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A 

 المجلس

 والخمسون بعد المائة الخامسةالدورة 

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5روما، 

 المتحدة األمم منظومة في وتنظيمها العقود إدارة
(JIU/REP/2014/9) 

 
 وبتعليقات لعاما املدير من موجزة بتعليقات مشاااااااافوعا   املشاااااااا كة التفتيش وحدة عن الصااااااااادر التقرير هذا يُعرض -1

 ( .A/70/676 Add. 1الوثيقة) بالتنسيق املعين املتحدة األمم منظومة يف التنفيذيني الرؤساء جمللس مستفيضة مش كة
 

 والزراعة األغذية ملنظمة العام املدير تعليقات
 
 بشأن العام هنجه وتقر املش كة التفتيش وحدة عن الصادر التقرير هبذا( املنظمة) والزراعة األغذية منظمة ترّحب -2

 تقييما   يقدم لتقريرا أن املنظمة وترى. التنفيذيني الرؤساااااااااااااااء جملس عن املنبثقة التعليقات وكذلك وتنظيمها، العقود إدارة
 .منحها بعد العقود إدارة لقضايا التوقيت حيث من مناسبا  

 
 واألشاااااا ا  الساااااالع شااااااراء" بشااااااأن اإلدارية اإلجراءات دليل من 502 القساااااام بتنقيح 1 التوصااااااية املنظمة وتدعم -3

 ولكن. منحها عدب هلا وتنظيمها للعقود إدارهتا بتعزيز املشاااااااااااااا كة التفتيش وحدة تقرير صاااااااااااااادور منذ وقامت ،"واخلدمات
 موارد صختصااااي يقتضااااي أن منحها بعد العقود إدارة خبصااااو  املنظمة نطاق وعلى مشوال   أكثر سااااياسااااة اعتماد شااااأن من

 عاتقهم على ملقى هو مبا العقود إدارة على القائمني خُتطر  تئت ما اليت املنظمة بدعم 3 التوصاااااااااااية حتظى كما.  إضاااااااااااا ية
 .مساءلة من له خيضعون وما مسؤوليات من
 
 شاااملة تدريب برامج يتطلب أن شااأنه من 5و 4و 3 للتوصاايات مفصاالة تنفيذ خطة وضااع أن إىل املنظمة وتشاار -4

 .إضا ية موارد تو ر يستلزم أن شأنه من ما وهو العقود، إلدارة
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 باأن علماا وحتيط األداء، إدارة خطط يف العقود إدارة مسااااااااااااااؤولياات باددرا  املتعلقاة 6 التوصااااااااااااااياة املنظماة وتقبال -5
  .اجلديد اآلداء وإدارة تقييم نظام توجيهات يف ستدر  املسؤوليات هذه

 
 ماشااااااااااىتت توجيهاهتا أن وتؤكد حدهتا، من والتخفيف املخاطر إدارة خيص ما يف 7 التوصااااااااااية املنظمة تدعم كما -6

 .الداخلية قابةالر  إطار واعتماد املخاطر بددارة الوعي مبستوى االرتقاء خبصو  املنظمة عرب أنشطة من حاليا ينفذ ما مع
 
 املزيد يساااااااااتلزم أن شاااااااااأنه من كامال  تنفيذا 11و 8 التوصااااااااايتني تنفيذ  دن  عال، 10 التوصاااااااااية تنفيذ مت حني ويف -7

 الصاااااالة اتذ والتكاليف العقود بددارة خاصااااااة وحدة اعتماد ذلك يف مبا املوارد، إلدارة العاملي النظام يف االسااااااتثمارات من
  .وحتليلها وصوهنا البيانات بددخا  املرتبطة

 
 ولكنها عموما، 9 التوصاااااية دعم إىل الداعي التنفيذيني الرؤسااااااء جملس عن الصاااااادر التعليق املنظمة تؤيد وأخرا ، -8
 اال تقار إىل نظرا   العقود، إدارة عملية تشوب اليت النظامية القصور أوجه لتحديد مفصلة دراسة إجراء املناسب من تعترب ال

 التفتيش وحدة قريرت عليها ساااااااالط اليت املشاااااااااكل منها وغر  التكاليف يف الكبرة التجاوزات بشااااااااأن املنظمة يف األدلة إىل
 .الضوء املش كة
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 الدورة السبعون
 جدول األعمالمن  140البند 
    التفتيش املشتركة وحدة

 إدارة العقود وتنظيمها يف منظومة األمم املتحدة  
  

 مذكرة من األمني العام  
 

يتشرف األمـني العـام نـحين  يـ  إض ءعاـاع اجلمعيـة العامـة تعويقاتـا وتعويقـا   وـ             
ــيش         ــر وحــدة التفت ــف تقري ــل نالتنســيد عو ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم الرؤســاع التنفي

 (.JIU/REP/2014/9) “إدارة العقود وتنظيمها يف منظومة األمم املتحدة”املشتركة املعنون 
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 موجز 
نظيمهـا يف منظومـة   إدارة العقـود وت ”يتامن تقرير وحدة التفتـيش املشـتركة املعنـون     

( حتويال لوطريقة الـ  تـدير  ـا منظومـة األمـم املتحـدة  ـذ         JIU/REP/2014/9) “األمم املتحدة
 العقود نغية حتديد املمارسا  اجليدة وتبادل الدروس املستفادة.

وتعك   ذ  املذكرة آراع مؤسسا  منظومة األمم املتحدة نشحين التوصـيا  الـواردة    
املؤسسـا  األعاـاع يف    املقدمـة مـن   سـهاما   التقرير. ودـد وحـد  اءراع عوـف ءسـاس ا     يف

 و  الرؤساع التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعل نالتنسيد، الذي رّحب نـالتقرير وءّيـد   
 .نعض استنتاجاتا
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 مقدمة - ءوال 
 “منظومـــــة األمـــــم املتحـــــدةنظيمهـــــا يف إدارة العقـــــود وت”املعنـــــون   ـــــاتقريريف  - 1
(JIU/REP/2014/9 تالحــ ،) ءن مؤسســا  منظومــة األمــم املتحــدة  وحــدة التفتــيش املشــتركة

نويــون دوالر و وــ  الطريقــة الــ  تــدير  ــا  16متــنب نشــك   ــاعا عقــودا تهيــد ديمتــها عــن 
دة  ــذ  العقــود مــن ءجــ  حتديــد املمارســا  اجليــدة وتبــادل   مؤسســا  منظومــة األمــم املتحــ 

 الدروس املستفادة.
  

 تعويقا  عامة - ثانيا 
إدارة عـن   وحـدة التفتـيش املشـتركة   نتقريـر   منظومـة األمـم املتحـدة   ترحب مؤسسا   - 2

، مشرية إض ءن ا دارة السـويمة ألنشـطة العقـود مـن     العقود وتنظيمها يف منظومة األمم املتحدة
ــواردة يف       ــالو والتوصــيا  ال ــد املنظمــا  معظــم النت الشــروا األساســية اســن ا دارة. وتؤي

ــت     ــدروس املسـ ــد الـ ــا تطبيـ ــها إض اعتهامـ ــد منـ ــري العديـ ــري، ويشـ ــا   التقـ ــه السياسـ فادة لتعهيـ
، حسب االدتااع. ءما نالنسبة لـبعض املنظمـا ، دقـد ال يكـون مـن املعقـول مـن        وا جراعا 

 لد تنفيذ  يع التوصيا  تنفيذا تاما.  منظور التكاليف والفوا

توصـيا  عديـدة ءمـرا عمويـا نظـرا       ا  الصغرية ءنا دد ال يكـون تنفيـذ  وتالح  املنظم - 3
 لونطاق احملدود لوظيفة الشراع ديها.  

ناســــتعرا   60واعترضــــض نعــــض املنظمــــا  عوــــف االدتــــرا  الــــوارد يف الفقــــرة  - 4
ليشـم  الردانـة عوـف إدارة العقـود ورصـد ا يف      اختصاصا  جلان العقود  دف توسيع دور ا 

مرحوــة مــا نعــد منحهــا. دبالنســبة لممانــة العامــة لممــم املتحــدة، عوــف ســبي  امل ــال، وضــعض   
االختصاصــا  اااليــة عوــف ءســاس النظــام املــامل والقواعــد املاليــة الــ  حتــدد نوضــو  ءن دور   

وجـان يف مسـال  إدارة العقـود يف    الوجان يكون يف مرحوة مـا دبـ  مـنب العقـود. دـرن إاـرا  ال      
مرحوة ما نعد منحهـا دـد ل ـ  تغـيريا كـبريا ومـن املـرجب ءن يتطوـب تعـديال  امـا يف عاـوية            
الوجنة. إال ءن املنظما  ءعرنض عن ااغ  ءك ر ءمهية ديما يتعود  ذا االدتـرا  مفـاد  ءنـا مـن     

فيــذ العقــود واملشــردني عوــيهم األداــ  ءن تســند ةارســة الردانــة إض املــديرين املســؤولني عــن تن
ولي  إض جلـان االسـتعرا  الـ  ال تتمتـع نـحيي دور ءو سـوطة الاـات دـرارا  نشـحين التنفيـذ.           
ودــد ت ــار ءياــا مســحيلة تاــارح املصــامب يف حــال كوــف تهمــة ا اــراف عوــف تنفيــذ نفــ       

 األعااع الذين ءوصوا تنحا.  
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 تعويقا  حمددة عوف التوصيا  - ثال ا 
 

 1التوصية   
ينبغا لوـهياا  التشـريعية ملؤسسـا  منظومـة األمـم املتحـدة ءن توجـا الرؤسـاع التنفيـذيني          

تطــوير سياســا  وإجــراعا  وتوجيهــا  ونظــم    ،ملؤسســا ا إض حتــديع، وعنــد الاــرورة 
 متانعة حمددة لكفالة إدارة ءنشطة العقود يف مرحوة ما نعد منحها، نفعالية وكفاعة.

 
موجهة إض اهلياا  التشريعية، تؤيـد وضـع وتعهـد     1إت تالح  املنظما  ءن التوصية  - 5

إدارة ءنشـطة العقـود يف مرحوـة     وتوجيهـا  ونظـم متانعـة حمـددة لكفالـة     سياسا  وإجـراعا   
، مشرية إض ءنا ال ند من ءن تعهز  ذ  التـدانري عمويـة الشـراع يف    نعد منحها نفعالية وكفاعة ما

ومة األمـم املتحـدة. وتالحـ  ءن تلـ  دـد يسـتتبع وضـع ءمـر تنظيميـة وتعـيني            يع ءحناع منظ
وتدريب مديري عقود وإنشـاع آليـا  رصـد ءك ـر كفـاعة. وديمـا دـد يتسـبب تلـ  نتكـاليف           
إضادية لومنظمة، دقد تقانوا ودورا  ءو تفادي اخلسالر النا ة عن سوع إدارة العقـود. إال ءنـا   

فوالد، ودـد يكـون مـن ااكمـة تصـميم السياسـا  ودقـا ألنـوا          ينبغا النظر إض التكاليف وال
 خمتوفة من العقود.  

 
 2التوصية   

ينبغا لورؤساع التنفيذيني ملؤسسا  منظومة األمم املتحـدة ءن يـذكروا يف نيانـا م السـنوية     
ــديهم ســوطة إدارة املشــتريا       ــراد ل ــة الــ  يصــدر ا ءد ــة الداخوي املتعوقــة نشــهادا  الردان

 ءن تنفيذ العقود مت يف امت ال تام لسياسا  املؤسسة وإجراعا ا ودواعد ا. والعقود،
 
ــية   - 6 ــا  التوصـ ــد املنظمـ ــذ  2تؤيـ ــري إض ءن  ـ ــا تشـ ــاال   ا إال ءهنـ ــون دعـ ــن يكـ ــدنري لـ التـ
كان دانال لوتحقد منا )ءي تحيكيد مدعوم عوف النحو الصحيب نالوثـالد( وءن يـتم دعـال     إتا إال

ما  ءياا ءن يوسع نطاق تل  ليشم   اال  ءخرى، م ـ  عمويـة   التحقد منا. وتقتر  املنظ
ا تشـم   ما دب  منب العقود، ولكن مع تامني اهادة الردانة الداخوية العامة مـا يـدل عوـف ءهنـ    

 ، تا يف تل  إدارة العقود. يع اجملاال  تا  الصوة
 

 3التوصية   
ن توجـا الرؤسـاع التنفيـذيني    ينبغا لوـهياا  التشـريعية ملؤسسـا  منظومـة األمـم املتحـدة ء      

ملؤسسا ا إض إنشاع نظام يتم توجبا إنالغ األاـاا  املعيـنني  دارة العقـود نعـد منحهـا،      
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ــتالكهم        ــن ام ــا، والتحيكــد م ــد م ــد إدارة عق ــا ، واــوعهم لومســاعلة وتســؤوليا م عن خطي
 املؤ ال  الالزمة  دارة العقد.

 
تسـتهدف اهلياـا  التشـريعية وتوادـد عوـف       3 يف حني تشري املنظما  إض ءن التوصـية  - 7

ضرورة ءن يتمتع مديرو العقود نـاملؤ ال  املناسـبة وءن يقبوـوا املسـؤوليا  وءاـكال املسـاعلة       
ترى ءن تنفيذ عمويا  تنشحي عنها إنالغا  خطيـة تبـدو غـري عمويـة      املالزمة لذل  الدور، درهنا

ا يف نياـا  تنطـوي عوـف حادظـا  مشـتريا       سـيم  وتفتقر إض الفعالية من الناحية ا داريـة، ال 
كبرية. ونالتامل، درن حتوي  التكاليف والفوالد دـد يكـون ضـروريا لتحديـد اجلـدوى مـن تنفيـذ        
 ــذا النظــام. إضــادة إض تلــ ، تالحــ  منظمــا  عديــدة ءن مســؤوليا  إدارة العقــود تكــون   

 عموما مبينة يف التوصيفا  الوظيفية لوموظفني املعنيني.  
 

 4صية التو  
ينبغا لورؤساع التنفيذيني ملؤسسـا  منظومـة األمـم املتحـدة إعـادة تقيـيم االحتياجـا  مـن         
املـوارد املاليـة والبشــرية  دارة العقـود يف مرحوــة مـا نعـد منحهــا مـن حيــع حجـم العقــود        
اااليــة واملتودعــة، وديمتــها ودرجــة تعقيــد ا، ونوعهــا، وااــات دــرار نشــحين ءداــ   ياكــ     

الالمركهية، م ال ( من ءج  كفالـة حتقيـد ءعوـف جـودة      )املتسمة ناملركهية ءو الدعم الالزمة
 .نحيدا  سعر ونووغ ء داف املؤسسة

 
ــة،      - 8 ــود نفعاليـ ــة  دارة العقـ ــراعا  الالزمـ ــوارد وا جـ ــتعرا  املـ ــا  اسـ ــد املنظمـ  تؤيـ

ــا التوصــية       ــدعو إلي ــدريب، كمــا ت ــنظم والت ــ  ال ــا يف تل يمة ، مشــرية إض ءن ا دارة الســو 4ت
ألنشــطة العقــود ءساســية لتعهيــه ا جــراعا  والسياســا  والــنظم املتعوقــة نالشــراع. إال ءن ءي   

 تعديال  تعترب ضرورية يف ءعقاح  ذا االستعرا  جيب ءن ااع لتوادر األموال.
 

 5التوصية   
ينبغا لورؤساع التنفيذيني ملؤسسا  منظومة األمم املتحدة ءن ياعوا نرنامو تـدريب حمـدد   

ارة العقــود يف مؤسســا م يتاــمن دورا  دراســية مقدمــة كشــرا مطوــوح مــن  يــع    د
 األااا  الذين يديرون عقودا  من درجة معينة من حيع ااجم والقيمة والتعقيد.

 
تنفيــذ ا ر نــا  إال ءهنــا تشــري إض ضــرورة ءن يكــون 5التوصــية  توادــد املنظمــا  عوــف - 9

  لوتكـاليف والفوالـد. وتـرى املنظمـا  ءياـا ءنـا مـن        نتوادر املـوارد وءن يـتم نعـد إجـراع حتويـ     
عوف الصعيد العاملا إض وكـاال  األمـم املتحـدة وتشـري إض ءنـا دـد        5التوصية  األنسب توجيا

ال يكــون دعــاال مــن حيــع التكوفــة ءن تقــوم املنظمــا  الصــغرية نوضــع نــرامو تدريبيــة حمــددة  
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ع مؤسســا  األمــم املتحــدة األخــرى  خاصــة  ــا نشــحين إدارة العقــود، نــ  ءن تقــيم اــراكة مــ  
اع. وتقتر  نعـض املنظمـا  ءن   تتعادد لوحصول عوف التدريب املتا  جتاريا، حسب االدتا ءو

يري املشــاريع واملشـــتريا   مــد  “اســـتقدام”اع  ــذا التـــدريب جــهعا إلهاميــا مــن     إجــر جعــ   
 مفيدا.   يكون دد
 

 6التوصية   
األمم املتحدة كفالة ءن يـدر  املشـردون عوـف    ينبغا لورؤساع التنفيذيني ملؤسسا  منظومة 

األااا  الذين يـديرون عقـودا  معـايري تتعوـد نـردارة العقـود يف تقييمـا  األداع السـنوية         
 هلؤالع األااا .

 
وتؤيـد إدرا  معـايري تتعوـد نـردارة العقـود يف تقيـيم        6توادد املنظمـا  عوـف التوصـية     - 10

ــ  مت  ــالف الـــ ــبة لووظـــ ــة  إدارة األداع نالنســـ ــؤولية  امـــ ــود مســـ ــا إدارة العقـــ ــ  ديهـــ ــن   ـــ مـــ
 العم . مسؤوليا 

 
 7التوصية   

ــة ءن توجــد، نالنســبة        ــم املتحــدة كفال ــة األم ــذيني ملؤسســا  منظوم ــا لورؤســاع التنفي ينبغ
لوعقود تا  درجة معينة من القيمة والتعقيد، خطط  دارة املاـامر تغطـا ءنشـطة العقـود     

تتاــمن  ـذ  اخلطــط تـدانري لوتافيــف مـن املاــامر    يف مرحوـة مــا نعـد منحهــا. وينبغـا ءن    
 وكذل  حتديدا  واضحا  ملسؤولية األااا  الذين يتولون تنفيذ تو  التدانري.

 
وتوادـد عوـف املفهـوم القالـ  ناـرورة إدارة املاـامر        7تؤيد املنظما  رو  التوصـية   - 11

املنظمـا  الـ  تنفـذ نظمـا      املتصوة نالعقود الكـبرية واملعقـدة عوـف النحـو املاللـم. إال ءن نعـض      
 دارة املاامر املركهية تعرح عن نعض الشكو  يف ما إتا كان من احين تكوفـة إجـراع تقيـيم    

 رمسا آخر لوماامر يتص  نالعقود ءن تفوق دوالد تو  العقود.
 

 8التوصية   
ــام يف      ــة وجـــود نظـ ــم املتحـــدة كفالـ ــة األمـ ــا  منظومـ ــاع التنفيـــذيني ملؤسسـ ينبغـــا لورؤسـ

م لتوثيــد ءداع املتعادــد ديمــا يتعوــد نالودــاع نشــروا العقــد وا نــالغ عــن تلــ ،    مؤسســا 
 وإسناد املسؤولية وا خاا  لومساعلة ا دارية عن اكتمال ا نالغ عن ءداع املتعادد.

توادــد املنظمــا  عوــف ءمهيــة ديــاس ءداع املتعادــدين وتوثيقــا وا نــالغ عنــا ديمــا يتعوــد  - 12
. وتشــري إض ءن  ــذ  القــدرة  8وــف النحــو املعــرح عنــا يف التوصــية  نالودــاع نشــروا العقــد، ع
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ــرامو لتطــوير      ــودر تعويقــا  موضــوعية ملورديهــا وءن تاــع لفالــد م ن ــحين ت تســمب لومنظمــة ن
القــدرا  مــن ءجــ  معاجلــة ءي ثغــرا  جيــري حتديــد ا. إال ءن نعــض املنظمــا  تشــري إض ءن   

 تنفيذ  ذ  التوصية خياع لتوادر املوارد.  
 

 9لتوصية ا  
ينبغا لورؤساع التنفيذيني ملؤسسا  منظومة األمم املتحدة إجراع دراسة يف مؤسسـا م مـن   
ــد ءوجــا        ــة وحتدي ــ  تتجــاوز مســتويا  معين ــ  ءســباح التعــديال  يف العقــود ال ءجــ  حتوي
القصور النظاميـة الـ  تسـهم يف زيـادة التكوفـة والتـحيخري. وينبغـا ءن توـا تلـ  إجـراعا            

 ة ءوجا القصور تو .تصحيحية ملعاجل
 
وتنــو  نــدعو ا إض تعهيــه املمارســا  والقــدرا    9تؤيــد املنظمــا  عمومــا التوصــية   - 13

التحويوية الداخوية نالنسبة  دارة العقود. ويف حني ءهنـا تتفـد عمومـا مـع الـرءي القالـ  ءنـا دـد         
معووما  نشـحين القيمـة   يكون من املهم إمال  ا دارة العويا نشك  منتظم عوف ما يستجد من 

التكــاليف واملنازعــا  اهلامــة   ا  اليــة جلميــع العقــود وحالــة العقــود والعقــود املغوقــة وجتــاوز  
إض تل ، دـرن العديـد مـن املنظمـا  ال تعتـرب مـن الاـروري إجـراع الدراسـة املقترحـة يف            وما

مويـا  إدارة  التوصية، خاصة عندما ال يكون  نا  دلي  عوف وجود ءوجا دصور نظاميـة يف ع 
العقود ال  تقوم  ا ونـالنظر إض ءن التعـديال  الـ  تـدخ  عوـف العقـود تكـون عـادة خاضـعة          
لفحص دديد من جانب ا دارة، تا يشم  االستعرا  ال  تقوم نـا جلـان العقـود، داـال عـن      

 مراجعة ااسانا  الداخوية واخلارجية.  
 

 10التوصية   
ا  منظومــة األمــم املتحــدة ءن يكفوــوا، عنــد االدتاــاع،  ينبغــا لورؤســاع التنفيــذيني ملؤسســ

إدرا  مســتويا  مناســبة مــن التعوياــا  املقطوعــة وغري ــا مــن التعوياــا  يف الشــروا  
 القياسية لوعقود وإعماهلا حبكمة اماية مصامب مؤسسا م وحقودها.

 
 ـــا وتالحـــ  ضــرورة تكموـــة التـــدانري املوصـــف نااات  10تؤيــد املنظمـــا  التوصـــية   - 14

لكـن  ـا إعمـال وصـرف التعوياـا  املقطوعـة        نتعويما  حمددة ومفصوة نشحين الطريقـة الـ   
 وتفعي  آلية جيدة األداع لفر  اجلهاعا  عوف البالعني.
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 11التوصية   
ينبغا لورؤساع التنفيذيني ملؤسسا  منظومـة األمـم املتحـدة زيـادة دـدرا  نظمهـم القالمـة        

، ءو الــتفكري يف نظــم ءخــرى   املركهيــة م اطــيط املــوارد لتكنولوجيــا املعوومــا  م ــ  نظــ   
متاصصة  دارة العقود، ودعم ءنشطة إدارة العقود يف مرحوة ما نعد منحهـا عوـف ءسـاس    

 حتوي  التكاليف والفوالد، ومراعاة مستوى اااجة إض مهمة وظيفية من تل  القبي .
 
املنظمــا  ســيما  منــها، ال، دــرن نعاــا 11 تؤيــد معظــم املنظمــا  التوصــية  يف حــني - 15
حادظا  املشتريا  الصـغرية، تـرى ءن زيـادة دـدرا  نظـام التاطـيط املركـهي لومـوارد          تا 

املعمول نا ديها ءو اعتماد نظم متاصصة ءخرى  دارة العقود مـن غـري املـرجب ءن تـؤدي إض     
 جع  الفوالد متناسبة مع التكاليف.

 
 12التوصية   

املتحدة، نصفتا رلي   و  الرؤساع التنفيـذيني املعـل نالتنسـيد،    ينبغا لممني العام لممم 
كفالــة ءن تصــبب املســال  املتعوقــة نــردارة العقــود يف مرحوــة مــا نعــد منحهــا ننــدا  مــن ننــود   
جدول ءعمال ابكة املشتريا  التانعة لوجنة ا دارية الرديعة املستوى، وءن تعاجل يف إمـار  

راع ومواعمتــها داخــ  منظومــة  ع املهــل عوــف عمويــة الشــ املبــادرا  اجلاريــة  ضــفاع الطــان 
 املتحدة. األمم
 
تؤيد املنظما  استمراع ااوار املشتر  نـني الوكـاال  نشـحين إدارة العقـود يف مرحوـة       - 16

، إال ءهنا تشدد ءياا عوـف ءن إدارة العقـود يف   12ما نعد منحها، عوف النحو املبني يف التوصية 
وظيفــة الشــراع نــ  ءهنــا ءياــا مســؤولية   ليســض دقــط مــن مســؤوليا  مرحوــة مــا نعــد منحهــا  

ــذين غالبــ      ــود، ال ــن إدارة العق ــراد املســؤولني ع ــالف واألد ــن    الوظ ــون املســتفيدين م ــا يكون ا م
 .واخلدما  السوع
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 تنفيذي موجز  
 إدارة العقود وتنظيمها في منظومة األمم المتحدة  
  JIU/REP/2014/9 

 االضتتت   ، متتتن  جتتت  2013 منحتتتؤ مات تتتوم منألومتتتت اةمتتتا ا  حتتتد    عتتتو  
ويبني هتذا . دوالر بليون 16 لل لع واخلدموم تزيد قيم هو عن بواليوهتو وإجنوز براجمهو، عقودا  

 .عند ال عوم  مع ا  عوقدين ا ات وم ت عرض هلو خوطر اليت ااحلجا من ا وارد مدى 
 إنشتوء هيولت  للحولمتت ا ات توموت وقع الدول اةعضوء واجلهوم ا وحنتت متن هتذ   

وتتتدابم م تتوءلت لةفولتتت إدار  العقتتود بةفتتوء  ولعوليتتت، وال قليتت  إن  دط  تتد  ةتتن متتن  تتوطر 
إصتتت  وم متتتن  جتتت   ا ات تتتومواتتتت جوبت لتتتذلل،  د لتتتؤ . الغتتتا والف تتتود وتتتتوء ا دار 

جتترى تعزيتتز مهتتو  : و  تترز تقتتد    العديتتد متتن اجلبهتتوم. حتتتديع عمليتتوم الشتتراء وتب تتي هو
متتتو بتتتني اءمتتتت تيوتتتتوم الشتتتراء و ورتتتتوت  ليج وشتتتبةوم، وت واصتتت  مو الشتتتراء، و نشتتتمؤ بتتترام

 .مات وم منألومت اةما ا  حد 
متتتن عمليتتتت  "ال تتتوبقت  تتتنو العقتتتود" علتتتأل اةنشتتت تو  إال  ن ا صتتت  وم ترلتتتز  توتتتت 
) ي بعتتد توقيتتع  "بعتتد منحهتتو" حنتتو لعتتول علتتأل ويتتون اه متتو   قتت  لتتنهج إدار  العقتتود. الشتتراء
و  متن  شتد االتوالم تعرضتا  ث هتذا رمتا  ن إدار  العقتود بعتد منحهتو احت  وا تدوحيتد. العقتود 
وبغت  النألتر عتن متدى اجلتود    حتديتد ملتودر العقتود و  .   دور   يو  الشتراء للمخوطر

ق  هتدا  العقتد ودرجتت منحهو، لإن  نش ت مو بعد ا نو هي اليت حتدد مدى الفعوليت   حتقي
 .ةداء و  ن ال وقيؤ والنوعيت وال ةلفتمو ي علق بواالم حول لي
وأجررررررة وحررررردة التفتررررريش المشرررررتركة كرررررإا اة رررررتعرا  لتح يررررر  كيفيرررررة إدارة  

السر   والدردماة بعرد المرنه، بهردي تحد رد  مؤ ساة منظومرة األمرم المتحردة لعقرود
الممار اة الجيدة والدروس المستفادة، وا تكشاي المجاةة التري تحتراج إلرز م  رد 

 .، وتع    اةتساق ع ز نطاق المنظومةالتحسينمن 
إن اةنش ت اليت جتري بعد  "إدار  العقود" وةمراض هذا االت عراض، يشم مل لو 

 ".إدار  العقود" بتا  علقت  اةنش تمنو العقود، ويشم  ذلل 
وتتم  مات تتوم منألومتتت اةمتتا ا  حتتد  جمموعتت م نوعتتت متتن عقتتود ال تتلع واخلتتدموم  

وبول تتتوف، لتتتإن طبيعتتتت إدار  العقتتتود . القيمتتتت وا تتتد  ودرجتتتت ال عقيتتتد  ا  لحتتتم ميةتتتن  ن ت فتتتووم  
. ومتتداهو تتتي وقفون علتتأل  جتتا لتت  عقتتد وطبيع تت  ودرجتتت تعقيتتد  وبيتتون ا ختتوطر ا  علقتتت بتت 

عراض مجيع العنوصر وا  وئ  ا  علقت مبمورتوم إدار  العقود بعد منحهتو، هذا االت  يعوجل وال
احلولمت   إدار  العقود، وا وارد البشريت : ولةن  يرلز علأل ال حديوم ا شرتلت   جموالم مح 

 شتتتتتتتتتتغي  ا ف، الوبنتتتتتتتتتوء القتتتتتتتتتتدرام، ورصتتتتتتتتتد اةداء، وإدار  تغيتتتتتتتتتتم العقتتتتتتتتتتود، ونألتتتتتتتتتا دعتتتتتتتتتتا 
 .ات ومال عوون بني ا /وال ن يق
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علتتتأل عتتتدد متتتن   وجتتت  قلتتتور ورتتتتوم إدار  العقتتتود   و لتتتال االتتتت عراض إن  ن  
 ات توم  ونو تورجي وناللعد، وهذا يعزز ن وئج  وثلت  لال إليهو مراجعو   وبوم دا لي

ا ات تتوم، إدار  العقتتود علتتأل ن تتو    وجتت  القلتتور  ويألهتتر تشتتوب  . منألومتتت اةمتتا ا  حتتد 
م ضتتولر  ا  جهتتود تبتتذل ن  اجلهتتوم ا عنيتت ن علتتأل مجيتتع  ء و جمت ،إن جونت  ضتتخومت الشتترا
المحرررددة فررري كرررإا التقر رررر مرررا لرررم  أوجرررل الق رررورو تسرررتمر .  عوجلتتت هتتتذا ال حتتتدي العتتتو 

تدضرر  السيا رراة واءجرررازاة لم  ررد مررن التنقرريه ومررا لررم تتدررإ إجرررازاة محررددة مررن 
 .منحهابعد في مرح ة ما أج  تع    ممار اة إدارة العقود 

 المالحظاة واة تنتاجاة الرئيسية  

  يا اة إدارة العقود وإجرازاتها غامضة وتعاني من النقص  
تقر ا دار  ويقر ا وظفون علأل ن تو  منألومتت اةمتا ا  حتد  بوالل قتور ان تيوتتوم  •

وإجراءام تفليليت  وصت بإدار  العقود وبوحلوجت إن مزيتد متن ال وجيهتوم الواضتحت 
ومتتتع ذلتتتل، و تتت    احلتتتوالم القليلتتتت التتتيت توجتتتد ليهتتتو .  دار  العقتتتود بعتتتد منحهتتتو

توجيهوم، ليس هنوك آليوم قوئمت لةفولتت م وبعتت ال يوتتوم وا جتراءام بوتت مرار 
 . 2و 1 )ال وصي ون

 تحد د واضهإلز في حاجة  إدارة العقودة المتع قة بمسؤولياالدوار و األهياك ، و ال  
  معألتتا ا نألمتتوم، يوقتتع العقتتود موظفتتو ا شتترتيوم، ولةتتن إدار  العقتتود بعتتد ذلتتل  •

مشتتتورلت طتتترا    تتترى، متتتع ةمتتتديري ا شتتتوريع  و  و تتتترتك  قتتتدمي طلبتتتوم الشتتتراء 
  معألتتتا و  .متتتوظفي ا شتتترتيوم  و متتتمها متتتن  تتتماء إدار  العقتتتود حمتتتدود  متتتن قبتتت 

بعتتتتد   مر لتتتتت متتتتو بتتتتإدار  العقتتتتود  قتتتتتا  علاحلتتتوالم، ال تةتتتتون اةدوار وا  تتتتاوليوم 
ومتتتع ذلتتتل لتتتإن ال فتتتوي   .منحهتتتو حمتتتدد  بوضتتتوة  و مفوضتتتت علتتتأل النحتتتو ا نوتتتت 

الواضتتتتو لل تتتتل ت وا  تتتتاوليت ل شتتتتخور ا شتتتترلني علتتتتأل إدار  العقتتتتود بعتتتتد منحهتتتتو 
 توتتتي  تت  يةتتون هنتتوك نألتتو   دار  العقتتود   تتن اةداء، ال تتتيمو عنتتدمو ي  تتا 

وعنتدمو ال يت ا ذلتل ال فتوي ، تألهتر اةدلتت  وجت  قلتور وانعتدا   .الشراء بول مرلزيت
 ؛ 3 ا  وءلت )ال وصيت

اةق تو  ا خللتت  دار  العقتود، ا الفتت متن  تماء ا  لوصتيني   /حتقق الو دام •
وتع تتم متن  لضت  ا مورتتتوم   الق توعني اخلتتور  ،جمتول إدار  العقتود، قيمتتت مضتولت

إدار  العقتود عنتدمو  وإنشتوء و تدام ،إدار  العقود علأل ا هينوإضفوء ال وبع  .والعو 
اه متتو  ا دار   العقتتود بدرجتتت تعقيتتدهو جمتتوالن ي  لبتتون  وحبجمهتتو ا شتترتيوم  تمرهتتو

علتأل  تد تتواء   مات توم منألومتت اةمتا ا  حتد   العقودإدار  العليو والعوملني   
 . 4 )ال وصيت
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 دراةالتحد اة في التدر ب وبناز الق  
 ختتتوطر تبتتتني متتتن االتتتت عراض  ن معألتتتا مات تتتوم منألومتتتت اةمتتتا ا  حتتتد  معرضتتتت  •

 هتورام ال زمتت  دار  العقتود بعتد اعد  احللتول علتأل متو يةفتي متن ا توظفني ذوي 
العديتتد متن ا نألمتتوم هتو متتو إذا لتتون   وبول تتوف، لتإن ال حتتدي التذي يواجهتت. منحهتو

هلو اليو ،  و تيةون هلو   ا   قب ، القتدرام وا هتورام ال زمتت  دار  عقتود ت علتق 
بدرجت لوليت ل غ يت دقيقت ومنوهج ال دري  القوئمت لي ؤ . من المامج حبجا م زايد

ت متتن العمليتتت علتأل ا ر لتتت اةوليتتو   توتتتهنتتو ترلتتز إمجيتع مرا تت  عمليتتت الشتتراء،  يتع 
 مهت  ال تدري  علتأل ليفيتت إدار  . و )مو قب  طل  الع وءام، واال  يور ومتنو العقتد 

  . 6و 5 ال وصي ون) ا ات ومبعد منحهو   معألا   مر لت مو العقود 

 إدارة المداطر ع ز مستوى إدارة العقود غياب  
ا   عرضتتتت، تعتتتوجل   تتتمل إدار  ا ختتتوطر ا  لتتتلت بولشتتتراء، إن  ا ات تتتوم  معألتتتا  •

بو  تتتوئ  و  وجتتتدم،  تتتوطر مر لتتتت الشتتتراء ال تتتوبقت  تتتنو العقتتتد، وهتتتي تتتترتبمل عمومتتت
 محلت عن تقييا منهجي للمخوطر    بدايت مر لتت  ت ولرمل . و ا  علقت بو  يور ا  عوقد

إن حتديتد ا ختوطر،  ن ي توعد مو بعد منو العقد، اةمر الذي متن شتهن ، بو ضتولت 
ا تتوظفني  دار  العقتتود،  إتو تتت يتتتعلتتأل حتديتتد نتتو   نشتت ت إدار  العقتتود ال زمتتت، وليف
ومتتتو هتتتو نتتتو  ا هتتتورام ا  خللتتتت  ،ومتتتو إذا لتتتون ينبغتتتي تتتتولم مهتتتورام م خللتتتت

 . 7 ال زمت )ال وصيت

 رصد أداز العقود في حاجة إلز تحسين  

من ألمت بعد منح   مر  يوي لضتمون تتولم لوصلت لرتام  رصد  داء عقد معني علأل •
ال لع واخلدموم   ا وعتد ادتدد و   تدود ا يزانيتت ا قترر ، والولتوء مبعتويم النوعيتت، 

بتدون رصتد م واصت  واةشتد   ترا . و ا  اةلحر تعقيتد ا ات تتيمو بولن بت لعقود  ال
بتتهال تقتتتد  اخلتتتدموم  ،  وضتتتعيفو   متتن اخلتتتماء، توجتتد  تتتوطر بتتتهن يةتتون  داء ا  عوقتتتد

ورمتتا  .ا دلوعتتت قيمتتت اخلتتدموم ا قدمتتت ا بتتول علتتأل النحتتو ا ن ألتتر،  و بتتهن ت جتتووز 
متتتن  جتتت  تعزيتتتز رصتتتد العقتتتود بإصتتتدار  مات تتتوم تبتتتذهلو عتتتد اجلهتتتود الةبتتتم  التتتيت 

 قتتتتدم هوتوجيهتتتتوم وإجتتتتراءام رصتتتتد حم تتتتنت، يشتتتتم هتتتتذا االتتتتت عراض واةدلتتتتت التتتتيت 
 .ا ةوت  ا يدانيت إن ات مرار  وج  القلور   هذا االول

 ري ب ورة منهجيةجاءبالغ عن أداز المتعاقد ن ة    
 متتتدى إبونتتتتتلهتتتي تعةتتتس .  داء ا  عوقتتتدين عنلتتتر هتتتو    عمليتتتت الشتتتراء ومتقييمتتت •

 اجلتتدول التتزمينو ال ةتتولي  مبتتو يتن ألتتر منتت  علتتأل صتتعيد قدرتتت  علتتأل الولتتوء  عتتن عوقتتد ا 
نزاهت ا  عوقد و   قيوم اةعمول ال جوريتت، و  وهي تألهر  يض. واةداء   عقد حمدد

وال جيتتتري تقيتتتيا . وا علومتتتوم ا  لتتتلت بتتتذلل ،النهتتتوئيني ا  تتت خدمنيومتتتدى رضتتتأل 
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، و  العديتتد متتن احلتتوالم نتتودر ا  عوقتتدين بلتتور  منهجيتتت إال    تتوالم اتتت حنوئيت 
اةشتتخور ا  تتاولني عتتن هتتذ  ال قييمتتوم لي تتؤ  لتتإن آليتتوم تقتتدج ال وجيهتتوم إن

حلفتتتتت   و  مرلزيتتتت و  نألومتتتت ا ات تتتتوممعألتتتتا  ال مي لتتتتلوعتتتت و  علتتتتأل ذلتتتتل، . واضتتتتحت
 . 8 ليوم تقييا  داء ا  عوقدين )ال وصيتمع علقت ب ا ج م ال

 ع ز البائعينج ازاة متسق لفر  ال جة إلز إطاراكناك ح  
 جيود  طتر اتت عراض م جون تت ا  جهودو   وليبذل مات وم منألومت اةما ا  حد  ت •

هو  اهلد و . من ت جي   داء ا  عوقدين وتبودل ا علوموم عن ذلل اةنهوللبوئعني 
بعتد   ي علتق متولت  ولولتت لي  قترارام ت ضمن مم ا اهلني ولبوئعنيبوضع قوئمت مرلزيت 

عمليتتت  طريتتق البيونتتوم عتتن إد تتول م ا فروضتتت علتتيها، متتعءاالبتتوئعني  و بتتوجلزا  هليتت
علتتأل اذتتوذ ا ات تتوم نألتتو   ن ي تتوعد هتتذا الومتتن شتتهن  .ن قواعتتد مشتترتلتإ ت تت ند

 لتتول قتترارام م تت نم  عنتتد ا  يتتور ا  عوقتتدين، وال قليتت  إن  دط  تتد متتن ا  متتول 
عقتتتد جديتتتد   علتتتأل  ا ات تتتوم  إ تتتدى  و  مغشوشتتت  و و  تتتتيم ؤ  دا لتتتون شتتتخال
 .  رى مات ت

 العقودتعد الة   
و  ال عتتدي م ا د لتتت  تت ل تنفيتتذ عقتتد متتو  متتر ال ميةتتن تفوديتت  وي ةتترر  دوثتت    يونتت •

ميةتتتتتتن  ن تشتتتتتتم  ال غيتتتتتتمام متتتتتتد  العقتتتتتتد، و  .عنتتتتتتدمو ت غتتتتتتم اال  يوجتتتتتتوم والألتتتتتترو 
 توذا . اخلدموم ا  لتو  ت تليمهو،  و  ن تةتون تغيتمام إداريتت/مواصفوت   و ال لع  و

 ؛ال عدي م ولي  جتري إدارهتو جزء بول  اةمهيت من ال نفيذ الفعول للعقود حتدث
معتتتتت عتتتن  تتتتتبو  ب تتتهولت معلومتتتوم جم تقتتتتد قتتتتودر  علتتتأل  ن  مات تتتتمل تةتتتن  ي  •

