراء تقييم    
ـ           "م املتحـدة  العطاءات، وقوالب العقود النموذجية واألحكام والشروط العامة ملؤسسات األم

، ٢٠١٤وسيتمثل ناتج املرحلة الثالثة، اليت ُيتوقع أن تكـون يف أوائـل عـام               ). ٢الصفحة  (
املواءمة بني وثائق معينة، ومتابعة تنفيذ القرارات املتخذة يف املـرحلتني الـسابقتني مـن               " يف

 ).٤الصفحة  ("املشروع

 ذات اهتمام خاص غري وأوضح جملس إدارة شبكة املشتريات أن الشبكة هي جمموعة  -١٣٠
غري أنـه، لـدى تقـدميها    .  تركز على قضايا السياسات ذات االهتمام املشترك     رمسية نسبياً 

األحكام والشروط العامة،   (مقترحات بشأن التغيري فيما يتعلق بالوثائق ذات الطابع القانوين          
لشبكة القانونية  ، ستشمل عملية املوافقة على أي تعديالت استعراضا جتريه ا         )على سبيل املثال  

، اتفقت اللجنـة اإلداريـة   )املرحلة الثانية(ويف سياق توحيد األداء . املشتركة بني الوكاالت  
ويف . الرفيعة املستوى وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية على عمل املزيد على الصعيد القطـري            

ـ            ع يف كفـاءات    هذا السياق، اتُّفق على إجراء استعراض إلدارة التغيري هبدف إدراج التوس
. للوصول هبا إىل املستوى العـاملي ) على سبيل املثال، شراء املركبات    (الشراء القابلة للتحقيق    

وقدم طلب إضايف كذلك إىل شبكة املشتريات لتتناول مسائل الشراء التعاوين وإجناز نظـم              
االت، ختطيط املوارد املؤسسية، وتكنولوجيا املعلومات، والتأمني، ومعدات األمن، واالتـص         

  .واألغذية، والدواء
ويالحظ أن العمل الذي يضطلع به من ميثلون املؤسـسات األعـضاء يف شـبكة                 -١٣١

وعلق جملس إدارة   . املشتريات مكمل للواجبات املعتادة للمناصب اليت يشغلوهنا يف مؤسساهتم        
يات  من املؤسسات ال تسمح ملمثليها يف شبكة املـشتر         شبكة املشتريات على ذلك بأن كثرياً     

وسيقتضي اإلسراع بتنفيذ   . بأن يدرجوا عملهم يف الشبكة كجزء من أهداف أدائهم السنوي         
ختصيص موارد مالية إضافية واتفاق املؤسسات على أن يكرس موظفوهـا           " التنسيق"أنشطة  

  .الوقت الالزم هلذا النشاط
ات التنسيق  ويرى املفتشان أن شبكة املشتريات ميكن أن تؤدي دورا رئيسيا يف مبادر             -١٣٢

فالشراء من فئات اإلنفـاق     . والشراء التعاوين، مما يزيد كفاءة أنشطة املشتريات زيادة كبرية        
لذلك . الرئيسية ويؤدي دورا بالغ األمهية يف حتقيق األهداف التنفيذية ملؤسسات األمم املتحدة  

بكة املشتريات  يوصي املفتشان بأن يدعم الرؤساء التنفيذيون للمؤسسات اجلهود اليت تبذهلا ش          
 هلذه وحتقيقاً. للتنسيق والشراء التعاوين، وأن يتخذوا التدابري الالزمة لتعزيز قدرهتا على اإلجناز 

الغاية، ينبغي أن يقدروا ويدعموا مشاركة موظفيهم يف شبكة املـشتريات وأن ينظـروا يف               
كرسة على أسـاس    ويف البداية ميكن أن ُتنشأ القدرة امل      . إنشاء قدرة أساسية مكرسة للشبكة    

  .وميكن اختاذ قرار هنائي باالستناد إىل استعراض للتجربة النموذجية. جترييب
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وُيتوقع أن يعزز تنفيذ التوصيتني التاليتني التنسيق والتعاون بني مؤسـسات األمـم               -١٣٣
  .املتحدة من خالل استخدام االتفاقات الطويلة األجل

  ٣التوصية 
يذيون بشكل استباقي على اغتنام الفـرص الـيت         ينبغي أن يعمل الرؤساء التنف      

حتسني /يتيحها استخدام االتفاقات الطويلة األجل التعاونية بطرق خمتلفة، من بينها وضع          
السياسات واملبادئ التوجيهية لتيسري التعاون، وتعميم مناقصات االتفاقـات الطويلـة           