تشتم ال عتدي م التيت تعةتس توبقت. و  و  وليت ون وئج إد ول تعدي م علأل عقود 
م متتتتتمر ، وقبتتتتتول من جتتتتتوم جتتتتتتووزام   ال ةتتتتتولي  وتتتتتته مام واديتتتتتدام زمنيتتتتتت متتتتت

مل ي  تتن القيتتو  . و نوعيتتت، إن  وجتت  قلتتور تألهتتر  ثنتتوء إدار  العقتتد  قتت   تتدموم  و
 ا ات تتتتومالةمتتتتي والنتتتتوعي  ثتتتتور  وجتتتت  القلتتتتور تلتتتتل ب تتتتب  نقتتتتال الوثتتتتوئق   

ال ي يو نقال ا علوموم عن ال عدي م ا  للت بهوج  القلور النألوميت . و ا   عرضت
تنفيتتذ التتمامج بشتتة  لعتتول متتن ذلتتل يحيت، وميةتتن  ن يعتتو  اذتتوذ إجتتراءام تلتتح
 . 9  يع ال ةلفت )ال وصيت

 العقود في التعو ضتنفيإ  ة  جري دائما    
ة ةومتت  وشتتروط   و عنتتدمو و  العقتتد ولقت يتنفَّتتذمتو عنتتدمو ال  ات تتتم ال عتتوي متي حي •

القيوتتتتتيت للعقتتتتد، تبتتتتني متتتتن  طجتتتتزء متتتتن الشتتتترو  ال عتتتتوي ورمتتتتا  ن . ن هتتتتل العقتتتتديت 
، ال تتتيمو   احلتتوالم التتيت احليتتو  العمليتتت  و  نفتتذ مولبتتيال  ال عتتوي االتتت عراض  ن 

 ؛ و تندام اةداء/تشم  ال عويضوم ا ق وعت و
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ب ب  عد  االنضبوط  و االل قور إن الدرايت الفنيت   مجع اةدلت ال زمت ل   جوج  •
 منألومتتتتولبتتتت ب تتتند  داء، ي  تتتومو معألتتتا مات تتتوم بول عويضتتتوم ا ق وعتتتت  و ا  

وبراجمهتتو  ات تتوماةمتتا ا  حتتد ، علتتأل متتو يبتتدو، متتع ا  عوقتتدين وإن للتت  ذلتتل ا 
 . 10   وئر موليت حم ملت )ال وصيت

 نظم الضماناة والمراقبة  
آليتتتوم الرقوبتتتت الدا ليتتتت، متتتن قبيتتت  وظتتتوئ  مراجعتتتت احل تتتوبوم وال حقيتتتق وال قيتتتيا،  •

إن الرقوبتتت اخلورجيتتت، تتتولر الضتتمونوم وحتقتتق   لفتتوء  عمليتتوم إدار  العقتتود إضتتولت 
متتتتتن ا ات تتتتتوم ي تتتتت خد  آليتتتتتوم   تتتتترى للضتتتتتمون  قلتتتتتي   ا  إال  ن عتتتتتدد. ولعولي هتتتتتو
ميةتتن  ن ترصتتد  - محتت  االت عراضتتوم الدا ليتتت الدوريتتت ومقتتوييس اةداء - وا راقبتتت

بع  مةوتت  ا شترتيوم   ا قتر  و   ني وضع.  نش ت الشراء علأل ن و  ا نألمت
مقوييس  داء للم توعد  علتأل تقيتيا متدى لعوليتت وظيفتت الشتراء علتأل ن تو  ا نألمتت، 

ا  علقتتتت  تتوئ  ا علتتأل و  لتتإن هتتذ  اجلهتتود ميةتتتن  ن تةتتون  لحتتر لعوليتتت بتتتولرتليز  يضتت
 .مو بعد منو العقودمبر لت 

 دنظم المع وماة ة تدعم بشك  كاي أنشطة إدارة العقو   
تتتولر نألتتا ذ تتيمل ا تتوارد   ا ات تتت ا هتتو  الوظيفيتتت العومتتت للعمليتتوم ا  لتتلت  بينمتتو •

بعتتد منحهتتو، محتت    مر لتتت متتو متتو تعتتوجل وظتتوئ  إدار  العقتتود ا  بولشتتراء، لإهنتتو نتتودر 
ولنفقتتتتوم   الوقتتتتؤ ا  علقتتتتت بشتتتت  وظتتتتوئ  ال نبيتتتت ،  و ا علومتتتتوم  رصتتتتد اةداء،  و
لعلتتتأل تتتتبي  . لتتت  موظتتت  مشتتترتيوم  و لتتت  م عوقتتتد تتت     النفقتتتوماحلقيقتتتي،  و 

عتر ،    ي وقتؤ متن اةوقتوم، ال جتووزام   ال ةتولي  ا حول، قتد ال ي  تأ  ن تت 
لمو  نت  . موات ت ا رتالمت،  و جممو  االل زاموم ا  للت بول عوقد اليت ت عرض هلو م

ت للعقتود التيت منحتؤ   عوقتد وا تد متن يتمعرلتت القيمتت ا مجولو  ليس من ا مةتن دائمت
اذتتتوذ   ن يعرقتتت  ا علومتتتومتلتتتل نقتتتال ومتتتن شتتتهن  .متتتو مات تتتتمةوتتتت    لفتتتت   

 . 11 القرارام ا   نم  و ن يعيق إدار  العقود بفعوليت ولفوء  )ال وصيت

 التآزر والتعاون في مجال المشتر اة في منظومة األمم المتحدة  
جملتتتس الرؤتتتتوء    للجنتتتت ا داريتتتت الرليعتتتت ا  تتت وىال وبعتتتت شتتتبةت ا شتتترتيوم   تتترزم  •

ومتتع .   جمموعتتت متتن  نشتت ت ا واءمتتت   منألومتتت اةمتتا ا  حتتد ا  لبتتم و   ال نفيتتذيني تقتتدم
بعد منحهو  مر محم للقلتق،  يتع   مر لت مو ذلل، لإن عد  االه مو  بإدار  العقود 

إن هتتذ  ا  تتهلت علتتأل  هنتتو م تتهلت نألتترون ين بعتت   عضتتوء الشتتبةت، علتتأل متتو يبتتدو، إ
بعد منحهو جمول حمفو  مبختوطر شتديد    العمليتت   مر لت مو إدار  العقود . و ثونويت

الشوملت لدور   يو  ا شرتيوم وميةتن  ن ت ت فيد متن ال عتوون بتني الولتوالم   مواءمتت 
 . 12 ال يوتوم وا جراءام وا بودئ ال وجيهيت ا عمول هبو )ال وصيت
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 التوصياة  

 1التوصية   
 نبغري ل هياراة التشرر عية لمؤ سراة منظومررة األمرم المتحردة أن توجرل الر  رراز  

التنفيررررإ ين لمؤ سرررراتها إلررررز تحررررد ت، وعنررررد الضرررررورة تطررررو ر،  يا رررراة وإجرررررازاة 
بعررد منحهررا، فرري مرح رة مررا وتوجيهراة ونظررم متابعررة محررددة لكفالرة إدارة أنشررطة العقررود 

 .بفعالية وكفازة

 2التوصية   
فررري   رررإكروا نبغررري ل ر  ررراز التنفيرررإ ين لمؤ سررراة منظومرررة األمرررم المتحررردة أن  

بيانرراتهم السررنو ة المتع قررة بشررهاداة الرقابررة الداي يررة الترري   رردركا أفررراد لررد هم  رر طة 
إدارة المشرررتر اة والعقرررود، أن تنفيرررإ العقرررود ترررم فررري امتمرررال ترررا  لسيا ررراة المؤ سرررة 

 .وإجرازاتها وقواعدكا

 3التوصية   
 نبغري ل هياراة التشرر عية لمؤ سراة منظومررة األمرم المتحردة أن توجرل الر  رراز  

التنفيررإ ين لمؤ سرراتها إلررز إنشرراز نظررا   ررتم بموجبررل إبررالغ األارردا  المعينررين ءدارة 
مسرررؤولياتهم عنرررد إدارة عقرررد مرررا، بو بدضررروعهم ل مسرررازلة ، العقرررود بعرررد منحهرررا، يطيرررا  

 .ة الالزمة ءدارة العقدالمؤكالامتالكهم والتأكد من 

 4التوصية   
 نبغررري ل ر  ررراز التنفيرررإ ين لمؤ سررراة منظومرررة األمرررم المتحررردة إعرررادة تقيرررريم  

بعررد منحهررا مررن فرري مرح ررة مررا اةحتياجرراة مررن المرروارد الماليررة والبشررر ة ءدارة العقررود 
رار حيررت حجررم العقررود الحاليررة والمتوقعررة، وقيمتهررا ودرجررة تعقيرردكا، ونوعهررا، واتدررا  قرر

( مررن أجرر   الالمرك  ررة، مررمال   بالمرك  ررة أو المتسررمةبشررأن أفضرر  كياكرر  الرردعم الالزمررة  
 .كفالة تحقيق أع ز جودة بأفض   عر وب وغ أكداي المؤ سة

 5التوصية   
 نبغي ل ر  از التنفيرإ ين لمؤ سراة منظومرة األمرم المتحردة أن  ضرعوا برنرام   

 تضرررمن دوراة درا رررية مقدمرررة كشرررر  تررردر ب محررردد ءدارة العقرررود فررري مؤ سررراتهم 
مرن درجررة معينرة مررن حيرت الحجررم ا  مط روب مرن جميرر  األاردا  الررإ ن  رد رون عقررود

 .والقيمة والتعقيد



JIU/REP/2014/9 

ix GE.15-03656 

 6التوصية   
 نبغرري ل ر  رراز التنفيررإ ين لمؤ سرراة منظومررة األمررم المتحرردة كفالررة أن  رردرج  

بإدارة العقرود فري تقييمراة معا ير تتع ق ا  المشرفون ع ز األادا  الإ ن  د رون عقود
 .األداز السنو ة لهؤةز األادا 

 7التوصية   
، توجرررد نبغررري ل ر  ررراز التنفيرررإ ين لمؤ سررراة منظومرررة األمرررم المتحررردة كفالرررة أن  

درجة معينة من القيمة والتعقيد، يطط ءدارة المدراطر تغطري أنشرطة   اةبالنسبة ل عقود 
أن تتضررمن كررإخ الدطررط ترردابير ل تدفيررف مررن و نبغرري  .بعررد منحهررافرري مرح ررة مررا  العقررود

 .لمسؤولية األادا  الإ ن  تولون تنفيإ ت ك التدابيرا  واضحا  المداطر وكإلك تحد د

 8التوصية   
 نبغي ل ر  از التنفيإ ين لمؤ ساة منظومة األمم المتحدة كفالة وجود نظا  فري  

بشرررو  العقررد واءبررالغ عررن  لررك، الوفرراز مررا  تع ررق بؤ سرراتهم لتوقيررق أداز المتعاقررد فيم
 . مسازلة اءدار ة عن اكتمال اءبالغ عن أداز المتعاقداءيضاع لوإ ناد المسؤولية و 

 9التوصية   
 نبغي ل ر  راز التنفيرإ ين لمؤ سراة منظومرة األمرم المتحردة إجرراز درا رة فري  

مسرتو اة معينرة تح ي  أ باب التعرد الة فري العقرود التري تتجراوز من أج  مؤ ساتهم 
و نبغري أن ت ري  .التك فرة والترأيير ةوتحد د أوجرل الق رور النظاميرة التري تسرهم فري ز راد

 . لك إجرازاة ت حيحية لمعالجة أوجل الق ور ت ك

 10التوصية   
 نبغرري ل ر  رراز التنفيررإ ين لمؤ سرراة منظومررة األمررم المتحرردة أن  كف رروا، عنررد  

فري  التعو ضاةالتعو ضاة المقطوعة وغيركا من اةقتضاز، إدراج مستو اة منا بة من 
 .الشرو  القيا ية ل عقود وإعمالها بحكمة لحما ة م اله مؤ ساتهم وحقوقها

 11التوصية   
 قررردراة ز رررادة المتحررردة األمرررم منظومرررة لمؤ سررراة التنفيرررإ ين ل ر  ررراز  نبغررري 

 أو المؤ سرررة، فررري المررروارد تدطررريط نظرررم ممررر  المع ومررراة لتكنولوجيرررا القائمرررة منظمهررر
 مرح رة فري العقرود إدارة أنشرطة ودعرم العقرود، ءدارة متد  رة أيررى نظم في التفكير

 مهمرة إلرز الحاجة مستوى ومراعاة والفوائد، التكاليف تح ي  أ اس ع ز منحها بعد ما
 .القبي   لك من وظيفية



JIU/REP/2014/9 

GE.15-03656 x 

 12التوصية   
 نبغرري ليمررين العررا  ليمررم المتحرردة، ب ررفتل رئرريس مج ررس الر  رراز التنفيررإ ين  

بعررد فرري مرح ررة مررا المعنرري بالتنسرريق، كفالررة أن ت رربه المسررائ  المتع قررة بررإدارة العقررود 
ل جنررة اءدار ررة الرفيعررة  ارربكة المشررتر اة التابعررة مررن بنررود جرردول أعمررال منحهررا بنرردا  

دراة الجار ررة ءضررفاز الطرراب  المهنرري ع ررز عم يررة وأن تعررال  فرري إطررار المبررا ،المسررتوى
 .الشراز وموازمتها داي  منظومة األمم المتحدة



JIU/REP/2014/9 

xi (A)   GE.15-03656    110515   190515 

 اد ويوم
 اللفحت الفقترام 

 iii  ............................................................................... موجز تنفيذي   

 1 22-1  ..................................................................... مقدمت -  وال   
 2 11-6  .................................................. اةهدا  والن و  -  ل    
 3 21-12  ........................................................... ا نهجيت - بوء   
 6 23-22  .................................................. معلوموم  توتيت - جيا   

 9 54-24  ........................................................ احلولمت والبيمت ا واتيت - ثونيو   
 9 31-24  .. ...إجراءاهتو مومضت وتعوين من النقالال يوتوم ا  للت بإدار  العقود و  -  ل    

 10 54-32  .... مم حمدد  بوضتتوةوا  اوليوم ا  علقت بإدار  العقود  ،اهليول  واةدوار - بوء   

 17 60-55  ........................................ ون العقود    نش ت إدار  العقوددور جل - ثولحو   

 19 68-61  .................................................. ا وارد البشريت وبنوء القدرام - رابعو   

 21 80-69  ............................................................... إدار  ا خوطر -  وم و   

 21 80-72  ........................... إدار  ا خوطر علأل م  وى إدار  العقودعد   -  ل    

 24 112-81  ................................................. ال قييا وا ب غرصد اةداء و  - تودتو   

 24 91-81  .............................. العقود    وجت إن ال ح نيرصد  داء  -  ل    

 26 101-92  .................... عوقدين ال ت ا بلور  منهجيتعمليوم تقييا  داء ا   - بوء   

 28 108-102  ...............................................  طر جزاءام البوئعني - جيا   

 30 112-109  ................................................. إب غ ا دار  العليو - دال   

 32 118-113  ........................................................... تغيم العقودإدار   - توبعو   

 34 125-119  ............................................. ءام تلحيحيت بشهن العقودإجرا - ثومنو   

 34 125-122  ..................... بشهن العقود ال تنفذ دائمو  ا جراءام ال لحيحيت  -  ل    

 36 133-126  ...................................................... نألا الضمونوم وا راقبت - توتعو   

 38 150-134  ............................................................. نألا ا علوموم - عوشرا   

 38 150-134  ......... ا علوموم ةنش ت إدار  العقودعد  لفويت دعا نألو  تةنولوجيو  -  ل    

 43 159-151  ...................... قود   منألومت اةما ا  حد ال عوون وال آزر بشهن إدار  الع -  ودي عشر 

 ا رلقوم

 46  ..................................................... العقودمنوذج تقييا عمليت إدار   :اجلزء اةول - اةول 
 CM-PAM survey ................................................................  51 :اجلزء الحوين   



JIU/REP/2014/9 

GE.15-03656 xii 

 Selected responses from the CM-PAM survey .................................  58 :اجلزء الحولع   
 Extracts from procurement manuals and related documents of United Nations system - الحوين 

organizations addressing contract management ............................................  67 
 Sample forms for transfer of contract management ........................................  77 - الحولع 
 79  ............................  ل  مات وم منألومت اةما ا  حد  دري    جمول الشراء  خالبرامج  - الرابع 
 82  ..................................... ات عراض عو  لإلجراءام اليت ي عني اذوذهو بلدد ال وصيوم - اخلومس 

 



JIU/REP/2014/9 

1 GE.15-03656 

 مقدمة -أوة   
  ال تتتنوام اة تتتم ، شتتتددم اهليمتتتوم ال شتتتريعيت واالت شتتتوريت، مبتتتو   ذلتتتل اجلمعيتتتت  -1

العومت واللجنت االت شوريت لشاون ا دار  وا يزانيت، علأل احلوجت إن زيود  تعزيز آليوم الشراء متن 
 علتتتأل جتتتود  بهلضتتت  تتتتعر   تقتتتدج التتتمامج واةنشتتت ت التتتيت اوهلتتتو منألومتتتت اةمتتتا   جتتت  حتقيتتتق

وقتتد  ثتتورم هيمتتوم الرقوبتتت متتن قبيتت  مةوتتت  ا راجعتتت الدا ليتتت واخلورجيتتت للح تتوبوم . ا  حتتد 
لش  ا ات وم عن القلق إزاء قضويو ا  وءلت ا  علقت بإدار  العقود وتنأليمهو، وعتد  ضتمون  ن 

 .لعقود بةفوء  ولعوليتيةون  داء ا
بإد تول إصت  وم متن  جت  حتتديع  نشت ت  ،وردم ا ات وم،   ال تنوام اة تم  -2

ويرلتتز معألتا هتذ  ا صتت  وم علتأل إعتداد   تتمل شتراء م ئمتت الق نتتوء . الشتراء ليهتو وتب تي هو
نأليمهتو ن جمتوالم إدار  العقتود وت إال . ال لع واخلدموم، وا  يور  لفه م عوقتد بول تعر ا نوتت 

 .قد  مفلؤ   معألمهو
. لملتتت لحني مرتادلتتتني "تنألتتتيا العقتتتود"و "إدار  العقتتتود" متتتو ي تتت خد  ملتتت لحو ولحتتتما   -3

ل نتوول اةنشت ت التيت جتتري بعتد متتنو  "إدار  العقتود" وةمتراض هتذا االتت عراض، ي ت خد  ملت لو
العقرود، ع رز النحرو  فرإن إدارةوبول توف،  "تنألتيا العقتود" عقود ال لع واخلدموم، ويشم   نشت ت

العم يرة التري تكفر  وفراز جمير  األطرراي فري اتفراق " المستدد  في كإا اة تعرا ، ت ف
 عقرررد( بالت امررراة كررر  منهرررا، برررأكبر قررردر ممكرررن مرررن الكفرررازة والفعاليرررة، وتررروفير  م ررر   قانونرررا  

 . 1)"النوات  التجار ة والتشغي ية المط وبة والح ول ع ز أع ز جودة بأفض  األ عار
وتشتتتم  إدار  العقتتتود مر لتتتت متتتو بعتتتد منحهتتتو متتتن دور   يتتتو  الشتتتراء،    تتتني تشتتتة   -4

وتشم  .  1 الشراء مر لت مو قب  منو العقد )انألر الشة  نش ت و  الشراءطلبوم تقدج  نش ت 
إدار  العقتتود  نشتت ت متتن قبيتت  رصتتد العقتتود وا بتت غ وإدار  ال غيتتم، وت تتويت ا نوزعتتوم، وا دار  

 .وإجنوز العقودا وليت 
 1الشة  

 دورة ما بعد الشراز

 
__________ 

(1  UN Procurement Practitioner’s Handbook, November 2006, Chapter 3, pp. 3-90. 

 مرح ة ما قب  منه العقد مرح ة ما بعد منه العقد

 إدارة العقود
إدار  العقود وتنأليمهو   
 مر لت مو بعد منو العقود

 المشتر اة
 طل  الع وءام
 ومنو العقود

 تقد م ط باة الشراز
 ال خ يمل ومو قب 
 طل  الع وءام
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 نشتتتت ت العقتتتتود   مر لتتتتت متتتتو قبتتتت  متتتتنو العقتتتتد مل تةتتتتن موضتتتتو  ترليتتتتز هتتتتذا  ورمتتتتا  ن -5
االتتت عراض، لقتتد روعتتي   االتتت عراض  ن عتتد  عنوصتتر متتن مر لتتت متتو بعتتد متتنو العقتتود مرتاب تتت 

وتفتترتض ا دار  الفعولتتت للعقتتود  ن وثتتوئق . متتع ا جتتراءام والقتترارام التتيت ت ختتذ قبتت  متتنو العقتتد
ب ريقت جيد ، و ن  جرى ا عت ن عتن العقتد علتأل حنتو تتليا، و نت  العقود ال لبس ليهو وصيغؤ 

 .مقرتة ا  عوقد بعنويت قب  منو العقد/جرى تقييا ع وء

 األكداي والنطاق -ألف 
  2)تنتتوول االتتت عراض  نشتت ت وقضتتويو إدار  العقتتود دا تت  اةمونتتت العومتتت ل متتا ا  حتتد  -6

والولولتتت الدوليتتت لل وقتتت الذريتتت، مبتتو   ذلتتل  نشتت ت واللتتنوديق والتتمامج والولتتوالم ا  خللتتت، 
 .مقورهو و نش  هو ا يدانيت

وكررررران الغرررررر  منرررررل تح يررررر  األ ررررراليب والممار ررررراة الحاليرررررة التررررري تسرررررتددمها  -7
مؤ سرراة األمررم المتحرردة ع ررز نطرراق المنظومررة ءدارة عقررود السرر   والدرردماة بعررد مررنه 

الررررردروس المسرررررتفادة، وا تكشررررراي  أو/العقرررررود، بهررررردي تحد رررررد الممار ررررراة الجيررررردة و
 .المجاةة التي تحتاج إلز م  د من التحسين وتع    اةتساق ع ز نطاق المنظومة

وتتتتم  مات تتتوم منألومتتتت اةمتتتا ا  حتتتد  جمموعتتتت م نوعتتتت متتتن عقتتتود ال تتتلع واخلتتتدموم  -8
العقتود ومتداهو وبول توف، لتإن طبيعتت إدار  . القيمت وا د  ودرجت ال عقيتد   لحما  ميةن  ن ت فووم  

ي نتتوول  وال. تتتي وقفون علتتأل  جتتا لتت  عقتتد وطبيع تت  ودرجتتت تعقيتتد  وبيتتون ا ختتوطر ا  علقتتت بتت 
ال قريتتر، ب تتب  القيتتود ا  علقتتت بتتو وارد، مجيتتع العنوصتتر وا  تتوئ  ا  علقتتت مبمورتتتوم إدار  العقتتود، 

دار  العقتتود، وا تتوارد ولةنتت  يرلتتز علتتأل ال حتتديوم ا شتترتلت   جمتتوالم محتت  جوانتت  احلولمتتت   إ
البشتتتتتتتريت وبنتتتتتتتوء القتتتتتتتدرام، ورصتتتتتتتد اةداء، وإدار  تغيتتتتتتتم العقتتتتتتتود، ونألتتتتتتتا دعتتتتتتتا تشتتتتتتتغي  ا ف، 

 .ال عوون بني ا ات وم/وا واءمت
وال ي نوول االت عراض قضويو حمدد  ت ل  بعقود م خللت، محت  العقتود الواتتعت الن تو   -9

التتيت تن تتوي علتتأل بلتتوغ مرا تت  هومتتت   ال  تتوير ولتتيس ا  علقتتت ب  تتوير نألتتا ل ةنولوجيتتو ا علومتتوم، 
 .عتتتن عقتتتود اخلتتتدموم الرئي تتتيت علتتتأل تواصتتت  اخلتتتدموم،  و بعقتتتود تشتتتييد رئي تتتيت، ذ لتتت  جوهريتتتو  

من ا هندتني  دار  ال شتييد تةتون   معألمهتو  تورج  لهذ  اة م  ت  ل   م  م خللت ولرقو  
لتتتإن إدار  االتفوقتتتوم ال ويلتتتت اةجتتت ،  و ا تتتنو، لتتتذلل، . 3)ن تتتو   تتتم  متتتوظفي اةمتتتا ا  حتتتد 

االتفوقوم مع الشرلوء ا نفذين، تن توي علتأل هنتج متم تقليديتت لل عوقتد، وقتد جترى تنتوول بعت    و
 ي ضتتتمن هتتتذا االتتتت عراض  يضتتتو   وال . 4)جوانتتت  إدارهتتتتو   تقتتتورير تتتتوبقت لو تتتد  ال ف تتتيا ا شتتترتلت

__________ 
شتعبت  - م أل االتت عراض، دا ت  اةمونتت العومتت ل متا ا  حتد ، إدار  التدعا ا يتداين وإدار  الشتاون ا داريتت  2)

 .ا شرتيوم
 . JIU/REP/2014/3) تشييد مبوين ا قور علأل ن و  مات وم منألومت اةما ا  حد /مشوريع جتديد  3)
 ؛ JIU/REP/2013/1  جمتتتتول ا شتتتترتيوم   منألومتتتتت اةمتتتتا ا  حتتتتد  )اتتتتت عراض االتفوقتتتتوم ال ويلتتتتت اةجتتتت    4)

 . JIU/REP/2013/4ات عراض إدار  الشرلوء ا نفذين   مات وم منألومت اةما ا  حد  )
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لشتتراء القلتتم  واخلتتدموم التتيت يقتتدمهو لتترادى ا  عوقتتدين  وامتتر ا/عمليتتوم الشتتراء ا نخفضتتت القيمتتت
 .الذين جيري تعيينها عن طريق عقود اخلدموم االت شوريت

  5)وجتتتتتدر م  ألتتتتت  ن هنتتتتوك تقتتتتورير   تتتترى لو تتتتد  ال ف تتتتيا ا شتتتترتلت عتتتتن ا شتتتترتيوم -10
يةتن  ذلل مل  شورم إن  وج  قلور   إدار  العقود؛ إال  هنو مل ت نوول هذا ا وضو  بعمق ةن

علتأل ، بعتد منحهتو  مر لتت متو ويةم  هذا ال قرير تلل ال قورير مبعوجلت العقتود . موضو  ترليزهو
 .وج  ال حديد

وليس ل  ا ات وم    وجتت إن عمليتوم ومنهجيتوم عو يتت ا  ت وى  دار  العقتود علتأل  -11
لعلتتأل تتتبي  ا حتتول، قتتد ال حت تتوج مات تتت ذام عتتدد صتتغم متتن العقتتود )علتتأل درجتتت ن تتبيت . حنتتو جيتتد

ومتتتن نو يتتتتت   تتترى، لتتتإن العمليتتتتوم  .آف لومتتت   دار  تلتتتتل العقتتتودتشتتتغي  متتتن ال عقيتتتد  إن نألتتتتو  
والقتتتتدرام ا  علقتتتتت بتتتتإدار  العقتتتتود ا عقتتتتد  العوليتتتتت القيمتتتتت  و الةبتتتتم  احلجتتتتا ذ لتتتت  عتتتتن العمليتتتتوم 

وي تعأل هتذا ال قريتر إن معوجلتت  .م ا  علقت بولعقود اللغم  وت  لت   تتولي  وتقنيتوم م  تور والقدرا
وبول تتوف،  .  لت  ا  ت ويوم علتألالعنوصتر، متن  نشت ت إدار  العقتود، التيت تن بتق علتأل مجيتع الفمتوم و 

 .علأل مجيع ا ات وم ا شورلت   هذا االت عراض بنفس القدرقد ال تن بق ال وصيوم 

 المنهجية -ازب 
مقتتوب م  ‘2‘؛ اتتت بيونوم تفلتتيليت ‘1‘ تشتتم  ا نهجيتتت ا  بعتتت   إعتتداد هتتذا ال قريتتر -12

دراتت ات قلوئيت حمدد  اهلتد  تقتو  علتأل  تتو  منتوذج تقيتيا عمليتت  ‘3‘؛ علأل ن و  ا نألومت
  28) لإن مجيتتع ا ات تتوم ا شتتورلت ا  بيونومتتتا رتتتلؤ قتتد و  .إدار  العقتتود التتوارد وصتتف   دنتتو 

إن التتتردود،  جريتتتؤ مقتتتوب م متتتع م تتتاولني   مقتتتر  واتتتت نودا  .  6)منهتتتو 24 متتتن وتلقتتتؤ ردودا  
 ، 7)ا ات تتتتوم ا خ تتتتور  ة تتتتذ صتتتتور  شتتتتوملت عتتتتن اللتتتتنوديق والتتتتمامج والولتتتتوالم ا  خللتتتتت

__________ 
 ؛ عمليتتوم ا شتتور  ا ات تتيت   مات تتوم JIU/REP/2004/9 ورتتتوم الشتتراء دا تت  منألومتتت اةمتتا ا  حتتد  )  5)

 ؛ إصتتتتتتتت ة نألتتتتتتتتو  ا شتتتتتتتترتيوم   منألومتتتتتتتتت اةمتتتتتتتتا ا  حتتتتتتتتد  JIU/NOTE/2008/4  )منألومتتتتتتتتت اةمتتتتتتتتا ا  حتتتتتتتتد
(JIU/NOTE/2011/1 . 

اةما ا  حد ، وبرنومج اةما ا  حد  ا منوئي، وبرنومج اةما ا  حد  للبيمتت، وصتندو  اةمتا ا  حتد  لل تةون،   6)
 تي  ، ومة ت  اةمتا ا  حتد  ي فولتت )اليونومفوضيت اةما ا  حد  لشاون ال جمني، ومنألمت اةما ا  حد  لل

ا عتتتين بو ختتتدرام واجلرميتتتت، ومة تتت  اةمتتتا ا  حتتتد  خلتتتدموم ا شتتتوريع، وولولتتتت اةمتتتا ا  حتتتد   موثتتتت وتشتتتغي  
ال جمني الفل  ينيني   الشر  اةدط )اةونروا ، وهيمت اةما ا  حتد  للمتر  ، وبرنتومج اةمذيتت العتو ي ومنألمتت 

والزراعت، والولولت الدوليت لل وقت الذريت، ومنألمت ال مان ا تدين التدوف، ومنألمتت العمت  الدوليتت، وا نألمتت اةمذيت 
البحريت الدوليت، واالحتود الدوف ل تلوالم، ومنألمت اةما ا  حد  للرتبيتت والعلتا والحقولتت )اليون تةو ، ومنألمتت 

نألمتت ال تيو ت العو يتت، واالحتتود الميتدي العتو ي، ومنألمتت اللتحت اةما ا  حد  لل نميت اللتنوعيت )اليونيتدو ، وم
 .العو يت، وا نألمت العو يت للملةيت الفةريت، وا نألمت العو يت ل رصود اجلويت

اةما ا  حد ، وبرنومج اةما ا  حد  ا منوئي، وبرنومج اةما ا  حد  للبيمت، ومفوضيت اةما ا  حد  لشتاون   7)
ني، واليوني تتي ، ومة تت  اةمتتا ا  حتتد  ا عتتين بو ختتدرام واجلرميتتت، ومة تت  اةمتتا ا  حتتد  خلتتدموم ال جمتت

ا شوريع، وبرنومج اةمذيت العتو ي، ومنألمتت اةمذيتت والزراعتت، والولولتت الدوليتت لل وقتت الذريتت، واالحتتود التدوف 
منألمتتتتت اللتتتتحت للبلتتتتدان اةمريةيتتتتت، /تل تلتتتتوالم، ومنألمتتتتت اليون تتتتةو، واليونيتتتتدو ومنألمتتتتت اللتتتتحت العو يتتتت

 .وا نألمت العو يت للملةيت الفةريت
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.  8)متتتت اةمتتتا ا  حتتتد الرتليتتتز علتتتأل ا ات تتتوم ذام  لتتم لميتتتت متتتن ا شتتترتيوم دا تت  منألو  متتع
ومشلتتتؤ  .  نتتتموي  9)شتتت  و جريتتتؤ مقتتتوب م واتتتتعت الن تتتو  متتتع ا ةوتتتت  ا يدانيتتتت  ات تتتوم

 .ا علوموم الوارد  إن صندو  النقد الدوف والبنل الدوف مر لت مجع البيونوم  يضو  
ويتود ا فتت ا  ن يعتتر  عتتن تقتدير  لةتت  متتن تتتوعد   إعتداد هتتذا ال قريتتر، و وصتتت متتن  -13

ويوجتتت  شتتتةر  .امم و تتتشتتتورلوا   ا قتتتوب م وقتتتدموا عتتتن طيتتت   تتتوطر متتتو لتتتديها متتتن معتتتور  
،  اليونيتدواللتنوعيت ) تمنألمت اةما ا  حتد  لل نميت ور إن صندو  اةما ا  حد  لل ةون، و 

لةيت الفةريت، ومنألمت العم  الدوليت، واةمونت العومت ل متا ا  حتد  )مة ت  وا نألمت العو يت للم
 تتتدموم الرقوبتتتت الدا ليتتتت  علتتتأل إتتتتهومهو القتتتيا ا قتتتد  إن و تتتد  ال ف تتتيا ا شتتترتلت   وضتتتع 

 .منهجيت منوذج تقييا عمليت إدار  العقود
وم التتيت قومتتؤ هبتتو   االع بتتور ن تتوئج عمليتتوم مراجعتتت احل تتوب و  تتذ االتتت عراض  يضتتو   -14

وقتتد  .مةوتتت  ا راجعتتت الدا ليتتت واخلورجيتتت للح تتوبوم ال وبعتتت  ات تتوم منألومتتت اةمتتا ا  حتتد 
توعد العم  الذي قومؤ ب    ال نوام اة م    جمول إدار  ا شرتيوم والعقود علأل حنو لبم 

وقتد اتضتو للمفت ا  .ود  إبراز ا شول  اليت يواجههو العديد متن هتذ  ا ات توم   إدار  العقت
 ن ا علوموم الوارد    تقورير مراجعت احل وبوم ال تقدر بحمن، وهو يقدر ال عوون وا تهوموم 

 .ا قدمت من عدد من مةوت  مراجعت احل وبوم   ل عمليت االت عراض
وجرى اتبو  إجتراء دا لتي هتو اتت عراض النألتراء التذي يقتو  علتأل ال متو  تعليقتوم متن  -15

وعمتتتا  .ف شتتتني ال تتتوبعني لو تتتد  ال ف تتتيا ا شتتترتلت قبتتت  وضتتتع ال قريتتتر   صتتتيغ   النهوئيتتتتمجيتتتع ا 
علتتأل مات تتوم اةمتا ا  حتتد  واجلهتوم ا عنيتتت اة تترى متن  جتت  تلتتوي   مشترو  ال قريتتر  يضتو  

 . ي    وء وقوئعيت وال عليق علأل الن وئج واالت ن وجوم وال وصيوم
ضو مو إذا لتون الغترض متن تقتدج ال قريتر إن جمتولس إدار  وي ضمن ا رلق اخلومس جدوال  يو  -16

 .ا ات وم ا شمولت بوالت عراض ورؤتوئهو ال نفيذيني هو طل  اذوذ إجراء بشهن   و الرد العلا ب 
 إدارة العقود -نمو ج تقييم عم ية   

و تد  ال ف تيا ا شترتلت منتوذج تقيتيا عمليتت إدار  العقتود لتهدا  ل قيتيا العمليتوم   عدم -17
وقد اتت فيد،  .اليت تن وي عليهو إدار  العقود   مر لت مو بعد منو العقود     ل  ا ات وم

متتو ي علتتق بنمتتوذج تقيتتيا عمليتتت الشتتراء، عتتدد متتن لنمتتوذج، متتن العمتت  التتذي  جنتتز ، ليا إعتتداد  
وتتتولر هتتذ  الةيونتتوم  دوام .  10)  الق تتوعني العتتو  واخلتتور، واةوتتتوط اةلودمييتتت الةيونتتوم
__________ 

 .، مة   اةما ا  حد  خلدموم ا شوريععن مشرتيوم اةما ا  حد  2013 ال قرير ا  لوئي ال نوي لعو   8)
مة    دموم الرقوبت الدا ليت، وبرنومج اةما ا  حد  ا منوئي، وبرنومج اةما ا  حد  للبيمتت، وصتندو  اةمتا   9)

، واليوني تتي ، ومة تت  اةمتتا ا  حتتد    نتتموي، ومة تت   تتدموم ا شتتوريع، ومة تت  اةمتتا لل تتةونا  حتتد  
 .اةلريقي   اللومول، وبرنومج اةمذيت العو يبعحت االحتود /ا  حد  لدعا بعحت االحتود اةلريقي   اللومول

  إدار  العقتود لغوريتتؤ ورينتتدن  ومنتتوذج الةفتتوء للجمعيتت الدوليتتت  دار  العقتتود وال جتور ،  منتتوذج الةفتتوء تشتم    10)
ومنهجيتتتت تقيتتتيا نألتتتا الشتتتراء  نألمتتتت ال عتتتوون وال نميتتتت   ا يتتتدان االق لتتتودي، وإطتتتور تقيتتتيا وظيفتتتت   .2005)

 .نوء   الولوالم االحتوديت  ة   ا  وءلت حبةومت الواليوم ا  حد االق 
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بعتد منحهتو   مر لت مو لة ، ولةنهو ال ت نوول  نش ت العقود الشراء  تقييا لقيو  ت ور عمليت 
النمتتتوذج متتتن  جتتت  حتديتتتد هتتتد   ولتتتذلل  عتتتد .مبتتتو يةفتتتي متتتن ال فوصتتتي  ةمتتتراض هتتتذا ال قريتتتر

، ولتذلل تتولم  دا  تقيتيا  وصتتت متو بعتد متنو العقتود واتبتو  هنتج  لحتر  زمتو    مر لتت نشت ت اة
 .ين اةول والحوين  اجلز  - مبات وم منألومت اةما ا  حد  )انألر ا رلق اةول

 تتتت خد  دراتتتتتت ات قلتتتتوئيت مشلتتتتؤ عتتتتد  يويقتتتتو  النمتتتتوذج علتتتتأل منهجيتتتتت تقيتتتتيا ذا ، و  -18
و جريتؤ  .رئي يت  دار  العقود والعمليوم ا  للت هبتولموم  10 ق وعوم واحلؤ    تملت تنوولؤ

و رتتلؤ إن   لتوئيني   إدار   االيبتنيالدراتت االت قلوئيت علأل  تو  عتد  الةشت  عتن هويتت 
  11)متن ا ات توم 14 العقود )مح  موظفي العقود ومقدمي طلبوم الشراء، ومتديري ا شتوريع   

  وتتتترد ردا   262  ا وئتتتت ) 27 وبلتتت  معتتتدل ا جوبتتتت .وبنتتتوء علتتتأل  جتتتا مشتتترتيوهت ا خ تتتور   توتتتتو  
 .و تملت الدراتت االت قلوئيت بول فلي    ا رلق اةول حتديد الدرجوممنهجيت 

 ن تتتتوئجيتتتترتبمل هبتتتتو متتتتن  وتتتتترد التتتتردود الرتالميتتتتت  ات تتتتوم منألومتتتتت اةمتتتتا ا  حتتتتد  ومتتتتو -19
، يشتتم الرتتتا البيتتوين إن  ن  نشتت ت إدار  تعومتت بلتتور و  2   الشتتة  التتدرجوم ل حديتتد إمجوليتتت
علتتأل  هنتتو  إمجوليتتو  بعتتد منحهتتو، علتتأل ن تتو  منألومتتت اةمتتا ا  حتتد ، تلتتن    مر لتتت متتو العقتتود 

إدار  ا ختتتوطر، ونألتتتا ا علومتتتوم، وا تتتوارد  - م وتتتت ت   معألمهتتتو، متتتع تلتتتني  ثتتت ث لمتتتوم
إة أنل تجدر اءارارة إلرز أن  .تملعلأل  هنو، بشة  واضو، دون ا  و  - بنوء القدرام/البشريت

 رر ال كنرراك  بعررض النتررائ  قررد تكررون متو ررطة أو فرروق المتو ررط فرري فارراة معينررة، ولكررن ة
 .مجال ل تحسين في جمي  المجاةة

__________ 
ا منتتوئي، وبرنتتتومج اةمذيتتتت العتتو ي، ومفوضتتتيت شتتتاون منتتتومج الاةمونتتت العومتتتت ل متتتا ا  حتتد ، واليوني تتتي ، و   11)

ال جمني، ومنألمت اللحت العو يت، ومة    دموم ا شوريع، ومنألمت اللحت للبلدان اةمريةيتت، وصتندو  
ل تتتةون، ومنألمتتتت اةمذيتتتت والزراعتتتت، وا نألمتتتت العو يتتتت للملةيتتتت الفةريتتتت، ومنألمتتتت العمتتت  الدوليتتتت، ومنألمتتتت ا

 .دواليون ةو، واليوني
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 2الشة  
 من مؤ ساة منظومة األمم المتحدة 14 لنتائ  التقييم التراكمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
علتتأل  تتد  ن تتوئج الدراتتتت االت قلتتوئيت  مات تتتوعنتتد صتتدور هتتذا ال قريتتر، ت لقتتأل لتت   -20