الطويلة األجل اخلاصـة    األجل اليت قد هتتم هبا املؤسسات األخرى، وإدراج االتفاقات          
مبؤسساهتم يف قاعدة بيانات موردي األمم املتحدة يف السوق العاملية، والتماس أحـدث             

  .املعلومات عن االتفاقات الطويلة األجل املتاحة يف منظومة األمم املتحدة

  ٤التوصية 
ينبغي أن يدعم الرؤساء التنفيذيون للمؤسسات النـهوض بأعمـال شـبكة               

بعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى فيما يتعلق بتنسيق وثـائق الـشراء،            املشتريات التا 
وينبغـي  . واالستخدام التعاوين لالتفاقات الطويلة األجل، والشراء املشترك للمركبات       

 أن ييسروا عمل الشبكة القانونية للتعجيل جبهودها الرامية إىل تنـسيق األحكـام              أيضاً
  .والشروط العامة للعقود
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  خامتة  -سادساً  
كان اهلدف من هذا االستعراض تقييم أمهية استخدام االتفاقات الطويلـة األجـل               -١٣٤

وتبني منه أن مثة أدلة تشري، بصفة عامـة، إىل  . داخل منظومة األمم املتحدة وكفاءته وفعاليته     
أن استخدام االتفاقات الطويلة األجل يف املنظومة أمر له أمهيته، وأنه إىل حـد مـا، يتـسم        

ومجع املفتشان أمثلة عديدة على حتقيق مؤسسات خمتلفة تابعـة لألمـم            . لكفاءة والفعالية با
 تلك اليت تتعلـق  اًومن أكثر األمثلة شيوع. املتحد منافع نقدية وغري نقدية من هذه االتفاقات      

وختفض التكاليف  (الكفاءة اإلدارية    بالكيفية اليت ميكن هبا لالتفاقات الطويلة األجل أن حتقق        
بالنسبة للسلع واخلدمات املطلوبة بصفة منتظمة، وذلك بتوحيد عمليات الـشراء            ) إلداريةا
 االتفاقات جتميع الطلب سواء داخل مؤسسة بعينـها         اًوتتيح أيض . تكررة يف عملية واحدة   امل
على نطاق منظومة األمم املتحدة حتقيقا ملزيد من االستفادة حبجم املشتريات واحلـصول              أو

عالوة على ذلك، ميكن أن تستخدم االتفاقات الطويلـة         . ة بأفضل األسعار  على أعلى جود  
وقد . أو املعايري التقنية الضرورية على نطاق املؤسسات      /األجل لكفالة تطبيق معايري اجلودة و     

نتج عن هذه املنافع املؤكدة هلذه االتفاقات زيادة يف استخدامها وارتفاع يف إنفاق مؤسسات              
  .ملشتريات من خالهلااألمم املتحدة على ا

غري أن املفتَشني حددا عدة خماطر حمتملة تقترن بالسياسات واملمارسات املتبعـة يف               -١٣٥
استخدام االتفاقات الطويلة األجل يف منظومة األمم املتحدة، مما قد يقلل من املنافع املمكـن               

االتفاقات الطويلة األجل   فاالفتقار إىل السياسات والبيانات املتعلقة حتديدا باستخدام        . حتقيقها
يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة حيد من تقييم كفاءة هذه األنواع من العقود وفعاليتـها               

إذ ال توجد لدى املؤسسات، بصفة عامة، سياسات فيما يتعلق بتوقيت استخدام            . بوجه عام 
هتا يف جمال إدارة     من عدم كفاية قدرا    االتفاقات الطويلة األجل وكيفيته، كما أهنا تعاين أيضاً       

وإن عجز املؤسسات عن القيـام      . التخطيط للمشتريات ووضع استراتيجيتها وإدارة عقودها     
على حنو استراتيجي بإبرام وإدارة االتفاقات الطويلة األجل، ورصد وتقييم نتائجها، قد يؤدي     

  . شكل كاملإىل احلد من قدرهتا على حتقيق املنافع اليت ميكن أن تتأتى من هذه االتفاقات ب
وال ميكن حتقيق املنافع مبجرد إبرام اتفاق طويل األجل، وال يتم حتقيق مجيع املنافع مـن                  -١٣٦

 للسياسات اخلاصة هبذه االتفاقات     وما مل يتخذ قرار إبرام االتفاق الطويل األجل وفقاً        . كل اتفاق 
يات للمـشتريات، ميكـن    وبعد حتليل فعالية التكلفة، والتخطيط الدقيق ووضع االستراتيج        حتديداً
ووجد املفتـشان أن إجـراء      . تضيع الفرص اليت قد ُتتاح الستخدامها أو أن يساء استخدامها          أن