العليتو وا  وتت ت والتدنيو  ولتدرجوماالط   علأل وضتعهو الن تم مقورنتت ب وت مةن مناخلوصت هبو 
 .  ال لني  ا مجوف لة  الفموم الرئي يت من ا ات وم ا شمولت بولدراتت االت قلوئيت

وألغرا  كإا التقر ر، فإن البيانراة الرواردة مرن الدرا رة اة تق رائية عرن نمرو ج  -21
مقرررابالة تقيرريم عم يررة إدارة العقررود تتضررمن مع ومررراة وفيرررة، وتعرر ز مالحظرراة ونتررائ  ال

والمشراك  التري أب رن عنهرا المشراركون  .وردود اة تبيان المنف  ة الواردة من كر  مؤ سرة
فرري األ ررا ة المفتوحررة ل درا ررة اة تق ررائية جررد رة باكتمررا  يررا   انظررر المرفررق األول، 

فري  هراو جرري، حسرب اةقتضراز، إبرراز نترائ  الدرا رة اة تق رائية وبيانات .الج ز المالت(
 .ل كإا التقر رمدت ف ف و 

 مع وماة أ ا ية -جيم 
بليتون دوالر متن ال تلع  16 تشرتي مات وم منألومت اةمتا ا  حتد  متو ت جتووز قيم ت  -22

 . 3   ا وئت للبضوئع )انألر الشة  48  ا وئت منهو للخدموم و 52 واخلدموم ل  عو ،

 ا  وتمل جلميع ا ات وم  علأل درجت بني ا ات وم  ق  درجت بني ا ات وم

 إم   العقود والدرو  ا   فود 

 نألا ا علوموم

 ا وارد البشريت وبنوء القدرام

 وا راقبت نألا الضمونوم

 احلولمت/البيمت ا واتيت

 غرصد اةداء وال قييا وا ب 

 إدار  ال غيم

 الشاون ا وليت

 إدار  ا نوزعوم و لهو

 ا خوطرإدار  

 مف وة الرتا البيوين
 5 علأل درجت هي 
 1و ق  درجت هي 
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 3 الشة 
مال ررين وب، ماو ررةنسرربة ك  2013-2009 مجمرروع المشررتر اة مررن السرر   والدرردماة،

 دوةراة الوة اة المتحدة(
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 .شعبت ا شرتيوم بوةما ا  حد   :ا لدر

:  ن إمجوف  جتا مشترتيوم مات توم اةمتا ا  حتد  ي زايتد بوتت مرار 1 ويبني اجلدول -23
، وزاد   2011 بعتتتو   ا وئتتتت  مقورنتتتت  7.7بليتتتون دوالر ) 1.1 ، زاد مببلتتت 2012 فتتتي عتتتو ل

، 2008 ومنتتتذ عتتتو  2012   ا وئتتتت  عتتتن عتتتو  4.6مليتتتون دوالر ) 711 مببلتتت  2013 عتتتو 
 50 جتووزم مشرتيوم منألومت اةما ا  حد  من اخلدموم، لحلت من جممو  ا شرتيوم، ن بت

ومتت ل متتا وهتي شتعبت ا شترتيوم بوةمونتت الع - وت ت هثر اجلهتوم ا شترتيت اةربتع اةون .  ا وئتت
  ا وئتتتتت متتتتن  67 بنحتتتتو - منتتتتومج ا منتتتتوئي وبرنتتتتومج اةمذيتتتتت العتتتتو يالا  حتتتتد ، واليوني تتتتي  و 

  ا وئت من االمو  لذلل لون ترليتز هتذا  91 تاالمو ، وت  هثر اجلهوم ا شرتيت العشر اةون ب
 .االت عراض   معألم  علأل اجلهوم ا شرتيت اةون

  1 اجلدول
 المشتر اة حسب المؤ سة  بآةي دوةراة الوة اة المتحدة(مجموع 

 المجموع اخلدموم ال لع ا ات ت
 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

شتتعبت ال تتةون   اةمتتا 
 ا  حد 

293 044 1 312 123 1 435 827 1 770 873 1 728 871 2 082 997 2 

 2 741 019 2 457 161 489 333 587 016 2 251 686 1 870 145 اليوني ي 

 2 628 886 3 173 916 1 817 718 2 412 240 811 168 761 676 المنومج ا منوئي

 2 476 558 2 483 983 1 315 727 1 220 840 1 160 831 1 263 143 برنومج اةمذيت العو ي

 اخلدموم

 ال لع
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 المجموع اخلدموم ال لع ا ات ت
 952 635 562 070 418 816 277 645 533 819 284 425 مفوضيت شاون ال جمني

 771 846 689 593 561 425 554 500 210 421 135 093 اللحت العو يتمنألمت 

 749 331 739 720 499 103 492 590 250 228 247 130 مة    دموم ا شوريع

منألمتتتتتتت اللتتتتتتحت للبلتتتتتتدان 
 اةمريةيت

025 625 214 557 882 9 772 27 907 634 986 584 

 365 867 335 217 148 980 119 852 216 887 215 365 ال ةونصندو  

 320 122 86 529 183 129 47 421 136 993 39 108 منألمت اةمذيت والزراعت

 1 495 102 1 337 276 1 113 884 1 015 055 381 218 322 221 مات وم   رى

 16 083 434 15 372 100 8 449 657 8 564 476 7 633 777 6 807 624 المجموع

 .عن مشرتيوم اةما ا  حد  2013 ا  لوئي ال نوي لعو ال قرير مق بس من  :ا لدر
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 الحوكمة والبياة المواتية -ا  قاني 
 وتعاني من النقص السيا اة المت  ة بإدارة العقود وإجرازاتها غامضة -ألف 

ال يوجتتد،  تت   إدار  عمليتتتوم  فتت  ال تتت     اةمونتتت العومتتتت ل متتا ا  حتتتد ،  ي   -24
وال توجد عود  توى تغ يت طفيفت للم وئ  . تيوتت ت علق بإدار  العقود ليون ل ما ا  حد  ل 

 .ا  علقت بإدار  العقود    دلت ا شرتيوم ا ع مد    ا ات وم
لفتتي إ تتدى ا ات تتوم، ال يتترد ذلتتر إدار  العقتتود إال علتتأل  نتت  يي تترهو ال خ تتيمل اجليتتد  -25

وال يوجتتتد   دليتتت  ا شتتترتيوم . د الفعليتتتتللمشتتترتيوم دون تقتتتدج  ي تعريتتت  لعمليتتتت إدار  العقتتتو 
 ات تتت   تترى تتتوى إشتتور  قلتتم  إن إدار  العقتتتود، التتيت جتترى اق لتتورهو علتتأل موضتتو  تقيتتتيا 

 "الضتتتتترائ  وا تتتتتدلوعوم" ويلتتتتت  دليتتتتت  ا شتتتتترتيوم لوا تتتتتد    تتتتترى متتتتتن ا ات تتتتتوم. ا  عوقتتتتتد
يندرجون ضمن جهودهو  دار  علأل  هنمو االوالن الو يدان اللذان  "ا   ل بولعقد  و إهنوء "و

 .وترد   ا رلق الحوين قوئمت بول يوتوم وا جراءام ا  علقت بإدار  العقود وتنأليمهو. العقود
 ودليتت  مشتترتيوم اةمتتا ا  حتتد  ، 12)ويعتتوجل ل يتت    لتتوئيي الشتتراء   اةمتتا ا  حتتد  -26

ومنألمت اللحت للبلدان  ل ةون، ومة    دموم ا شوريع،او دلت  وثلت لليوني ي ، وصندو  
ومنألمتت ال تيو ت  ،اةمريةيت، واةونروا، وا نألمت العو يت للملةيت الفةريت، ومنألمت العم  الدوليت

ومنألمتتت ال تتمان ا تتدين التتدوف )انألتتر ا رلتتق الحتتوين  إدار  العقتتود بوصتتفهو جتتزءا ال ي جتتز   ،العو يتتت
 الة يت ويقتد  . تنتدرج ضتمن هتذ  العمليتتمتن ا هتو  التيت  من عمليت الشراء، وهتي تلت  عتددا  

 توتتت  العمليتتوم علتتأل عةتتس التتنهج اةلحتتر مجتتودا التتوارد    وي تت خد  هنجتتو    لحتتر مشتتوال   وصتتفو  
وتتتتتتولر منألمتتتتتت اةمذيتتتتتت والزراعتتتتتت مبتتتتتودئ توجيهيتتتتتت بشتتتتتهن إدار  عقتتتتتود اخلتتتتتدموم .  دلتتتتتت   تتتتترى

وئي وبرنتتتومج اةمذيتتتت العتتتو ي و  وقتتتؤ االتتتت عراض، لتتتون المنتتتومج ا منتتت. واالتفوقتتتوم ا طوريتتتت
وقتتد  درجتتؤ منألمتتت اللتتحت . بلتتدد إعتتداد توجيهتتوم  عوجلتتت إدار  العقتتود علتتأل وجتت  ال حديتتد
 .لمشرتيوملللبلدان اةمريةيت بولفع  توجيهوم من هذا القبي    دليلهو 

و قتتر اةشتتخور التتذين  جريتتؤ معهتتا مقتتوب م   مجيتتع  حنتتوء منألومتتت اةمتتا ا  حتتد   -27
، علتأل تتبي    شتة  دليت  عملتي منتوذجي - وجود تيوتوم وإجراءام وقواعد تفلتيليت بعد 
متن ال وجيهتوم الواضتحت ا  علقتت بتإدار  العقتود  مزيدوحلوجت إن بو  ،بإدار  العقود ت وص - ا حول

  ا وئت من االيبني   ال قييا  ن  ال جيري ات عراض  45 وبو ضولت إن ذلل، ذلر .بعد منحهو
 يوتتتتوم وا جتتتراءام والقواعتتتد ا  علقتتتت مبر لتتتت بعتتتد متتتنو العقتتتود وحت تتتينهو بلتتتور  منهجيتتتت؛  ال

إن  جتتا العقتتد  و درجتتت    ا وئتتت متتنها إن  نتت  ال جيتتري ال مييتتز بينهتتو اتتت نودا   31  شتتور لمتتو
 .قيم   تعقيد   و

__________ 
ة لتوئيي الشتراء    2006   عتو  الة يت  عد الفريق العوم  ا شرتك بني الولوالم ا عين بشاون ا شترتيوم   12)

 .وهذا الفريق العوم  هو تل  شبةت ا شرتيوم ال وبعت للجنت ا داريت الرليعت ا   وى. منألومت اةما ا  حد 
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فولتتت ومتتع ذلتتل، و تت    احلتتوالم التتيت توجتتد ليهتتو توجيهتتوم، لتتيس هنتتوك آليتتوم لة -28
 .م وبعت ال يوتوم وا جراءام بشة  م  مر عند إدار  العقود

.  13)ويفيتتد مراجعتتو احل تتوبوم التتدا ليون واخلتتورجيون علتتأل ن تتو  منألومتتت اةمتتا ا  حتتد  -29
عقود ينشه عتن عتد  وجتود تيوتتوم وإجتراءام واضتحت المن  وج  القلور   إدار   لبما     ن عددا  
 .ا وظفني مب اوليوهتا علأل حنو م ئا وعد  م وءل ها عن  عموهلا و عد  اض    /وم ميز 
 .ولفوءهتو  ن يعزز لعوليت  نش ت إدار  العقود 1 ومن شهن تنفيذ ال وصيت -30
 1التوصية  

 نبغرري ل هيارراة التشررر عية لمؤ سرراة منظومررة األمررم المتحرردة أن توجررل الر  رراز  
التنفيرررررإ ين لمؤ سررررراتها إلرررررز تحرررررد ت، وعنرررررد الضررررررورة تطرررررو ر،  يا ررررراة وإجررررررازاة 

بعررد منحهررا، فرري مرح ررة مررا وتوجيهرراة ونظررم متابعررة محررددة لكفالررة إدارة أنشررطة العقررود 
 .بفعالية وكفازة

 . ن يعزز جوان  ا راقبت واالم حول وا  وءلت  دار  العقود 2 ومن شهن تنفيذ ال وصيت -31

 2 التوصية 
التنفيرررإ ين لمؤ سررراة منظومرررة األمرررم المتحررردة أن  ررردرجوا فررري  ل ر  ررراز نبغررري  

بيانرراتهم السررنو ة المتع قررة بشررهاداة الرقابررة الداي يررة الترري   رردركا أفررراد لررد هم  رر طة 
بررررأن تنفيررررإ العقرررود جرررررى فرررري امتمررررال تررررا  لسيا رررراة  إدارة المشرررتر اة والعقررررود، إعالنررررا  

 المؤ سة وإجرازاتها وقواعدكا.

 غير محددة بوضوح إدارة العقودالمتع قة ب ةمسؤولياالدوار، و األهياك ، و ال -باز 
تفتوي  تتل ت الشتراء للتد ول   ال زامتوم موليتت نيوبتت عتن مات تت متو عمليتت ر يتت    -32

  معألتتا احلتتتوالم، يوقتتتع موظفتتتو ا شتتترتيوم العقتتتود . و ا  حتتتد مجيتتع مات تتتوم منألومتتتت اةمتتتا 
تتتتتل ت شتتتتراء إضتتتتوليت لرؤتتتتتوء ا ةوتتتتت  ولبتتتتور  واتتتتنو  يضتتتتو  . إن ال تتتتل ت ا فوضتتتتت هلتتتتا اتتتتت نودا  

ويوجد   المنومج ا منوئي إطور ل قييا قدرام الشراء ي ولر مبوجبت  لريتق  .ا  اولني   ا ات ت
  ق تري معتني ل قيتيا قتدرام الشتراء لديت ، وميتنو ا ة ت  بنتوء علتأل ا شرتيوم   ا قتر إن مة ت
و  برنتتومج اةمذيتتت العتتو ي، يشتتورك موظفتتو ا شتترتيوم    .معينتتو   ذلتتل تتتل ت شتتراء تبلتت   تتدا  

__________ 
الدا ليتتتتت، ومةوتتتتت  ا راجعتتتتت الدا ليتتتتت للح تتتتوبوم  جملتتتتس مراجعتتتتي احل تتتتوبوم، ومة تتتت   تتتتدموم الرقوبتتتتت  13)

 ل تتتةون، وبرنتتتومج اةمذيتتتت العتتتو ي، ومنألمتتتت اةمذيتتتت والزراعتتتت، ومة تتت   تتتدمومابلتتتندو  اةمتتتا ا  حتتتد  
 .ات وم   رىما شوريع، والمنومج ا منوئي و 



JIU/REP/2014/9 

11 GE.15-03656 

وضع العقود وإدارهتو ولةن ال وقيع الفعلي للعقد يقو  ب  لبور ا  اولني التذين هلتا تتل ت الشتراء 
 .يدانإمو بو قر  و   ا 

و  معألتتا ا ات تتوم، ميتتنو العقتتود ويوقعهتتو موظفتتو ا شتترتيوم، ولةتتن إدارهتتتو ت حتتول  -33
إن  طترا    ترى، متع  ، بعتد منحهتو، إن مقتدمي طلبتوم الشتراء،  و متديري ا شتوريع  و توتو  

 دوار اةشتتخور القتتوئمني . و  14) و متتمها متتن ا  تتاولني/تقلتتال مشتتورلت متتوظفي ا شتترتيوم و
ومتتع  ن بعت  ا ات تتوم . عتتود  بوضتوة  المتم حمتدد   العقتود بعتتد منحهتو وم تتاوليوهتبتإدار  ا

 ن هنوك مو يةفي من الوضوة   تيوتوهتو وإجراءاهتو، يشم معألا التذين  جريتؤ معهتا  يدعي
 .مقوب م   ا يدان إن العديد من مواطن الغموض   اةدوار وا  اوليوم

ا شتترتيوم   مر لتتت متتو بعتتد متتنو العقتتود،    لحتتر اة يتتون،   وينحلتتر دور متتوظفي  -34
ال جهيتتتتز ا داري لل عتتتتدي م ا د لتتتتت علتتتتأل العقتتتتود  و اديتتتتدهو، وإمتتتت   العقتتتتود، واال  فتتتتو  

إال  ن  ال يوجد عود  نألو  لضمون مشتورل ها . بول ج م وال د     ا نوزعوم مع ا  عوقدين
ويترتك اةمتر إن مقتدمي طلبتوم الشتراء  ثتور   .ل تنفيذ العقتودا   مر  و  الوقؤ ا نوت    

 .ا  وئ  مع موظفي ا شرتيوم وجيري ذلل عود  بشة  مم م  ق
وتنشتتتتتتته اللتتتتتتتعوبوم، وال تتتتتتتتيمو   ا ات تتتتتتتوم ذام العقتتتتتتتود الةبتتتتتتتم  احلجتتتتتتتا ا  لتتتتتتتلت  -35

بعتد    مر لتت متو نشت ت العقتود واليت ت ميز بول مرلزيت   مهو  الشتراء، عنتدمو تترتك إدار   ،بوخلدموم
منحهتتو لقتتمل  قتتدمي طلبتتوم الشتتراء  و متتديري ا شتتوريع  و متتمها  تتن يضتت لعون بتتدور قيتتودي   

ويع متتتد . اخلتتتم  ل ضتتت    هبتتتذا التتتدور    لحريتتتت اة يتتتون،لتتتديها، إدار  العقتتتود، دون  ن ت تتتولر 
ذين يتتتادون مهتتتو  إدار  العقتتتود علتتتأل اةشتتتخور التتت شتتتديدا   العديتتتد متتتن ا ةوتتتت  الق ريتتتت اع متتتودا  

بو ضتتولت إن م تتاوليوهتا الوظيفيتتت الرئي تتيت اة تترى )موظفتتو التتمامج، ومتتديرو ا شتتوريع، ومتتمها  
تعةتس  و  معألا احلتوالم، ال. تا الوظيفياهتوالذين لي وا مديري عقود  و موظفي عقود   م ور 

  لتتلت مبهتتومها وال ت  تتر  إن  نشتت  ها تقييمتتوم اةداء ال تتنويت هلتتاالء اةشتتخور إال الواجبتتوم ا
 . جراءام إدار  العقود ا  علقت بإدار  الشراء  و ته ذ   احل بون مو إذا لونؤ ا ح     ال

وعتتتتت و  علتتتتتأل ذلتتتتتل، لتتتتتإن هتتتتتذا االتتتتتت عراض والعديتتتتتد متتتتتن تقتتتتتورير ا راجعتتتتتت الدا ليتتتتتت  -36
متو هتي بولضتبمل  للها يدرلون اومتو  عقود لي وا  الللح وبوم يبينون  ن اةشخور الذين يديرون 

وال هتتا يتتدرلون ا ثتتور التتيت قتتد ترتتتت  علتتأل التتنهج  .ا  تتاوليوم وا هتتو  التتيت يفتترتض  ن يادوهتتو
ومتتن اةمحلتتت علتتأل ذلتتل  .التتذي ي بعونتت    ال عومتت  متتع م عوقتتد متتو بولن تتبت ةداء العقتتد وتةلف تت 

عقتد، ويضتع موظت  ا شترتيوم   وضتع تقدج ال زاموم شفويت للم عوقد،  تو قتد يشتة  تغيتما لل
تض ر إن ال فووض بشهن ال غيم   مر لت ال قت؛ وترك العقتود تن هتي /مم ماام عندمو يض ر

؛ وا والقتتت علتتأل دلتتع لتتواتم رمتتا  نتت  مل يتت ا اتتت    بوهألتتتمث طلتت  اديتتدهو بتتهثر رجعتتي وتةلفتتت 
 ورتتت شتروط ضتمون  داء  اخلدموم؛ وعد   ف  تتج م منوتتبت  و عتد  القتدر  علتأل/ال لع

تتوى بعت  اةمحلتت متن قوئمتت ال هنويتت هلتو مبتو ميةتن  ن حيلت  هتذا  لتيسو  .العقد عنتد االق ضتوء
__________ 

 .رتيومهن العقود يديرهو مبوشر  موظفو ا شبمنألمت ال مان ا دين الدوف  لودم  لةن  14)
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عنتتتتدمو ي تتتتون  شتتتتخور حمتتتتدودو ا هتتتتورام   جمتتتتول إدار  العقتتتتود، وبتتتتدون  ن يةونتتتتوا متتتتدعومني 
 .عقود بعد منحهوالب يوتوم وإجراءام واضحت، إدار  

بولن تتبت للعقتتود التتيت تتتم  وتتتدار   ا قتتر )العقتتود ا ات تتيت ، والعقتتود  واحلولتتت  قتت  تتتوءا   -37
وتتتم  العقتتود  .متتن عقتتود اخلتتدموم التتيت تنتتز  إدارهتتتو إن  ن تةتتون  قتت  تعقيتتدا   "ال تتلع"تا  لتتلت بتت

عمليتوم : ا ات يت   ا قو  اةول   ا قر، وتةون إدارهتو   تنت ال نألتيا عتود  وتشتم  متو يلتي
عمليوم الفحتال العشتوائيت لعينتت متن ا شترتيوم و قب  ال  ليا؛ /ا لنع وقب  الشحن ال ف يا  
ماشتتترام اةداء الرئي تتتيت و متتتو ي علتتتق مبمورتتتتوم ال لتتتنيع اجليتتتد ؛ مراجعتتتت ا  عوقتتتدين ليو الةبتتتم ؛ 

ونوعيتتتت ال تتتلع ا  تتتلمت؛ وا ةوتتتت  الق ريتتتت ا شتتتورلت   قبتتتول  ا وعتتتد ادتتتددا  علقتتت بول  تتتليا   
 .شحنوم ا  لمتال

لعلتتتأل تتتتبي  ا حتتتول، رئتتتيس مرلتتتز العقتتتود   شتتتعبت ا متتتدادام بوليوني تتتي  هتتتو ا  تتتاول  -38
مليتون دوالر ومتم ا رتب تت  1و 100 000 ا ر ال ل  بو والقت علأل العقود اليت ترتاوة قيم هتو بتني

ويشتورك رؤتتوء ا رالتز ذام  .ويوالق رئتيس العقتود علتأل مجيتع تلتل العقتود .بوتفوقوم طويلت اةج 
و  صتتندو   .بتتدور متتديري العقتتود اللتتلت بول تتلع ا شتترتا    ال وقيتتع علتتأل العقتتود، ويقومتتون  يضتتو  

 .اليت ت ون إدار  مجيع العقود بو قر االترتاتيجيتجمموعت ا شرتيوم  توجدل ةون، ا
معألتتا ا ات تتوم ولتتو    تت ل االتتت عراض  ن مةوتتت  ا شتترتيوم ال وبعتتت للمقتتر،    -39

ضتتتمون ام حتتتول متتتوظفي العقتتتود ومتتتديري العقتتتود     ذام اةنشتتت ت ال مرلزيتتتت، لتتتيس هلتتتو نفتتتوذ 
و   تتتني ي تتت مد ا وظفتتتون . ا ةوتتتت  ا يدانيتتتت ل عليمتتتوم ا ات تتتت وتيوتتتتوهتو ا  علقتتتت بولشتتتراء

 ريتت ولتيس  متو   تاولون  متو  رؤتتوء ا ةوتت  القما يدانيون تل  ها ال عوقديت متن ا قتر، لتإهنا 
 .مةوت  ا شرتيوم   ا قور

وذلتتتر  شتتتخور  جريتتتؤ معهتتتا مقتتتوب م   عتتتدد متتتن ا ات تتتوم  ن الع قتتتوم بتتتني  -40
بوالن تجو  و ن ال ترلني  موظفي ا شرتيوم واةشخور الذين ي ولون إدار  العقود ال ت  ا دائمتو  

اء ا هتتتو  اة تتترى ا  لتتتلت بشتتتة  تعتتتووين متتتن  جتتت  حتديتتتد شتتتروط العقتتتود و د ال يعمتتت ن دائمتتتو  
  يرتلتون .ويالد بع  موظفي ا شرتيوم  ن مديري العقود )مقدمي طلبوم الشراء، إخل .بولعقود

  بع  اة يون متوظفي ا شترتيوم يعملتون   لتراغ دون تتولم شتروط حمتدد  للعقتود   مر لتت 
مي حلتتون بلتتور   لتتذلل، يلتتع  علتتأل متتوظفي ا شتترتيوم جعتت  متتديري العقتتود  .صتتيومت ا شتتوريع

 .منهجيت للشروط من قبي  رصد  داء ا  عوقدين  و ت بع النواتج ا   هدلت
ومتتن نو يتتت   تترى، يتترى بعتت  متتديري العقتتود  ن متتوظفي ا شتترتيوم متتم متتوجهني حنتتو  -41

وقتول  . دمت العم ء  و لي وا ات بوقيني مبو لي  الةفويت   إجيود تب  ل لبيت ا  يوجوم ا شتوريع
إهنتتا متتم م هلتتدين متتن  دوارهتتا وم تتاوليوهتا   عمليتتت الشتتراء،  ن متتديري العقتتود  يضتتو  عتتدد متت

وجتتت إن ا زيتتد متتن التتدعا  وإهنتتا يف قتترون إن ال وجيتت  وال تتدري    إدار  ا شتترتيوم، وإهنتتا   
الدراتتتت االت قلتتوئيت عتتن   ا وئتتت متتن ا شتتورلني    35 وذلتتر .النشتتمل متتن مةوتتت  ا شتترتيوم

ي طلبتوم الشتراء متن قبت  ا ةوتت  م و مقتد/ ن التدعا ا قتد  إن متديري العقتود ومنوذج ال قييا 
 .اة رى   ا ات ت )مةوت  ا شرتيوم وا ةوت  القونونيت وا وليت، ومو إن ذلل  مم لو 
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 ءدارة العقودتعيين ر مي  الحاجة إلز  
م اليت  جريؤ مع   لوئيي إدار  العقود   مجيع  حنوء منألومت طر ؤ،   ل ا قوب  -42

لي  ي قرر متن تتيدير العقتود بعتد منحهتو؛ وليت  : اةما ا  حد ، جمموعت من اةتملت الشوئعت
ميةن ضمون  ن يعر  مديرو العقود مو هي  دوارها وم اوليوهتا، ولي  ي ا دعمها من وجهت 

 .نألر احلولمت
رد أعررالخ، عررر  ع ررز الررإ ن أجر ررب معهررم مقررابالة السررينار و مررا  تع ررق بمررا و في -43

 كررون : يرررىأالتررالي الررإي  ممرر  ممار ررة جيرردة فرري القطرراع الدررا  وفرري مؤ سرراة عامررة 
الشدص الإي  وّق  ع ز العقد و     المؤ سة  عادة ما  كون موظرف العقرود أو السر طة 

، عندما  وق   لك الشردص ومن قم .التعاقد ة( مسؤوة في نها ة المطاي عن  لك العقد
 .إدارة العقررد/عنهررا أو فر قررا مررن الممم ررين لتنفيررإ/عقررد، فإنررل  عررين كتابيررا ممررمال عنررلالع ررز 

،  ب( عمررررا  سررررازل أو تسررررازل، و وضرررره التعيررررين  أ( عررررن مررررا ا  كررررون المممرررر  مسررررؤوة  
ورمتا  ن  .كي المهاراة المط وبة أو التدر ب الإي قد      ألداز المها  المط وبرة ما  ج(

معألتتتا التتتذين  جريتتتؤ معهتتتا مقتتتوب م يايتتتد بقتتتو  تتتتينوريو تفتتتوي  ال تتتل ت هتتتذا، لتتتإن ال  تتتليا 
ميتور    ا ات توم ا   عرضتت، إال   منألمتت اللتحت  الر ي لل خويت  اخل تي  دار  العقتود ال

 ت للبلدان اةمريةيت وا نألمت البحريت الدوليت  يع يوجد جزئيو مح  ذلل ال فتوي  اخل تي لل تل
 .  شة  رتولت )انألر ا رلق الحولع ل ط   علأل رتوئ  ال فوي  ا   خدمت 

حيتتتتدد ل يتتتت    لتتتتوئيي ا شتتتترتيوم   منألمتتتتت اللتتتتحت للبلتتتتدان علتتتتأل تتتتتبي  ا حتتتتول، و  -44
 .دور موظفي ا شرتيوم علأل  هنتا م تاولني عتن إدار  الع قتت ال جوريتت متع ا  عوقتد  15)اةمريةيت

موظتت  ا شتتوريع )متتدير العقتتود  م تتاول عتتن إدار  الع قتتت ال قنيتتت متتع ومتتن نو يتتت   تترى، لتتإن 
بتتتهداء العقتتتد،  وتشتتتم  م تتتاوليوم موظتتت  ا شتتتوريع تقتتتدج احللتتتول للمشتتتول  ا  علقتتتت .ا  عوقتتتد

اةشتتتغول واخلتتتدموم علتتتأل النحتتتو ادتتتدد، و ال تتتلع وا عتتتدام،  ت تتتليارى جتتتوال لتتتديق علتتتأل  نتتت  
وبتتت علتتأل اةتتتملت ال قنيتتت جلتتوالم اليوميتتت متتع ا  عوقتتد، وا واال  فتتو  مبلتت  العقتتد، وإدار  االت

وال وجي  والرصتد وتوثيتق اةداء، وضتمون تتوالر اةمتوال قبت  طلت  تغيتمام   العقتد متن متوظفي 
إقتتتتترار لتتتتتواتم التتتتتدلع، وقبتتتتتول ا نتتتتت ج النهتتتتتوئي، /إقتتتتترار النتتتتتواتج، واتتتتتت عراض/ا شتتتتترتيوم، وتف تتتتتيا

 .وات ةمول إم   العقد
متتتدير ا يزانيتتتت / نألمتتتت البحريتتتت الدوليتتتت، لتتتإن متتتدير العقتتتود هتتتو مقتتتد  طلتتت  الشتتتراء  او  -45

ا  تتتتاول عتتتتتن ضتتتتمون تنفيتتتتتذ العقتتتتد علتتتتتأل النحتتتتو اللتتتتتحيو، واتتتتت عراض  داء العقتتتتتد   لتتتتترتام 
ا لغتوء، و فت  ا لفتوم ةمتراض مراجعتت /مو ي علق بول جديدمنوتبت، وتقدج ال وصيوم لي لوصلت

 .احل وبوم

__________ 
 .2014 مور /  منألمت اللحت للبلدان اةمريةيت، آذار ل ي    لوئيي ا شرتيوم  15)
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والتفو ض الر مي ل س طة والمسؤولية إلز أادا   قومون بإدارة العقود أ ا ري  -46
وعنرررردما  .مرك  رررا   لتررروفر نظرررا  إدارة عقررررود جيرررد األداز، ة  رررريما عنررردما  كرررون الشررررراز ة

تظهر األدلرة الرواردة مرن المقرابالة ومرن اة رتبيان و  منه  لك التفو ض ب فة ر مية،  ة
عتماد ع ز أفراد ة تتوفر لد هم في كمير مرن األحيران المعرفرة إلز اة الن عةعد  الكفازة و 

وينبغتي  ن  .مرا  تع رق برإدارة العقرودا ع ز اتدا  القراراة الحكيمة فيتدربو  المتد  ة وة
ي ول  مقدمو طلبوم الشراء ومديرو ا شوريع وممها من ا نخرطني   إدار  العقود بعد منحهتو 

لذلل ينبغي  ن يةون دور موظفي   .هو بقبول ا  اوليوم ا بينت ليهوتوقيع رتولت تعيني يقّرون لي
 .ا شرتيوم   مر لت مو بعد منو العقد موضحو بدقت/العقود
متتتتت ال عتتتتوون وال نميتتتتت   ا يتتتتدان االق لتتتتودي ل قيتتتتيا نألتتتتا الشتتتتراء ألوت نتتتوول منهجيتتتتت من -47

وميةتتن  ن تن بتتق هتتذ  الشتتروط  .  الشتتروط التتدنيو ل فتتوي  تتتل ت الشتتراء2010 لمايتتر/)شتتبوط
)   جيتري إضتفوء ال مرلزيتت : علتأل تفتوي  تتل ت وم تاوليت إدار  العقتود علتأل النحتو ال توف  يضتو  

علتتأل تفتتوي  تتتل ت اذتتوذ القتترارام إن  دط ا  تت ويوم ا خ لتتت مبتتو ي فتتق متتع ا ختتوطر ا رتب تتت 
ل فتوي  تيوتتوم وإجتراءام حمتدد  بذلل وا بول  النقديت اليت ين وي عليهو اةمر، )   تتنألا ا

 . دار  العقود، )ج  حتدد ا  اوليت عن القرارام بدقت
 .الشفوليت، وا  وءلت، والفعوليت   إدار  العقود 3 وي وقع  ن يعزز تنفيذ ال وصيت -48
 3التوصية  

 نبغررري ل هياررراة التشرررر عية لمؤ سررراة منظومرررة األمرررم المتحررردة أن توجرررل الر  ررراز  
لمؤ ساتها إلز إنشاز نظا   تم بموجبل إبالغ األادا  المعينين ءدارة العقرود  التنفيإ ين

مسؤولياتهم عند إدارة عقد ما، والتأكد مرن أنرل بو  بدضوعهم ل مسازلة، بعد منحها، يطيا  
 .تتوفر لد هم المؤكالة الالزمة ءدارة العقد

  حالة وحدة فنية ءدارة العقود  
ل ما ا  حد ، تقد  ال وجي    جمتول الشتراء شتعبت ا شترتيوم   ا قتر   اةمونت العومت  -49
منومج ا منوئي ، وتقو  ا ةوت  ا يدانيت بعمليوم الشراء   إطور تفوي  تل ت الشراء التذي ال)

 يتتتع حتتتتدد ا ةوتتتت  ا قدمتتتت ل لبتتتوم الشتتتراء ال تتتر   وإدار  العقتتتود المرلزيتتتت عمومتتتو   .متتتنو هلتتتو
وإدار  التدعا ا يتداين، وهتي  .عن إدار  العقود   مر لت متو بعتد منحهتو تا  اول الو د /ا  اول

وا د  من  لم إدارام اةمونت العومت من  يع ا شرتيوم، تتدمج بلتور  ان قوئيتت و تدام إدار  
ر  وتع .ال عقيدالبولغت القيمت  و  العوليتتيمو العقود  العقود   بعحوهتو لرصد العقود وإدارهتو، وال

ق تتتا االم حتتتول /بعتتتد منحهتتتو بو تتتد  الو تتتد  التتتيت تشتتتر  عتتتود  علتتتأل إدار  العقتتتود   مر لتتتت متتتو
وتتتدير هتتذ  الو تتدام،   معألتتا اة يتتون، العقتتود ا  علقتتت بتتولوقود  .لشتتروط العقتتود وإدار  اةداء

ت وحبلتتال ا عوشتتت،    تتني تتتدير العقتتود ا  علقتتت بتتول مان عمومتتو  ق تتو  ال تتمان ال وبعتتت للبعحتت
 ق تتتو  االم حتتتول /ل عتتتوون متتتع نألماهتتتتو   ا قتتتر ا قدمتتتت ل لبتتتوم الشتتتراء بتتتدون تتتتد   و تتتداموب
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وبو ضتتتتتولت إن ذلتتتتتل، ي  ضتتتتتي  مرلتتتتتز اةمتتتتتا ا  حتتتتتد  العتتتتتو ي  .لشتتتتتروط العقتتتتتود وإدار  اةداء
للخدموم، ال وبع  دار  الدعا ا يداين، لريقو صتغما   برينتديزي يقتد   تدموم التدعا وا شتور  

 . ق و  االم حول لشروط العقود وإدار  اةداء   ا يدان/  علقت بول يوتوم وال وجي  إن و داما
 ق تتو  االم حتتول لشتتروط العقتتود وإدار  اةداء /و  بعحتتوم  فتت  ال تت  ، تقتتو  و تتدام -50

بتتدور داعتتا هتتو ، وت تتد جزئيتتو لجتتو    ا هتتورام واخلتتمام التتيت يشتترتطهو مقتتدمو طلبتتوم الشتتراء 
 ق تو  االم حتول لشتروط /وخيتول لو تدام .عمليت ت ليا ال ل ت ا تذلور  آنفتو   ليت تعوجلهو  وليو  وا

العقتتتود وإدار  اةداء، مبوجتتت  ا  لوصتتتوهتو، مهتتتو  االتتتت عراض العتتتو  والرصتتتد وا دار  ا ات تتتيت 
 ا  علقتتتتت و ا عقتتتتد  / و العوليتتتتت ا ختتتتوطر و/دوالر و 500 000 للعقتتتتود التتتتيت تزيتتتتد قيم هتتتتو علتتتتأل

قيمتت /ق ا االم حول لشروط العقود وإدار  اةداء علأل  جا/ويع مد  جا و د .  16)وخلدمومب
مم  ن ا وارد البشريت ا خللت   بع   .العقود اليت تقد  هلو الدعا، و وطرهو ودرجت تعقيدهو

 قتوب م، لمتو ذلتر ذلتل   العديتد متن ا  ق و  االم حول لشروط العقتود وإدار  اةداء،/و دام
لعلتتأل تتتبي  ا حتتول، هنتوك   مة تت  اةمتتا ا  حتتد  لتتدعا بعحتتت االحتتتود  .متم لوليتتت إن  تتد لبتتم

اةلريقي   اللومول، اليت هي بيمت عم  بولغت ال عقيد، شتخال وا تد م تاول عتن تتبعت عقتود 
 .مليون دوالر 250 تبل  قيمت ث ثت منهو مو ال يق  عن

 ق تتو  /ول الشتتراء )  الق تتوعني اخلتتور والعتتو    ن و تتدام  جمتت ومتتن ا  تتلا بتت  جتتدا   -51
وهتي طتر  حمويتد  .قد  قيمت مضتولتتإدار  العقود اليت تضا  ماء   لني   جمول إدار  العقود 

الشراء، وتقد   تدموم  وصتت توجتد  وجتت موتتت  ومومقدمي طلب جهت الشراءوموضوعي بني 
إال  ن  .البولغتتت ال عقيتتد/العوليتتت القيمتتت/ت الةبتتم  احلجتتاإليهتتو وال تتتيمو   بيمتتوم ال عوقتتد ال مرلزيتت

 ق تتو  االم حتتول لشتتروط العقتتود وإدار  اةداء   اةمونتتت العومتتت ل متتا ا  حتتد  تف قتتر إن /و تتدام
تع متتد إن  تتد   هتتوإلزاميتتت، ولةن ؤاللتتحيو متتن ال تتل ت وال تتهثم  يتتع  ن مشتتورل هو لي تت القتتدر

 .الشراء لبم علأل مو ي لب  مقدمو طلبوم
عقرررود كوظيفرررة  وإضرررفاز الطررراب  المهنررري ع رررز إدارة العقرررود، وإنشررراز وظيفرررة مرررد ر -52

متميررر ة مرررن المررروارد البشرررر ة، وتشررركي  وحرررداة ءدارة العقرررود، حيرررت  بررررر  لرررك حجرررم 
العقرررد مجررراةة تتط رررب اكتمرررا  اءدارة  التعقيرررد التررري  كرررون ع يهررراالمشرررتر اة أو درجرررة 

 .إدارة العقود ع ز السواز وأي ائيي
وي  لت  تعيتتني متتديري عقتتود م خللتتني  و إنشتوء و تتدام دعتتا  دار  العقتتود إمتتو    -53

مواقتتتع مرلزيتتتت  و مدجمتتتت   ا ةوتتتت  الق ريتتتت ذلتتتيال متتتوارد موليتتتت وبشتتتريت ت نوتتتت  متتتع  جتتتا 
يةفتي  ميلةتون متو  ا وئت من االيبتني علتأل االتت بيون  هنتا ال  45 ذلرو  .العقود ودرجت تعقيدهو

 العقود. بعد منوتلل   مر لت مو نش ت إدار  العقود ةمن ا وارد ا وليت والبشريت 

__________ 
إجتتراءام ال شتتغي  ا و تتد ، إدار  العقتتود   مة تت  اةمتتا ا  حتتد  لتتدعا بعحتتت االحتتتود اةلريقتتي   اللتتومول   16)

 .11-1-3 ، الفقر 2011 يوني /ومة   اةما ا  حد  ال يوتي لللومول،  زيران
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 .تعزيز لفوء  وظيفت إدار  العقود ولعولي هو 4 ومن شهن تنفيذ ال وصيت -54

 4التوصية  
 نبغررررري ل ر  ررررراز التنفيرررررإ ين لمؤ سررررراة منظومرررررة األمرررررم المتحررررردة إعرررررادة تقيررررريم  

من الموارد المالية والبشر ة ءدارة العقود في مرح ة مرا بعرد منحهرا مرن حيرت اةحتياجاة 
حجرررم العقرررود الحاليرررة والمتوقعرررة، وقيمتهرررا ودرجرررة تعقيررردكا، ونوعهرررا، واتدرررا  قررررار بشرررأن 

( مررن أجرر  كفالررة تحقيررق أفضرر  كياكرر  الرردعم الالزمررة  تتسررم بالمرك  ررة أو الالمرك  ررة، مررمال  
 أكداي المؤ سة. أع ز جودة بأفض   عر وب وغ
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 دور لجان العقود في أنشطة إدارة العقود -ا  قالم 
عمليتتت الشتتراء ا  علقتتت بلجتتون العقتتود هتتو ال هلتتد متتن  ن ا جتتراءام لالواجتت  اةتوتتتي  -55