حتليل شامل لإلنفاق على املشتريات يكفل أمهية االتفاقات الطويلة األجـل ويـسهم يف تعزيـز                
رة املخـاطر يف اسـتخدام   وأبرز املفتشان أمهية حتليل املخاطر وإدا. وظيفة الشراء وفعاليتها  كفاءة

ووجدا أن إلدارة العقود أمهية بالغة يف احلد مـن املخـاطر احملتملـة املرتبطـة                . هذه االتفاقات 
فهي تتيح رصـد أداء املـوردين؛       . باالتفاقات الطويلة األجل وكفالة استخدامها بكفاءة وفعالية      

  .ة من وراء االتفاقوأحوال السوق وأسعاره؛ ومستوى االستخدام؛ وحتقيق األهداف املرجو
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وينبغي أن توضع اخلطط واالستراتيجيات لالتفاقات الطويلة األجل كعملية كاملة،            -١٣٧
تشمل إدارة عملية الشراء، وإجراء تقييم لالحتياجات، وتيسري جتميع الطلب، وإجراء حتليل            

 وتقييم وإدارة لألسواق، واالتصال مبجموعة أكرب من الباعة املتاحني، وكفالة املنافسة الفعالة،       
قيق املنافع  وال ميكن بالقواعد واإلجراءات العامة وحدها حت      . املخاطر، واإلدارة الفعالة للعقود   

املشتريات املرتفعة القيمة، بصفة خاصة، أن تفيد من وجود عملية رمسية           ومن شأن   . املتوقعة
لفعالـة علـى   وكفالـة املنافـسة ا  . للتخطيط وإنشاء فريق معني للمشتريات وإدارة العقود    

. االتفاقات الطويلة األجل ضرورية لتحقيق الوفورات املتوخاة يف التكلفة من هـذه العقـود             
ذلك أن انعدام املنافسة قد يؤدي لتفاقم أوجه عدم الكفاءة، بالنظر إىل طول مدة االتفاقات               

وكذلك قد تؤدي االستعانة يف هـذه العقـود باتفاقـات           . الطويلة األجل وارتفاع قيمتها   
  .ؤسسات أخرى إىل تفاقم مشكلة انعدام الكفاءةم

وقد أجرت هيئة الرقابة الداخلية إلحدى مؤسسات األمم املتحـدة الرئيـسية، يف               -١٣٨
اآلونة األخرية، مراجعة إلبرام وإدارة عقود االتفاقات الطويلة األجل خلـدمات اسـتئجار             

ووجدت اهليئة أنه بالرغم من     . ات من إمجايل املشتري    كبرياً الرحالت اجلوية، اليت تشكل جزءاً    
وجود إطار تنظيمي، فإن احلوكمة وإدارة املخاطر وعمليات املراقبة اليت جرى فحصها كانت 
غري مرضية يف توفري ضمانات معقولة بشأن كفاءة االتفاقات، وفعاليتها من حيث التكلفـة،              

يد االحتياجـات يف    ذلك أن الدقة الشديدة يف حتد     . وحسن توقيت إبرامها، وإدارة عقودها    
جمال تأجري الرحالت اجلوية، مضافا إليها عدم كفاية املهل املتاحة للشراء وعدم الفعاليـة يف               

وعّرض ذلك املؤسسة لدرجـة     . عملية تسجيل البائعني، كانت تعيق املنافسة الدولية الفعالة       
ـ       . الزمعالية من خطر احلصول على خدمات استئجار الرحالت اجلوية بتكلفة أعلى مـن ال

عالوة على ذلك، مل يوجد يف هذه املؤسسة إطار إلدارة املخاطر والتخطيط االسـتراتيجي              
  .إلبرام االتفاقات الطويلة األجل خلدمات استئجار الرحالت اجلوية وإدارة عقودها

وأشار املفتشان إىل أن مؤسسات األمم املتحدة ينبغي أن تقّيم قدرهتا علـى تنفيـذ                 -١٣٩
. تفاقات الطويلة األجل خالل مرحلة التخطيط وإعداد استراتيجية للـشراء         وإدارة عقود اال  

ومها . فالتخطيط ووضع االستراتيجية على الوجه السليم يكفالن كفاءة االتفاقات وفعاليتها         
كذلك يتيحان ملؤسسات األمم املتحدة التعرف على الفرص الساحنة للتعاون مـن خـالل              

، واستخدام اتفاقـات املؤسـسات األخـرى، وتبـادل          االتفاقات الطويلة األجل املشتركة   
ويؤدى التعاون على نطاق املنظومة من خالل االتفاقات الطويلـة          . املعلومات، وما إىل ذلك   

األجل إىل احلد من االزدواجية وزيادة أوجه التآزر، مما يزيد تعزيز الكفـاءة والفعاليـة يف                
  .استخدام هذه االتفاقات