 ا ات تتت وإجراءاهتتتو، و هنتتو حمويتتد لقواعتتد  ا حتت عتتود  ع بتتت نقديتتت معينتتت، التتيت ت جتتووز ا قرت تتت ، 
 نشه مجيع ا ات وم ا   عرضت جلتون عقتود ذام وقد  .النزاهت والشفوليتا نلو  و  وتقو  علأل

ر )جلتتتون ا قتتتر للعقتتتود ، وا ةوتتتت  ووتوجتتتد اللجتتتون بو قتتت .وإدارهتتتتو صتتتلت بو  يتتتور  نشتتت ت الشتتتراء
 .ا قليميتتتت )اللجتتتون ا قليميتتتت للعقتتتود ، وا ةوتتتت  الق ريتتتت  و ا يدانيتتتت )اللجتتتون ادليتتتت للعقتتتود 

ت بل ميةتتتن  ن تلتتتت  قيمتتتت العقتتتود بولن تتتتلعلتتتأل تتتتتبي  ا حتتتو: ا   عرضتتتتت م نوعتتتتد ع بتتتوم العقتتتو و 
دوالر، وهتتتتي تتتتترتاوة، بولن تتتتبت للجتتتتون ا قليميتتتتت للعقتتتتود  150 000 ادليتتتتت للعقتتتتود إن للجتتتتون
 .مليتون دوالر 2 مليون دوالر، وت جووز بولن تبت للجتون ا قتر للعقتود 2دوالر و 150 000 بني

وجتتتتري اللجتتتون ات عراضتتتوم لل لبتتتوم ا قدمتتتت متتتن مةوتتتت  ا شتتترتيوم  و عتتتن طريقهتتتو، وتقتتتد  
 .  ا ات تا نوتبت ت ت فق مع تيوتوم الشراء  ا شور  بشهن مو إذا لونؤ ا شرتيوم ا قرت 

هتو  ن تضتا و  وخي ل  تةوين هذ  اللجون من مات ت إن   رى، ولةتن اةلحتر شتيوع -56
ت  عضتوء هلتا  تق ال لتتويؤ متنها رئتيس و حلتون للمةوتت  اة ترى )ا داريتتت متو يلت  إن   ت
ويعم  اةعضوء بلف ها الشخليت وي لت  متنها،    .ا يزانيت، ومو إن ذلل /والقونونيت وا وليت

،   ترى نوتتبتممتاه م   م  جتوريت  و موليتت  و قونونيتت،  و تةون هلاعدد من ا ات وم،  ن 
   هتوومعورل إال  ن م ت وى  تم  جلتون العقتود .م  و تتدري    جمتول الشتراءمبو   ذلل متاه 

  ا وئتت متن االيبتني   الدراتتت االت قلتوئيت عتن منتوذج  30 إدار  العقود م بتوين، ويع تم   تواف
 .ال قييا مم لو 

بعتد  ر لتت متوو دوار اللجون  و م اوليوهتو ا  علقت بو  توئ  النوشتمت   إدار  العقتود   م -57
وا  لتتو  منهتتو اتتت عراض طلبتتوم اديتتد العقتتود و ي زيتتود    تتتعر العقتتد عتتود   .منحهتتو حمتتدود 
إال  ن بتتتولنألر إن عتتتد  وجتتتود و تتتد  تةتتتون  .  ا وئتتتت متتتن ا بلتتت  اةصتتتلي 20 عنتتتدمو ي جتتتووز

م تتاولت بشتتة  واضتتو عتتن لومتت  عمليتتت إدار  العقتتد، و يتتع  نتت  لتتيس لتتدى معألتتا ا ات تتوم 
العقتتود متتن البدايتتت إن النهويتتت )انألتتر الفلتت  العوشتتر ، ال توجتتد     ع بتتدار  ا علومتتوم ت نألتتا  

، ادتتتدد لحتتتم متتتن اة يتتتون ضتتتوابمل تضتتتمن تقتتتدج طلبتتتوم اديتتتد العقتتتود إن اللجتتتون   الوقتتتؤ
 .ات عراض العقود اليت ت جووز الع بوم قب  تقدج ال زاموم إن ا  عوقدين  و
ومتن الضتروري تعزيتز  .  إدار  العقتودو  قتود  ن تقتو  بتدور  لحتر نشتوطوميةن للجتون الع -58

دورهتتو لي جتتووز ال حقتتق متتن االم حتتول لإلجتتراءام وتوتتتيع ن وقتت    تت  احلوجتتت ليشتتم  الرقوبتتت 
وي  تتتا ذلتتتل بهمهيتتتت  .والرصتتتد الرليعتتتي ا  تتت وى ةنشتتت ت إدار  العقتتتود   مر لتتتت متتتو بعتتتد منحهتتتو

ويعترت    تون  .القيمت، واليت تن وي علتأل  توطر لبتم ، وا عقتد  وصت بولن بت للعقود العوليت 
ري إنشتتوء جلتتون جيتت متتو قتت ّ الدراتتتت االت قلتتوئيت عتتن منتتوذج ال قيتتيا بهنتت      ا وئتتت متتن االيبتتني 

 .مو ي علق بولعقود الةبم   و ا عقد ، لةوم  لرت  إدار  العقود بعد منحهو دار  العقود، لي
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ل وتتتتيع ن تتتو  دور جلنتتتت العقتتتود ا  ا منتتتوئي   تتتد اةمحلتتتت  ات تتتت تبتتذل جهتتتودوالمنتتومج  -59
وتضت لع اللجنتت بوتت عراض م تبق ةي مشترتيوم معقتد   و عوليتت القيمتت ) لحتر متن  .ال وبعت هلو

 مليتتتون دوالر ، وهلتتتو ا  تتتاوليت وال تتتل ت، ال ل ضتتتمن م وبعتتتتت العمليتتتت لح تتت  بتتت  للقيتتتو   يضتتتتو  
 :يلي مبو

 الشراء ا نوتبت واحلد من  وطر لش  عمليت الشراء؛ اترتاتيجيتع مود لفولت ا )   
 لفولت تنفيذ العقود من  يع القدرام واخلمام ا  و ت   هذا االول؛ )   
مراقبت مو إذا توجد آليت منوتبت  دار  العقود ) ي مو هو الةيون الذي تيةون  )ج  

 جهت ال ن يق بولن بت للم عوقد ؛
 .د من حتديد ا عويم ا نوتبت ل قييا اةداء قب  منو العقدال هل )د  
إال  ن  قد يةون من ا   لو   ن تشورك جلنت العقتود ال وبعتت للمنتومج ا منتوئي بدرجتت  

 .بعد منحهو  مر لت مو  لم   مر لت تنفيذ العقود 
اة منظومررررة األمررررم ررررررون لمؤ سرررررراز التنفيإ ررررررررعر  الر  ررررررري أن  سترررررررلررررإلك  نبغ -60

المتحدة ايت اصاة لجان العقود بهردي تو ري  دوركرا، حسرب اةقتضراز، وة  ريما فري 
العقود العالية القيمة التي تنطوي ع ز مداطر كبيرة بالغة التعقيد، ليشم  رقابة دور ة رفيعة 

وقررد ترغررب مؤ سررة مررا،   .بعررد منحهررافرري مرح ررة مررا المسررتوى ورصررد أنشررطة إدارة العقررود 
لررإلك، أن تنظررر فرري إنشرراز لجرران مسررتق ة ءدارة العقررود فرري مرح ررة مررا بعررد منحهررا  كبررد  

 .لت بية أي احتياجاة ياصة ل عقود البالغة التعقيد أو العالية القيمة
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 الموارد البشر ة وبناز القدراة -ا  رابع 
تتتتتوعدم إصتتتت  وم الشتتتتراء الدا ليتتتتت   ال تتتتنوام اة تتتتم  العديتتتتد متتتتن مات تتتتوم  -61

متتا ا  حتتد  علتتأل حت تتني منهجيوهتتتو ال عوقديتتت، وال تتتيمو   عمليتتوم الشتتراء الةبتتم  منألومتتت اة
إال  نتت  تبتتني متتن هتتذا االتتت عراض  نتت  رمتتا حت تتن ا مورتتتوم، لتتإن ا ات تتوم معرضتتت  .وا عقتتد 

خل ر عد  احللول علأل عدد لو  من ا توظفني ذوي ا هتورام ا نوتتبت  دار  هتذ  ا شترتيوم، 
العديد من ا ات توم هتو متو إذا    وبول وف، لإن ال حدي الذي يواجه .منو العقودال تيمو بعد 

لتتتون لتتتديهو اليتتتو ،  و تتتتيةون لتتتديهو   ا  تتت قب ، القتتتدرام وا هتتتورام ال زمتتتت  دار  عمليتتتوم 
 .شراء ت علق حبجا عم  برنوجمي م زايد

جتي  توظفي ا شترتيوم، ومن العنوصر احلو تت   مواجهتت هتذا ال حتدي هتو ال تدري  ا نه -62
منهتتو بوحلوجتتت إن ا  عتتدد متتن ا ات تتوم، إقتترار  قتتد اق تتأو  .ومتتديري العقتتود ومقتتدمي طلبتتوم الشتتراء

إال  ن العديتتتد  تتتن  جريتتتؤ معهتتتا  .دورام تدريبيتتتت عوديتتتت ت علتتتق بولشتتتراء و اتتتت حدث ال تتتدري ، 
مقتتوب م ارتتتهى  ن هتتذ  التتدورام لي تتؤ عميقتتت بدرجتتت لوليتتت ل غ يتتت مجيتتع مرا تت  عمليتتت الشتتراء 

متو قبت  طلت  الع توءام، واال  يتور، ومتنو : علأل ا ر لت اةوليت من العمليتت هنو ترلز  توتو  إ يع 
وهتتذا  .بعتتد منحهتتو بشتتة    تتم لتتت متتو  مر  مهتت  ال تتدري  علتتأل ليفيتتت إدار  العقتتود  . وقتتدالعقتتد

  ا وئتتت متتن االيبتتني إن عتتد   62 يشتتم : إذالدراتتتت االت قلتتوئيت عتتن منتتوذج ال قيتتيا تالتتد   يضتتو  
 .وجود برامج توجي  وتدري  قويت لل عوم  مع إدار  العقود   مر لت مو بعد منحهو

 .شتتتتراء  خ لتتتت  ا ات تتتتوملتتتتمامج ال تتتتدري    جمتتتتول الا  وي ضتتتتمن ا رلتتتتق الرابتتتتع متتتتوجز  -63
  ا تتوظفني العتتوملني   جمتتول إدار  العقتتود  وبنتتوء قتتدرام يشتتم  معألتتا هتتذ  التتمامج تتتدري  وال

 .و ت إن  وج  قلور   معوجلت م وئ  تعوقديت  هذا يادي وقد .بعد منحهومر لت مو 
د   ا قر و  ا يدان علتأل ال تواء،  و إدار  العق  جمول قدرام الوهنوك  وجت إن تقييا  -64

ومتن اةمحلتت علتأل ا مورتتوم اجليتد   .ل دري  ا وظفني والم  ذلياللمو  ن هنوك  وجت إن 
  الق تتو  اخلتتور اذتتوذ هنتتج حمتتدد اةهتتدا  لل تتدري  وذلتتيال ا تتوارد لعتتدد قليتت  ولةتتن   تتور 

 .بشة  جيد من ا نوهج الدراتيت
تبلتت  قيم هتتو ا  متتن الرتتت  ال تتفلأل يتتديرون عقتتودا  إن  ن  لتترادو  و لتتال االتتت عراض  يضتت -65

عتتتد  م يتتتني متتتن التتتدوالرام، وإن  ن مرلتتتز هتتتذا الفتتتر  التتتوظيفي متتتنخف    ال  ل تتت  اهلرمتتتي 
  ال تتتنت    بليتتتون دوالر تقريبتتتو   1 تبلتتت  قيم هتتتو لعلتتتأل تتتتبي  ا حتتتول، يتتتدير عقتتتودا   .للمات تتتوم

و يتدير،   مات تت   ترى، عتن بعتد، شتخال متن ، لمت4- إ دى ا ات وم، موظ  برتبتت 
 .مليون دوالر   ال نت 300 ل ولم اةمذيت تنوهز قيم  ا  رتبت م دنيت من ا قر عقد

وينبغتتتي  ن تةتتتتون التتتتدورام الدراتتتتيت اةتوتتتتتيت   جمتتتتول الشتتتراء وإدار  العقتتتتود م و تتتتت  -66
علتتأل درجتتت ا  ين يتتديرون عقتتودب تتهولت   مجيتتع  حنتتوء ا ات تتت، وإلزاميتتت بولن تتبت ل شتتخور التتذ

و نبغرري أن تررنص التوجيهرراة المتع قررة بررإدارة العقررود  .معينتتت متتن ال عقيتتد  و ذام قيمتتت معينتتت
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 األدلة، والسيا اة واءجرازاة، وما إلز  لك( ع ز الدبرة والتردر ب الالزمرين، والقيرود 
و نبغري وضر   .المت  ة بحجم العم  المفروضة ع ز األادا  الإ ن  قومون بهإا العم 

ك  مستوى من مستو اة الدبرة، ع رز حجرم العقرد الفرردي وكرإلك ع رز في   ،حد أق ز
القيمة اءجمالية لجمي  العقود التي قد تكون موض  رصد في أي وقب، مرن قبر  اردص 

قتتتوهر  ) تتتوالم الألتتترو  العوديتتتت  و   الألتتترو  متتتم الوقتتتد ذ تتتور تتتتل ت الشتتتراء،    .أو فر رررق
عتتتتن ذلتتتتل لضتتتتمون ا دار  و  تتتتتدابم بديلتتتتت عوضتتتت تتتتتولممتتتتن تلتتتتل الشتتتتروط و  تتتتوارئ ، ا عفتتتتوء ال

 .جاحلليفت للعقود وتولم اخلدمت  و ا ن   
وتألهر ن وئج الدراتتت االت قلتوئيت عتن منتوذج ال قيتيا  ن معتويم مراقبتت النوعيتت ال تعمتا  -67

  يوجتوم ا  علقتت ب نميتتت وال ت ت خد  ل قيتيا  داء ا توظفني التذين ي ولتون إدار  العقتود، وتلبيتت اال
  ا وئتتتت  وال ت ضتتتمن عمليتتتوم تقيتتتيا  داء  ولمتتتل ا تتتوظفني  ي تقيتتتيا ةدائهتتتا   58القتتتدرام )

  ا وئت من ا شورلني   الدراتت االت قلوئيت  28   ا وئت ، ومل جي  إال 45لمديري عقود )
قتتد هتتي جتتزء متتن عمليتتت رصتتد الفريتتق التتذي ي تتون إدار  الع/بتهن عمليتتوم ال قيتتيا التتذا  للشتتخال

 .اةداء العو  لعقد معني
  والشتفوليت وا  توءلت 5 ومن ا ن ألر  ن يعزز تنفيذ ال وصي ني ال ولي ني الفعوليتت )ال وصتيت -68

 . 6 )ال وصيت .   نش ت إدار  العقود
 5التوصية  

تردر ب   نبغي ل ر  از التنفيإ ين لمؤ ساة منظومرة األمرم المتحردة أن  ضرعوا برنرام  
محدد ءدارة العقرود فري مؤ سراتهم  تضرمن دوراة درا رية مقدمرة كشرر  مط روب مرن جمير  

 .من درجة معينة من حيت الحجم والقيمة والتعقيدا  األادا  الإ ن  د رون عقود
 
 6التوصية  

 نبغررري ل ر  ررراز التنفيرررإ ين لمؤ سررراة منظومرررة األمرررم المتحررردة كفالرررة أن  ررردرج  
معررا ير تتع ررق بررإدارة العقررود فرري تقييمرراة ا  األارردا  الررإ ن  ررد رون عقررودالمشرررفون ع ررز 

 .األداز السنو ة لهؤةز األادا 
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 إدارة المداطر -ا  يامس 
الغرض من إدار  ا خوطر   جمول الشراء هو لحتال ا ختوطر وال تي ر  عليهتو، وضتمون  -69

وتبد  إدار  ا خوطر   مر لت مبةر  متن عمليتت  .النجوة   تنفيذ المنومج  و ا شرو   و النشوط
ا  ت وى وا شتوريع ا عقتد  اةقت  قيمتت  تالشراء الرليععمليوم ويع م من  لض   ورتوم  .الشراء

 .طل  إعداد   مل لرديت  دار  ا خوطر وتقييا ا خوطر اجلوريت طيلت دور   يو  العقد
من العمليت اةلتم  دار  ا ختوطر ا  لشراء جزءو بذا لو لونؤ   مل ا خوطر ا  علقت بو -70

  ا ات ت، اليت ت بلور   لوم  تل لت ال عوقد، وتةف  لها ا خوطر اليت ت عرر هلتو ا ات تت، 
 .وذفيفهو إن  دط  د  ةن

و  تتتيو  دور   يتتو  العقتتد، لتتإن ا ختتوطر   مر لتتت إدار  العقتتود بعتتد منحهتتو تشتتم   -71
ا ختوطر النومجتتت عتن عتتد  وضتتوة  دوار و ا وروثتتت عتن  ي متتن ا را ت  ال تتوبقت؛ ا ختوطر : ييلتت متو

عتد  و نقتال ا توارد البشتريت وا وليتت ا خللتت  دار  العقتد؛ و وم اوليوم مجيع اجلهوم الفوعلتت؛ 
وإذا ال جيرى تقييا ا ختوطر ا رتب تت بةت   .تولر ا علوموم عن  داء العقد  و تولرهو   مم  واهنو

لجتتزء متتن عمليتتت بتتذل العنويتتت الواجبتتت، لتتن يةتتون    بدايتتت مر لتتت تنفيتتذ العقتتود و ثنوءهتتو،عقتتد 
 .هنوك  ي   ت ذفي   دارهتو،  و قد يادي إن الفش  عند معوجلت  والم مم م وقعت

 إدارة المداطر ع ز مستوى إدارة العقود عد  -ألف 
مت ل متا ا  حتد  تقتو  بت  اجلهتوم ا قدمتت هن تقييا ا خوطر العومت   اةمونت العوب ليد  -72

ويع م تقييا ا ختوطر ا ترتبمل  .ل لبوم الشراء ومة   ا شرتيوم  ثنوء إجنوز   ت ا  يور ا لدر
مبر لتتت متتو بعتتد متتنو العقتتد متتن م تتاوليت ا ة تت  مقتتد  طلتت  الشتتراء، التتذي يعمتت  بوصتتف  متتدير 

د ا يدانيتتت مبرلتتز اةمتتا ا  حتتد  العتتو ي ،  صتتدرم و تتد  العقتتو 2014 يونيتت /و   زيتتران .العقتتد
وجمموعتت اةدوام  .دار   توطر ا شتوريع والعقتودت علتق بتإللخدموم جمموعت  دوام  دار  العقود 

موجهتت لعمليتوم تقيتيا ا ختوطر وحتديتد اتترتاتيجيوم ذفيت  ا ختوطر   مواجهتت ا ختوطر هذ  
يور  ا يدانيت اليت قومؤ هبو و د  ال ف يا ا شرتلت و  ل الز  .اد ملت ا عرتضت   بيموم البعحوم

ههنتتتتو بتتتتد م إجتتتتراء تقييمتتتتوم بإن نتتتتموي،  لتتتتودم و تتتتد  إدار  العقتتتتود   تلتتتتل البعحتتتتت ا يدانيتتتتت 
 .للمخوطر ت ل  علأل وج  ال حديد بإدار  العقود   مر لت مو بعد منحهو

)الشتتراء علتتأل ن تتو   رتاتيجيتاتتتو   ولتتت شتتراء ال تتلع واخلتتدموم التتيت تلتتم ا  يوجتتوم  -73
ا ات تتت ، ت  لتت  شتتعبت ا متتدادام بوليوني تتي  وضتتع اتتترتاتيجيت شتتراء شتتوملت ت ضتتمن حتليتت  

ا ختتتوطر ا وليتتتت ا رتب تتتت ب نميتتتت اةتتتتوا ؛ وا ختتتوطر اخلورجيتتتت ا رتب تتتت : ا ختتتوطر   جمتتتوالم محتتت 
ا   لبتتوم ال نأليميتتت؛ وا ختتوطر بوةتتتوا ؛ وا ختتوطر ا  لتتلت بهرقتتو  ال لتت ، وم  لبتتوم النوعيتتت و 

 .و تتتتوطر تقلتتتت   تتتتتعور ا تتتتواد اةوليتتتتت؛ وا ختتتتوطر ادي تتتتت بتتتتولنواتج المنوجميتتتتت ؛ا  علقتتتتت بول تتتتمعت
وت  لتتت  جلنتتتت اتتتت عراض العقتتتود بوليوني تتتي  تقيتتتيا ا ختتتوطر ا وليتتتت للم عوقتتتدين وقتتتدرهتا علتتتأل 
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وتنألتتتر  .ادتتتدد، والشتتتروط ال عوقديتتتتاخلتتتدموم، وال  تتتليا   الوقتتتؤ /ا ن تتتوج، ونوعيتتتت ا ن جتتتوم
  ا خوطر اليت جيري ال عرض إليهو ودراتت جدوى ذلتل، مبتو   ذلتل  ولتت الشتراء و  اللجنت  يض

وبو ضولت إن ذلل، تضت لع شتعبت ا متدادام  .بول عوون مع مات ت   رى توبعت ل ما ا  حد 
م  ا  وئ  ا  للت بهداء ا  عوقتدين متن بوليوني ي  بعمليت تنويت  دار  ا خوطر   ا ات ت تش

 . يع ال  ليا   الوقؤ اددد ونوعيت ا مدادام
وي تتت خد  المنتتتومج ا منتتتوئي منهجيتتتت  دار  ا شتتتوريع ت  لتتت  إجتتتراء تقيتتتيا للمختتتوطر    -74

للمختتتوطر،  تالشتتتراء معرضتتت ؤ عمليتتتتإذا لونتتت ،مر لتتتت صتتتيومت ا شتتتوريع،  تتت  يقتتتو  لريتتتق ا شتتترو 
وي  لتت  مجيتتع  .وهنتتج  دار  ا ختتوطر وبوت عراضتتهمو قبتت  ا والقتتت علتتأل ا شتترو  اتتترتاتيجيتب حديتتد 

دوالر    تتت ل قيتتيا ا ختتوطر وإدارهتتتو تقتتّد  إن جلنتتت العقتتود  50 000 العقتتود ا عقتتد  ) لحتتر متتن
ق لتتوديت ال يوتتتيت والبيميتتت واالج موعيتتت وال قنيتتت والقونونيتتت واال الألتترو وت نتتوول اخل تتت  .ل تتت عراض
 .بولشراء ب قييا ا خوطر   ا ات ت وي عني ربمل  ي  وطر ت ل  بو شرو   و .لة  عقد

الشتتوملت  دار   االتترتاتيجيتعمليتت الشتتراء ضتمن إطتتور  جتتتريو  برنتومج اةمذيتتت العتو ي،  -75
حمت  ا  تاوليت ةن و دام العمت ء ت ا   لود برنومج اةمذيت العو ي بهن  نألر و  .ا خوطر   ا ات ت

ال خفيت   اتترتاتيجيوم ن تضع   ل  عقد مو يةفتي متن و  عن إدار  العقود، لمن م اولي هو  يض
 .)ال شغيليت وا وليت وا  علقت بول معت  ا مةنتمن ا خوطر جلميع عنوصر ا خوطر 

و لتتود مة تت   تتدموم ا شتتوريع  نتت  توجتتد جلتتون رقوبتتت ت تت عرض ا شتتوريع اجلديتتد  متتن  -76
 .االت عراضإجراء قيد ال نقيو وقؤ  ا  للت بذللولونؤ ال وجيهوم ال نفيذيت  .نألور ا خوطرم

وت ضتتتمن إجتتتراءام الشتتتراء اخلوصتتتت بلتتتندو  اةمتتتا ا  حتتتد  لل تتتةون إدار  ا ختتتوطر،  -77
جيتتري و  .متتو ي لتت  بول تتلع البولغتتت اةمهيتتت بولن تتبت لواليتتت اللتتندو تتتيمو   نوعيتتت ا ن تتوج لي وال

وي تت عرض اخلتتماء  .اتفوقتتوم متتع ا  عوقتتدين التتذين يفتتون مبعتتويم النوعيتتت ا عتترت  هبتتو دوليتتو   تتتهمني
 ال قنيتتون، ب ةليتت  متتن صتتندو  ال تتةون، ملفتتوم ال ههيتت  اةوف للمن جتتوم، مث يقومتتون  يضتتو  

مت  احليويتت متن  مهيتت لع/ تو لل تلع الرئي تيتا  ونألتر  .بزيورام للمواقتع، وخي تمون عينتت متن ا ن جتوم
لع وبو ضولت إن ذلل، يض  .ا  بور بع  ا ن جوم قب  الشحنو  اللندو  و ع  ، جيري  يض

متتتو ي لتتت  بتتتولعرض، علتتتأل  تتتتو  ا ختتتوطر ا  علقتتتت بتتتولعرض، صتتتندو  ال تتتةون بعمليتتتت اوقتتتع لي
 .الع قت اليت جتمع  بو  عوقتدين معت  يتوهذ  العمليت اةن  من معرلت نوع .يقوبلهو من نفقوم ومو

 .وت  خد  اليوني ي  ومنألمت اللحت العو يت إجراءام  وثلت
ومع  ن مبودرام عدد متن ا ات توم   جمتول إدار  ا ختوطر و ورتتوهتو جتدير  بولحنتوء،  -78

ومل تقد   محلتت عتن عمليتوم  .إن  د لبم  وطر ا را   اةون من دور   يو  الشراء لإهنو تعوجل
 ن ي تتوعد،  تقيتيا منهجتي للمختوطر   بدايتت مر لتت متو بعتتد متنو العقتد، اةمتر التذي متن شتهن 

بو ضتتولت إن حتديتتد ا ختتوطر، علتتأل حتديتتد نتتو  اةنشتت ت ال زمتتت   إدار  العقتتود، وليتت  ينبغتتي 
هتورام ا  خللتت ال زمتت تولم ا وظفني  دار  العقود )شخال وا تد    لريتق ، ومتو هتو نتو  ا 

ولو    ن   احلتوالم التيت توجتد ليهتو عمليتوم تقيتيا للمختوطر ا  لتلت بتولعقود  . دار  العقود
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وتج م ا خوطر، ال توجد م وبعت للخ تت العومتت  ختوطر الشتراء  عوجلتت م تهلت ال خفيت   ثنتوء 
 . نش ت إدار  العقود

دراتتتت االت قلتتوئيت عتتن منتتوذج ال قيتتيا التتيت هتتذ  االتتت ن وجوم لتتذلل ن تتوئج ال وتالتتد -79
نت  ال توجتد   تمل  دار  ا ختوطر بولن تبت ةنشت ت ذلتروا    ا وئت من االيبني  58 تشم إن  ن

مل جيتتر  ذلتتروا  نت   ا وئتت  60 إدار  العقتود لمتو ال توجتتد   تت لل خفيت  متتن ا ختوطر؛ وإن  ن
وعتت و  علتتأل  .ال تتواتر علتتأل متتدى دور   يتتو  العقتتد بدرجتتت لوليتتت متتنو  عمومتت  تتوطر العقتتود تقيتتيا
للم تاوليت عتن لت  معوجلتت الزمتت  ون  ال يوجد حتديتد واضت االيبني    ا وئت من 56 ذلرذلل، 

تعبتم بقتيا موليتت ةي  ن  مل جير قيو  لمي  و   ا وئت منها  68 ذلرلل خفي  من ا خوطر، و 
 . وطر ذام صلت بإدار  العقود

 .لفوء  عمليت إدار  العقود ولعولي هو 7 ن يعزز تنفيذ ال وصيت  ن ألر ومن ا -80
 7التوصية  

، توجرررد نبغررري ل ر  ررراز التنفيرررإ ين لمؤ سررراة منظومرررة األمرررم المتحررردة كفالرررة أن  
بالنسبة ل عقود  اة درجة معينة من القيمة والتعقيد، يطرط ءدارة المدراطر تغطري أنشرطة 

و نبغرري أن تتضررمن كررإخ الدطررط ترردابير ل تدفيررف مررن  .ابعررد منحهررفرري مرح ررة مررا العقررود 
 .لمسؤولية األادا  الإ ن  تولون تنفيإ ت ك التدابيرا  واضحا  المداطر وكإلك تحد د
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 رصد األداز والتقييم واءبالغ -ا   اد  
 رصد أداز العقود في حاجة إلز التحسين -ألف 

رصد  داء عقد معني بشة  م تواتر وعلتأل لترتام لوصتلت من ألمتت بعتد منحت   متر  يتوي  -81
الولتوء مبعتويم و ل لع واخلدموم   ا وعد اددد و   دود ا يزانيت ا قترر ، ل دتولم ا  عوقلضمون 

 .واةعلأل درجت من ا خوطرا  النوعيت، وال تيمو بولن بت للعقود اةلحر تعقيد
بعتتد منحهتتو علتتأل عتتد   نشتت ت لةفولتتت  ن يفتتي   مر لتتت متتو يا  داء العقتتود وين تتوي تقيتت -82

ويشتتتتم  ذلتتتتل حتديتتتتتد معتتتتويم اةداء، محتتتت  ماشتتتتترام اةداء  .ت تتتتليا اخلتتتتدموم بشتتتتروط العقتتتتتد
الرئي تتيت، وقتتؤ صتتيومت العقتتود، وتقتتدج متتوارد لوليتتت للرصتتد، وقتتو  عوملتتت مق تتدر  لإلشتترا  علتتأل 

 . نش ت ا  عوقد
العومتت ل متا ا  حتد ،  ليتد بتهن اجلهتوم ا قدمتت ل لبتوم الشتراء ) و و تد   و  اةمونت -83

إدار  العقتتود،  يحمتتو ين بتتتق ذلتتل  هتتتي ا  تتاولت عتتن وضتتتع معتتويم قيتتتو  اةداء، التتيت تتتتدرج   
اجلهتتت ا قدمتتت ل لتت  الشتتراء  بعتتد ذلتتل تقتتو و  .متتو بعتتدئق طلتت  الع تتوءام، مث   العقتتد ليوثتتو

وت ضتمن جمموعتت  دوام إدار  العقتود ال وبعتت  .وتقييم    ضوء هذ  ا عويمبرصد  داء ا  عوقدين 
لو تتتد  العقتتتود ا يدانيتتتت مبرلتتتز اةمتتتا ا  حتتتد  العتتتو ي للختتتدموم دليتتت  ل وبتتتت   تتتوعد  البعحتتتوم 

ومل تلدر بعد مبودئ توجيهيت بشهن حتديد ماشترام اةداء  .ا يدانيت   إعداد لراتوم الشروط
 .دالرئي يت للعقو 

مجيتتتع العقتتتود بو واعيتتتد عتتتن طريتتتق ماشتتترام اةداء    قيتتتد الاليوني تتتي  متتتدى  ترصتتتدو  -84
إذ جيتتري اتتتت عراض مجيتتع العقتتتود   17)الرئي تتيت، وهتتي تتتتدرج العقتتود   عمليتتت رصتتتد  داء ا تتوردين

صتتتتندو  ال تتتتةون نوعيتتتتت  يرصتتتتدوبو حتتتت ،  .لةتتتت  متتتتورد متتتتن  يتتتتع النوعيتتتتت وال وقيتتتتؤ والةميتتتتت
 .االتلتتول/، وتوقيتتؤ ال  تتليا، ودقتتت الوثتتوئق وتتترعت االتتت جوبت هتتولميو  ا قدمتتتاخلتتدموم /ال تتلع

 تقيتتيا جتتتو  رصتد العقتتود يقتو  علتتألو  وي ت خد  المنتتومج ا منتوئي ومة تت   تدموم ا شتتوريع هنجت
 .ال عقيد البولغتا خوطر ويرلز علأل العقود العوليت القيمت  و 

ولونتتؤ، وقتتؤ  .ا ختتوطرتقيتتيا يقتتو  علتتأل   تتوث   و  جتتوت بتتع الولولتتت الدوليتتت لل وقتتت الذريتتت هن -85
متتن العقتتود الةتتمى البولغتتت  20 االتتت عراض، بلتتدد وضتتع برنتتومج ر تتي جيتتري مبوجبتت  رصتتدإجتتراء 
ا  وال ترصتد مفوضتيت شتاون ال جمتني، نألتتر  .مهيتت متن  يتع القيمتت وا ختوطر بعتد ال  تليا والتدلعاة

وت ت خد   .قتدراهتو، إال  لتم العقتود وعلتأل  تتو  للتليلةم  جا عقودهو والقيود اليت حتد متن 
__________ 

  وين بتتتق علتتتأل شتتتراء ال تتتلع التتتذي 2013 متتتور /)آذار 069 يتتتنألا العمليتتتت إجتتتراء شتتتعبت ا متتتدادام رقتتتا  17)
تتتو  ال زامتتوهتا  علتتأل   ورصتتد ويضتتع االجتتراء معتتويم عومتتت ل قيتتيا  داء ا تتوردين .تضتت لع بتت  شتتعبت ا متتدادام

 خد  ب وقتتت  داء ا تتوردين لرصتتد وت تت .ال عوقديتتت ويعمتت  لتتهدا  تقيتتيا ال  يتتور ا تتدعوين إن تقتتدج الع تتوءام
 .الةميت، والنوعيت، وال وقيؤ:  داء ا وردين علأل  تو  ا عويم الرئي ت ال وليت



JIU/REP/2014/9 

25 GE.15-03656 

و  برنتومج  .منألمت العم  الدوليت ماشرام الرصد الح ثت اليت هي النوعيت والةميت وال قيتد بو واعيتد
  ا وئتتتت متتتن إنفوقتتت  علتتتأل  80 اةمذيتتتت العتتتو ي، جيتتتري رصتتتد عقتتتود اةمذيتتتت والنقتتت ، التتتيت احتتت 

 .وم الشراء )مح  موظفي ا شرتيوم  و الشحن ا شرتيوم، من جون  مقدمي طلب
ورمتتا اجلهتتود الةبتتم  التتيت تبتتذهلو عتتد  مات تتوم متتن  جتت  تعزيتتز رصتتد العقتتود بإصتتدار  -86

توجيهتتوم وإجتتراءام رصتتد حم تتنت، يشتتم هتتذا االتتت عراض واةدلتتت ا  تتولر    العديتتد متتن تقتتورير 
و ليتد بتهن   تد  .القلتور   هتذا االتولمراجعت احل وبوم الدا ليتت واخلورجيتت إن اتت مرار  وجت  

بهولويتت عوليتت   دور  و  دائمت ألحيألت ال تبو  عتد  لفويتت ال غ يتت   رصتد العقتود هتو  ن الرصتد 
و تت  وقتتؤ قريتت ، لتتون اهلتتد  الرئي تتي  تتوظفي العقتتود ولبتتور ا تتديرين هتتو إاتتو   . يتتو  الشتتراء

 .ا   فيد من اخلدمتدعا منومج و عمليت منو العقود،   الوقؤ ا نوت ، لدعا تنفيذ ال
ومتتتتن نقتتتتوط الضتتتتع  الرئي تتتتيت التتتتيت لو ألتتتتؤ   معألتتتتا ا ات تتتتوم هتتتتو االل قتتتتور إن  -87

  مرا   إعداد العقد ت يو الرصد الفعول ل داء  ثنوء تنفيتذ ا  ماشرام  داء رئي يت مدروتت جيد
وك طريقتتت لعولتتت لقيتتو  معتتويم رصتتد حمتتدد ، ال ميةتتن  ن تةتتون هنتتو  متتو مل توضتتع مقتتدمو  .العقتتد

 بقتتوء ا تتوظفني وا  عوقتتدين  وضتتعني للم تتوءلت عتتن ا جتتراءام  جمديتتتال قتتد  ادتترز، وال طريقتتت 
  ا وئت من االيبتني   الدراتتت االت قلتوئيت عتن منتوذج ال قيتيا  ن  40 وقد ذلر .اليت ي خذوهنو

 .ماشرام اةداء الرئي يت، إن وجدم، ال ترصد بشة  منألا
ولمو  شم إن ذلل   الفل  الرابع، لإن االل قور إن ال دري     نشت ت إدار  العقتود  -88

ولضتمون رصتد العقتود بشتة   .بعد منحهو هتو متن الشتوام  ذام اللتلت بو وضتو   مر لت مو 
  مر لتتت متتو بعتتد متتنو العقتتود،  ن حيلتتلوا ا  منوتتت ، جيتت  علتتأل اةشتتخور التتذين يتتادون  دوار 

وعتتتت و  علتتتتأل ذلتتتتل، ولمتتتتو تتتتتبقؤ  .  علتتتتأل ليفيتتتتت االضتتتت    بولرصتتتتدعلتتتتأل تتتتتدري  منوتتتتت
م  أل  ، لتإن متن الشتوام  اة ترى  ن جيتري االضت    بهنشت ت الرصتد علتأل  تتو   لتال 

 .بدوا  جزئيو  من جون  موظفني يع مون هذ  ا همت نشوط
ا  عوقتد  وبدون رصد م واص  من اخلماء    إجنوز العقد، هنتوك  توطر بتهن يةتون  داء -89

بتتتتهال تقتتتتد  اخلتتتتدموم علتتتتأل النحتتتتو ا ن ألتتتتر،  و بتتتتهن ت جتتتتووز ا بتتتتول  ا دلوعتتتتت قيمتتتتت  ،  وضتتتتعيفو  
 .اخلدموم ا قدمت

عتتن االتفوقتتوم ال ويلتتت   18)إن  ن تقريتتر و تتد  ال ف تتيا ا شتترتلتو  وجتتتدر ا شتتور   يضتت -90
اةجتتت  بوصتتتف  متتتن ا  تتتووئ اةجتتت   تتتدد االل قتتتور إن الرصتتتد   اتتتت خدا  االتفوقتتتوم ال ويلتتتت 

ويتتتتتتتذلر ال قريتتتتتتتر  نتتتتتتت     تتتتتتتني تع تتتتتتتم ا مورتتتتتتتتت ا  محلتتتتتتتت   اتتتتتتتت خدا  االتفوقتتتتتتتوم  .وا ختتتتتتتوطر
، لتتتإن جمتتتت جموزلتتتت تتتتليمو  ا  اةجتتت  ا وجتتتود    مات تتتوم اةمتتتا ا  حتتتد  اة تتترى  يتتتور  ال ويلتتتت
صتتد الفعتتتول ولوائتتتد ، متتع   تتذ انعتتتدا  الر  "االم  تتوء" تحبتتؤ بشتتتة  لتتو  تتت مت تةتتتولي  بتتهال

 .لإلجراءام   االع بور
__________ 

 . JIU/REP/2013/1ات عراض االتفوقوم ال ويلت اةج    جمول ا شرتيوم   منألومت اةما ا  حد  )  18)
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 وصرررررز برررررأن  تدرررررإ الر  ررررراز التنفيرررررإ ون لمؤ سررررراة منظومرررررة األمرررررم المتحررررردة  -91
 :نشطة رصد العقودأالدطواة التالية من أج  تحسين 

ضررمان أن  جررري تعيررين المرروظفين ءدارة العقررود، وترردر بهم ع ررز تقنيرراة   أ( 
 العقود؛الرصد، قب  أن تبدأ إدارة أنشطة ما بعد منه 

تطرررررو ر ممار ررررراة ل مسررررراعدة ع رررررز كفالرررررة مسرررررازلة المررررروظفين الرررررإ ن   ب( 
  ضط عون بمسؤولياة الرصد؛

 ما  ت   برصد العقود؛يان بدرجة أكبر فيضمان بروز اءدارة ل ع  ج( 
تحررررد ت السيا رررراة والتوجيهرررراة المتع قررررة باة ررررتددا  السرررر يم لعقررررود   د( 

ما  تع ق باةتفاقاة الطو  ة األج ، وما إلز از فيمم المتحدة األيرى  اةمتطمؤ ساة األ
 . لك( لتتضمن اءجرازاة المتع قة برصد الددماة التي تقدمها جهاة أيرى

 عم ياة تقييم أداز المتعاقد ن ة تتم ب ورة منهجية -باز 
 لتال االتت عراض إن قتد و  .عمليوم تقييا  داء ا  عوقدين عنلر هو    عمليت الشراء -92
 .شديد  اال    ورتوم ال قييا   ا ات وم اليت  جريؤ معهو مقوب م  ن  
ا ة   ا قد  ل لبوم الشراء   اةمونتت العومتت ل متا ا  حتد  م تاول عتن تقيتيا  داء و  -93

وبولن تتبت للعقتتود التتيت ت جتتووز  .وت لتت  اةمونتتت العومتتت تقتتدج تقتتورير  داء عتتن لتت  عقتتد .ا  عوقتتد
تقدج تقتورير  داء  ي ل    و العقود ا ممت  د  تن ني  و  لحر، لإن/الر ودو  200 000 قيم هو
وبو ضولت إن ذلل، تنال العقود اةتوتيت لل لع لولغذاء والوقود علأل  ن  ي عتني  فت   .تنويت

 نتتت  ي عتتتني علتتتأل تتتتج م ل ج موعتتتوم الشتتتهريت ا  علقتتتت بتتتوةداء، مبتتتو   ذلتتتل نقتتتوط العمتتت ، و 
   ولتت اةداء متم ا رضتي، يقتد  تقيتيا و  .م اةمهيت   تقتورير  داء ا  عوقتدإدموج ا د  م ذا