 إىل أن استخدام مؤسسات األمم املتحدة االتفاقات الطويلة         لذلك، خلص املفتشان    -١٤٠
ينبغي أن يستند إىل سياسات خاصـة هبـذه         ) وأنشطتها اخلاصة بالشراء بصفة عامة    (األجل  

االتفاقات، وحتليل لفعاليتها من حيث التكلفة، وختطيط منهجي للمشتريات، وحتليل لإلنفاق، 
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لوظائف الـشراء فكـرة واضـحة عـن         فكلما كانت   . وعمليات لوضع االستراتيجيات  
األهداف املؤسسية االستراتيجية اليت ختدمها أنشطتها اخلاصة بالشراء، كانت يف          /االحتياجات

فذلك يتيح هلا حتقيق أقصى     . موقف أفضل لتنفيذ وإدارة عقود الشراء لتلبية هذه االحتياجات        
  .قدر من األمهية والكفاءة والفعالية ألنشطتها

فتشني الحظا أن عملية الشراء، يف منظومة األمم املتحدة، ُينظر إليها بصفة            بيد أن امل    -١٤١
غري . عامة على أهنا من وظائف املعامالت واملكاتب اخللفية بدل أن تكون وظيفة استراتيجية            

أن زيادة إضفاء الطابع االستراتيجي على الشراء، بالنظر إىل أمهية اإلنفاق على املشتريات يف              
، ميكن  )٢٠١١ مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام          ١٤,٣(ته  املنظومة وكمي 

  .أن حتقق منافع إضافية ملؤسسات األمم املتحدة وتساعدها بشكل أفضل يف بلوغ أهدافها
وتبني أن معظم مؤسسات األمم املتحدة ختصص املوارد وتعطي التوجيهات لوظائفها   -١٤٢

وهـي  . حجمها املتوقع فحسب   شتريات يف املاضي أو   اخلاصة بالشراء على أساس حجم امل     
تأخذ يف االعتبار املوارد والقدرة الالزمة، يف مجلة أمور، لتخطـيط املـشتريات ووضـع                ال

وأشار املفتشان إىل أن االنتقال إىل عملية شراء تتـسم بطـابع            . استراتيجيتها، وإلدارة العقود  
جمالس اإلدارة والتزام مـن  / اهليئات التشريعية  استراتيجي ال ميكن أن يتحقق دون رقابة قوية من        

يف جدول أعمال مداوالت    دائماً   ويرى املفتشان أن الشراء ينبغي أن يشكل بنداً       . اإلدارة العليا 
  .جمالس اإلدارة/اهليئات التشريعية

االستنتاجات من املذكرات السابقة املرتبطة بالشراء الـصادرة عـن وحـدة                
  التفتيش املشتركة

صدرت وحدة التفتيش املشتركة مذكرتني أخريني مرتبطتني بالـشراء يف األعـوام        أ  -١٤٣
واحـدة عـن إصـالحات املـشتريات يف منظومـة األمـم املتحـدة               : اخلمسة املاضية 

)JIU/NOTE/2011/1 ( وأخرى عن االستشارات املؤسسية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة
)JIU/NOTE/2008/4 .(   ر ما خلصت إليه املذكرتان السابقتان وتكمله      وتؤيد نتائج هذا التقري .

وقد اشتملت كلتا املذكرتني على جوانب خمتلفة لوظيفة وأنشطة الشراء وقدمتا توصـيات             
فأكدت املذكرة املتعلقة بإصالح املشتريات، مثال، على أمهية حتليل املـشتريات           . لتحسينها

اجة إىل هيكلة وظيفة الشراء علـى       وناقشت احل . وتنفيذ استراتيجية دينامية لتوجيه أنشطتها    
حنو يعزز القيام بدور أكثر اتساما باالستباقية واالستراتيجية، وإىل توفري املوارد مبـا يـوازي               

واستعرضت كذلك السياسات العامة للمشتريات، وقضايا اإلصـالح، والـشراء          . أمهيتها
سسية على أمهيـة إدارة     وشددت مذكرة املشورة املؤ   . املستدام، والتعاون فيما بني الوكاالت    

 الضوء علـى    وسلطت كال املذكرتني أيضاً   .  من التوصيات للتحسني   العقود، وقدمت عدداً  
  . ضرورة التدريب املهين ملوظفي املشتريات على حنو منتظم
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ويرى املفتشان أن مؤسسات األمم املتحدة اليت تنفذ التوصيات الواردة يف مذكريت              -١٤٤
سابقتني ويف هذا التقرير ستعزز إىل حد بعيد أمهية الشراء وكفاءته           وحدة التفتيش املشتركة ال   