للجنتتتتت اتتتتت عراض  ملتتتت  قضتتتتيتلتتتت داء إن لريتتتتق ت تتتتجي  البتتتتوئعني وإدار  شتتتتاوهنا، التتتتذي يعتتتتد 
البوئعني، اليت توصي عندئذ بول عوم  ا نوتت  متع ا  عوقتد ) ي تعليتق النشتوط،  و إصتدار رتتولت 

التتت عراض االدعتتتوءام و  نشتتهم شتتعبت ا شتتترتيوم بوةمونتتت العومتتت لريقتت و  .ل حتتتذير،  و متتم ذلتت
ا مورتتتوم /بورتةتتو  ان هولتتوم، متتن قبتت  متتوردي اةمتتا ا  حتتد   و  حلتتيها، للمعتتويم اة  قيتتت

متتتن اة لتتتوئيني   مة تتت   إتتتتهومومميةتتتن  ن حتلتتت  جلنتتتت اتتتت عراض البتتتوئعني علتتتأل . و ا قتتترر 
 .الشاون القونونيت، ومة   اة  قيوم، ومة    دموم الرقوبت الدا ليت،     االق ضوء

متتن متتديري العقتتود تقتتدج تقييمتتوم عتتن العقتتود ا طوريتتت العو يتتت إن ي لتت  هنتت  بو ليتتد  -94
 .لتتتتذللو  متتتتشتتتتعبت ا شتتتترتيوم، ومتتتتع ذلتتتتل لتتتتإن ا دارام ا قدمتتتتت ل لبتتتتوم الشتتتتراء ال ا حتتتت  دائ

تقييمتوم اةداء عتن عقتود الشتراء   بتعوبو ضولت إن ذلتل، لتإن شتعبت ا شترتيوم ال ميةنهتو  ن ت 
وهتذ  ال قييمتوم هومتت ةن ال فوصتي  عتن .   البعحوم  و  وامر الشراء الفرديت ا وقعت   البعحوم

لها متتن تتتج   تتذ عتتد  االم حتتول  و تتتوء اةداء م لوبتتت لةتتي ميةتتن تعليتتق نشتتوط م عوقتتدين  و
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وتقتتو  و تتد  العقتتود ا يدانيتتت مبرلتتز اةمتتا ا  حتتد   .ا  عوقتتدين ا ع متتدين )انألتتر الفتتر  جتتيا  دنتتو  
بوضع  دا  ل قدج ال قورير عن  داء ا  عوقدين هتتد  إن تو يتد درجتوم و  العو ي للخدموم  ولي

 .متقييا  داء العقود ا طوريت العو يت وا  عوقدين     ل  البعحو
راءام إدار  ا شرتيوم بوليوني ي  م هلت رصد  داء ا  عوقدين وتشدد بدرجت  جوتعوجل إ -95

 ي  بشتتهنجتتتري تقييمتتوم ا  عوقتتدين و  .ال عقيتتد بولغتتتلبتتم  علتتأل رصتتد العقتتود العوليتتت القيمتتت وال
جتتترى و  .مجيتتع االتفوقتتوم ال ويلتتت اةجتت  بشتتهندوالر و  100 000 عقتتود لرديتتت ت جتتووز قيم هتتو

عمليتتتوم ت عراضتتتوم  داء للتتتليت علتتتأل  تتتتو  ث ثتتتت معتتتويم تقتتتيس النوعيتتتت والةميتتتت وتوقيتتتؤ ا
، اتت حدث اليوني تي  تتج م بتوئعني ت ت خد    شتراء ال تلع متن 2013 و  عو  .ال  ليا

وينشئ ا جراء معويم عومت ل قييا  داء ا  عوقدين ورصد  علتأل  تتو  .  19)قب  شعبت ا مدادام
وت ت خد  ب وقتوم  داء  .ع توءامالال زاموهتا ال عوقديت ولهدا  تقييا ال  يتور ا تدعوين إن تقتدج 

تضتتتّمن الن تتتوئج   تقريتتتر و  .الةميتتتت، والوقتتتؤ :ا تتتوردين لرصتتتد اةداء علتتتأل  تتتتو  نفتتتس ا عتتتويم
 .ر  شوملت عن  داء ا  عوقدينتنوي،  و يع ي صو 

تقييمتتتتوم  وتبتتتتني  ي بلتتتد  هنتتتتل قيتتتتيا  داء ا  عوقتتتدين  "م وبعتتتت دا  " وللتتتندو  ال تتتتةون -96
 توتتتيت و  وعمليتتوم تقيتتيا اةداء إلزاميتتت بولن تتبت جلميتع ا  عوقتتدين التتذين يتتوردون تتتلع .ا  عوقتدين

الغتتترض متتتن و  .دوالر 50 000 لللتتتحت ا جنوبيتتتت وللمشتتترتيوم اة تتترى التتتيت تزيتتتد قيم هتتتو علتتتأل
، وضتع برنتومج ل  توير ا  عوقتدينو تولم ا علوموم من  ج  العقتود ا قبلتت، : شقني وال قييموم ذ

، بتتتتد  اللتتتتندو  ا مورتتتتتت اجليتتتتد  ا  محلتتتتت   دعتتتتو  م عوقديتتتت  2013 و  عتتتتو  .عنتتتتد االق ضتتتتوء
هتا، وان ألتورام صتندو  ال تةون،  دائتقيتيا الرئي يني، بلور  ان قوئيت، إن مة   ا قتر  نوقشتت 
لتذلل، تعقتد الولولتت الدوليتت لل وقتت الذريتت . ومو ميةن القيو  ب  ل تد  ي ثغترام جترى حتديتدهو

 .اج موعوم للليت مع بوئعيهو البولغي اةمهيت
بعت  ا ةوتت ،  بلتور  جزئيتت  و  منألمت اللحت العو يت، جتري تقييموم ا  عوقتدين  -97

ومتتع  ن للنألتتو  ا رلتتزي ل خ تتيمل ا تتوارد مبنألمتتت اللتتحت  .ولةتتن مل جيتتر  تت  ا ن تو يتتد العمليتتت
 .ال يعتود إد تول نتوتج تقييمتوم ا  عوقتدين ليهتولإنت  العو يت قوعد  بيونوم مرلزيت عن ا  عوقدين، 

 يقتو  هبتو مقتدمو طلبتوم يتالتوخيضع برنومج اةمذيت العو ي مجيع عقود  ل قييمتوم  داء ا توردين 
ول قييموم   ملفوم العقتود وجيتري ات عراضتهو وقتؤ اديتد ب وحي ف  .الشراء )و دام العم ء 

وال جتتتتري منألمتتتت اةمذيتتتت والزراعتتتت  . تتترى العقتتتود وإد تتتول ال عتتتدي م عليهتتتو،  و متتتنو عقتتتود 
 . لبيتدراتوم ات قلوئيت عن مدى الرضو عن ا  عوقد إال بولن بت لإل والم ال

 جيتتري عتت  ، ال  وو لتتال هتتذا االتتت عراض إن  نتت ، متتع بعتت  االتتت حنوءام ا شتتور إليهتت -98
  العديتتتد متتتن احلتتتوالم تةتتتون إن  ن تقيتتتيا ا  عوقتتتدين بلتتتور  منهجيتتتت   معألتتتا ا ات تتتوم و 

 .ا ليتتوم متتم حمتتدد  بوضتتوة ل قتتدج ال وجيهتتوم إن اةشتتخور ا  تتاولني عتتن تلتتل ال قييمتتوم
__________ 

بوتتتتت خدا  مقتتتتوييس محتتتت  عوامتتتت  ال ةلفتتتتت، والنوعيتتتتت،  ت بعتتتت تتتتتج   داء البتتتتوئعني  دا  لقيتتتتو   داء البتتتتوئعني و   19)
 .وال  ليا   الوقؤ اددد،  قورنت  داء البوئعني وتلنيف  علأل  تو   هدا  حمدد 
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   ي متتن  التتيت جتتترينألتتا مرلزيتتت حتفتت  ليهتتو الوثتتوئق عتتن عمليتتوم تقيتتيا اةداء و  يضتت  توجتتد وال
، و تتتتت  عنتتتتتدمو تةتتتتتون االتتتتتت مور  ومتتتتتو زالتتتتتؤ العمليتتتتتت ورقيتتتتتت  توتتتتتتو  . ا ات تتتتتوم ا   عرضتتتتتت

ويع تتتم ث ثتتتت . إلةرتونيتتتت، لإهنتتتو توجتتتد   عزلتتتت، بتتت   ثتتتر إال   ملتتت  بيونتتتوم لتتت  م عوقتتتد ذاهتتتتو
الدراتتتت االت قلتتوئيت عتتن منتتوذج ال قيتتيا ت تتجي  تقتتورير ال قيتتيا   وئتتت متتن االيبتتني و ربعتتون   ا 
ورمتتتا وجتتتود قوالتتت  منوذجيتتتت ل قيتتتيا  داء ا  عوقتتتدين   معألتتتا ا ات تتتوم،  لتتتال . متتتم لتتتو 

عتتتن و  االتتتت عراض إن  ن اتتتت خدامهو ي  تتتا   الغولتتت  بول تتت حيت وخي تتتزل   الشتتتةليوم عوضتتت
 .تقدج تعليقوم جوهريت

،  نبغرررري لمؤ سرررراة JIU/NOTE/2008/4 وع ررررز النحررررو الموصررررز بررررل فرررري الوقيقررررة -99
منظومة األمم المتحدة أن تحتفظ بقواعد بياناة مرك  ة داير  المؤ سراة لردعم تسرجي  

 .أداز المتعاقد ن وا ترجاعل في المستقب 
ل، وضتتع ومتن الضتتروري، متتن  جت  إعتتداد تقتتورير  داء ا  عوقتدين وتوثيقهتتو علتتأل حنتو لعتتو -100

  تتوط  تتتو  لضتتمون ام حتتول ا تتوظفني التتذين يعتتدون هتتذ  ال قتتورير، ولتتذلل تتتدري  ا تتوظفني 
ن ت نتتوول   تتوط اةتتتو   وينبغتتي  .علتتأل إبتت غ هتتذ  ا علومتتوم واتتت خدامهو بشتتة  منوتتت 

ال قيتتتد مبواعيتتتد تقتتتورير ال قيتتتيا وتواترهتتتو بعتتتد إجنتتتوز العقتتتود، وم تتت ويوم نوعيتتتت اخلتتتدموم ا قدمتتتت، 
ومن المهم بالقدر  اتل أن  كون كناك تحد د واضه لمن  . حول للجداول الزمنيت للعقتودواالم

 جرررب أن  عرررد كرررإخ التقرررار ر ول مرررديالة الالزمرررة مرررن جميررر  الجهررراة الفاع رررة فررري كرررإخ 
 .العم ية  موظفو العقود ومقدمو ط باة الشراز والمستددمون النهائيون(

 .الشفوليت وا  وءلت   إدار  العقود 8 ومن ا ن ألر  ن يعزز تنفيذ ال وصيت -101

 8التوصية  
 نبغي ل ر  از التنفيإ ين لمؤ ساة منظومة األمم المتحدة كفالة وجرود نظرا  فري  

الوفرراز بشرررو  العقررد واءبررالغ عررن  لررك، مررا  تع ررق بؤ سرراتهم لتوقيررق أداز المتعاقررد فيم
 .اءبالغ عن أداز المتعاقد مسازلة اءدار ة عن اكتمال اءيضاع لوإ ناد المسؤولية و 

 أطر ج ازاة البائعين -جيم 
جهتتود مشتترتلت بتتني مات تتوم منألومتتت اةمتتا ا  حتتد  بتتذل ال تتنوام اة تتم   شتتهدم -102

،  تتتو ميةنهتتتو متتتن ت تتتجي   داء ا  عوقتتتدين وتبتتتودل  20) جيتتتود  طتتتر اتتتت عراض م جون تتتت للبتتتوئعني
وهتو يقتو  علتأل ا شتورلت ال وعيتت متن  بدايوتت   العمت  ال يتزال هتذا إال  ن . ا علوموم عن ذلل
شتتتتبةت ا شتتتترتيوم إطتتتتور  - وقتتتتد وضتتتتعؤ اللجنتتتتت ا داريتتتتت الرليعتتتتت ا  تتتت وى. جونتتتت  لتتتت  ولولتتتتت

__________ 
وضتتتتع إطتتتتور  ال يوتتتتتوم النمتتتتوذجي لريتتتتق عومتتتت  )برئوتتتتتت المنتتتتومج ا منتتتتوئي    إطتتتتور اللجنتتتتت ا داريتتتتت الرليعتتتتت   20)

 .2011والقؤ علي  اللجنت   آذار/مور  شبةت ا شرتيوم. وقد  - ىا   و 
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 طتر احلولمتت   ا ات توم  ضتمنالبتوئعني  جبتزاءام ا  علقتجراءام ا  عوجلت و  تيوتوم منوذجي
إطتتتور   21)ا  حتتتد    ال تتتو  العو يتتتت وتتتتدعا قوعتتتد  بيونتتتوم متتتوردي اةمتتتا. وواليوهتتتت  تتتتيو  و 

وا ن لتتق  ،ال يوتتتوم النمتتوذجي والتتنألا اخلوصتتت بةتت  ولولتتت، وهتتي تتتولر ا نتتم ل بتتودل ا علومتتوم
الذوذ ا جراءام ا شرتلت ضد من ينخرط   تلوك و ورتوم مم مقبولت دا   منألومتت اةمتا 

لتتترا ، وال واطتتتا، وا مورتتتتوم ) ورتتتتوم الف تتتود، والغتتتا، وا   ليونتتتوم/ا  حتتتد  متتتن  شتتتخور
وبولفعتت  وضتتعؤ قوئمتتت مرلزيتتت بولبتتوئعني متتم ا تتاهلني ت ضتتمن  .ال    قيتتت، و ورتتتوم العرقلتتت 

د البيونوم بعمليت بوجلزاءام ا فروضت عليها، وتولّ  قرارام لفرادى الولوالم بعد   هليت بوئعني  و
 .ت  ند إن قواعد مشرتلت

 إجتراءام‘ 2‘ا بتودئ ال وجيهيتت،  ‘1‘: م النموذجي متن ث ثتت  جتزاءل  إطور ال يوتوهوي  -103
ا  تتوئ  ادتتدد  ا ضتتوليت التتيت ينبغتتي  ن تعوجلهتتو لتت   ‘3‘ إطتتور ال يوتتتوم النمتتوذجي ا قرت تتت،

وتعتتتتتوجل . وتتتتتت ولر هتتتتتذ  ا بتتتتتودئ توجيهتتتتتوم   وضتتتتتع ا جتتتتتراءام وت بيقهتتتتتو وتف تتتتتمهو. ولولتتتتتت
ويعتتتوجل اجلتتتزء الحولتتتع ا  تتتوئ  القونونيتتتت، محتتت  االم يتتتوزام . وريتتتتا جتتتراءام منتتتوذج ال نفيتتتذ اال  ي

 .واحللونوم، اليت تن بق، حبةا طبيع هو، بشة    ل  علأل ل  منألمت
 جتتتراءام إطتتتور ال يوتتتتوم النمتتتوذجي، يتتتدرج البتتتوئعون اخلوضتتتعون جلتتتزاءام    وولقتتتو   -104

و   توالم الشتراء  .ل  الولوالم  قوئمت مرلزيت لعد  اةهليت وهي قوئمت مد  م إلةرتونيت من
 .متتو بينهتتتو، الولولتتتت التتيت تتتت ةون الرائتتد    لتتترض اجلتتتزاءامووين، تقتتترر الولتتوالم ا  ضتتترر  ليال عتت

 ويعتتتني رئتتتيس لتتت  ولولتتتت اةعضتتتوء واةمتتتني   جملتتتس جتتتزاءام يعتتتوجل ا  تتتوئ  ا  علقتتتت بتتتوجلزاءام
 .ويةف  احليود ومراعو  ا جراءام القونونيت الواجبت   تيو  ات عراضهو ا داري

وقتتد تشتتم  اجلتتزاءام اد ملتتت اللتتو  )رتتتولت تتتوبيل ،  و عتتد  اةهليتتت  و ا نتتع )ا اقتتؤ  -105
 .الدائا ،  و عقوبوم   رى مح  تعليق النشوط  و إ ضو  العقود ا قبلت لشروط  وصت  و

مونتتتت العومتتتت ل متتتا ا  حتتتد ، والمنتتتومج ا منتتتوئي، ومنألمتتتت اةمذيتتتت والزراعتتتت، وتنفتتتذ اة -106
وبو ضتولت إن ذلتل، لتإن  .من إطور ال يوتتوم النمتوذجي ووصندو  ال ةون ا واد ا  فق عليه

إمةونيتت إنشتوء جلنتت  حبتعصندو  ال ةون، والمنومج ا منوئي ومة    دموم ا شوريع بلتدد 
وينشر المنومج ا منوئي ومة    دموم ا شوريع  .م معنيت جبزاءام البوئعنيمشرتلت بني الولوال

وجلنتت اجلتزاءام    .نرتنتؤا   وء البتوئعني اخلوضتعني جلتزاءام علتأل موقعيهمتو علتأل شتبةت و   يض
 .اليوني ي  جملس  لال يعني  عضوؤ  للمو دعؤ احلوجت إن عقد اج مو 

__________ 
قوعتتد  بيونتتوم متتوردي اةمتتا ا  حتتد    ال تتو  العو يتتت هتتي بوابتتت ا شتترتيوم ا شتترتلت ال وبعتتت  نألومتتت مات تتوم   21)

وهتتي تتتادي دور نولتتذ  و يتتد  ميةتتن متتن   هلتتو للمتتوردين اد ملتتني  ن ي تتجلوا   تتوءها لتتدى  .اةمتتا ا  حتتد 
حتتد  بوتتت خدا  قوعتتد  بيونتتوم متتوردي اةمتتا ا  حتتد    ال تتو  العو يتتت بوصتتفهو قوعتتدهتا مات تتوم اةمتتا ا  
 .<www.ungm.org> للبيونوم لبوئعني
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م إن  ن ا  تتتهلت التتتيت انتتتع بعتتت  ا ات تتتوم متتتن و شتتتور التتتذين  جريتتتؤ معهتتتا مقتتتوب  -107
ا شتتورلت الةوملتتت   إطتتور ال يوتتتوم النمتتوذجي هتتي  ن الولتتوالم تعمتت     طتتر قونونيتتت ونألتتا 

 .إداريت   لفت توبقت  طور ال يوتوم النموذجي، وهذا جيع  من اللع  عليهو االم حول
و  م النمتوذجي جتدير  بولحنتوء واحت  اعرتالتواجلهود ا ذلور   ع   ا  للت بإطتور ال يوتتو -108

علتأل ن تو   من معألا مات وم منألومت اةما ا  حد  بهن وجود نألو  مرلزي ل قيتيا ا  عوقتدين 
ومن شتهن نألتو  متن ذلتل القبيت   ن  .لوم  منألومت اةما ا  حد  ميةن  ن يفيد مجيع اةطرا 
ا  عوقتدين، وال قليت  إن  دط  تد متن  ي وعد ا ات وم علأل اذوذ قترارام م ت نم  عنتد ا  يتور

  مات تت ا  جديتدا  ا  مول  ن مينو صو    داء تيئ  و مغشتو    إ تدى ا ات توم عقتد
و نبغي ل ر  از التنفيإ ين لمؤ سراة منظومرة األمرم المتحردة أن  قردموا المسراندة  .  رى

يه اتبراع نهر  والدعم ل جهرود الجار رة مرن أجر  تطبيرق إطرار  يا راة نمرو جي مشرترك  تر
 .منسق في فر  الج ازاة ع ز البائعين

 إبالغ اءدارة الع يا -دال 
عتتتن إصتتت  وم نألتتتو  ا شتتترتيوم     22) وصتتتؤ و تتتد  ال ف تتتيا ا شتتترتلت   متتتذلرهتو -109

منألومتتتتت اةمتتتتا ا  حتتتتد  الرؤتتتتتوء ال نفيتتتتذيني بتتتتهن يةفلتتتتوا تقتتتتدج ال عليقتتتتوم وال قتتتتورير الدا ليتتتتت 
لتتر عتتدد متتن مةوتتت  ا شتترتيوم التتيت  جريتتؤ معهتتو مقتتوب م ذ و  .الشتتراءواخلورجيتتت عتتن  نشتت ت 

لغرض هذا ال قريتر  هنتو ال تبلت  معلومتوم ت لت  بتإدار  عقتود حمتدد  إن ا دار  العليتو، ةنت  لتيس 
وذلتترم قلتتت منهتتو  هنتتو ال تقتتد  تلتتل ال قتتورير إال متتن وقتتؤ   تتر،  .منهتتو القيتتو  بتتذللو  م لوبتت

 "لو توم م وبعتت" وقد  نشتهم اليوني تي  ومة ت   تدموم ا شتوريع .وعندمو ي ل  منهو ذلل
وذلر آ رون  ن  تي ا إدراج  ي معلوموم الزمت عن  .ت  خدمهو إداراهتو العليو بدال  من ال قورير

عقتتود حمتتدد    ال قتتورير ا  علقتتت بو شتتوريع  و ال قتتورير ال تتنويت عتتن ا شتترتيوم )المنتتومج ا منتتوئي، 
  ويع قتد   تت و ربعتون   ا وئتت متن االيبتني  .الفةريت واالحتود الميدي العو ي ومنألمت ا لةيت 

الدراتتتتت االت قلتتتوئيت عتتتن منتتتوذج ال قيتتتيا  ن ال قتتتورير عتتتن  داء العقتتتود الفرديتتتت ال تقتتتد  بلتتتور  
 علتأل  ا وئت يرون  ن ا دار  العليو ال ترصد  داء العقود  60 منهجيت   ال  ل   ا داري، و ن

 حنو نشمل.
العقتود التيت : وتولر اةمونت العومت ل ما ا  حد  ال قورير الشهريت ال وليتت إن ا دار  العليتو -110

 75 جيتوز جتووزهتو قتدرهو العقتود التيت تبلت   و ت جتووز ن تبت الو ت ن هي    ق  من جمونيتت  شتهر؛ 
مليتون  1 ود ا منو تت هلتا  لحتر متنقوئمت ا  عوقدين الذين بلغؤ القيمت الرتالميت للعقتو   ا وئت؛ 

جيتتتتتوز  اجلوريتتتتتت )ذام قيمتتتتتت ال 30 لقوئمتتتتتت العقتتتتتود الةتتتتتمى او متتتتتن دوالرام الواليتتتتتوم ا  حتتتتتد ؛ 
دوالر متن دوالرام  25 000 قوئمت العقود اجلوريت ذام قيمت ال جيوز جتووزهتو قتدرهوو جتووزهو ؛ 

__________ 
 . JIU/NOTE/2011/1إص ة نألو  ا شرتيوم   منألومت اةما ا  حد  )  22)
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يوجتد للبعحتوم ا يدانيتت  إال  نت  ال .الواليوم ا  حد  بعم م   رى مم دوالر الواليوم ا  حد 
 .بعد منحهو هنج مو د إزاء إب غ ا دار  العليو عن إدار  العقود   مر لت مو

 ةو لإلدار  العليو تقورير قيوتيت، مح  ا  لوءام الشهريت عتن ال ته م   يوت يو اليون -111
و لودم منألمت العمت  الدوليتت  . يتتنفيذ العقود العوليت القيمت  و ا عفوءام من الع وءام ال نول

 .بههنو تقد  تقورير شفويت  و   يت عن ا شرتيوم الرئي يت إن جلنت احلولمت ا عنيت
ومتتن ا مورتتتوم اجليتتد  إبقتتوء ا دار  العليتتو علتتأل علتتا بشتتة  منتت ألا بولقيمتتت ا مجوليتتت  -112

، وا نوزعتتتوم اهلومتتتت، ومتتتو إن جلميتتتع العقتتتود، و ولتتتت العقتتتود، والعقتتتود ا غلقتتتت، وجتتتتووز ال ةتتتولي 
موظفررو المشررتر اة تقررار ر دور ررة  و وصررز بررأن  ط ررب الر  رراز التنفيررإ ون أن  قررد . ذلتتل

لتوفير مع وماة مجم ة عن حالة العقود الجار ة، وتس يط الضوز ع ز المشراك  المحرددة 
 .االمتكرررررة  اة األقرررر الكبيرررر ع رررز المؤ سرررة، و كرررر التررردابير المتدرررإة ل ت ررردي لهررر أو

ل هياررراة التشرررر عية ل مؤ سرررة، عرررن طر رررق الموقررر  ا  و مكرررن إتاحرررة كرررإخ المع ومررراة أ ضررر
 .مممال   الشبكي ل مؤ سة
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 إدارة تغيير العقود -ا   ابع 
إدار  ال غيم هي عمليت تفتودي ال غيتمام متم ا رمتو  ليهتو وإدراج ال غيتمام ال زمتت    -113

لول عتتدي م التتيت جتتترى  ثنتتوء تنفيتتذ العقتتد  متتر ال ميةتتن تفوديتت  وهتتو  . 23)العقتتد علتتأل  تتد تتتواء
وميةتتن  ن تشتتتم  ال غيتتمام متتتد  . احلتتتدوث عنتتدمو ت غتتتم اال  يوجتتوم والألتتترو  رم ةتتر و    يونتت

اخلتتتتتتتدموم ا  لتتتتتتتو  ت تتتتتتتليمهو،  و ال تتتتتتتعر،  و ال غيتتتتتتتمام /العقتتتتتتد،  و ا واصتتتتتتتفوم،  و ال تتتتتتتلع
رى هبتتو ال عتتدي م والةيفيتتت التتيت تتتدار هبتتو بتتنفس القتتدر متتن وت  تتا الةيفيتتت التتيت جتتت . 24)ا داريتتت

 .اةمهيت اليت ي  ا هبو العقد اةصلي
مو ي علق مب تهلت إد تول تغيتمام علتأل العقتود م ا  بعت    ملبيت ا ات وم ليوال يوتو -114

ي بشتهن ال عتدي م حيتدد  نت  ينبغتا  وتشتم  شتروط العقتود النموذجيتت بنتد .واضحت علأل مو يبتدو
 .إدار  ال غيتتتتم متتتتن قبتتتت  تتتتتل ت م عوقتتتتد  معينتتتتت ميةنهتتتتو ال فتتتتووض وال وقيتتتتع علتتتتأل تلتتتتل ال غيتتتتمام

وبو ضولت إن ذلل، تنال  دلتت ا شترتيوم علتأل  ن ال عتدي م  و ال غيتمام   عقتد معتني تتبق 
وهتتذ  الألتترو ،    . ن ات عرضتت   جلنتتت عقتتود، ينبغتتي،   ظتترو  معينتتت،  ن ت  عرضتتهو اللجنتتت

 :ةمونت العومت ل ما ا  حد ، هي ولت ا
جتووزهتتو بتتهلحر  زال جيتتو زيتتود    قيمتتت العقتتد التتيت تتتبقؤ ا والقتتت عليهتتو والتتيت  )   

 دوالر،  يهمو  ق ؛ 50 000   ا وئت  و مببل  20 من
   إمجوف قيمت العقد  علأل من ع بت اللجنت؛ زيود    ) 
 عليهو بهلحر من جمونيت  شهر؛اديد مد  العقد اليت تبقؤ ا والقت  ج ) 
علأل عمليتت ا  لحم  ن من شهن ال عدي   ن ياثر  ترى ال ل ت ا  عوقد   ؤإذا لون د ) 

، ليت منو العقد اةصتلي علتأل  توتتهوالشراء اليت  دم إن منو العقد اةصلي،  و علأل ا عويم ا
 ، 25)صليتاة و علأل الشروط ال عوقديت 

اجلهتتت ا قدمتتت ل لتت  : ثتتت  طتترا  منخرطتتت   إدار  ال غيتتماموعتتود  متتو تةتتون هنتتوك ث  -115
و  معألتا اة يتون، يةتون  قتد   .النهتوئي، وموظت  ا شترتيوم، وجلنتت العقتود  خد ا  ت/الشراء

مبوشر مع ا  عوقد وتةون هنوك اتلوالم جوريت ر يت  لالنهوئي اتلو ا   خد طل  الشراء  و 
لعلتتتتأل تتتتتبي  ا حتتتتول، ميةتتتتن  ن تتتتترتجا  .إن ال زامتتتتوم متتتتم مقلتتتتود  ومتتتتم ر يتتتتت تتتتتادي   يونتتتتو  

وقتتد جيتتد  .ال عهتتدام الشتتفويت   وقتتؤ ال تتق إن تعتتدي م للعقتتد دون شتتهود  ب تتوالر اةمتتوال
ب تتب   موظفتتو اةمتتا ا  حتتد   نف تتها   هتتذ  احلتتوالم ا لزمتتت إمتتو ةهنتتا ال يتتدرلون ا ثتتور  و

 .االل قور إن ا هورام ال فووضيت
__________ 

(23  UN Procurement Practitioner’s Handbook, November 2006, chap. 3: Procurement Process, pp. 3-98. 
(24  UN Procurement Practitioner’s Handbook, November 2006, chap. 3: Procurement Process, pp. 3-87. 
 .1 ، الفقر 3-12، الفل لي  مشرتيوم اةما ا  حد د  25)
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ولمو جرم منوقشت ذلل   الفل  الحولع، لإن جلون العقود تقو  بدور هتو    عمليتت  -116
رى   عتتدد متتن ا ات تتوم تقلتتيال ذلتتل جتت نتت  لتتو     هتتذا االتتت عراض  نتت   إال .إدار  ال غيتتم

لعلتتأل تتتبي  ا حتتول، ال ي تتيو دور  عضتتوء اللجنتتت ودرايتت ها  .التدور ليق لتتر علتتأل ا  تتوئ  ا جرائيتتت
وبولن تتتبت  . تتتتبوهبو العقتتتود  و متعتتتدي يتتتت،   بعتتت  الولتتتوالم، ال حليتتت  وتميتتتر احلوجتتتت إن الفن

جمتتولس  راقبتتت  إجيتتودبعتت  ا نألمتتوم احلةوميتتت  ميتتور ، البولغتتت ال عقيتتدللعقتتود العوليتتت القيمتتت  و 
عقتود وممهتو متن  ال شتييد  عقتود و  وهذ  ا مورتت شتوئعت  يضت .ال غيم م  قلت عن جلون العقود

وي نتتوول الفلتت  الحولتتع ضتترور  توتتتيع ن تتو  ا هتتو  الوظيفيتتت  .ال عقيتتد البولغتتتاخلتتدموم اة تترى 
للجون العقود لةي ت مةن من ال عوم  مع تعدي م العقود إن مو  بعد من االتت عراض الب تيمل 

   وعتت و  علتتأل ذلتتل، لتتإن إنشتتوء جمتتولس م تت قلت  راقبتتت ال غيتتمام . تتدى االم حتتول لإلجتتراءام
ال عقيد  ورتت جيد  م بعت   العديد من ا ات وم   الق وعني البولغت العقود العوليت القيمت  و 

 .اخلور والعو 
اض، متتن  ن تتتولر ب تتهولت معلومتتوم ومل تتت مةن  ي مات تتت، عنتتد إجتتراء هتتذا االتتت عر  -117
تع تم الزيتودام   و   .ون وئجت معت عن  تبو  إد ول تعتدي م علتأل العقتود احلوليتت  و ا وضتيتجم

تةتتتتولي  العقتتتتود )جتتتتتووز ال ةتتتتولي  ، و تتتتتبو  ال تتتته مام وال مديتتتتدام الزمنيتتتتت، وال غيتتتتمام   
الن تتو ، وقبتتول من جتتوم  و  تتدموم  قتت  جتتود ، ومتتو إن ذلتتل  وجتت  قلتتور تألهتتر    ملتتت  

 تت مد  ويتتنعةس هتتذا   اةدلتتت ا  .اة يتتون   العديتتد متتن العقتتود وتتتادي إن تغيتتمام   العقتتد
  ا وئتتت متتن االيبتتني  45 إذ يتترى: الدراتتتت االت قلتتوئيت عتتن منتتوذج ال قيتتياالتتوارد    ردود التتمتتن 

 ن حتلي  تعدي م العقود ومو ي ل  بذلل من تةولي  مل يةتن علتأل م ت وى لتو  متن  يتع 
هتتتذا االتتت عراض القيتتو  الةمتتتي ةثتتر  وجتتت  القلتتور تلتتتل  ي  تتن  ومل  .إعتتداد  وا بتت غ عنتتت 

وميةتتتن  ن تعتتتو   وجتتت  القلتتتور هتتتذ   .ب تتتب  نقتتتال الوثتتتوئق   ا ات تتتوم ا شتتتمولت بتتتول ف يا
 .ا ات وم   إجنوز براجمهو ومشوريعهو بةفوء  ولعوليت

 .لفوء  عمليت إدار  العقود ولعولي هو 9 ومن ا ن ألر ان يعزز تنفيذ ال وصيت -118

 9التوصية  
 نبغرري ل ر  رراز التنفيررإ ين لمؤ سرراة منظومررة األمررم المتحرردة إجررراز درا ررة فرري  

 ،تح يرر  أ ررباب التعررد الة فرري العقررود الترري تتجرراوز مسررتو اة معينررةمررن أجرر  مؤ سرراتهم 
و نبغي أن ت ي  لك  .التك فة والتأيير ةوتحد د أوجل الق ور النظامية التي تسهم في ز اد

 .لمعالجة أوجل الق ور ت كإجرازاة ت حيحية 
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 إجرازاة ت حيحية بشأن العقود -ا  قامن 
جتتراءام ال لتتحيحيت هتتو ؤويتتت مات تتت متتو عنتتدمو ال جيتتري تنفيتتذ العقتتد ا اهلتتد  متتن  -119
جتتتراءام ال لتتتحيحيت ا متتتن اةمحلتتتت علتتتأل و  .ة ةومتتت  وشتتتروط   و عنتتتدمو ين هتتتل العقتتتدو  ولقتتت
ا ق وعت، وا  جوز الدلع، وا  ولبت ب تندام اةداء، وال لتر  اال  جوج بول عويضوم : يلي مو

 .ضمونوم/بنوء علأل لفوالم
بشتتتة  صتتتريو بتتتني ا نألمتتتت و  تشتتتم ال عويضتتتوم ا ق وعتتتت إن مبلتتت  م فتتتق عليتتت  م تتتبقو  -120

  معألتا احلتوالم، ين بتق هتذا علتأل تته م . و  26)وا  عوقد يدلع ل عوي  عتن  ي ان هتوك للعقتد
 .عتتتود  متتتو تتتترد اة ةتتتو  ا  علقتتتت بول عويضتتتوم ا ق وعتتتت   الشتتتروط العومتتتت للعقتتتودو  .  ال نفيتتتذ

وعندمو ي  ب  ا  عوقد   تته م تتنجا عنت  تةتولي  إضتوليت،  و لقتدان إيترادام ولوائتد   ترى، 
وحت   ال عويضتوم ا ق وعتت لن تبت ممويتت متن  .تغ ي ذلل تعويضوم مق وعت يدلعهو ا  عوقد

 .مبل  معني قيمت العقد لغويت
موليتتت مرتب تتت بتتوةداء، محتت  و  ويشتترتط عتتود   ن يقتتد  ا  عوقتتد، وقتتؤ متتنو العقتتد،  وراقتت -121

وتلتتبو  .تتتندام ضتتمون اةداء  و متتم ذلتتل متتن  شتتةول ا جتتراءام ال لتتحيحيت بشتتهن العقتتود
 .ا  عوقد   داء عوئدام اةورا  ا وليت م  حقت الدلع إن ا ات ت    ولت تقلم 

 اءجرازاة الت حيحية بشأن العقود ة تنفإ دائما   -فأل 
 لال االت عراض إن  ن  بولرما من  ن ا جراءام ال لحيحيت جزء من شروط العقود  -122

  لحم من اة يون ال تنفذ   احليو  العمليت عندمو يةون متن الضتروري القيتو   والنموذجيت، لإهن
ومل  .بتتذلل، وال تتتيمو   احلتتوالم التتيت تن تتوي علتتأل تعويضتتوم مق وعتتت وتتتندام ضتتمون  داء

يةتتن  عألتتا اةلتتراد التتذين  جريتتؤ معهتتا مقتتوب م جتربتتت  يوتيتتت  قيقيتتت   ت بيتتق شتتروط العقتتد 
وعندمو يواجهون مح  هتذ  احلتوالم، لتإن ا  ولبتوم تع تم  .ال لحيحيت ذام الللت بو جراءام

و ليتد بوجتود  .ت جنيهو  الوقؤ  لم من الفوئد  اليت ا  عقبت، وميةن القول إهنو ت  ل  ات حمور 
ال عويضتتوم ا ق وعتتت متتن شتتروط العقتتود العومتتت ةهنتتو اع تتمم احلتتد إن إزالتتت ليهتتو   تتوالم وصتت 

 .ولةن مل ت خذ  يت   وام   رى حلمويت ملوحل ا ات ت مم قوبلت لل نفيذ،
ال عويضتوم  وع و  علأل ذلتل، و   توالم   ترى تلت  قيمتت تتندام ضتمون اةداء  و -123

 .ا ق وعتتت ادتت ف  هبتتو للتتل تتتهمني إن احلتتد اةدط مقورنتتت بقيمتتت العقتتد، وبول تتوف تع تتم متتم لعولتتت
لتتيس متتن لإنتت  ، نألريتتو     عنتتدمو يةتتون اللتتل لعتتوال  و لتتد التتبع   تتن  جريتتؤ معهتتا مقتتوب م  نتت

مقوصتتتد منألومتتتت اةمتتتا ا  حتتتد  دلتتتع ا  عوقتتتدين إن ا لتتت   بتتتوللجوء إن ا جتتتراءام ال لتتتحيحيت 
وميةتتتن اال  جتتتوج بتتتهن هتتتذ  الفةتتتر  اة تتتم  ميةتتتن  ن تن بتتتق علتتتأل  .بنتتتوء قتتتدرام ا  عوقتتتدين وإمنتتتو

__________ 
  .2014) 5 ، ال نقيوشرتيوم مة    دموم ا شوريعمدلي    26)



JIU/REP/2014/9 

35 GE.15-03656 

ومتتتتع ذلتتتتل،  .ليونتتتتوم وطنيتتتتت وقتتتتدون حمليتتتتون  و تتتتوالم حمتتتتدد  لبنتتتتوء القتتتتدرام ينختتتترط ليهتتتتو م ع
 مو ت عوم  مع شرلوم دوليتت لبتم  ال تعمت  دائمتو  ا  ن مات وم منألومت اةما ا  حد  لحم إ و يع
 .ة ةو  عقودهو، لإن  جي  ت بيق ا جراءام ال لحيحيت وإنفوذهو بة   ز  ولقو  
الفنيت جلمتع اةدلتت ال زمتت للجتوء إن طلت  و الدرايت  لنقال ا وظفني  و االنضبوط  ونألرا   -124

ال عويضتتتتوم ا ق وعتتتتت  و ا  ولبتتتتت ب تتتتند ضتتتتمون  داء، ي  تتتتومو معألتتتتا مات تتتتوم منألومتتتتت اةمتتتتا 
 .ا  حد ، علأل مو يبدو، مع ا  عوقدين، وإن لل  ذلل ا ات وم وبراجمهو   وئر موليت حم ملت

تعزيتتتز ا راقبتتتت واالم حتتتول   عمليتتتت إدار   متتتن ا ن ألتتتر  ن يتتتادي تنفيتتتذ ال وصتتتيت ال وليتتتت إن -125
 .العقود

 10التوصية  
 نبغررري ل ر  ررراز التنفيرررإ ين لمؤ سررراة منظومرررة األمرررم المتحررردة أن  كف ررروا، عنرررد  

اةقتضررراز، إدراج مسرررتو اة منا ررربة مرررن التعو ضرررراة المقطوعرررة وغيركرررا مرررن اةجرررررازاة 
، وإعمالهررررا بحكمررررة لحما ررررة م رررراله كرررررإخ النمو جيررررةالت ررررحيحية فرررري ارررررو  العقررررود 

 .وحقوقهامؤ ساتهم 
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 نظم الضماناة والمراقبة -ا  تا ع 
 ات وم منألومت اةما ا  حد  آليوم رقوبت دا ليت قوئمتت ت ضتمن عتود  مهتو  مراجعتت  -126

احل تتوبوم وال حقيتتق وال قيتتيا، إضتتولت إن الرقوبتتت اخلورجيتتت، وتتتولر الضتتمونوم وت حبتتؤ متتن لفتتوء  
 .ليوم إدار  العقود ولعولي هوعم

و  بعتت  ا ات تتوم، جتتتري مةوتتت  ا راجعتتت الدا ليتتت للح تتوبوم ا وجتتود    ا قتتور  -127
إال  نتت  جيتتري،   معألتتا احلتتوالم، . ا  تتوئ  ا  علقتتت بولشتتراءو  مراجعتتت   تتوبوم تعتتوجل  ليلتت

مراجعتتتتت   تتتتوبوم التتتتمامج اتتتتت عراض ا  تتتتوئ  ا  علقتتتتت بولشتتتتراء ب ريقتتتتت متتتتم مبوشتتتتر    إطتتتتور 
ا شتتوريع  و ا ةوتتت  القت  ريتتت التتيت ذت تتور بنتتوء علتتأل اخل تتت ال تتنويت  دار  عنوصتتر ا ختتوطر      و