وينبغي لـذلك أن تكفـل املؤسـسات تنفيـذ          . وفعاليته على نطاق منظومة األمم املتحدة     
  .التوصيات الواردة يف املذكرتني ويف هذا التقرير

  جمالس اإلدارة/الدور الرقايب للهيئات التشريعية    
ز األدوات اليت تستخدمها املؤسـسات يف حتقيـق أهـدافها           الشراء من أهم وأبر     -١٤٥

ولذلك ينبغي أن تعترب وظيفة الشراء من الوظائف االستراتيجية وأن ُيـضطلع            . االستراتيجية
وينبغي أن تشكل وظيفة الـشراء وأنـشطته   . بأنشطة املشتريات بناء على خطة واستراتيجية 

ويف هذا السياق، من األمهية     . ؤسسية الشاملة جزءا ال يتجزأ من وضع اخلطة واالستراتيجية امل       
جمالس اإلدارة، بوصفها اجلهـات املعنيـة الرئيـسية يف          /مبكان أن متارس اهليئات التشريعية    

وحتقيقا لـذلك   . املؤسسات، دورها الرقايب على وظيفة الشراء واألنشطة املتعلقة باملشتريات        
  .ىل جمالس إدارهتا عن هذه املسائلينبغي أن يقدم الرؤساء التنفيذيون تقارير منتظمة إ

ويتوقع أن حيسن تنفيذ التوصية التالية فعالية استخدام االتفاقات الطويلة األجـل يف               -١٤٦
  .منظومة األمم املتحدة

  ٥التوصية 
جمالس اإلدارة دورها الرقايب علـى مهمـة        /ينبغي أن متارس اهليئات التشريعية      

ت بغرض التأكد من أن مهمة الشراء تؤدي على حنو          الشراء واألنشطة املتعلقة باملشتريا   
مالئم دورها االستراتيجي وأن األنشطة املتعلقة باملشتريات، مبا فيها االتفاقات الطويلـة            

  .األجل، جيري االضطالع هبا على أساس من خطط واستراتيجيات سليمة للشراء
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  املرفق األول

  منهجية التقييم    
البيانات الـيت مت    ) التثليث (بت مبضاهاة املصادر املتعددة   التثعاجل املفتشان من خالل       

  :مجعها بالطريقتني الكمية والنوعية
 للحصول على بيانات موضـوعية مـن خـالل          استعراض نظري أجري    )أ(  

استعراض وثائق املؤسسات املشاركة، مبا فيها وثائق السياسات املتعلقة باالتفاقـات الطويلـة             
، والوثائق املوضوعة على املواقـع اإللكترونيـة للمؤسـسات          األجل، وإحصاءات املشتريات  

املشاركة، وأدلة املشتريات، ومناذج عقود االتفاقات الطويلة األجل، وخطط الشراء، وغري ذلك           
  ؛من املبادئ التوجيهية واألدوات، واالستعراضات املشتركة بني الوكاالت للمشتريات املشتركة

 ٢٣ مجيع املؤسسات املشاركة وعـددها        إىل استبيانات تفصيلية أرسلت    )ب(  
مؤسسة يشملها االستعراض من أجل رسم السياسات واهلياكل واألنـشطة الـيت جيـري              

. االضطالع هبا الستخدام االتفاقات الطويلة األجل على حنو فعال يف منظومة األمم املتحـدة   
وهو معدل  - )٥٥( مؤسسة٢١وتلقى املفتشان ردودا من . والتمس رد واحد عن كل مؤسسة

  ؛ يف املائة٩١للرّد نسبته 
، على أساس الردود اليت مت تلقيها على        مقابالت شخصية وأجرى املفتشان     )ج(  

 االستبيان، مع مسؤويل املشتريات وطاليب التوريد من عدة مؤسـسات مـشاركة التماسـاً             
 آلرائهم بشأن أمهية واستخدام االتفاقات الطويلة األجل وما يتعلـق هبـا مـن سياسـات               

فـأجري  . وعمليات، وأدوار ومسؤوليات، وجناحات وحتديات يف استخدام هذه االتفاقات        
 مقابلة مع مسؤويل املشتريات؛ ٢٣املفتشان مخسة ومخسني مقابلة مع املؤسسات املشاركة؛ و    

 ؛ مقابلة مع طاليب التوريد٣٢و

 من خارج منظومة األمـم      منظمات مقارنة وأجريت كذلك مقابالت مع       )د(  
ة، ُيعترف بأن هلا سياسات وممارسات جيدة يف استخدام االتفاقات الطويلـة األجـل              املتحد