ن مراجعتت احل توبوم لي تؤ  ومع  .عمليت مراجعت احل وبوم  ة   مراجعت احل وبوم الدا ليت
اليت ينجزهو م عوقدون، وإجراء  للت للمشرتيوم، لإهنو ميةن  ن تشم  زيورام  واقع ا شوريع 

 . و ممهو من ا   ندام عمليوم حتقق، من الفواتم مح   
شور بع  متن  جريتؤ معهتا مقتوب م إن  ن ا راجعتوم الدوريتت حل توبوم ا ةوتت   و  -128

الق ريت، وا راجعوم اليت ترلز من  ني   ر علأل عمليوم الشراء مفيد    حتديد االوالم اليت 
شتت ت علتتأل  نو  علتتأل مشتتول ،    تتني  شتتور آ تترون إن  ن هتتذ  ا راجعتتوم ال ترلتتز دائمتتتن تتوي 

ن الدراتتتتتت   إال .هنتتتتو ال ت ةتتتترر مبتتتتو ليتتتت  الةفويتتتتت بعتتتتد منحهتتتتو لمتتتتو   مر لتتتتت متتتتو إدار  العقتتتتود 
  ا وئتتت متتن االيبتتني يتترون  ن  نشتت ت مراجعتتت  59 إن  ن االت قلتتوئيت عتتن منتتوذج ال قيتتيا تشتتم

  ا وئت يترون  ن نألتو  مراجعتت   توبوم  58 ، و نبشة  منهجيار  العقود جتري   وبوم إد
 .قويا  عوقدين ومو ي ل  هبو من  نش ت العقود هو نألو  

وقتتد  للتتؤ تقتتورير مراجعتتت احل تتوبوم الدا ليتتت واخلورجيتتت هتتذ  علتتأل ن تتو  منألومتتت  -129
 ال قتوريروهتذ   علتأل واجهتوم عديتد اةما ا  حد  إن  ن  ورتوم إدار  العقتود ت  تا بولقلتور 

التيت تشتو     القلتورجتويألهتر تشتوب   و  .،   العديد متن اجلوانت ، ن توئج هتذا االتت عراضتعزز
إدار  العقتتود علتتأل ن تتو  مات تتوم منألومتتت اةمتتا ا  حتتد ، وا بتت غ ا  تت مر متتن قبتت  هيمتتوم 

جتا مشترتيوم العديتد مراجعتت احل توبوم عتن  وجت  القلتور تلتل، بتوالقرتان متع ضتخومت ولتم  
م ضتتولر   عوجلتتت هتتذا ال حتتدي ا  متتن ا ات تتوم،  ن علتتأل مجيتتع اجلهتتوم ا عنيتتت  ن تبتتذل جهتتود

وت  تت مر  وجتت  القلتتور ادتتدد  متتو مل ذضتتع ال يوتتتوم وا جتتراءام  زيتتد متتن ال ح تتني  .العتتو 
 .ومو مل تا ذ إجراءام حمدد  من  ج  تعزيز  ورتوم إدار  العقود

 وصرز بررأن  قرد  ر  رراز المؤ سرراة الردعم إلررز مكرراتبهم المعنيرة بالمشررتر اة وإلررز  -130
الموظفين المتعاقد ن في وض  يطط عم  منسقة لمعالجة أوجل الق ور المتكررة المحرددة 

 .كإخ الدطة وبأن  ضمنوا تنفيإفي اتز تقار ر مراجعة الحساباة الداي ية والدارجية، 
إن  ن قلتتتت متتتن ا ات تتتوم اتتتت فودم متتتن آليتتتوم الضتتتمون و  و لتتتال االتتتت عراض  يضتتت -131

وا راقبت اة رى، مح  االت عراضتوم الدا ليتت الدوريتت ومقتوييس اةداء، التيت ميةتن  ن ت توعد   
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وبو ضتتتولت إن ذلتتتل، وعلتتتأل التتترما متتتن  ن بعتتت   .رصتتتد  نشتتت ت الشتتتراء علتتتأل ن تتتو  ا ات تتتت
وئي واةمونتتتت العومتتتت ل متتتا ا  حتتتد   وضتتتعؤ )محتتت  المنتتتومج ا منتتت مةوتتتت  ا شتتترتيوم   ا قتتتور

مقتوييس  داء للم تتوعد  علتأل تقيتتيا لعوليتت وظيفتتت الشتراء لةتت ، لتإن هتتذ  اجلهتود مل تةتتن لعولتتت 
شتتور نلتت  متتن  جتتوبوا  وقتتد  .ولعقود   مر لتتت متتو بعتتد منحهتتوا  علقتتت بتت تتوئ  ا  ولتتو   تغ يتتت

ات عراضتتوم  نشتت ت إدار  العقتتود متتن قبتت  علتتأل الدراتتتت االت قلتتوئيت عتتن منتتوذج ال قيتتيا إن  ن 
 . لرقت من ا وظفني ا لمني ال جتري بلور  من ألمت   ا يدان  و   ا قر

وبو ضولت إن عم  مةوت  ا راجعت الدا ليت للح وبوم، لإن من ا مورتوم الفضلأل  -132
إدار  العقتتود،  بولن تتبت للمات تتوم إنشتتوء ات عراضتتوم تتتنويت تضتت لع هبتتو  لرقتتت  تتماء   جمتتول

ميةتتن  ن تضتتا  عضتتوء متتن ولتتوالم   لفتتت متتن دوائتتر ا شتترتيوم لةتتي ت تت هد  ل تتت عراض، 
عوليتتتتت القيمتتتتت وشتتتتديد  ال عقيتتتتد ل قيتتتتيا ال حتتتتديوم ا شتتتترتلت والتتتتدرو  ا  بشتتتتة  ان قتتتتوئي، عقتتتتود

قيتتيا وبإمةتتون ا ات تتوم اتتت حداث مفهتتو   وثتت   فهتتو  المنتتومج ا منتتوئي ا  علتتق ب  .ا  تت فود 
اةلرقتت ا  نقلتت،  و محتول ا  توعد  التيت يقتدمهو برنتومج اةمذيتت العتو ي ، القدرام   جمول الشراء

 يائو و تتت عمليتتوم ال ف تتيا ا تتوقعي العشتتومة تت   تتدموم ا شتتوريع إن مةوتبهمتتو ا يدانيتتت،  ت
 .مو ي علق بوالم حول لل يوتوم وا جراءام، وتقدج الدعا ال ز  ا  لو لي

لضمان النوعية بالنسربة لوظيفرة إدارة العقرود ا   وصز بأن تنشئ المؤ ساة برنامج -133
مر  الممار راة الجيردة، وبرإجراز عم يراة تقيريم منتظمرة ا  في مرح ة ما بعد منحهرا، تمشري

 .ةفعالية الوظيفلمدى 
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 نظم المع وماة -ا  عاار  
 إدارة العقودألنشطة  عد  كفا ة دعم نظا  تكنولوجيا المع وماة -ألف 

ل حقيتتق م ضتتولر  ا  بتتذل عتتدد متتن مات تتوم اةمتتا ا  حتتد    ال تتنوام اة تتم  جهتتود -134
وت تترة إدار  هتتذ  ا علومتتوم حتتتديو  ج تتيمو ،  .لمعلومتتوم ا  لتتلت بعمليتتت الشتتراءل ال شتتغي  ا ف

ن تتتتيمو   ا ات تتتوم التتتيت ت عومتتت  متتتع عتتتدد لبتتتم متتتن العقتتتود  و تنفتتتذ جمموعتتتت واتتتتعت متتت وال
ون يجت لإلدار  ال مرلزيتت للعقتود   معألتا ا ات توم، وال تراط   لت  ا ةوتت  ليهتو  .ا شوريع

)مةوت  ا شرتيوم، واجلهوم ا قدمت ل لبوم الشراء، ومديرو العقود ومو إن ذلل ، جيري مجع 
ا علومتتوم والبيونتتوم ا  علقتتت بتتولعقود، و فألهتتو وإدارهتتتو   مةوتتت    لفتتت   مقتتور ا ات تتوم 

وا علومتتتتوم ا  لتتتتلت بو شتتتترتيوم جمتتتتز   بتتتتني نألتتتتا ذ تتتتيمل متتتتوارد  .وتبهتتتتو ا قليميتتتتت والق ريتتتتتومة
ا ات تتت، ونألتتا ا دار  ا وليتتت، ونألتتا م وبعتتت مراجعتتت احل تتوبوم وال قيتتيا ا  لتتلت بولشتتراء، ونألتتا 

 .إدار  ا شوريع، و  ا لفوم وا ذلرام ا  و ت   ا قرام و  ا ةوت  ا يدانيت
ومع  ن نألا ذ يمل موارد ا ات ت تولر مهو  وظيفيت عومتت للعمليتوم ا  علقتت بولشتراء،  -135

بعد منحهو  لإهنو ال ت نوول،   معألا احلوالم، ا هو  الوظيفيت ا  علقت بإدار  العقود   مر لت مو
فتو  لةت  نا من قبي  رصد اةداء، ومهو  ال نبي ، وا علوموم عن ا نفتو    الوقتؤ احلقيقتي، و 

و  بعتتت  احلتتتوالم، وعنتتتدمو  .موظتت  مشتتترتيوم ولةتتت  م عوقتتتد، ومتتتو شتتتوب  ذلتتل متتتن البيونتتتوم
تةون للمهمت الوظيفيت لنألتو  ذ تيمل ا توارد   ا ات تت قتدرام مدجمتت   النألتو ، لإنت  ال جيتري 

ر هتتتو ا  لتتتو ر الل قو ،  وا عيوريتتتت الو تتتدام ت تتتورإن عتتتد  ال متتول و  تفعيلهتتو، ويعتتتود ذلتتتل  توتتتت
ل تتتتهولت االتتتتت خدا ،  و الرتبوطهتتتتو بورتفتتتتو  تةتتتتولي  التتتتر ال )نألتتتتو   طلتتتتس للمنتتتتومج ا منتتتتوئي 

   ال وبع لليوني ي  ونألو  ا علوموم علأل ن و  الولولتVision) "رؤيت" وصندو  ال ةون ونألو 
 .إن ذلل  لدعا المامج ال وبع للولولت الدوليت لل وقت الذريت، ومو

، لتتإن رصتتتد تتتواريل ان هتتتوء اللتتت  يت ومتتو شتتتوب  ذلتتل متتتن النقتتتوط و  معألتتا ا ات تتتوم -136
للدراتتتت و  وولقتت .موظفتتو ا شتترتيوم  و مقتتدمو طلبتتوم الشتتراءو  ا رجعيتتت   متتد  العقتتد يقتتو  بتت  يتتدوي
  ا وئتتت متتن االيبتتني يتترون  ن م تت وى ال شتتغي  ا ف    59 االت قلتتوئيت عتتن منتتوذج ال قيتتيا، لتتإن

وال توجتتتد م تتت ودعوم إلةرتونيتتتت مرلزيتتتت  .ار  العقتتتود، ورصتتتدهو متتتم لتتتو مجتتتع ا علومتتتوم عتتتن إد
طلبتوم  بنتوء عليهتو جلميع العقود؛ وال تألهر العقود   نألا ذ يمل موارد ا ات ت إال عندمو تلدر

ميةتتتن،    ي وقتتتؤ حمتتتدد، معرلتتتت العتتتدد  لعلتتتأل تتتتبي  ا حتتتول، ولمتتتو تتتتبق ذلتتتر ذلتتتل، ال .شتتتراء
ال ةتتتولي   و جممتتتو  االل زامتتتوم التتتيت حي متتت   ن ت عتتترض هلتتتو مات تتتت متتتو، ا مجتتتوف حلتتتوالم جتتتتووز 

 .لا منحؤ ا ات ت، من جممو  قيمت العقود،   عوقد وا د  و
وقد شر  بع  ا ات وم   وضع وإعمول نألا  وصت من التمامج احلوتتوبيت مةرتتت  -137

خلتتتتال ال ي تتتت ند إن حتليتتتت  وهتتتتذا التتتتنهج ا . ت ا  علقتتتتت بتتتتإدار  العقتتتتوديتتتت عوجلتتتتت ا همتتتتت الوظيف
  ا وئتت  تن  74 لل ةولي  والفوائد،  يع تشم الدراتت االت قلوئيت عن منوذج ال قييا إن  ن
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  مر لت    نش ت إدار  العقود ال شغي  ا ف  جوبوا علأل الدراتت االت قلوئيت ذلروا  ن درجت 
  ا وئتتت آ تترون  ن ا همتتت  54 ذلتترو  .إن حتليتت  ل   يوجتتوم الفعليتتت  تت ندتبعتتد منحهتتو ال متتو 

الوظيفيتتتت  دار  العقتتتود متتتم م ةوملتتتت متتتع نألتتتا  و نألتتتا لرعيتتتت   تتترى )نألتتتو  ذ تتتيمل ا تتتوارد   
 .ا وليت و  دوام ا  وبعت، و إدار  ا شوريع، و ا ات ت، 

إدار  العقتتود متتن  ت بتتعوت تت خد  شتتعبت ا شتترتيوم بوةمونتتت العومتتت ل متتا ا  حتتد  نألتتو   -138
مب وبقتتت النفقتتوم التتوارد  متتن و  ويقتتو  هتتذا النألتتو   يضتت.  27)  ت تتجي  البيونتتوم الفوقيتتت للعقتتود جت

وا تد : وين ج النألو  تقريرين عتن الرصتد .اةرصد  اليت ال جيوز جتووزهو ت بعنألا   لفت من  ج  
ال جيتوز يبل  عن العقود اليت تن هي مدهتو   مضون جمونيت  شهر وا  ر عندمو يل  ا بل  الذي 

ويلتتتدر هتتتذان ال قريتتتران علتتتأل  تتتتو  شتتتهري، ويوزعتتتون علتتتأل لتتت  متتتن  .  ا وئتتتت 75 جتتتتووز  إن
إدار   ت بتتعوتتت نق  ا همتتت الوظيفيتتت لنألتتو   .متتوظفي ا شتترتيوم وا ةوتتت  ا قدمتتت ل لبتتوم الشتتراء

 . حد اةما ا و  ت بق   وليالعقود إن النألو  اجلديد ل خ يمل موارد ا ات ت ) وموجو  الذي 
وليس  دار  الدعا ا يداين بوةمونت العومت  ي  دوام إضوليت لل شتغي  ا ف متن منألتور  -139

ونألتتا الرصتتد يدويتتت إن  تتد لبتتم وقوئمتتت علتتأل م تت وى  .بعتتد منحهتتو  مر لتتت متتو إدار  العقتتود 
ونتتوم هلتتذا البعحتوم بولن تتبت للعقتتود ادليتتت )علتأل تتتبي  ا حتتول،  نشتته العديتتد متن البعحتتوم قواعتتد بي

 .الغرض ميةن الوصول إليهو من دا   البعحت 
ن يقدمتتتتت  نألتتتتتو  ذ تتتتتيمل ا تتتتتوارد     تتتتتول متتتتتو ميةتتتتتن   حتتتتتتو و   ن هنتتتتتوك شتتتتتةول ويبتتتتتدو -140

وذلتتر معألتتا التتذين  . وموجتتو متتن  يتتع قتتدرام إدار  العقتتود   مر لتتت متتو بعتتد منحهتتو/ا ات تتت
، تتيولر مهتتو  وظيفيتتت علمهتتا،   تت  ،  ن نألتتو   وموجتووتةتترارا  ا   جريتؤ معهتتا مقتتوب م، مترار 

إال  ن االتتت عراض  لتتال إن  ن  .االتتت عراضإجتتراء   جمتتول إدار  العقتتود مل تةتتن م و تتت وقتتؤ 
إدار  العقتتتتود، عتتتتدا ال قتتتتورير االتتتتت خبوراتيت القيوتتتتتيت عتتتتن اةعمتتتتول ال جوريتتتتت، ا  و تتتتت   ا همتتتتت 

متت، لي تؤ مدرجتت   اخل تت احلوليتت ل نفيتذ الوظيفيت لنألو  ذ يمل ا وارد   ا ات ت بوةمونت العو
ولتتون إدراج تلتتل القتتدر    ا  تت قب  متتم مالتتد وقتتؤ  . وموجتتو/نألتتو  ذ تتيمل ا تتوارد   ا ات تتت

 .هذا االت عراضإ راء 
وت  خد  مةوت  اليوني ي  نألو  ذ يمل ا وارد   ا ات ت )الرؤيت   عداد عقودهو،  -141

وعد  بيونوم الشةووى هي النألو  ا   ق  الو يتد ذي اللتلت وق .وإصدارهو، و فألهو، ورصدهو
وهي قوئمت   برنومج لوتس نوتس ولةنهو منألمت ب ريقت جتعلهو قودر  علتأل التربمل  .بإدار  العقود

لرصتتد  "رؤيتتتال" وقتتد  عتتدم اليوني تتي  تقريتترين   إطتتور ."الرؤيتتت" متتع ا علومتتوم ا  تت خرجت متتن
وبولن بت لل لع، ي ضمن ال قرير معلوموم عن ا را   اهلومت اليت مير هبو  .عقود ال لع واخلدموم

وبولن بت للخدموم، ي ضمن ال قرير تواريل الل  يت وان هوء اةج ، ع و  علتأل إمت    .العقد
__________ 

لريتتتق ا شتتترتين؛ و ا ة تتت  )ا ةوتتتت   ا قدمتتتت ل لبتتتوم الشتتتراء؛ و معلومتتتوم عتتتن ا تتتوردين؛ : ا حتتتولعلتتتأل تتتتبي    27)
معلومتتوم االتلتتول بوجلهتتوم ؛ و العملتتتو العقتتود ذام قيمتتت ال جيتتوز جتووزهتتو؛ و عتتدد اج موعتتوم جلنتتت العقتتود؛ و 

 .الع وءام، إخل مراجعو ال عدي م ا د لت علأل العقود؛ و ا قدمت ل لبوم الشراء؛ 
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وهنوك لريق ل ن يق ال شغي  ا ف دا ت  شتعبت ا متدادام، يقتّيا ال لبتوم واال  يوجتوم  .العقد
وجيتري  .م   جمول ال ح ينوم، ويعد   ت عم  مشرتلت لوضعهو موضتع ال نفيتذوحيدد اةولويو
لتذلل   .علتأل ات ةشتو  ا زيتد متن ا هتو  الوظيفيتت ا  علقتت بتإدار  العقتود   النألتو  العم   وليتو  

لإن الولولتت الدوليتت لل وقتت الذريتت بلتدد ت توير مهمتت وظيفيتت للرصتد   نألومهتو ل خ تيمل ا توارد 
 .ج  ومو شوب  ذلل من ا را   اهلومت   مد  عقد معنياة، تنب  ل واريل ان هوء   ا ات ت

والمنتتومج ا منتتوئي بلتتدد اذتتوذ قتترار بشتتهن متتو إذا لتتون تتتيخ ور الو تتد  ا عيوريتتت  دار   -142
وقد  لت  بولفعت   .آ رو  العقود ا وجود    نألو  ذ يمل ا وارد   ا ات ت ) طلس ،  و نألوم

 .  االن ألتتتورالو تتتد  ا عيوريتتتت متتتو زال  ت بيتتتقلتتتت هلتتتذ  الو تتتد  ا عيوريتتتت ولةتتتن اويتتت  علتتتأل ر 
وتتتتتو  ت تتتتيو هتتتتذ  الو تتتتتد  ا عيوريتتتتت اتتتتت نبوط عقتتتتود   النألتتتتتو ،  تتتتو تتتتتيةف  إدراج الشتتتتتروط 
النموذجيتتتتتت؛ وتتتتتتيجري ربتتتتتمل طلبتتتتتوم الشتتتتتراء بتتتتتولعقود؛ وتتتتتتيحدث تةومتتتتت  متتتتتع موقتتتتتع اللجنتتتتتت 

ومل  .وترتتت  تنبيهتوم إن  لتراد معينتني ؛ 28)وم علتأل شتبةت االنرتنتؤاالت شوريت ا عنيت بو شترتي
االتت عراض  ي م ت ود  إلةترتوين مرلتزي جلميتع العقتود ولونتؤ عمليتوم إجراء يةن هنوك وقؤ 

ن هنوك  دا  م وبعت للمشرتيوم، تغذيهو البيونوم من نألومي  طلس وموقع  إال  .مرلزيت الشراء ال
 .نرتنؤا بو شرتيوم علأل شبةت  اللجنت االت شوريت ا عنيت

 إن نتتتتد راض إدار  العقتتتتود، نألتتتتو تتتتتتر، ةمتتتتتت   ا قتون   مةتتتتتندو  ال ةتتتتتد  صتتتت ختتتتتوي  -143
In-Tendإال  ن هتتذا النألتتو  متتم م ةومتت  متتع  .، وهتتو نألتتو  م خلتتال قتتوئا بذاتتت   دار  العقتتود

ب ريقتتت  In-Tendوت تترتد ا علومتتوم متتن نألتتومي  طلتتس و .نألتتو  ذ تتيمل متتوارد ا ات تتت ) طلتتس 
دويتتتتت متتتتر   و متتتترتني   ال تتتتنت وتوضتتتتع   نألتتتتو  ت بتتتتع علتتتتأل شتتتتبةت ا نرتنتتتتؤ متتتتن  جتتتت  تقتتتتدج ي

 .معلوموم لميت لرصد اةداء
و بلغؤ مفوضيت شاون ال جمني بوجلهود اجلوريت من  ج  االتت فود  الةوملتت متن ا هتو   -144

  ضمن نألومهو ل خ يمل ا وارد   "عقود الشراء"عيوريت احلوليت  دار  العقود )و دهتو ا لالوظيفيت 
علتتأل تتتبي  ا حتتول، ي بتتع م تتور  تتدود الع بتتت التفوقتتوم و  .ا ات تتت )مشتترو  جتديتتد نألتتا ا دار  
النألتتو ، تع تتز  ا فوضتتيت  ي تتّوروهةتتذا، عنتتدمو  . Excel  )العقتتود  تتورج النألتتو    جتتداول إل تت

من النألو ، و  جيري إعدادهو ان  قتقورير االت حنوءام اليت   بعقود   النألو ، وتت جي  مجيع الع
 .و وامر الشراء والعقود ا وصولت بولنألو 

لنألتتو  ذ تتيمل ا تتوارد  جديتتدا   مشتتروعو   2014 وبتتد  مة تت   تتدموم ا شتتوريع،   عتتو  -145
، وا  تم  ت  برنتومج  وتتوي هتذا النألتو ن إدار  العقود مم مدرجتت   ن تو   إال  .  ا ات ت

وال توجتتتتتد م تتتتت ودعوم  .2015   نألتتتتتو  ذ تتتتتيمل ا تتتتتوارد   ا ات تتتتتت عتتتتتو  جم تتتتت ق  تتتتتتيدم
إلةرتونيت مرلزيت جلميع عقود الشراء؛ إال  ن هنوك  دا  م وبعت، هي مبحوبت نألو  ل  بتع ورصتد مجيتع 

و دا  ا  وبعتتت هتتذ  التتيت جيتتري حتتتديحهو وتعميمهتتو علتتأل مجيتتع اجلهتتوم  .االتفوقتتوم ال ويلتتت اةجتت 

__________ 
 .نألو  ت  خدم  اللجنت االت شوريت ا عنيت بو شرتيوم ال وبعت للمنومج ا منوئي  28)
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ا عنيتتتت علتتتأل  تتتتو  شتتتهري، تع تتتي دتتتت عومتتتت عتتتن االتفوقتتتوم ال ويلتتتت اةجتتت  ال تتتوريت ا فعتتتول 
 .الشقيقت ا م  يت علأل االتفوقوم ال ويلت اةج  للمة   والولوالم

ضتتمن نألتتو   هنتتوك دار  العقتتود، ولةتتنولتتيس  نألمتتت اةمذيتتت والزراعتتت و تتد  معيوريتتت   -146
ذ تتتتتتتتتيمل ا تتتتتتتتتوارد   ا ات تتتتتتتتتت )النألتتتتتتتتتو  العتتتتتتتتتو ي  دار  ا تتتتتتتتتوارد  مهتتتتتتتتتو  وظيفيتتتتتتتتتت ت تتتتتتتتتيو إدار  

ومتتن ا قتترر بتتدء العمتت  بتتهدوام  .اخلتتدموم ا  تت حقت، وتتتواريل االن هتتوء، وا تتدلوعوم/ا ن جتتوم
، ولتتذلل ةمذيتتت والزراعتتت  يضتتو  وت تت خد  منألمتتت ا .الرصتتد )ال قتتورير    مجيتتع ا ةوتتت  ا يدانيتتت

دج تتتت، )الو تتد  ا عيوريتتت الفرعيتتت ل قIn-Tend برنتتومج اةمذيتتت العتتو ي، مهتتو  وظيفيتتت معينتتت لنألتتو 
 In-Tend و تتتتتونوم نألتمل بيتتتتيت لربتتتت م بينتتتتالع تتتوءام ا لةرتونيتتتت  ومهتتتو بلتتتدد ات ةشتتتو  وصتتت

 .بنألوميهمو ل خ يمل ا وارد   ا ات ت
و  موصتتتولت بينيتتتوهتتتي وتلتتتدر عقتتتود اليون تتتةو   نألومهتتتو ل خ تتتيمل ا تتتوارد   ا ات تتتت  -147

ت تت خد  اليونيتتدو،   و  .بنألتتو   دار  العقتتود يغ تتي دور  الشتتراء ويتتولر مهمتتت وظيفيتتت هتتي ال نبيتت 
 تتتت   دار  " ، و تتتتد  معيوريتتتت للشتتتتراء ا لةتتترتوين يتتتتدعمهو  ا ات تتتتتنألومهتتتو ل خ تتتتيمل ا تتتوارد 

ومل يفّع  االحتود الدوف ل تلوالم،   نألوم   .هي جمموعت برامج  وتوبيت  للت، و "ا عور 
 .ل خ يمل ا وارد   ا ات ت، الو د  ا عيوريت للشراء ب ب  اع بورام ت علق بول ةلفت

وهنوك عدد من ا ات وم )برنتومج اةمذيتت العتو ي، ومنألمتت اللتحت العو يتت، ومنألمتت  -148
ومنألمتتتت العمتتت  الدوليتتتت، واالحتتتتود التتتدوف ل تلتتتوالم  بلتتتدد النألتتتر    يتتتور ا لةيتتتت الفةريتتتت، 

وتةمتتن جوذبيتتتت  .In-Tend التتمامج احلوتتتوبيت ا  خللتتت القوئمتتت بتتذاهتو  دار  العقتتود متتن قبيتت 
و  جمموعوم ال شغي  ا ف هذ ، القوئمت بذاهتو،   تةلف هو ا ي ور  )مقورنت بولنألا اةلم  جمت

ا وارد   ا ات ت ، و  ا هو  الوظيفيت ا  خللت  دار  العقود، و  لوهنو قوئمت علأل ل خ يمل 
العتومل، تتواء لتون للمات تت مة ت  متزود  متن   ي مةون و شبةت ا نرتنؤ، وميةن ات خدامه

و ليد بتهن  .بهمهيت  وصت    والم ال وارئهذا ي  ا و بنألو  ذ يمل ا وارد   ا ات ت    ال، 
ال ي جتتز  متتن نألتتو  ا ات تتت ل خ تتيمل  ونتت  ال تتلم هلتتذ  االموعتتوم هتتو  هنتتو ال تشتتة  جتتزءا  اجل

 .وقد ال تةون م و ت جبميع اللغوم    ميةن ات خدامهو   ا يدان ،ا وارد
لتت      لتت ي مرلزيتتت حتتتديو   ويشتتة  ال عقيتتد النتتوجا عتتن إدار  عقتتود م عتتدد    بيمتتوم ال -149

ا ف  تقنيوم ال شتغي ل  بد من االت فود  من  .  نألا ال شغي  ا فالدعا الذي ميةن  ن تولر 
القوئمتتتت، محتتت  نتألتتتتا ذ تتتيمل ا تتتوارد   ا ات تتتت  ال شتتتغي  ا فومتتتن القتتتدرام التتتيت ت يحهتتتو نتألتتتا 

عتتن طريتتق قواعتتد البيونتتوم، هبتتد  ال حقتتق متتن  ن هتتذ  التتنتألتا تتتدع ا  يضتتو    بتتعوتتتوئر نتألتتتا ال 
 ومر   لرك، لريس كر  المنظمراة  تط رب نظمرا   .  مر لتت متو بعتد منحهتو نش ت إدار  العقود 

 ةمد  رررة ءدار متطرررورة لتدطررريط المررروارد فررري المؤ سرررة أو مجموعررراة بررررام  حا ررروبية 
ومن الممكن، بحسب حجم العقود ودرجة تعقيدكا، أن تمّكن أدواة تشغي  آلي  .العقود

لتبع  ا ات تتوم، علتتأل تتتبي   .بسريطة متاحررة فرري األ ررواق مررن إدارة العقررود بفعاليررة وكفررازة
ا حتتتول، راض عتتتن اتتتت خدا  برنتتتومج إل تتت  ةمتتتراض رصتتتد العقتتتود )االحتتتتود التتتدوف ل تلتتتوالم 
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ن بع  ا ات وم اة رى مح   االحتود الميدي العو ي  لمو و ويت، وا نألمت العو يت ل رصود اجل
 . Accessمنألمت ال جور  العو يت بلدد ت وير قواعد بيونوم للعقود ت  ند إن برنومج آل يس )

لفتتوء   نشتت ت إدار  العقتتود   مر لتتت متتو بعتتد  11 ومتتن ا ن ألتتر  ن يعتتزز تنفيتتذ ال وصتتيت -150
 .منحهو
 11التوصية  

 نظمهررا قرردراة ز ررادة المتحرردة األمررم منظومررة لمؤ سرراة التنفيررإ ين ل ر  رراز غرري نب 
 نظرم فري التفكيرر أو المؤ سرة، فري المروارد تدطريط نظرم ممر  المع وماة لتكنولوجيا القائمة
 ع ررز منحهررا بعررد مررا مرح ررة فرري العقررود إدارة أنشررطة ودعررم العقررود، ءدارة متد  ررة أيرررى
 .القبي   لك من وظيفية مهمة إلز الحاجة مستوى ومراعاة والفوائد، التكاليف تح ي  أ اس
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 في منظومة األمم المتحدة التعاون والتآزر بشأن إدارة العقود -حادي عشر
لشتتتتبةت توبعتتتتت للجنتتتتت ا داريتتتتت الرليعتتتتت  2007   عتتتتو   29) نشتتتتمؤ شتتتتبةت ا شتتتترتيوم -151

اةما ا  حد ، وميحت  لت  من مات وم منألومت  36 وهي تضا مةوت  ا شرتيوم   .ا   وى
وللشبةت واليت ت مح    الرتويج ل مهيتت االتترتاتيجيت  دار   .مات ت مدير شعبت ا شرتيوم ليهو

للشتبةت و  .الشراء وتل لت ا مداد   ت ليا المامج واخلدموم ب ريقت شفولت و وضعت للم وءلت
ا شتتتترتيوم، وا دار  االتتتتترتاتيجيت لشتتتتاون  ربعتتتتت  لرقتتتتت عوملتتتتت ترمتتتتي إن ال  تتتتوير ا هتتتتين  تتتتوظفي 

البوئعني، ومواءمت اةعمول وا مورتوم الشرائيت ل ما ا  حد ، ولفولت إدموج ال د  م الشرائيت 
قوعتتد   وتتتدير الشتتبةت  يضتتو   .ا  تت دامت    نشتت ت الشتتراء التتيت تقتتو  هبتتو منألومتتت اةمتتا ا  حتتد 

عو يت، وهي بوابت ا شرتيوم ا شترتلت ال وبعتت  ات توم بيونوم موردي اةما ا  حد    ال و  ال
 .منألومت اةما ا  حد 

وي عتتوون الفريتتق العومتت  ا عتتين بتتول  وير ا هتتين  تتوظفي ا شتترتيوم ال تتوبع للجنتتت ا داريتتت  -152
شتتتبةت ا شتتترتيوم علتتتأل تبتتتودل ا عتتتور  و لضتتت  ا مورتتتتوم، مبتتتو   ذلتتتل  - الرليعتتتت ا  تتت وى
الوظتوئ ، ونشتر ا علومتوم عتن لترر ال تدري  دا ت  منألومتت اةمتا ا  حتد   تبودل توصتيفوم

اجلهتتود الراميتتت  ويتتدعا الفريتتق العومتت   يضتتو   .و ورجهتتو، ونشتتر ا عتتور  ا  علقتتت بتتول  وير ا هتتين
متتن  32 لعلتتأل تتتبي  ا حتتول، يشتتورك  لحتتر متتن .إن تعزيتتز ال تتدري  ا هتتين )انألتتر ا رلتتق الرابتتع 

 حتتد    برنتتومج ا عهتتد ا ع متتد للمشتترتيوم وا متتداد التتذي يتتدير  المنتتومج مات تتوم اةمتتا ا 
 .2014 طول    عو  4 000  لحر منوقد در  ا منوئي، 

شتتبةت ا شتترتيوم لتتذلل إن تعزيتتز ال عتتوون    - وهتتتد  اللجنتتت ا داريتتت الرليعتتت ا  تت وى -153
  دائهتتتا هليتتتت البتتتوئعني وتقيتتتيا حتديتتتد ذلتتتل لشتتتاون البتتتوئعني، مبتتتو    االتتتترتاتيجيتجمتتتوالم ا دار  

)انألتتر الفتتر  جتتيا متتن الفلتت  ال تتود   وزيتتود  إمةونيتتت وصتتول ا  عوقتتدين متتن البلتتدان  معتتوقب هاو 
ويرتلز العمت    ا قتو  اةول علتأل قوعتد  بيونتوم  .النوميت والبلدان اليت ار اق لوداهتو مبر لت ان قوليت

و يتتتت، التتتيت تتتتولر ا همتتتت الوظيفيتتتت ل بتتتودل ا علومتتتوم عتتتن  داء متتتوردي اةمتتتا ا  حتتتد    ال تتتو  الع
 .البوئعني، مع بقوء حتديوم   مواءمت معويم تقييا اةداء وحت ني االم حول العو    تقدج ال قورير

  جمتتول الشتتراء، للفتتؤ اللجنتتت ا داريتتت الرليعتتت و  ومتتن  جتت  إجيتتود  ورتتتوم  لحتتر تواؤمتت -154
شتترتيوم مبشتتترو  مواءمتتت علتتأل ن تتو  ا نألومتتتت بول عتتوون متتع جمموعتتت اةمتتتا شتتبةت ا  - ا  تت وى

 : و أل حتقيق اةهدا  ال وليت   عمليت جتري علأل مرا  ويت  .ا  حد  ا منوئيت
 لتتتتق إطتتتتور مشتتتترتك  واءمتتتتت اةنألمتتتتت والقواعتتتتد وال يوتتتتتوم وا جتتتتراءام : 1 ا ر لتتتتت 

 و ورتوم اةعمول ا  للت بولشراء؛

__________ 
(29  www.unsceb.org/content/pn. 
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وج الن تتوئج و لضتت  ا مورتتتوم الق ريتتت بول عتتوون متتع لرقتتت العمتت  متتتوثيتتق وإد: 2 ا ر لتتت 
 ا عنيت بوخلدموم ا شرتلت ال وبعت الموعت اةما ا  حد  ا منوئيت؛

ت تتتتوير جمموعتتتتت  دوام مو تتتتد  علتتتتأل اللتتتتعيد الق تتتتري للعتتتتوملني   جمتتتتول : 3 ا ر لتتتتت 
 .وا راء ا  بلر  علأل اللعيد الق ريالشراء، مع مراعو   لض  ا مورتوم واال  يوجوم 

  مبتودئ توجيهيتت 2012  ل توبر/) التيت  جنتزم   تشترين اةول 1 ووضعؤ   ا ر لتت -155
بشهن ال رائق العمليت  شرتيوم اةما ا  حد  ا شرتلت علأل اللعيد الق تري، وتضتمنؤ جمموعتت 

د  وتيوتوهتو ا  علقت بو شترتيوم عتن و تفر حتلي  مقورن ةدلت اةما ا  ح .من اةدوام العمليت
وبو ضتتتولت إن  .م تتترد مشتتترتك مبلتتت لحوم ا شتتترتيوم جتتتدول حم ويتتتوم مشتتترتك؛ ووضتتتع  يضتتتو  

، و  تتما   .عتن حبتتع إمةونيتتت إنشتتوء جلتون اتتت عراض ا شتترتيوم ا شتترتلت ل تتو   بتتي  ذلتل،  عتتدّ 
تتتتت مور  معلومتتتتوم عتتتتن شتتتتبةت ا شتتتترتيوم و قتتتترم ا -  عتتتتدم اللجنتتتتت ا داريتتتتت الرليعتتتتت ا  تتتت وى

رام وترصتتد ملتتفولت إشتتو .االتفوقتتوم ال ويلتتت اةجتت  متتن  جتت  تي تتم االم  تتوء والشتتراء ال عتتووين
وجتدر ا شور  إن  نت  بوتت حنوء إدار   .مو بني   ل  مةوت  ا شرتيومال قد  ادرز   ال نفيذ لي

جيتتر الرتليتتز علتتأل م تتوئ  إدار   العقتتود ا درجتتت   جتتدول اد ويتتوم ا شتترتك ةدلتتت ا شتترتيوم، مل
 .العقود   ل هذ  ا ر لت

 مال فوع مواءمت : مو يليتشم  االت عراض، إجراء وقؤ ، 2 ا هو    ا ر لت لونؤو  -156
ر لل عتوون علتأل اللتعيد ا يتداين؛ ور ودعا ا قتو  عمليوم الشراء؛ وتعزيز ال عوون علأل صعيد ا ق

 ت ل و  .ق ريت   جهودهو الراميت إن مواءمتت  ورتتوم اةعمتولوبنوء القدرام ودعا ا ةوت  ال
تتتيبد  العمتت  بو بتتودئ ال وجيهيتتت  واءمتتت مشتترتيوم اةمتتا ا  حتتد ؛ ويوضتتع تتتج  : هتتذ  ا ر لتتت

قتتتوم ال ويلتتتت اةجتتت  الشتتتراء ال عتتتووين؛ وجتتتتري صتتتيومت  ورتتتتوم ا واءمتتتت متتتن  جتتت  تبتتتودل االتفو
متتتتتا ا  حتتتتتد ؛ وتتتتتتيجري تنقتتتتتيو ل يتتتتت  العتتتتتوملني   جمتتتتتول متتتتتو بتتتتتني ولتتتتتوالم اةواتتتتت خدامهو لي

ال يوجد ترليز  ور  وهنو  يضو   .ا شرتيوم؛ وتيجري تقييا جدوى مواءمت وثوئق ومنوذج الشراء
 .علأل اةنش ت ا  للت بإدار  العقود  ثنوء مر لت العم  هذ 

 ن تبتتتتتد  ا ر لتتتتتت الحولحتتتتتت   من لتتتتت   ،االتتتتتت عراضإجتتتتتراء وقتتتتتؤ  ا  وقتتتتتع،ولتتتتتون متتتتتن  -157
علتتأل وضتتع م تتود   ون لتتدلي  مشتترتيوم اةمتتا ا  حتتد  و  وتتتيجري الرتليتتز  توتتت .2015 عتتو 

ا شتتترتك، مبتتتو   ذلتتتل ماامتتتت النمتتتوذج، وبرنتتتومج علتتتأل شتتتبةت ا نرتنتتتؤ  تتتنو الشتتتهودام ا  علقتتتت 
 .مبواءمت ا شرتيوم

و تقتو  بت  متن شبةت ا شرتيوم الحنوء علأل مت -  وىوت  حق اللجنت ا داريت الرليعت ا   -158
وقتتد ات عرضتتؤ و تتد  ال ف تتيا  .متتو ي علتتق بهنشتت ت ا واءمتتت ا تتذلور   عتت  جهتتود وعمتت    تتوز لي

جوان  من هذا العمت  ال عتووين، و يتدم بقتو  اجلهتود اجلوريتت متن  ، 30)ا شرتلت،   تقورير توبقت
__________ 

اتتتتت عراض االتفوقتتتتوم ال ويلتتتتت  ؛ JIU/NOTE/2011/1  منألومتتتتت اةمتتتتا ا  حتتتتد  ) ا شتتتترتيومإصتتتت ة نألتتتتو    30)
 . JIU/REP/2013/1اةج    جمول ا شرتيوم   منألومت اةما ا  حد  )
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متتداوالم اللجنتتت ا داريتتت الرليعتتت  اض  لتتال إن  نإال  ن هتتذا االتتت عر  . جتت  مواءمتتت اةنشتت ت
 .ه متتو  بهنشتت ت إدار  العقتتود   مر لتتت متتو بعتتد منحهتتواال يعوزهتتوشتتبةت ا شتترتيوم  - ا  تت وى

ويبدو  ن بع   عضوء الشتبةت يع تمون إدار  العقتود م تهلت ثونويتت، ولتذلل نزلتؤ إن م ت ويوم 
وقشتتت ذلتتل   الفلتتول ال تتوبقت، لتتإن هتتذا ومتتع ذلتتل، ولمتتو جتترم من . دط   جتتدول اةعمتتول