 ؛)كالبنك الدويل واملفوضية األوروبية(

وبـاريس  وفيينا   إىل نيويورك وروما وكوبنهاغن      ببعثاتاضطلع املفتشان     )ه(  
وحـدات  /واختريت تلك األماكن ألهنا تستـضيف إدارات      . وواشنطن العاصمة وبروكسل  

، ومنظمة األغذيـة والزراعـة وبرنـامج        )نيويورك(ات األمانة العامة لألمم املتحدة      مشتري
، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،          )روما(العاملي   األغذية
__________  

 . على االستبيان واملنظمة العاملية للملكية الفكرية رداًالعاملي يرسل االحتاد الربيدي مل )٥٥(
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، ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع،        )اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     
، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان      )اليونسكو(حدة للتربية والعلم والثقافة     ومنظمة األمم املت  

، )بروكسل(، واملفوضية األوروبية    )واشنطن العاصمة (، والبنك الدويل    )باريس(االقتصادي  
 ؛ومن شأهنا أن تتيح من أوسع تغطية ممكنة للمؤسسات املشاركة

راض منهجي لعينة من العقـود       يف إطار استع   القوائم املرجعية واستخدمت    )و(  
إذ طلب إىل تلك املؤسسات أن ترسل إىل وحدة التفتـيش   . اليت قدمتها املؤسسات املشاركة   

من عقود االتفاقات الطويلة األجل اليت انتهى ) من حيث القيمة النقدية   (املشتركة أعلى مخسة    
ؤسـسة  فقـدمت اثنتـا عـشرة م      ). ٢٠١١-٢٠٠٨(أجلها يف فتريت السنتني السابقتني      

 من عقود اتفاقاهتا الطويلة األجل يف عدد من اجملاالت، ليبلغ جمموع عقود              نسخاً )٥٦(مشاركة
وفحص التحليل األحكام الواردة يف كل عقد منها يف عدد من اجملـاالت             .  عقداً ٥١العينة  

  .وسعى لتحديد املمارسات اجليدة يف الشروط التعاقدية
  :ني للقصوروعانت منهجية التقييم من وجهني رئيسي  
كان أوهلما أن املفتشني، بالنظر إىل شح املوارد وضيق الوقت، مل يتمكنـا               )أ(  

وكان ذلك قصورا خطريا، بالنظر إىل      . من التوجه يف بعثات إىل املكاتب امليدانية للمؤسسات       
فلم يتسن فحص التنفيـذ  . أن املنظمات تأخذ بالالمركزية بصفة متزايدة يف أنشطة مشترياهتا    

لصعيد امليداين وحتديد التجارب والدروس املستفادة ومشاكل املوظفني امليدانيني املتعلقة          على ا 
  ؛هبذه املسائل

ومما أعاق إىل حد ما حتليل كفاءة االتفاقات الطويلة األجـل وفعاليتـها               )ب(  
كالعدد واحلجم اإلمجاليني، واالتفاقات (االفتقار إىل إحصاءات تفصيلية بشأن هذه االتفاقات     

ملربمة يف املقر ويف املكاتب امليدانية، والتوزيع حسب فئـة املـشتريات وحـسب اإلدارات       ا
، ومستوى االستخدام يف إطار هذه االتفاقات، واالتفاقات الطويلة األجل          )واملكاتب القطرية 

املشتركة، واستخدام اتفاقات املؤسسات األخرى، وأداء االتفاقات الطويلة األجـل، وغـري            
  .رات الرئيسيةذلك من املؤش

  

__________  
انت هي األمانة العامة لألمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمـة               ك )٥٦(

املعين بفريوس نقـص املناعـة      الطريان املدين الدويل ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة املشترك           
اإليدز وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمـم              /البشرية

املتحدة للطفولة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتـشغيل الالجـئني               
 . وبرنامج األغذية العامليالفلسطينيني يف الشرق األدىن
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  املرفق الثاين
  على نطاق منظومة األمم املتحدة استعراض عام للسياسات واملمارسات يف استخدام االتفاقات الطويلة األجل    

 املنظمة

 السياسات واملمارسات

األمانة العامة لألمم املتحدة
 

املفوضية السامية لشؤون الالجئني
 

األونروا
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنا
ئي

 

برنامج األمم املتحدة للبيئة
منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 

برنامج األغذية العاملي
 

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 

منظمة العمل الدولية
منظمة األغذية والزراعة 

 

اليونسكو
 

منظمة الطريان املدين الدويل
 

منظمة الصحة العاملية
 

االحتاد الدويل لالتصاالت
 

املنظمة العامل
ية لألرصاد اجلوية

 