وهنتتوك  .  دور  احليتتو  العومتتت للمشتترتيومالتتيت تن تتوي علتتأل  تتوطر مجتتت والم االتتاالتتول هتتو متتن 
لوائتد جتتأ متتن تبتودل ا علومتوم عتتن  نشت ت إدار  العقتود   مر لتتت متو بعتد منحهتتو، مبتو   ذلتتل 

وا بودئ ال وجيهيت ا  علقت بإدار  العقتود،  مواءمت ال يوتوم وا جراءام منالدرو  ا   فود ، و 
 .وال تيمو  نش ت الشراء ا شرتلت

 ن حي ن االت و  وا واءمت بني مات وم منألومتت اةمتا  12 من شهن تنفيذ ال وصيتو  -159
 .ا  حد    جمول إدار  العقود   مر لت مو بعد منحهو

 12التوصية  
ب رررفتل رئررريس مج رررس الر  ررراز التنفيرررإ ين  نبغررري ليمرررين العرررا  ليمرررم المتحررردة،  

المعني بالتنسيق، كفالة أن ت به المسائ  المتع قة بإدارة العقود في مرح ة مرا بعرد منحهرا 
وأن  ،ارربكة المشررتر اة - مررن بنررود جرردول أعمررال ال جنررة اءدار ررة الرفيعررة المسررتوىا  بنررد

م يررة الشررراز وموازمتهررا تعررال  فرري إطررار المبررادراة الجار ررة ءضررفاز الطرراب  المهنرري ع ررز ع
 .داي  منظومة األمم المتحدة
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 المرفق األول  الج ز األول(

 نمو ج تقييم عم ية إدارة العقود  
ا شترتلت منتوذج تقيتيا عمليتت إدار  العقتود للم توعد    تقيتيا  ال ف تياصممؤ و د   

بوللتتتتيغت  "إدار  العقتتتتود" ت نتتتتوولو  . نشتتتت ت إدار  العقتتتتود   مات تتتتوم منألومتتتتت اةمتتتتا ا  حتتتتد 
 ا  تتتت خدمت   النمتتتتوذج، اةنشتتتت ت التتتتيت جتتتتتري بعتتتتد متتتتنو عقتتتتود ال تتتتلع واخلتتتتدموم، وتشتتتتم 

 ."ا م  "و نش ت  "العقود تنأليا"
 :ج تقييا عمليت إدار  العقود هدلون رئي يونولنموذ  
ةنشتت ت متتتو بعتتد متتتنو   نهجتتتو   ةمتتراض هتتذا ال قريتتتر، اتتت خد  النمتتتوذج ليتتولر تقييمتتو   •

وقتتد ذ ذلتتل عتتن طريتتق  .العقتتود   ال تتيو  ادتتدد  ات تتوم منألومتتت اةمتتا ا  حتتد 
دراتتتت ات قلتتوئيت للعتتوملني   جمتتول إدار  العقتتود ) موظفتتو العقتتود، ومقتتدمو طلبتتوم 
الشتتتراء، ومتتتديرو ا شتتتوريع ، بو ضتتتولت إن اجلهتتتوم ا عنيتتتت اة تتترى محتتت  ا دار  العليتتتو 

 ؛وموظفو الشاون ا وليت وموظفو الشاون القونونيت
ات تت مشل هتو الدراتتت االت قلتوئيت عتن منتوذج و   عقو  نشر ال قرير، ت  لقأل ل  م •

وميةتتتن اتتتت خدا  هتتتذ   .الدراتتتتت االت قلتتتوئيتمتتتن ن تتتوئج اخلوصتتتت بو ات تتتت الال قيتتتيا 
الن وئج من قب  ل  مات ت من  ج  مواصلت حتديد م  وى ت ورهو   هذ  العمليوم 

 .ا  لور ، ومعوجلت مواطن القو  والضع    إدار  عقود ال لع واخلدموم
وقد ات فود النموذج   ت وير  من العم  الذي قو  ب  عدد من الةيونتوم، منهتو منتوذج  

الةفتتتوء    ال عوقتتتتد، للراب تتتتت الدوليتتتت لتتتتإلدار  ال جوريتتتتت وإدار  العقتتتود، ومنتتتتوذج الةفتتتتوء    إدار  
ان ومنهجيتتت تقيتتيا نألتتا ا شتترتيوم،  نألمتتت ال عتتوون وال نميتتت   ا يتتد ، 1)العقتتود، لغوريتتؤ ورنتتدن

االق لتتتتودي، وإطتتتتور تقيتتتتيا وظيفتتتتت االق نتتتتوء بولولتتتتوالم االحتوديتتتتت   مة تتتت  ا  تتتتوءلت حبةومتتتتت 
ومتتع  ن هتتذ  الةيونتتوم تتتولر  دوام تقيتتيا لقيتتو  عمليتتت الشتتراء لةتت ، لإهنتتو  .الواليتتوم ا  حتتد 

لقتتد جتترى ت تتوير  بول تتوف،و  .ت نتتوول  نشتت ت العقتتود   مر لتتت متتو بعتتد منحهتتو إال بقتتدر حمتتدود ال
و  واتبتو  هنتج  لحتر  زمت ،وذج ال قييا من  ج  ت ليمل اةضواء علأل  نش ت متو بعتد متنو العقتودمن

 .إزاءهو، ولذلل تولم  دا  تقييا  وصت مبات وم منألومت اةما ا  حد 
االت قلتتوئيت،  تدراتتتالومتتن الفرضتتيوم اةتوتتتيت لنمتتوذج تقيتتيا عمليتتت إدار  العقتتود، و  

ن تةتون  ات توم لي تؤ مجيعهتو    وجتت إن الن توئج هتو  ن ا  وتقيتيااليت  جريتؤ   إطتور ، 
 .هلو عمليوم ومنهجيوم  دار  العقود من م  وى عو ي لةي ت ون إدار  العقود بةفتوء  ولعوليتت

__________ 
(1  Gregory A. Garrett, Rene G. Rendon (2005): Contract Management: Organizational Assessment 

Tools, National Contract Management Association. 
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لعلتتأل تتتبي  ا حتتول، قتتد ال حت تتوج مات تتت ذام عتتدد ب تتيمل متتن العقتتود )علتتأل درجتتت ن تتبيت متتن 
ومتتتن نو يتتتت   تتترى، لتتتإن العمليتتتوم  .دار  تلتتتل العقتتتودآف لومتتت   تشتتتغي  ال عقيتتتد  إن نألتتتو  

والقتتدرام ا  علقتتت بتتإدار  العقتتود ا عقتتد  العوليتتت القيمتتت  و الةبتتم  احلجتتا ذ لتت  عتتن العمليتتوم 
ومتع  ن منتوذج  .والقدرام ا  علقت بولعقود اللغم   و الروتينيت وت  ل   تولي  وتقنيوم م  تور 

فتتتر  بتتتني العقتتتود، لإنتتت  حيتتتوول معوجلتتتت العنوصتتتر، متتتن  نشتتت ت إدار  تقيتتتيا عمليتتتت إدار  العقتتتود ال ي
 .  ويوم  ل  ا العقود، اليت تن بق علأل مجيع الفموم وعلأل 

 :وي ضمن منوذج تقييا عمليت إدار  العقود الفموم العشر ال وليت 
 ؛البيمت ا واتيت/احلولمت -1 
 ؛إدار  ا خوطر -2 
 ؛رصد اةداء وال قييا وا ب غ -3 
 ؛إدار  ال غيم -4 
 ؛الشاون ا وليت -5 
 ؛إدار  ا نوزعوم و لهو -6 
 ؛إم   العقود والدرو  ا   فود  -7 
 ؛نألا ا علوموم -8 
 ؛ا وارد البشريت وبنوء القدرام -9 
 .نألا الضمونوم وا راقبت -10 
العنوصتتر وا عتتويم متتن ا  وت ضتتمن لتت  لمتتت متتن لمتتوم منتتوذج تقيتتيا عمليتتت إدار  العقتتود عتتدد 

 .   الدراتتتتت االت قلتتتتوئيتلنيالتتتيت صتتتيغؤ   شتتتتة  بيونتتتوم عمليتتتتت الل متتتو  ردود متتتن ا شتتتتور 
 بيع هتتتتو، عمليتتتتوم رئي تتتتيت   إدار  العقتتتتود ببيونتتتتوم العمليتتتتت، الشتتتتوملت لعتتتتد  ق وعتتتتوم   نتتتتوولوت

ت تتتتلدراتأل اتتتتعل خد  مقيتتو  مةتتون متتن  تتس نقتتوط لتتيعةس التتردودواتتت ت  .واةنشتت ت ا  لتتلت هبتتو
  دائمتتو   -5 ،مولبتتو   -4 ،يونو  ت  تت -3 ،ودرا  تتتتن -2 ،دا  تتتت ب -1و )تت هبتتتوم ا رتب تتتاالت قلتتوئيت والدرجتت

وعلتأل هتتذا اةتتتو ،  . والتق متتع ال لتني  التتذي يقتتيس م ت وى ال  تتور   الفمتوم ا بينتتت  عتت  وي
بتت  ترتيتت  إمجتتوف ) علتتأل درجتتت مقو  ات تتت متتوو  مقورنتتو  ي تتيو منتتوذج تقيتتيا عمليتتت إدار  العقتتود ترتيبتت

بتتتتتني ا ات تتتتتوم، ودرجتتتتتت م وتتتتتت ت، و دط درجتتتتتت بتتتتتني ا ات تتتتتوم   ات تتتتتوم اةمتتتتتا ا  حتتتتتد  
 . دنو  2-و ل  1-انألر الشةلني  ل  - اة رى
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  1-الشة   ل 
مررن مؤ سررراة منظومرررة األمرررم  14 لالنتررائ  التراكميرررة لنمرررو ج تقيرريم عم يرررة إدارة العقرررود 

 المتحدة
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

د  ي تتيو منتتوذج تقيتتيا عمليتتت إدار  العقتتود الفتترر ل حديتتد  لضتت  ا مورتتتوم واالتتت فوو  
وهتو ال يتتولر احللتتول  و  .متتو بتني مات تتوم منألومتت اةمتتا ا  حتتد منهتو وتعزيتتز تبتودل ا عتتور  لي

   بتت  ينبغتتي  ن ينألتتر إليتت  بوصتتف  نق تتت ان تت    ات تتت متتو .حيتت  ا شتتول  ادتتدد    النمتتوذج
لعلتتأل  .علتتأل إدار  العقتتود   جمتتوالم قتتد حت تتوج إن ا زيتتد متتن ال عزيتتز هتووضتتع   تتت ل نميتتت قتتدر 

عقود، اليت حت وج إن مزيد من تبي  ا حول، قد حيدد ات خدا  هذا النموذج االوالم، من إدار  ال
و   .الةفتتوء ال تتدري   و ا تتوارد متتن  جتت  حتقيتتق الةفتتوءام ا  لوبتتت  و ا  تت وى ا  لتتو  متتن 

هنويت ا  و ، لإن اةمر مرتوك لةت  مات تت متن مات توم منألومتت اةمتا ا  حتد  لةتي ت ختذ 
وهلتذا  .يا عمليت إدار  العقتودا جراءام ال زمت ل ح ني العمليوم احليويت اليت  ددهو منوذج تقي

الغتترض، تتت قد  و تتد  ال ف تتيا ا شتترتلت تقتتورير لرديتتت للمات تتوم ا شتتورلت عتتن ن تتوئج الدراتتتت 
ر لةت  مات تت  جتراء ا زيتد تاالت قلوئيت اليت  جريؤ لجزء من هتذا االتت عراض، وتت رتك اةمت

لعينت ل قرير عتن إ تدى و   يونيبو  ر  2-ويولر الشة   ل  .ذلل ضروريو   ممن ال حلي  إذا اع م 
 النموذجيت.لرادى ا ات وم 

 

 إدار  ا خوطر

 ا  وتمل جلميع ا ات وم  علأل درجت بني ا ات وم بني ا ات وم ق  درجت 

 إدار  ا نوزعوم و لهو

 إدار  ال غيم

 الشاون ا وليت

 رصد اةداء وال قييا وا ب غ

 نألا الضمونوم وا راقبت

 ا وارد البشريت وبنوء القدرام

 إم   العقود والدرو  ا   فود 

 نألا ا علوموم

 مف وة الرتا البيوين احلولمت/البيمت ا واتيت
و ق   5 علأل درجت هي 

 1درجت هي 
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  2- لالشة   
 نتائ  نمو ج تقييم عم ية إدارة العقود ءحدى المؤ ساة طبق الممال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: وت  خد  منهجيت حتديد الدرجوم لنموذج تقييا عمليتت إدار  العقتود قيوتتني رئي تيني 
، وم وتمل مرجو لدرجت الفمتت )جلميتع  2) درجت م وت ت لة  لمت )من جون  لرادى ا ات وم

ومن  جت  ال وصت  إن م وتتمل يةتون ليت  لةت  مات تت نفتس اةثتر الن تم، جترى  .ا ات وم 
تعدي  الن وئج  راعو  الفرو    معدالم الرد   ل  مات ت، و  الفموم والعمليتوم، بو ضتولت 

 زيلتؤ الن توئج التتيت لشتفؤ ا  لتتوءام و  . "ال و يتد القيوتتتي"إن ال بتوين     جتو  العينتتوم )
 دار  البيونتتتوم وال حليتتت  ا  لتتتوئي، اتتتت خد  المنوجمتتتون احلوتتتتوبيون إل تتت  و  . هنتتتو قتتتيا شتتتوذ 

(Excel(  وتو  SAS 4-9   )الن خت . 
وقتتد تتتود ا ات تتوم التتيت تقتترر اتتت خدا  النمتتوذج   ا  تت قب   ن ذ تتور توتتتيع ن تتو   

نألتتتتو  حتديتتتتد التتتتدرجوم ومتتتتنو معتتتتوم م تتتتترجيو   لفتتتتت  و إع تتتتوء اةولويتتتتت   تتتت  االق ضتتتتوء 
ويقتتّيا منتتوذج تقيتتيا عمليتتت إدار  العقتتود  . و الفريتتد  لةتت  مات تتت/يعةتتس ا لتتوحل ادتتدد  و ومبتت

م  ويوم ال  ور   عمليوم العقتود   مر لتت متو بعتد منحهتو، ولةنت  ال ي ت خد  ا  لتوءام 
بتتت  جيتتتري حتليتتت  البيونتتتوم النوعيتتتت متتتن  جتتت  حتديتتتد  وجتتت  االت تتتو ،  .ل وضتتتيو م تتت وى ال  تتتور

 .ل ح نيالقوبلت لوالم االو ، و ومواطن الق
ت عتن منتوذج ال قيتيا إن ا ات توم العشتر الرئي تيت   يوقد  رتلؤ الدراتتت االت قلتوئ 

منألومت اةما ا  حد  من  يع   جتو  ا شترتيوم العومتت وإن  ربتع ولتوالم م خللتت إضتوليت 
__________ 

 .1-ةمراض توضيحيت،  درجؤ  علأل درجت و دط درجت جلميع ا ات وم   الشة   ل   2)

  علأل درجت بني ا ات وم
 ا  وتمل جلميع ا ات وم

 ا ات ت )  
  ق  درجت بني ا ات وم

 إدار  ا نوزعوم و لهو

 إدار  ال غيم

 ا وارد البشريت وبنوء القدرام رصد اةداء وال قييا وا ب غ

 نألا ا علوموم

 الشاون ا وليت إم   العقود والدرو  ا   فود 

 مف وة الرتا البيوين
و ق   5 علأل درجت هي 

 1درجت هي 

 احلولمت/البيمت ا واتيت

 نألا الضمونوم وا راقبت إدار  ا خوطر
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ا ا  حتد ، واليوني تي ، وهي اةمونت العومت ل م .من  ج  ال عبم عن وجهوم نألر  وتع ن وقو  
والمنومج ا منوئي، وبرنومج اةمذيت العو ي، ومفوضيت شاون ال جمني، ومنألمتت اللتحت العو يتت، 
ومة تتت   تتتدموم ا شتتتوريع، ومنألمتتتت اللتتتحت للبلتتتدان اةمريةيتتتت، وصتتتندو  ال تتتةون، ومنألمتتتت 

نألمتتتتتت اليون تتتتتةو، اةمذيتتتتتت والزراعتتتتتت، ومنألمتتتتتت ا لةيتتتتتت الفةريتتتتتت، ومنألمتتتتتت العمتتتتت  الدوليتتتتتت، وم
وةمتتراض الدراتتتت االت قلتتوئيت، طلتت  متتن لتت  مات تتت  ن حتتتدد متتن  يتتع القيمتتت  .واليونيتتدو

علتتتأل ا شتتترتيوم، وا تتتوظفني  2013   ا وئتتتت متتتن نفقوهتتتتو لعتتتو  20  علتتتأل العقتتتود التتتيت شتتتةلؤ
 .ا عنيني بإدار  العقود وتنأليمهو

 جريتؤ علتأل  تتو  عتد  ، التيت و رتلؤ و تد  ال ف تيا ا شترتلت الدراتتت االت قلتوئيت 
ولونتتتتؤ  . 3)  ا وئتتتتت  27) ردا   262 ؛ ووردموظفتتتتو   983 ، إنالةشتتتت  عتتتتن هويتتتتت ا شتتتتورلني

موظت  : للمشورلني   الدراتت االت قلوئيت اخللوئال ال وليت )من ا مةن تقتدج ردود م عتدد  
   11شتتتتراء )   ا وئتتتتت ؛ مقتتتتد  طلبتتتتوم 25  ا وئتتتتت ؛ متتتتدير عقتتتتود ) 45عقتتتتود )/مشتتتترتيوم

  ا وئت ؛ موظ  شاون قونونيت  15  ا وئت ؛ عضو   جلنت عقود ) 10ا وئت ؛ مدير مشرو  )
  ا وئتتتتتت ؛ مراجتتتتتع   تتتتتوبوم دا لتتتتتي  9 و حموتتتتتتبت )/  ا وئتتتتتت ؛ موظتتتتت  شتتتتتاون موليتتتتتت و 4)
)م وعد،   ا وئت   20  ا وئت ؛ وآ رون ) 6  ا وئت ؛ م  خد  هنوئي ) 2موظ  تقييا )  و

 .موظ  لوج يت،  ح  مة   ق ري 
تتتنوام متتن اخلتتم    جمتتول الشتتراء  10   ا وئتتت   لحتتر متتن 51ولتتون ةملبيتتت االيبتتني ) 

  ا وئت بني تتن ني  12 لتنوام، و 10و 5   ا وئت مو بني 35 ل و وظوئ  إدار  العقود، و/و
   69ومعألتتا ا تتوظفني متتن الفمتتت الفنيتتت ) .  ا وئتتت  قتت  متتن تتتنت وا تتد   3 لتتتنوام ، و 4و

  ا وئتت برتبتت متدير  11   ا وئتت، ولتون 20 ا وئتت ، واتت هثر موظفتو لمتت اخلتدموم العومتت بن تبت
 . و مو يعودهلو
متتع و  ر مات تتوهتا ولونتتؤ  تتمهتا  توتتتو  ا وئتتت متتن االيبتتني يعملتتون   مقتت 55 ولتتون 

متتتن ا عهتتتد ا ع متتتد  تههيتتت ثتتتت و ربعتتتني   ا وئتتتت شتتتهودام ولتتتون لح  .العقتتتود ا  لتتتلت بوخلتتتدموم
 3 ت ههي   ا وئتتت متتن تلتتل االموعتتت م تت وى التت 62 لللمشتترتيوم وا متتداد  و متتو يعودهلتتو، ولتتون 

  ا وئت  نوا    رى متن  14 لو 6 إن 4   ا وئت م  ويوم من 25 ل ق  من ا عهد، ولون   و
 . ههي شهودام ال

__________ 
 .ل  تق ؤ من احل و  ةمراض ال حلي لمشورلو  جوبت علأل  تملت جوهريت ولذ 40 ومل ت ضمن ردود  3)
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 (ENGLISH ONLY) 

ANNEX I (Part II) 

 CM-PAM SURVEY 
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1. Organization provides clear vision and strategy for the post-award 

management of contracts. 

      

2. Post-award contract management activities have adequate financial and 

human resources. 

      

3. Post-award related policies, procedures and rules are systematically 

reviewed and improved. 

      

4. Contract management policies, procedures, and rules are mandatory but 

differentiated based on contract size, complexity and value. 

      

5. Personnel managing contracts are well versed in applicable contract 

management policies, procedures and rules. 

      

6. There is compliance with applicable policies, procedures and rules by all 

personnel involved in the post-award contract phase. 

      

7. Contract management roles, responsibilities and accountabilities, for all 

involved personnel and all decision making processes are clearly defined 

before or at the beginning of the post-award phase. 

      

8. Delegation of authority to manage contracts during the post-award phase is 

given to persons in writing. 

      

9. Contract management delegation of authority is given only to persons who 

have the skills to exercise such authority (considering size, complexity, and 

value of the contract). 

      

10. Depending on the value, size or complexity of contracts, the organization 

uses an integrated team approach to managing contracts, consisting of 

multifunctional teams (procurement, contract management, legal, finance, 

etc.). 

      

11. Persons managing contracts are held accountable for adhering to contract 

management policies, procedures and rules. 

      

12. Code of ethics guidelines related to procurement are systematically 

distributed to all staff managing contracts. 

      

13. Persons managing contracts submit declaration of independence statement 

at the beginning of the post-award phase (e.g. conflict of interest etc.). 

      

14. There is adequate support to contract managers and/or requisitioners by 

other offices in the organization (procurement, legal, finance, etc.). 
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15. Contract management policies, regulations and rules apply equally to 

subcontractors of the primary contractor. 

      

16. In large or complex contracts, Contract Management Committees are 

established for the duration of post-award contract management. 

      

17. Organization participates actively in harmonization/collaboration activities 

related to contract management policies, rules and procedures among UN 

entities. 

      

18. When a contract, such as an LTA, is used by a cluster of organizations 

formalized roles and responsibilities exist for the parties managing the various 

aspects of the contract (amendments, performance, etc.). 

      

19. Upon awarding a contract, the organization conducts a post-award 

conference with the contractor to discuss communication levels and processes 

(e.g. formal and informal meetings, contract schedules and change control, 

performance monitoring procedures, etc.) 

      

20. Relationships between organization and contractor are managed in a 

professional manner based on cooperation and mutual understanding. 
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1. There is a risk management plan in place for the post award activities that 

includes a risk mitigation plan. 

      

2. Contract risk is assessed frequently over the life-cycle of the contract.       

3. There is clear designation of responsibility for implementing/actioning any 

necessary risk mitigation treatment. 

      

4. Contract risk assessments and/or plans specifically address contractor fraud 

risks and mitigation. 

      

5. Contractors are involved in identifying contract risks.       

6. Contract management related risks are quantified and expressed in financial 

terms. 
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1. An evaluation of the overall performance of a contract is conducted, and is 

fed back into the procurement system and management process. 

      

2. Evaluation includes self-evaluation of the organizational entity (person or 

team) managing the contract. 

      

3. The level of contract performance monitoring and control is decided based 

on the size, complexity, value of a contract and applicable risk assessments. 
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4. Clear, measurable and relevant performance indicators (KPIs) are developed 

for complex/large value contracts (as part of the contract document or as part 

of a post-award contract management plan). 

      

5. KPIs are systematically monitored.       

6. Reports on the performance of individual contracts (spot checks, progress 

reports, variance analysis, etc.) are systematically submitted up the 

management chain. 

      

7. Corrective action is immediately taken when variance between actual and 

expected performance is detected. 

      

8. Contract performance and/or exception reports that include explanation on 

cost overruns are included in the reporting chain. 

      

9. Contract performance reports (periodic and final) are submitted in a timely 

manner. 

      

10. A contractor’s underperformance is systematically dealt with (e.g. 

withholding payment, involvement of senior management of both parties, 

termination, etc.). 

      

11. A contractor performance evaluation is mandatory for all contracts valued 

above a pre-determined amount (threshold). 

      

12. Contractor performance evaluation reports are prepared based on a 

standard performance rating system. 

      

13. Contractor evaluation reports are recorded in a central database.       

14. The organization measures and reports on end-user satisfaction levels.       

15. Senior management actively monitors performance of contracts.       

16. The organization provides relevant evaluation information to the 

contractor and seeks feedback. 
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1. Change control clauses and administrative procedures are in the contract 

and define how changes should be managed throughout the contract life-cycle. 

      

2. Designation of persons with authority for contract change negotiations and 

modifications (changes on schedule, price, performance, quality etc.) is clearly 

established for all contracts. 

      

3. Persons with such authority are identified by the organization before or 

immediately after contract award. 

      

4. Such authority is given to persons who have the capacity and skill to exercise it.       

5. Contract changes that cause an increase in funds are not executed without a 

certification of availability of funds. 

      

6. Standard templates exist for processing change requests and contract 

modifications. 

      

7. Contract time extensions are negotiated / agreed before the expiration date 

of the contract. 
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8. Justification of time or cost increases of contracts is documented.       

9. The role of Contract Review Committees in contract modifications is 

clearly defined. 

      

10. Contract Review Committee members have expertise and knowledge in 

contract management. 

      

11. An analysis of contract modifications and associate costs is prepared on an 

aggregate basis and submitted periodically to senior management. 

      

12. Change Control Boards are established for large/complex contracts to 

control contract delays and cost overruns. 
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1. All necessary authorizations and approvals are obtained prior to making 

payments. 

      

2. Payments are linked to performance of contracts.       

3. Penalties (withholding of payments etc.) are invoked for underperformance.       

4. Timely acknowledgment of receipt of goods and services is provided 

allowing financial units to process payments on time and/or take advantage of 

discounts. 

      

5. Appropriate segregation of duties is maintained throughout the payment 

process. 

      

6. Receipt of goods and services are certified and recorded at all instances by 

designated/authorized officials prior to payment. 

      

7. Accounting/financial personnel query discrepancies systematically between 

documents of services/goods received and vendors’ invoice(s). 

      

8. When contract price adjustments are allowed, pricing arrangements are 

regularly reviewed and updated. 

      

9. The organization measures its own cost of managing contracts.       

10. The organization maintains a record and reports to management cases of 

delays in payments and causes of delay. 
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1. Contracts include clear dispute resolution procedures that provide for an 

efficient and fair process to resolve disputes during the performance of a 

contract. 

      

2. Efforts are made to resolve disputes through negotiation or mediation.       

3. Organization is capable and prepared to resort to arbitration when other 

dispute resolution procedures are exhausted. 
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4. Organization provides adequate legal support for dispute resolution cases.       

5. Outstanding claims are settled expeditiously.       

6. Processes to terminate contracts due to cause or default are in place and in 

use. 

      

7. Clear policies and procedures are in place to debar/ delist contractors 

(including guidance on causes for debarment). 

      

8. Debarred/ delisted contractors are inserted in a central database.       

9. If a database of debarred/ delisted contractors exists, it is constantly 

updated. 
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1. There is a well-documented process for contract completion and close-out, 

including checklists, to verify that all contractual obligations have been 

fulfilled. 

      

2. Contract close-out process includes verification of final delivery, 

preparation of final contract performance reports, financial settlements, and 

record of any residual obligations. 

      

3. Contract close-out activities are performed with input by the end users.       

4. Contract close-out is performed with input by other key areas (legal, finance 

etc.). 

      

5. Financial securities are liquidated (release of bid bonds, performance bonds, 

advance payment bonds, etc.) immediately after they become moot. 

      

6. Warranty periods are judiciously observed.       

7. There are processes in place for storage, handling and disposal of contract 

files. 

      

8. Upon completion of contracts, security passes and/or access to UN premises 

by contractor staff are promptly terminated. 

      

9. The organization documents lessons learned and best practices in order to 

continuously improve its management of procurement and contract 

management processes. 

      

10. Lessons learned and best practices are inserted in a central database for use 

in subsequent contracts. 

      

11. The organization exchanges lessons learned and best practices with other 

United Nations system organizations. 

      

 

Information systems N
ev

er
 

S
el

d
o

m
 

S
o

m
et

im
es

 

M
o

st
 o

f 
th

e 
t 

ti
m

e 

A
lw

a
ys

 

N
/A

 

1. The organization uses automation systems and procedures for collecting and 

monitoring contract management statistics. 
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2. Degree of automation of post award management activities is based on a 

cost/benefit analysis. 

      

3. Contract management functionalities are automated for complex, high risk 

and/or high value contracts/projects (e.g. automated approvals, workflows, 

performance monitoring, etc.). 

      

4. Contract management functionality is integrated with other systems or sub-

systems (ERP, project management, dashboards, finance, etc.). 

      

5. Online 'Dashboards' or other online means are provided to senior managers 

and/or other stakeholders to observe the status of contract management 

activities. 

      

6. The integrity of automation data is safeguarded.       
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1. Persons managing contracts have the level of knowledge, skill, and 

experience commensurate with their contracting responsibility (based on 

contract type, value, size, complexity). 

      

2. Opportunities exist for professionalization of persons managing contracts 

and for obtaining recognized qualifications. 

      

3. Personnel managing contracts are encouraged to obtain relevant 

professional certifications (e.g. CIPS, NIGP, EIPM or other). 

      

4. A robust induction and training programme exists for addressing post-award 

contract management and it is provided on an ongoing basis to new and 

existing personnel managing contracts. 

      

5. The organization makes concerted efforts to develop and retain contract 

management expertise. 

      

6. Based on contract complexity and need for specialized expertise, access to 

such expertise is pre-arranged at the outset of contracts. 

      

7. Quality control standards are disseminated and used to evaluate performance 

of staff managing contracts and to address capacity development needs. 

      

8. Annual performance evaluations of staff involved in managing contracts 

include assessment of their performance as contract managers. 

      

9. Contractors/vendors are trained / briefed on the organization's rules, 

regulations, procedures and the expectations under the terms of the contract. 
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1. There is a robust regime in auditing contractors and related contract activities.       
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2. Risk based audits and performance evaluations of contract management 

activities are systematically conducted by the organization's oversight bodies 

(internal and/or external). 

      

3. Contract change control and management processes are an integral part of 

the standard audit procedures. 

      

4. Auditors are sufficiently knowledgeable about contract management 

requirements and systems. 

      

5. There is timely action and compliance on contract management findings and 

recommendations made by audit and evaluation bodies. 

      

6. Reviews (by panels of internal and/or external knowledgeable persons) of 

contract management activities are systematically conducted in the field and at 

headquarters. 

      

7. At the start of managing a contract all stakeholders are briefed of existing 

mechanisms for reporting fraudulent, corrupt, unethical, collusive, coercive or 

obstructive behaviour. 

      

8. The contract documents require contractors to report instances of fraud or 

presumptive fraud observed during the execution of contracts. 

      

9. Provisions are fully enforced when addressing contract corruption, fraud, 

conflict of interest, and unethical behaviour. 

      

10. Proactive fraud risk management systems are in place to address contract 

fraud. 

      

11. Personnel involved in managing contracts have the skills to detect fraud.       

12. A vendor sanctions mechanism is activated when required.       

What are the major strengths of your organization's post-award contract management process?  

Open-Ended Responses 

What are the major weaknesses of your organization's post-award contract management process? 

Open-Ended Responses 

 



JIU/REP/2014/9 

GE.15-03656 58 

 (ENGLISH ONLY) 

ANNEX I (Part III)  

 SELECTED RESPONSES FROM THE CM-PAM SURVEY 

The responses below originate from the open-ended questions of the CM-PAM 

survey (“What are the major weaknesses of your organization's post-award contract 

management process?”). When necessary, responses were edited for spelling and 

language errors and to retain anonymity.  

General statements 

- […] Contract management is a huge afterthought while procurement itself gets a 

lot of attention. Systems are lacking in so many areas - evaluation, remedies, 

automation, etc. The low level of sophistication on contract management is very 

worrisome to me  

- Not paying enough attention to the subject in question, contracts are not managed 

after being signed […]  

- Contract management portion of the procurement cycle at the contract level is 

sometimes underplayed. More relevance is giving to the initial states of the 

procurement cycle (tendering, sourcing, awarding) 

- Post-award contract management is not given due importance in my organization 

[…]  

- There is no systematic approach towards contract management. Most of the time 

contract management phase is not taken into consideration at the time of tender 

package preparation 

- Due to the workload, normally post-award contract management is not a priority 

to all staff 

Contract-management-related policies and procedures 

Lack of policies and procedures 

- There is not yet a written policy on contract management in this organization. No 

guidance is available to field staff on contract management […]  

- The first major weakness will be that there are not enough well defined rules and 

procedures for the post award contract management […]  

- My organization does not have an official policy on contract management. At 

present Procurement and the management are working on it […] 

- Major weaknesses are many among them: There is no standard procedure for 

contracts management. Each mission performs based on their ability; in some 

areas they have no knowledge of what is required […]  

- Contract Management Policy is currently under review and should be re-issued 

within 2-3 months by the HQ of my organization. This should give clear guidelines 

on the roles and responsibilities of Contract Management personnel worldwide, not 

only during the post-award phase but also pre-award, as these functions are 

increasingly considered as cross-cutting. Currently there are some grey areas and 

among the many missions; differing views and methodology are practiced […] 
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- The organization does not recognize post award contract management as a must. 

The procurement model of this organization is solely based on rules compliance: a 

successful contract is therefore a contract awarded by the relevant contracts 

committee. Post award contract management is left at the discretion of each 

business unit without corporate support #119) 

Lack of compliance with / knowledge of rules and regulations 

- Some of the processes and procedures followed by the procurement division are 

not well known. In answering some of these questions I have put N/A when, in 

fact, I just do not know the answer. It may be that our procurement division has 

some of the processes etc. in place but that this is not widely known  

- Only a few months ago written contract management guidelines have been 

developed and published, therefore there was no consistency on way of managing 

contracts […] 

Contract-management structures, roles and responsibilities 

Ambiguous / unclear roles and responsibilities and accountability 

- There is no use of a personal responsibility policy as stated in the administrative 

manual, this should be improved  

- Decentralized procurement of services to the requisitioners, who are not 

procurement experts and have conflict of interest […] 

- The majority of the responsibility is shifted to the Project manager, even for the 

issues beyond his control 

- The program staff managing the contract is mostly unaware of the procurement 

rules and regulations. Hence, they are dependent on the person dealing with 

procurement. In our case the Administrative and Finance Officer is being the 

responsible and accountable person for procurement of goods and services 

- The deciding senior managers do not understand the importance of proper 

contracts management 

- There are virtually no pre-defined roles, responsibilities, qualifications of contract 

management officer […] 

- Lack of clarity in some instances on who should do the contract management […] 

- The Procurement Bureau is rarely informed in a timely manner when performance 

issues arise (Procurement is often notified when it is too late to resolve the 

problem […] 

-  Staff working in this area is also responsible for multiple other areas; allowing 

limited time to focus on post-award contract management 

- Absence of clear functions and accountability of contract managers; absence of 

directives to senior management on the function of contract management; 

different structures of contract management units in different missions with 

different reporting lines for contract managers; Different tasking of contract 

managers in different missions; Unclear distinction between the operational 

contract management function with the function of contract managers; Lack of 

centralized direction on the different accountabilities of stakeholders in the 

contract management function; Inadequate representation of contract management 

function at HQs level […] 

- Senior Management should emphasized the role and responsibilities of the 

contract managers and raise awareness that Managers are accountable for poor 

monitoring of the contracts 

- We are not strong in contract management for services. I think it is not a lack of 

expertise, but rather a lack of a good contract management system and human 
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resources to devote to it […]. The lines of responsibility are blurred in this case 

- There needs to be a team consisting of the contract manager/end user and the 

contracting section doing the contract management together. This cannot be left 

only to the contract manager or the end user […] 

- Some Requisitioners have very poor or non-existent knowledge for the 

procurement rules and regulations and little diligence is used when managing 

contracts. There is little level of coordination between units, requisitioner, 

procurement, finance with management  

- My organization does not have a stand-alone contracts management mechanism. 

In addition, due to decentralization of procurement authorities to personnel in 

substantive offices, procurement and contract management functions are in many 

instances performed by staff who do not have the required understanding, 

knowledge and skills 

Formal contract-management designation 

- Taking in consideration that during the assessment I have noticed few things that 

are not applicable in our office like written delegation to staff […] 

- There is no delegation […] 

- Lack of the appropriate level of delegation with the expected level of 

accountability to enable proper monitoring of contracts  

Professional contract-management units  

- There needs to be a recognition of contract management as a higher profile of 

procurement activity compared to transactional procurement. Job level wise, 

contract managers are at the same levels as buyers working on transactional 

procurement, which doesn't match the different level of risk and responsibilities 

the two profiles have to carry; further it prevent from building a strategic career 

path from managing transactional procurement to contracts 

- Our Mission did not have a Contract Management Unit or Focal Point at all and it 

was identified as a weak point of the Mission. This is why the Mission just started 

to develop Contract Management System and it is only two months ago that the 

Mission designated the Focal Point for the Contract Management  

- Underrating the importance of Contracts Management functions and the 

erroneous believe that the requisitioners can manage contracts irrespective of the 

nature and value of the contracts 

- This has not been given enough attention. The people managing this part of 

contract are not adequately skilled for contracts. they are usually well oriented 

professionals who manages the contracts as a small segment of executing their 

duties  

Human resources and capacity-building 

Career advancement / career paths / staff retention 

- Staff turnover: procurement staff are in demand, easily get other jobs. No 

recognition of the work carried out by procurement staff: procurement staff are 

prone to leave procurement to find more gratifying jobs in other departments. 

Lack of carrier path for procurement staff working for the UN 

- Give more opportunities to staff managing contracts with recognized 

qualifications 
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- Lack of expertise, skill and capacity of personnel charged with contract 

management Inflexible staff rules which make it difficult to fire incompetent staff 

members […] Lack of training within the Organization. Lack of promotion by 

merit of personnel which has a demoralizing impact on staff managing contracts 

- Insufficient provider knowledge on the efficient management of contracts. Low 

capacity of the Office to maintain in the long term qualified personnel in efficient 

management of contracts  

Lack of experience / knowledge 

- Not many staff have been exposed to managing of contracts especially for 

construction works  

- CIPS training has theoretical aspects but no experience sharing or best practices 

are available […] 

- Persons managing contracts do not have proficiency level of knowledge, skill, and 

experience commensurate with their contracting responsibility (based on contract 

type, value, size, complexity) […] 

- The lack of knowledge and awareness of the importance of proper contract 

management for the successful implementation of programs and projects 

- Lack of professionalism by individuals, lack of knowledge by individuals in 

contract management and technical areas no time to manage the job […]  

- Very often personnel responsible for contract management are not 

qualified/suitable for the task  

- The weakness arises in areas procuring items outside the mainstream 

supply/goods, where there is limited availability of procurement and contracting 

expertise and this is spread thinly to support those undertaking procurement, who 

are technical experts in areas other than supply/procurement/contracting 

- In most locations, the requisitioner is left to manage the award post contract 

award. These people are typically not skilled contract managers while being the 

experts in the requirements […]  

Limited human and financial resources 

-  There is no capacity within the organization to dedicate skilled staff, Supply 

Officer function covers zillion topics coverage of which is unrealistic and not 

achievable, poor and non-adequate staffing represent major risk to the 

Organization  

- Scarcity of personnel result in a small pool of qualified personnel 

- Lack of professional staff at the field office to manage and perform post-award 

contract management and also to enhance local staff capacity and knowledge […] 

- Lack of resources and specialized expertise in contract management and related 

topics (i.e. project management skills/operational) 

- Allocated resources are often insufficient […]. Staff responsible for contract 

management does not always have the required experience and qualifications […]  

- Limited resources focused on post-award contract management […]  

- The major weaknesses of our organization's post-award contract management 

process are: human capital and capacity-building […]  

Training/capacity-building 

Lack of training 

- Right people are not on right place and also lack of training and development 

opportunities 
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- Inadequate training of staff on related processes 

- No time to "manage" contracts due to lack of resources, lack of training on how to 

manage contracts 

- There is no systematic education of staff in post-award contract management 

- There should be a general training regarding the Organizations' contract and risk 

management. Also at the beginning of the appointment, the field officer should be 

informed about the focal point in HQ in order to be able to get guidance on any 

issue related to contractual matters 

- Training of contract committee members and field staff managing contracts 

- No training for staff handling complex contracts; No training for contractor after 

award to enhance their contractual understanding and obligations; No training on 

risk management; Lack of training in arbitration mechanisms 

- There is no proper plan to train staff involved in contract management process  

- Contract owners should be additionally trained and also up-to-date trainings 

should be organized so they better acquire culture of risk and contract 

management processes - in case of lack of control in approving the deliveries or 

requesting final payment even if not really satisfactory (not speaking of fraud) 

- Training of contracts staff Performance evaluation tools need to be made more 

simpler, accurate and relevant to indicators they are measuring.  