املنظمة البحرية الدولية
منظم األمم املتحدة للتنمية 

الصناعية
 

منظمة السياحة العاملية
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

برنامج األمم املتحدة
  

املشترك
 

هيئة األمم املتحدة للمرأة
 

   • •     •  • • • • • • • • • • • أو استراتيجية لالتفاقات الطويلة األجل/أعدت سياسة و
  • •      •  • • • • • • • • • • •  الطويلة األجلاتمناذج قياسية لالتفاق/أعدت عقوداً

أو امليدانية صالحية إبرام االتفاقات الطويلة/كان لدى املكاتب اإلقليمية و    
  •    •   •  • • • • • • • • • • • األجل وإدارهتا

ولة اجتماعيا يف الـشراء مـن خـاللنظرت يف ممارسات الشراء املسؤ    
  •  •  • • •   • • • • • • • • • •  االتفاقات الطويلة األجل

 •  •  •  •  • • • • • • • • • • • • • اضطلعت بتحليل منتظم حلافظة املشتريات
   •         • •  • • •    • اضطلعت بتحليل لتكاليف وفوائد التعاون مع مؤسسات األمم املتحدة األخرى

  •   • • • •   •  •   •  •  • •  ت عقود االتفاقات الطويلة األجل على الكميات التقديريةلاشتم
  • •  •       •   • • •    • وضعت وطبقت مؤشرات أداء واضحة لالتفاقات الطويلة األجل

مل يتعني موافقة جلنة العقود يف املؤسسة على قرار اسـتخدام االتفاقـات
   • •  •     • • • •  • •      ة األجل ملؤسسات أخرىالطويل

أدرجت بانتظام يف االتفاقات الطويلة األجل بندا للسماح باستخدامها من
   •    • • •     • •  • •  • • جانب مؤسسات األمم املتحدة األخرى

أدرجت اتفاقاهتا الطويلة األجل يف قاعدة بيانات موردي األمم املتحدة يف
 • •      •   • •  •   •   • •  سوق العامليةال

   •  •      •      •    •  كانت جتمع بانتظام الدروس املستفادة من كل من االتفاقات الطويلة األجل

  .استبيان وحدة التفتيش املشتركة : املصدر
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  املرفق الثالث

  استخدام االتفاقات الطويلة األجل يف منظومة األمم املتحدة    
٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 نظمةامل

جمموع املشتريات 
ماليني دوالرات (

 )الواليات املتحدة
جمموع االتفاقات 

 الطويلة األجل

النسبة املئوية 
للمشتريات اليت 
متت من خالل 

االتفاقات الطويلة 
 األجل

جمموع املشتريات 
ماليني دوالرات (

 )الواليات املتحدة
جمموع االتفاقات 

 الطويلة األجل

سبة املئوية الن
للمشتريات اليت 
متت من خالل 

االتفاقات الطويلة 
 األجل

جمموع املشتريات 
ماليني دوالرات (

 )الواليات املتحدة
جمموع االتفاقات 

 الطويلة األجل

النسبة املئوية 
للمشتريات اليت 
متت من خالل 

االتفاقات الطويلة 
 األجل

جمموع املشتريات 
ماليني دوالرات (

 )ةالواليات املتحد

جمموع 
االتفاقات 

 الطويلة األجل

النسبة املئوية 
للمشتريات اليت 
متت من خالل 

االتفاقات الطويلة 
 األجل

 ٧٣ ١٥٦ ٣ ١٧٤ ٦٨ ١٤٣ ٣ ١٤٥ ٦٧ ١٣٥ ٣ ٤٨٨ ٦٥ ١٦١ ٣ ١٧٢  األمانة العامة لألمم املتحدة

 ٢٠ ٢٤٥ ٥٣٤ ٢٠ ٢٠١ ٥٨٢ ال ينطبق طبقال ين ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق )٥٧(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 ال ينطبق ٨٢ ٥٣٥ ال ينطبق ٦٧ ٤١٧ ال ينطبق ٦٥ ٤١٤ ال ينطبق ٥٢ ٣٣٣ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني          
 الفلسطينيني يف الشرق األدىن

١٥ ١٤٣ ٢٨٢ ١٣ ٥٩ ٢٢٩ ١٠ ٦٧ ٢١٤ ٨ ٤٤ ١٩٣ 

 ال ينطبق ١٢٠ ال ينطبق ٤٥ ١٠٠ ٢٨٥ ٥٥ ٨٠ ٢٣٦ ٥٠ ٥٠ ٢٥٦ صندوق األمم املتحدة للسكان

 ٩٣ ٣٣٠ ١ ٦٠٠ ٩٣ ٣٦٨ ١ ٣٠٠ ٩٢ ٣٥٧ ١ ٣٠٠ ٩١ ٢٨٢ ١ ١٠٠ )٥٨(منظمة األمم املتحدة للطفولة

 ٤ ٧٢ ٤٢٣ ٣ ٣٣ ٤٠٠ ١ ١٠ ٤٠٠ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق )٥٩(برنامج األغذية العاملي

 ٢٨ ٨٨ ١٢١ ١٥ ٧٩ ١٥٧ ٢٥ ٨٥ ١٢٤ ١٢ ٥٤ ٩٧ غذية والزراعةمنظمة األ

 ٢٢ ٧ ٤ ١٩ ٤  ٤ ١٠ ١ ٦ ١٠ ٢ ٥ )٦٠(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 ١١ ٧ ٧٣ ٥ ٦ ٩٨ ٨ ٣ ٩٠ ٧ ٣ ٨٨ )٦١(منظمة الطريان املدين الدويل

 ١٥ ٧ ١٨ ٨ ٤ ١٨ ٦٠ ٢ ١٥ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق املنظمة البحرية الدولية

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص         
 اإليدز/املناعة البشرية

 ٦ ٢٧ ٥٢ ١١ ٣٤ ٨٩ ٠ ١ ٧٢ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 - ١ ٢٨٤ ١ ٨١٦ - ١ ٠٩٨ ٦ ٧٢٤ - ٨٠٦ ٦ ٣٥٩ - ٦٤٨ ٥ ٢٤٤ اجملموع

__________  
 .متثل االتفاقات الطويلة األجل ما هو حمتفظ به مركزيا من هذه االتفاقات وأفضل التقديرات ملا تصدره منها وحتتفظ به وحدات األعمال التجارية )٥٧(
 .ال تشمل اإلحصاءات سوى املقر )٥٨(
 .اللوجستيات/من األغذية والنقلتقتصر اإلحصاءات على املشتريات من السلع واخلدمات، وال تشمل املشتريات  )٥٩(
 .ال تشمل اإلحصاءات سوى املقر )٦٠(
 .تشمل اإلحصاءات كال من املقر وامليدان )٦١(
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  الرابعاملرفق 

 ؤسسات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املشتركةاستعراض عام لإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها امل    
    )JIU/REP/2013/1(  

  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

التأثري 
املتوخى

 

األمم املتحدة
* 

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
 

املركز الدويل للتدريب
 

برنامج األمم
 املتحدة اإلمنائي

 

برنامج األمم املتحدة للبيئة
 

صندوق األمم املتحدة لإلسكان
 

ا
ألمم املتحدة 

- 
املوئل

 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 

نظمة األمم املتحدة للطفولة م
 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 

 
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 

األونروا
 

هيئة 
األمم املتحدة للمرأة

 

برنامج األغذية العاملي
منظمة األغذية والزراعة 

 

لوكالة الدولية للطاقة الذرية ا
منظمة الطريان املدين الدويل 
 

 
منظمة العمل الدولية

املنظمة البحرية الدولية 
الحتاد الدويل لالتصاالت  ا

 
برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس

ص املناعة البشري
نق

/ة
اإليدز

 
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 

نظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية م
 

نظمة السياحة العاملية م
االحتاد الربيدي العاملي 
منظمة الصحة العاملية 
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
 

التقرير                              الختاذ إجراء
 

                               لإلحاطة

  ج ج   ج ج ج ج  ج ج ج ج ج ج ج ج  ج ج  ج  ج   ج ف ١التوصية 
 ج ج ج   ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج  ج ج  ج  ج   ج ف ٢التوصية 
  ج ج   ج ج ج ج  ج ج ج ج ج ج ج ج  ج ج  ج  ج   ج ت ٣التوصية 
  ج ج   ج ج ج ج  ج ج ج ج ج ج ج ج  ج ج  ج  ج   ج ت ٤التوصية 
 ق ق ق   ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  ق ق  ق  ق   ق ت ٥التوصية 

  .توصية للجهاز التشريعي باختاذ قرار  :ق  :مفتاح الرموز
  . توصية للرئيس التنفيذي باختاذ إجراء  :ج  
  .تتطلب اختاذ إجراء من هذه املنظمة  التوصية  :    

  ؛ وفـورات ماليـة كـبرية   ) و(؛ تعزيز الفعاليـة ) ف(؛ تعزيز الضوابط واالمتثال) ض(؛ التنسيقتعزيز التعاون و) ت(؛ نشر أفضل املمارسات )ش(؛ تعزيز املساءلة  )م(  :املتوخىالتأثري 
 .غري ذلك) غ( ؛تعزيز الكفاءة  )ك(  

مية، برنامج  خبالف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلر            ST/SGB/2002/11 يشمل مجيع الكيانات الواردة يف الوثيقة       *
  .املوئل، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن - األمم املتحدة للبيئة، األمم املتحدة

  ــــــــــ

 