- Training required: An introduction of training programme for addressing post-

award contract management issues and it is to be provided on an ongoing basis to 

new and existing personnel managing contracts. Training on quality management 

systems and standards can be introduced either via online or in person to address 

capacity development requirements within the organization. Efforts should be 

made for enhancing/ updating knowledge of persons managing contracts have the 

level of knowledge, skill, and experience commensurate with their contracting 

responsibility […]  

Certifications / CIPS 

- Lack of mandatory certification for contracts management 

- While procurement officers are better trained todays than in the past (CIPS online 

certifications etc.), contract management as activity that bridges the gap between 

programme staff and operations staff is not yet considered holistically as a key 

issue and it is still dealt at piece meal. Training is not provided […] 

Performance evaluation 

- The major weaknesses are (a) lack of self-assessment when conducting 

performance evaluation […] 

- There is a need for standardization, including the performance evaluation 

procedures  

- There are no consequences to poor performance for staff especially at senior level  

Risk management 

- There is no differentiation of the contract values in terms of the application of the 

rules and knowledge of the staff in managing large projects 

- It appeared from my limited experience that the following weaknesses have been 

hindering tender processes and causing repetitive bad decisions: 1. No serious risk 

management plans […]  

- Lack of proactive risk assessment before the award and post award management 

- General weakness in risk mitigation procedure that provides safeguards for 

successful implementation/ execution for the contract's objectives/ or usually a 
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premature module for risk management is followed […] 

- Risk management is still not in the culture of staff 

- We still need to grow more on early detection and risk management (mitigation, 

eradication, etc.) 

- Timely availability of risk management plan for the post award activities is 

sometimes poses a challenge for the Organization […] 

Performance monitoring, evaluation and reporting 

- The person who is managing the contract or administering the contract have less 

ideas regarding the subject or don’t put sufficient time to monitor the contract 

performance 

- The major weaknesses of our organization's post-award contract management 

process are Performance Monitoring, Evaluation and Reporting  

- There is no integrated and robust system to monitor organization's post-award 

contract management process  

- Post-award contract management is ad-hoc and inconsistent currently; there is no 

template for a structured CM approach; skills of staff unknown; Performance 

meetings and KPI monitoring frequency are unknown; no collaboration with any 

key stakeholders for high risk/high dollar contracts. There are many opportunities 

to improve contract management and oversight functions here  

Key performance indicators (KPIs) 

- Rarely KPI and SLA are developed and agreed with vendors. Internal client do 

not have knowledge of contract management. No performance report are drafted 

before extending a contract nor a balance of lessons learned is done  

- KPIs and LSAs are still not developed systematically  

- KPIs are rarely used and end-users are rarely asked to submit their feedback on 

received services  

- Absence of disseminated/streamlined processes for contract management beyond 

vendor performance evaluation against established KPIs […]  

- General weakness in defining accurate KPIs and measuring effective performance 

to KPIs which results in defining exact level of effort/ output and hence proper 

linkage to payment  

Contract performance monitoring 

- Monitoring the competitive terms of Service Level Agreement Compliance; 

Timely contract close-out, extension or renewal are weaknesses 

- The monitoring of the contract performance is ad-hoc and will depend on the 

professionalism of each responsible contract officer […]  

-  There is no system to ensure that it is mandatory to submit a vendor or 

contractor's performance appraisal prior to the final payment […]  

- Lack of monitoring of the contract expiration dates and NTE utilisation result in 

many ex-post facto situations […]. Lack of continual market surveys/assessments 

result in the incumbent continually being seen as the only alternative, particularly 

when the contract renewal process is left until the last minute  

- There is a need for a more coordinated and structured approach to Contract 

Management activities at the mission to monitor contractor performance, measure 

compliance, develop technical requirements and evaluate bids. These issues are 

critical throughout the solicitation process and have been highlighted over many 

years […] 
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Reporting on contractors’ performance  

- There is not a comprehensive and effective vendor performance system in place 

- No systematic contractor evaluation, statistics available  

-  There exist no templates or systems to capture and analyse contractor 

performance and as a result different field offices could be hiring same vendors 

even if their performance was poor in another location - a good example of this is 

individual Contractors who move from one place to other […]  

-  No record in database in case of bad performance […]  

- I do not see a real weaknesses as all steps are clear for each responsible staff, the 

only thing is maybe that we do not have a clear automatic database for the "bad" 

vendors and frauds  

- There is no system established to monitor on the performance and no 

Organization wide tool enabling to share information on vendors  

- Contract performance reports are not submitted on time or requests for extension. 

Procurement officers have to remind requisitioners to send the above documents 

[…]  

Remedies 

- Implementing remedial actions brought about by insufficient statement of 

requirement  

- Legal teams advise not to escalate vendor disputes as much as possible 

considering the high cost of arbitration coupled with lack of staff both in 

procurement and legal teams at HQ or at region […]  

- A vendor sanctions board is not yet in place […]  

- Resolution of unsatisfactory contracts is not well managed  

Reporting to senior management 

- [no automated system] to report variances in aggregate manner to upper 

management - accountability needs to be clearly defined in measurable terms […]  

- Not enough supervision by Procurement and executive of post-award 

performance […] 

- Interest and involvement of Senior management could be sought for active 

contracts monitoring, especially mission critical contracts  

- The management system in place in my mission is not evident as there is hardly 

any management oversight for contract management  

- No management reviews are conducted on contractor performance unless there is 

a service / good delivery stoppage and then it is managed ad-hoc  

Lessons learned 

Lessons learned / best practices 

- Expertise exists but lessons learnt are not widely known or shared  

- Lessons learned are not shared within the organization […]  

- [The major weaknesses of our organization's post-award contract management 

process are ] Contract close out and lessons learned 
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- Availability of Lessons Learned: The proper documentation of lessons learned 

and best practices in contract management processes be shared with persons 

responsible for contract management within the Organization. Lessons learned 

and best practices are inserted in a central database for re-use in relevant contracts 

[…]  

Assurance systems and controls 

- Auditors are without power to ensure real change and reform in the organization. 

Audits occur too late and are too vague […]  

- There is a lack of accountability of contract managers on under performers. Lack 

of audit/reporting of contracts' technical output. Lack of understanding of Terms 

of Reference  

IT systems deficient in supporting post-award contract management 

- [The major weaknesses of our organization's post-award contract management 

process are] Information Systems 

- We need more technology for the Contract Management and Vendor Performance 

Evaluations. We need an integrated system capable of having all this data, but we 

will have that soon hopefully (#1) 

- ERP needs to be linked with contract management system  

- ERP module for contract management not yet in place […]  

- [The major weaknesses are] lack of integrated online systems for contract 

management  

- Although our ERP system has the necessary functionalities for contract 

management, these have not yet been implemented  

- The procurement process, contract issuance and contract management are not 

integrated parts of a well-coordinated process through the ERP system used. 

Multiple subsystems are used and they are not integrated  

- The organization does not have the automated tools to monitor contract 

management procedure, only a simple excel document and smartsheet including 

project management to keep track on procurement process. No use automation 

systems and procedures for collecting and monitoring contract management 

statistics  

- There is no automated system to follow up and report contract management, work 

has to be done manually. No automated system to remind of stages to compare 

plan versus actual […]  

- Lack of automated system in the field offices to monitor the contracts […]  

- There is a lack of automated systems to support compliance monitoring and risk 

management (identification and prevention) […]  

- There is a lack of Automation System: Establishment and use of automation 

systems and procedures for collecting and monitoring contract management 

statistics with sufficient relevant training for staff managing contracts. Strengthen 

contractor's performance and evaluation mechanism by providing standardized 

reports, charts etc. for persons managing large value contracts […]  

- There are no proper automated systems for contract management [… ]  

Centralized depositories / IT systems 

- There is no central depository to indicate whether a consultant/contractor 

performed well or not well which could be shared throughout the Organization 
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and the UN in general. No Data Base of contractors exist. Bad performance is on 

the contract file but once that file is archived and the persons involved are no 

longer around no one else really knows. Years could pass and another Project 

Officer, PWR can award another contract to the same person  

- No centralized information system keeps records of underperforming agencies  

- There is a lack of a centralized database for inputting performance related issues 

[…]  

- Although electronic systems are used, they are not centralized into one database 

[…] 

United Nations system procurement coordination and collaboration 

- There is no post award contract management process - monitoring of contracts is 

not harmonized with the organization (regions and HQ)  

- Experiences are not shared with other UN offices 

Other / various  

Performance issues 

- Perhaps the only weakness, in some cases, is inability of promptly processing the 

Contractors' invoices hence losing the applicable prompt payment discounts 

- The timing of the contract activity implementation is not well adhered to and this 

causes the last minute rush, thus compromising the quality for the service. Poor 

procurement planning for the contracts inputs – In cases where we have to [do] 

procurement [for] any kind of goods for the implementation of contract, 

procurement requests are requested at the last minutes. This causes much delay on 

the implementation of the contract and also builds more pressure to the 

procurement team to manage the self-created emergency  

Flexibility / local needs / customization  

- As the countries contexts are different, there are contextual factors that influence 

post-award contract management process. For example, in Eastern Europe and 

CIS the vendors require contracts according to the local legislation; they have to 

show those contracts in the banks so that they can receive their money from my 

organization. In a way, our contracts are not flexible to accommodate some local 

requirements  

- The practices of contracts management are a one-size-fits all. There is no specific 

measure for complex requirement that may need particular attention Templates 

are standard measuring same things which at times are no applicable for certain 

requirements/contracts  
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(ENGLISH ONLY) 

Annex II 

 Extracts from procurement manuals and related documents of United Nations system 

organizations
1
 addressing contract management 

UN PROCUREMENT PRACTITIONER’S HANDBOOK 2006 

INTER-AGENCY PROCUREMENT WORKING GROUP (now the CEB HLCM Procurement Network) 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

The terms “contract management” and “contract administration” are often used synonymously. However, “contract 

management” is commonly understood as a broader and more strategic concept that covers the whole procurement cycle including 

planning, formation, execution, administration and close out of a contract and goes beyond the day to day “administrative” 

activities in the procurement cycle. Because it is difficult to draw the line between the two terms and because the majority of the 

UN organizations commonly use “contract management” when describing the contract administration phase, “contract 

management” will be used in this Unit. 

CM-specific section(s) 3.10 Contract Management (page 3-90): Introduction (3-90); Process (3-91); Enabling contract management (3-91); Contract file 

and documentation (3-91); Contract analysis (3-92); Pre-performance conference (3-92); Effective communication (3-93) 

Contract Performance Monitoring and Control (p.393): Control points (3-94); Monitoring methods (3-94); Receipt, inspection 

and acceptance procedures (3-94); Acceptance and rejection standards (3-96); Types of reports (3-96); Variance analysis (3-97); 

Taking corrective action (3-98); Follow up (3-98) 

Change Management (3-98): Financial changes (3-99); Delays and variations (3-99); Remedies (3-100)\ 

Dispute Management and Resolution (3-101): Basic rules (3-101); Additional rules (3-102); Keys to effective dispute resolution 

(3-102); Mediation (3-103); Escalation process (3-103); Arbitration (3-103);  

Financial Management / Payment (3-104): Advance payment (3-104); Partial payment (3-104); Progress payment (3-104); Final 

payment (3-105); Holdback (3-105) 

Contract Completion and Close out (3-105): UN organization supplied equipment and material (3-105); Warranty performance 

(3-106); Liquidation of securities (3-106); Supplier performance report (3-106); Claims (3-107); Lessons learned (3-107) 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

1 For several organizations, no specific policies and guidelines for post-award contract management existed. At the time of the review, WHO indicated plans to 

develop specific guidance; UNDP was drafting a comprehensive policy and guidance on contract management; IAEA indicated their policy was being updated 

and WFP indicated their reliance on the UN Procurement Practitioners’s Handbook. 
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UNITED NATIONS SECRETARIAT  

UNITED NATIONS PROCUREMENT MANUAL, VERSION 7.0, REVISION JULY 2013 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Contract Management: The ongoing monitoring and management of the Vendor’s performance regarding the goods or services to 

be provided as per the Contract, as well as all other terms and conditions of the Contract, such as price and discounts. It includes 

managing the relationship with the Vendor, providing feedback to the Vendor regarding its performance, as well as dispute 

resolution, if necessary. (p.13). Contract Administration - All actions undertaken by the Procurement Staff after the award of a 

Contract relating to the administrative aspects of the Contract, such as Contract amendment, Contract closure, record retention, 

maintenance of the Contract file, and handling of security instruments (e.g., Performance Security). (p.13) 

CM-specific section(s) Chapter 15. Contract Management and Administration: 15.1 Contract Management and Administration (p.256); 15.2 

Vendor Performance Evaluation (p.257); 15.3 Vendor Performance Rating (p.258); 15.4 Remedies (p.259); 15.5 Dispute 

resolution (p.260); 15.6 Contract administration (p.262); 15.7 Amendment of contract (p.263); 15.8 Subcontractors (p.264); 

15.9 Contract closure (p.265); 15.10 Maintenance of Files (p.266); 15.11 Contract log (p.267) 

UNITED NATIONS SECRETARIAT  

DEPARTMENT OF PEACEKEEPING OPERATIONS / DEPARTMENT OF FIELD SUPPORT 

POLICY ON CONTRACT MANAGEMENT, APRIL 2012 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Contract Management: The art and science of managing a contractual agreement throughout the contracting process. Contract 

management is the process of managing contracts, deliverables, deadlines, contract terms and conditions, while ensuring customer 

satisfaction. The purchasing process does not end when the contract is awarded. Effective post-award contract management is 

essential to the seamless acceptance of supplies and services. Contract management affects many areas within an organization and 

can significantly influence its budget, operations, customer service, and public image. Procurement and contract management are 

actually mirror images of each other. (p.19) 

Contract Administration: Refers to the management of issues that arise during the performance of a contract. Once a contract 

award has been made, and assuming that no significant issues presented themselves during the immediate post-award phase (i.e. the 

protest period), the tasks associated with ensuring appropriate contract performance begin, and are usually referred to using the 

generic term “contract administration”. The range and extent of contract administration activities required will vary greatly, 

depending primarily on the complexity, dollar value, and organizational significance of the contract. It is also important to note that 

effective contract administration is a shared responsibility of both contracting parties. The contract specifies the duties, obligations, 

and benefits that both parties are responsible for and entitled to. The contract administration function provides the oversight 

required to ensure that contractual promises are kept. Contract administration can be straightforward, particularly when the 

contracting parties are individuals or small organizations. The complexities often associated with effective contract administration 

tend to be more prevalent and important as the size and complexity of the contracting party's organizations increase. (p.18) 
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CM-specific section(s) Contract Management Framework: contract management legal framework; code of ethics; management of contracted services 

for the provision of goods, services and works in DPKO and DFS; reporting contract information to appropriate authorities; 

contractual instruments; financial regulations and rules; contractual checks and balances; standards terms and conditions of 

contracts. Contract Management Principles: operational goals of contracts; accountability; effectiveness versus efficiency; 

proactive contract management; project team management; trade-offs; imperfections; communication. Roles and responsibilities: 

4 main functions and 3 phases of the contract lifecycle:Requisitioning function; procurement function; contract compliance and 

performance management function; and contract administration function;Contract development; contract implementation; and 

contract closeout phase.The first three functions are involved in all phases of contract lifecycle; contract administration function is 

involved in the implementation and closeout phases.The roles and responsibilities section of the policy also addresses DPKO/DFS 

managerial responsibilities regarding resources, risk assessment, exposure of the organization, training, outsourcing of contract 

management / contract administration functions, and pre-implementation / post-contract-signing meeting. Key Requirements 

Affecting Contract Management: financial guidelines for contracts, value management, performance standards, reviewing 

arrangements, management of information, relationship management, maintaining records. Conducting Contract Management: 

planning contracts and defining the requirements, selecting the appropriate contracting instrument, technical evaluation of bids, risk 

management of contracts, quality assurance, performance evaluation, transition of contracts, services to contractor, dispute 

resolution, managing various contract types. Mission-Specific Considerations: contracting in unique environments, local customs 

and laws, dealing with host governments, dealing with local vendors and industry, special considerations. (p.3/4) 

UNICEF  

SUPPLY MANUAL 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

 

4.1 Contract administration involves planning, budgeting, scheduling and monitoring the progress of work and taking corrective 

actions to safeguard the interests of UNICEF and of the contractor. Contract administration involves all tasks performed by the 

personnel of UNICEF and of the contractor from the time a contract has been signed until it is successfully completed or 

terminated, payment is made and disputes are resolved. Ineffective administration of a contract leads to increased costs and delays 

in delivery and may expose UNICEF to legal complications with unpredictable results. 

4.2 Administration of contract calls for multidisciplinary skills: financial management, technical knowledge; procurement 

expertise; project management; legal advice; etc. It is an accepted practice to hire experts, such as engineers, architects, subject 

matter experts, etc., to complement the skills available among existing staff. 

CM-specific section(s) Chapter 6, Procurement of equipment, supplies and services, Section 9: Contract Management: Chapter 6: Procurement of 

equipment, supplies and services: Section 9: Contract Management: 1.0 Scope; 2.0 Contracts and purchase orders – background; 

3.0 Overview of contract; 4.0 Administration of contract; 5.0 Scope of administration of contract; 6.0 Monitoring contract 

performance; 7.0 Contract remedies; 8.0 Contract amendments and cancellations; 9.0 Disputes, claims and their resolution; 10.0 

Contract close out. 

Separate (Supply) Division Procedure (DP) 069: Monitoring Supplier Performance (exclusively applicable to the procurement of 

goods undertaken by Supply Division, excludes service providers): 1.0 Purpose; 2.0 Scope and applicability; 3.0 Input; 4.0 

Configuration of performance metrics; 5.0 Procurement centre specific measurements; 6.0 Responsibilities; 7.0 Output; 8.0 Definitions 
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UNDP  

PROGRAMME, OPERATION, POLICY AND PROCEDURE (POPP) - CONTRACTS AND PROCUREMENT 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Once a contract has been awarded and signed, contract management is the process, which ensures that all parties to the legally 

binding agreement fully meet their respective obligations as efficiently and effectively as possible. The contract management 

process allows a Business Unit to track and manage the clauses, terms, conditions, commitments and milestones throughout the life 

of its contracts to maximize business benefits and minimize associated risks. Contract management includes monitoring 

performance (i.e., quality standards, delivery), effecting acceptance and payment, initiating amendments and orderly resolution of 

any disputes that may arise in the overall process. Further, contract management ensures that all residual obligations, such as 

warranties, guarantees and after sales services and support are clearly defined in terms of responsibility, liability, procedures and 

timeframes.Once a contract has been awarded and signed, contract management is the process, which ensures that all parties to the 

legally binding agreement fully meet their respective obligations as efficiently and effectively as possible. The contract 

management process allows a Business Unit to track and manage the clauses, terms, conditions, commitments and milestones 

throughout the life of its contracts tomaximize business benefits and minimize associated risks. Contract management includes 

monitoring performance (i.e., quality standards, delivery), effectingacceptance and payment, initiating amendments and orderly 

resolution of any disputes that may arise in the overall process. Further, contract managementensures that all residual obligations, 

such as warranties, guarantees and after sales services and support are clearly defined in terms of responsibility, liability, 

procedures and timeframes. (p.69). 

CM-specific section(s) Contract Management related sub-processes: a.) Payment and taxes, b.) Breach or termination of contract; 1.0 Description; 2.0 

Relevant policies; 3.0 Flowchart; 4.0 Procedures; 5.0 Inputs; 6.0 Deliverables; 7.0 Roles and responsibilities; 8.0 Templates and 

forms; 9.0 Additional info and tools; 10.0 Lessons 11.0 On the drawing board 

UNHCR  

SUPPLY MANUAL, AUGUST 2013 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Once the tender process has been concluded, a contract will need to be developed and then managed with the successful bidder. 

Each of the stages in developing and managing a contract with the successful bidder is listed in the table below: 

1) Drafting and dispatching the contract documents. 

2) Amending the contracts if required. 

3) Managing invoices and payment. 

4) Managing the contract to ensure goods and services are supplied and conducted as contracted. 

CM-specific section(s) Part 2: Sourcing Goods and Services, Section 7: Contracting Goods and Services; Section 2-7-12 to 15 on Developing and 

Managing Contracts: Introduction; Process; Roles and responsibilities; Drafting and review assistance; Issuing and tracking; Sign 

and dispatch procedure; Acceptance and regret letters; Payment terms; Invoices; Contract breach, default or fraud; UNHCR subject 

of legal proceedings. 
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UNOPS  

PROCUREMENT MANUAL, REVISION 5, 2014 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Contract management is the ongoing monitoring and management of the supplier's performance regarding the promised goods 

and services, as well as assuring compliance with all other terms and conditions of a contract, such as price and discounts. It 

includes managing the relationship between the supplier, the procuring unit, the requisitioner and/or the end user, feedback to the 

supplier regarding its performance, as well as dispute resolution, if necessary. (p. 185) 

Contract management and administration refers to all actions undertaken after the award of a contract relating to the 

administrative aspects of the contract such as contract amendment, contract closure, record retention, maintenance of the contract 

file, and handling of security instruments. Contract administration is the responsibility of the procurement official in charge of the 

procurement process and requires involvement of the requisitioner or business unit, and at times also the input of the end user. 

Effective contract management and administration involves monitoring and control of contract performance, change management, 

dispute resolution, payments and contract completion. (p. 158) 

CM-specific section(s) 13 Contract management: 13.1 Overview; 13.2 Vendor performance evaluation; 13.3 Remedies; 13.4 Dispute resolution; 13.5 

Payments; 13.6 Amendments, extensions and renewal; 13.7 Contract termination or closure; 13.8 Property disposal; 13.9 

Maintenance of files. 

PAHO  

PROCUREMENT PRACTITIONER’S HANDBOOK, MARCH 2014 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Contract management refers to the series of activities undertaken from date of signature of contract by both parties or acceptance 

of the purchase order by the other party to ensure that both parties to the contract fulfil their obligations in accordance with the 

terms and conditions of the contract or purchase order. The contract management phase concludes with the completion of the 

contract closeout activities.  

CM-specific section(s) 14.2 Contracts: Vendor Performance Monitoring: 14.2.1 Contracts Pre-Performance Meeting; 14.2.2 Performance Monitoring; 14.2.3 

Acceptance; 14.3 Variances and Corrective Action: 14.3.1 Variances; 14.3.2 Corrective Action; 14.4 Amendments and Changes; 14.5 

Remedies; 14.6 Dispute Resolution; 14.7 Invoicing and Payments: 14.7.1 Role or FRM; 14.7.2 Invoicing; 14.7.3 Goods; 14.7.4 

Services; 14.7.5 Payments; 14.8 Contract Termination or Closure: 14.8.1 Role of Requisitioner; 14.8.2 Role of the Project Officer; 

14.8.3 Role of PRO or the Procurement Focal Point; 14.9 Property Disposal; 14.10 Maintenance of Files: 14.10.1 Purchase Order File; 

14.10.2 Contract Administration File; 14.10.3 Archives; 14.11 Applicable PAHO/WHO E-Manual Policies 

UNFPA  

POLICIES AND PROCEDURES MANUAL: PROCUREMENT PROCEDURES, OCTOBER 2012 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

There are nine potential components in the contract administration process: Monitoring and control of vendor performance; 

Remedies; Dispute resolution; Financial management/payment; Amendment and Change management; Contract completion; 

Contract termination; Property disposal and Maintenance of files (page 144).  
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CM-specific section(s) 13. Contract Management: 13.1 Overview; 13.2 Vendor performance evaluation; 13.3 Remedies (termination, liquidated 

damages); 13.4 Dispute resolution; 13.5 Payments (financial management and payments, payments, taxes); 13.6 Amendments and 

change management; 13.7 Contract termination or closure; 13.8 Property disposal; 13.9 Maintenance of files.  

FAO  

GUIDELINES ON CONTRACT MANAGEMENT FOR SERVICE CONTRACTS, FRAMEWORK AGREEMENTS UNDER MANUAL SECTION 502,  

PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES, JANUARY 2010 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Contract management ensures that the selected Vendor delivers the services being performed in accordance with the terms and 

conditions of the contract (page 1). 

CM-specific section(s) All   

UNRWA  

PROCUREMENT MANUAL, AUGUST 2012 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Contract Administration is the process, which ensures that both parties to the contract fully meet their respective obligations as 

efficiently and effectively as possible, delivering the business and operational outputs required from the contract and mitigating 

risk.  

CM-specific section(s) Chapter 12 Contract Administration: 12.1 Monitoring and Control of Contract Performance (p.111) 1); 12.2. Inspections 

(p.113); 12.3 Acceptance of the final product (p. 113); 12.4 Evaluation of supplier performance (p. 113); 12.5 Contract Filling and 

Documentation (p.114); 12.6 Recording of Data (p.114); 12.7 Changes to Contract (p. 115). 

IAEA  

ADMINISTRATIVE MANUAL, FEBRUARY 2011  

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Post-Award Administration: Active management of contracts; Monitoring and management of supplier performance to realize 

value for money; Year on year negotiated savings through continuous improvement; Payment terms; Process efficiencies; Inventory 

and storage savings; Avoidance of future cost increases; New versus old cost; Saving compared to an external benchmark. 

CM-specific section(s) PART VI – Procurement and Management of Property, Section 1 (Procurement of Goods and Services): Supplier Management; 

Registration of Suppliers; Monitoring Supplier Performance (page 3 ff.); Post-Award Administration (page 13)  
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WIPO  

PROCUREMENT MANUAL, ANNEX 1 ON CONTRACT MANAGEMENT, AUGUST 2014 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

The purpose of contract management is to ensure that all parties to the contract fully meet their respective obligations as 

efficiently and effectively as possible, delivering the business and operational outputs required from the contract and providing 

value for money. It also protects the rights of the parties and ensures required performance when circumstances change 

CM-specific section(s) 13 Contract Management:  

13.1 The requester is responsible for the implementation and control of the performance of the contract to ensure delivery of goods 

or performance of service in accordance with contract 

13.2 Contract management planning should include agreement on the procedure for follow to resolve disagreement between parties 

regarding responsibilities and interpretation of the contract. 

13.3 Payments may be advance, partial, progress, final. 

13.4 Requests for modification, renewal or extension of a contract are submitted by requester to PTD for review and approval. 

13.5 The procurement officer ensures that the contract file is properly closed out. 

13.6 The procurement officer is responsible for the administration of the contract and maintenance of records. 

ILO  

PROCUREMENT MANUAL, MAY 2014 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Contract administration and management is defined as the ongoing monitoring and management of the contractor’s 

performance and obligations in relation to contracted goods and services, as well as in meeting all other terms and conditions of the 

contract. It is undertaken to ensure that the parties to the contract fulfil their contractual obligations and that the end-user is sup- 

plied with goods or services of the requisite standard by the required time and within budget. (p.101). Contract administration is 

the primary responsibility of the Requester. However, it will also require the involvement of the individual in charge of the 

procurement process (Procurement Officer) and, when necessary, of PROCUREMENT. (p.101) 

CM-specific section(s) 13 Contract Administration and Management: 

13.1 Overview; 13.2 Monitoring and control of contract performance (performance indicators, inspections, acceptance of final 

product, evaluation of contractor's performance); 13.3 Change management (amendments, extensions and renewal); 13.4 Remedies 

(liquidated damages, drawing on security instruments, terminations); 13.5 Dispute resolutions; 13.6 Financial management and 

payments (payment officers,, forms of payment, invoicing, taxes); 13.7 Contract completion and close-out; 13.8 Disposal of assets; 

13.9 Maintenance of files; 13.10 Tools (contract implementation planning meeting agenda, contractor's performance report, 

contract close-out checklist) 
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UNESCO 

ADMINISTRATIVE MANUAL 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Once a contract has been awarded and signed, contract management is the process which ensures that all parties to the legally 

binding agreement fully meet their respective obligations as efficiently and effectively as possible. The contract management 

process allows a Contracting Unit to track and manage the clauses, terms, conditions, commitments and milestones throughout the 

period of the contract to maximize business benefits and minimize associated risks. Contract management includes monitoring 

performance (i.e., quality standards, delivery), effecting acceptance and payment, initiating amendments and orderly resolution of 

any disputes that may arise in the overall process. Furthermore, contract management ensures that all residual obligations, such as 

warranties, guarantees and after sales services and support are clearly defined in terms of responsibility, liability procedures and 

time frames. (AM 10.2A) 

CM-specific section(s) The contract management administrative process is contained in AM 7.2, however, it does not cover post-award phase.  

UNIDO 

PROCUREMENT MANUAL, JULY 2013 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Purchase orders/contracts are managed by the Procurements Official/Authorized Official in cooperation with the Project 

Manager/Allotment Holder, where applicable. The management of a purchase order/contract shall, as a minimum, include 

proactive monitoring of the contractor’s performance to ensure compliance with the terms and conditions of the purchase order 

contract. 

CM-specific section(s) Article 17: Management of Purchase Orders/Contracts; 17.1 Monitoring and control of contract performance; 17.2 Delivery, 

inspections, goods/services/works receipt; 17.3 Invoicing and payment; 17.4 Claims management; Article 18: Contractor Performance 

UN WOMEN 

 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Contract Administration is the process, which ensures that both parties to the contract fully meet their respective obligations as 

efficiently and effectively as possible, delivering the business and operational outputs required from the contract and mitigating 

risk. There are five stages in the Contract Administration process: a. Monitoring and control of contract performance; b. Contract 

Amendments; c. Dispute resolution; d. Payments and Taxes; e. Contract Closure. Contract Administration needs vary greatly from 

contract to contract and hugely depend on many factors, inter alia, contractor performance, quality of requirements definition and 

the stability of the overall situation in which the contract is being performed, e.g., shipping or operating modalities may change 

during the contract period due to political circumstances etc. 

CM-specific section(s) 13. Contract Management; 13.1. Contract Administration; 13.2. Monitoring and Control of contract performance; 13.3. Contract 

Amendments; 13.4. Breach of Contract and Termination; 13.5. Dispute Resolution; 13.6. Payments and Taxes; 13.7. Contract 

Closure; 13.8. Maintenance of files  
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ITU 

ITU PROJECT MANAGEMENT GUIDELINES, JULY 2013 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

None 

CM-specific section(s) 4.2 Executing and Monitoring; 4.2.1 Build Deliverables; 4.2.2 Executing; 4.2.3 Reporting.  

UNWTO  

PROCUREMENT MANUAL, 2014 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Contract management is the responsibility of the Initiator. However, contract administration may need the input, advice and 

support from LGCN and Budget and Finance. The following are essential elements of contract administration: a) Monitoring and 

control of vendor  performance; b) Remedies; c) Dispute resolution; d) Financial management/payment; e) Amendment and Change 

management; f) Contract completion; g) Contract termination; h) Property disposal; i) Maintenance of files 

CM-specific section(s) Chapter 9: Step 7 – Contract Administration: 9.1 Receipt of goods and services; 9.2 Contract Management; 9.3 Vendor 

performance evaluation; 9.4 Remedies; 9.5 Termination; 9.6 Liquidated damages or performance security; 9.7 Dispute Resolution; 

9.8 Payments; 9.9 Taxes (under development); 9.10 Amendments and change management; 9.11 Contract termination and closure; 

9.12 Maintenance of files. 

ICAO  

CONTRACT ADMINISTRATION PROCEDURE P-PRO-180, REV. NUM: 2.2 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

The procurement process at ICAO does not end when the purchase order or contract is issued. Contract administration is a vital 

part of the process. Administration of purchase orders/contracts encompasses the full realm of implementation and oversight, 

including the proactive monitoring of the performance and progress of the purchase order/contract’s key milestones such as factory 

acceptance tests, shipment of equipment, installation, site acceptance tests, payment of invoices, and ensuring that the supplier is in 

full compliance with the terms, specifications, conditions and provisions of the purchase order/contract 

CM-specific section(s) Contract Administration: Procedure: 5 Process: 5.1 General, 5.2 Shipping of Equipment, 5.3 Payment of Invoices, 5.4 Warranty, 

5.5 Contract Administration Process Map: Minor Procurement Process Map, Task Description for Minor Procurements, Task 

Description for Major Procurements; 6 Measures; 7 References; 8 Records. 
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IMO 

PROCUREMENT MANUAL, 2012 

DEFINITION(S) 

Contract Management / 

Contract Administration 

Contract Manager: The Contract Manager’s role is to take responsibility for the management of the contract, once it has been 

awarded. Specifically, he/she must: a) inspect goods and verify the performance of services to ensure that goods and services are 

delivered in accordance with the PO and the contract; b) ensure that the IMO General Terms and Conditions and the specific terms 

and conditions of the contract are adhered to; c)forward any proposed changes in the contract to the Procurement Officer for 

approval; d) ensure that the Procurement Officer is informed of all communication with the supplier; e) review the contract at 

appropriate intervals, making recommendations on renewal, extension or cancellation to the Procurement Officer, according to the 

deadline(s) in the contract; f) maintain the contract files for audit purposes, including a full copy of the contract itself. 

CM-specific section(s) No specific section for contract management/administration; respective issues are covered throughout the manual.  
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(ENGLISH ONLY) 

ANNEX III 

 SAMPLE FORMS FOR TRANSFER OF CONTRACT 
MANAGEMENT 

 INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION 
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 PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION 
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 المرفق الراب 

 منظومة األمم المتحدة برام  التدر ب في مجال الشراز لمدت ف مؤ ساة  
دليتتت  علتتتأل التتترما متتتن  ن شتتتعبت ا شتتترتيوم   اةمونتتتت العومتتتت ل متتتا ا  حتتتد  تشتتتم    -1

تتتولم ال تتدري  علتتأل إدار   هنتتو متتم م تتاولت عتتن إدار  العقتتود، لقتتد اذتتذم مبتتودر  إن  ا شتترتيوم
ولشتتتعبت ا شتتترتيوم جممتتتع لل تتتدري  ا لةتتترتوين   جمتتتول ا شتتترتيوم، وهتتتو م تتتوة جلميتتتع  .العقتتتود

تشتتم  : وتنق تتا التتدورام ال دريبيتتت إن متتر ل ني .ا تتوظفني   مات تتوم منألومتتت اةمتتا ا  حتتد 
ت عومتت عتن دليت  ا شترتيوم،   جمول الشراء ) توتيوم الشراء، ودو   توتيو  ا ر لت اةون تدريب

و تدام  2 وحتقيق  علأل جود  بهلض  تعر، واة  قيوم والنزاهت   الشراء ؛ وت ضمن ا ر لت
تتتدري  معيوريتتت م  تتور    جمتتول الشتتراء ت علتتق بتتول خ يمل ل ق نتتوء، وا  تتوئ  ال عوقديتتت   الشتتراء 

متتتت إن إدار  العقتتتود، وتعزيتتتز الع قتتتت متتتع ويغ تتتي اجلتتتزء ا  علتتتق بتتتإدار  العقتتتود ا قد .وإدار  العقتتود
ا  عوقتتتدين، ورصتتتد العقتتتود عتتتن طريتتتق ماشتتترام اةداء الرئي تتتيت، ودور إدار  العقتتتود بعتتتد إمتتت   

طلتت  متتن مجيتتع  2004  م تت س/متتن آ ا  و لتتودم إدار  التتدعا ا يتتداين بهنتت  اع بتتور .  1)العقتتد
ن مهتو  ت علتق بتإدار  العقتود اتت ةمول موظفي إدار  الدعا ا يتداين ومتوظفي البعحتوم التذين يتادو 

 .الدور  ال دريبيت عن إدار  العقود ا  و ت علأل ا نرتنؤ
ويتتولر المنتتومج ا منتتوئي دورام دراتتتيت عتتن إدار  العقتتود والع قتتوم متتع ا تتوردين، وإدار   -2

ل عوقتد علتأل تل لت ا مداد   ا نألموم العوملت   جمتول ا  توعد  ا ن تونيت )إدار  ا ختوطر   ا
وتتتولر دور  تدريبيتتت م خللتتت  . ، وا فووضتتوم الفعولتتت   ا شتتوريع وا شتترتيومال شتتييد تتدموم 

للمتتوظفني متتن منألومتتت اةمتتا ا  حتتد ، وا نألمتتوم  تههيتت  شتتهودام   جمتتول الشتتراء واتتنو  يضتتو  
 .ةومتتتوممتتتم احلةوميتتتت، وا ات تتتوم الدوليتتتت ل مويتتت  ال نميتتتت واجلهتتتوم التتتيت تقتتترتض منهتتتو، واحل

وميتتنو ال تت   .  2)الدراتتتيت ا عهتتد ا ع متتد للمشتترتيوم وا متتدادال ههيتت  دورام  لتتد  علتتألوي
توعيتتت : وللمنتتومج  ربعتتت م تت ويوم.  3)شتتهود  يشتترتك   ال وقيتتع عليهتتو المنتتومج ا منتتوئي وا عهتتد

ودبلتتتو   بولشتتتراء، وشتتتهود  اهيديتتتت   الشتتتراء العمتتتومي، وشتتتهود  م قدمتتتت   الشتتتراء العمتتتومي،
متتن ال غ يتتت للمواضتتيع  وت ضتتمن ا  تت ويوم الح ثتتت اةون قتتدرا   .تتترتاتيجي   الشتتراء العمتتوميا

 .ا  لتتتتلت بتتتتإدار  العقتتتتود وتنأليمهتتتتو )رصتتتتد اةداء، وإدار  ا نوزعتتتتوم، وماشتتتترام اةداء الرئي تتتتيت 
 .وي علتتق ا  تت وى الرابتتع بتتإدار  العقتتتود الرئي تتيت، وقيتتو  اةداء، وإدار   هتتدا  العقتتود و وطرهتتتو

علتتأل اةقتت   2 ن ليتت    جمتتول الشتتراء علتتأل ا  تت وىو ويشتترتط المنتتومج ا منتتوئي  ن حيلتت  العتتومل
 .  ل عملها

__________ 
(1  http://procuretrainingcampus.org/. 
 .وإدار  تل تلت ا متداد، ويوجتد مقرهتو   ا ملةتت ا  حتد  بولشتراءا عهد راب ت مهنيت ت عوم  مع اةمتور ا  علقتت   2)

www.cips.org/. 
(3  www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/procurement_training.htm. 
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 وجهتتو جمموعتتت واليوني تتي  بلتتدد إعتتداد    هتتو لل  تتوير ا هتتين وحتديتتد ا هتتورام التتيت حت -3
وقتتتتتد جتتتتترى حتديتتتتتد لجتتتتتو  للمهتتتتتورام   تل تتتتتلت إمتتتتتداد اخلتتتتتدموم  .ا متتتتتدادام ا  عوملتتتتتت معهتتتتتو

 ورجيتتتتت ي علقتتتتون بلوج تتتت يوم العمتتتت   تههيتتتت اللوج تتتت يت، وتتتتتولر اليوني تتتتي  برنتتتتوجمني لشتتتتهودام 
 . 4)ن تتتوين وإدار  إمتتتدادام ا  تتتوعد  ا ن تتتونيت متتتن  تتت ل ا عهتتتد ا ع متتتد للوج تتت يوم والنقتتت ا 

 تتدموهتو الذاتيتتت   جمتتول ال تتدري  علتتأل الشتتراء، التتذي يشتتم  ا قدمتتت إن  وتقتتد  اليوني تتي   يضتتو  
الشتتراء، ورصتتد ا متتدادام، وال عوقتتد بشتتهن اخلتتدموم، وإدار  ا شتتوريع، وإدار  ا وجتتودام ادفوظتتت 

ع متد للمشترتيوم للمعهتد ا  2 وتع م اليوني ي  ا قدمتت إن الشتراء م توويت للم ت وى .  ا خوزن
وهي دور  دراتيت إلزاميت بولن بت ةي شتخال يعمت    شتعبت ا متدادام قبت   ن ي  تأ  .وا مداد

ورمتا  ن ا قدمتت للشتراء موصتأل هبتو للمتوظفني  .ل  إصدار  وامر   نألو  ذ يمل ا توارد   ا ات تت
دورام دراتتتيت عتتن  2014   عتتو  وقتتدمؤ  يضتتو   .متتن ال تتدري  إلزامتتيشتتيء   ا يتتدان، لتتإن ال 

 .ال عوقد علأل اخلدموم، وإدار  ا خوطر   جمول الشراء، والرصد   إدار  تل لت ا مداد
ويتتنألا برنتتومج اةمذيتتت العتتو ي اج موعتتوم إقليميتتت عتتن ا شتترتيوم  ةوتبتت  الق ريتتت،  تتو  -4

و  ا قر، تنألا اجلهوم ا عنيت بولشراء دورام تدريبيتت  خ لت   .ي يو الفرصت لإل وطت وال دري 
ويرتتتت  برنتتتومج  .و تتتدام العمتتت ء عتتتن مواضتتتيع تتتترتاوة بتتتني نألتتتا ال شتتتغي  وال عوقتتتد وا شتتترتيوم

ا عهتتتتد ا ع متتتتد للمشتتتترتيوم /ت للمنتتتتومج ا منتتتتوئييتتتتاةمذيتتتتت العتتتتو ي موظفيتتتت  إن التتتتدورام ال دريب
 .من   ل عمليت تقييا اةداءشهودام ال ههي  ول علأل وا مداد، ويشجعها علأل احلل

ولفتتر   تتدموم ا شتترتيوم ال تتوبع للتتندو  ال تتةون  دا  للتت علا ا لةتترتوين تتتولر ال تتدري   -5
نرتنتتؤ وت نتتوول اجلوانتت  ا  علقتتت بتتإدار  العقتتود عتتن طريتتق اجلتتزء ا  علتتق ا علتتأل الشتتراء علتتأل شتتبةت 

وهتذا ال تدري  إلزامتي بولن تبت جلميتع ا توظفني التذين هلتا  .ودبوالتفوقوم ال ويلت اةج  ورصتد العقت
فتترض صتتندو  ال تتةون وي . قتتو  ا شتترتين   نألتتو  ذ تتيمل ا تتوارد   ا ات تتت للتتندو  ال تتةون

لم لتتو  متتن مجيتع رؤتتتوء اةلرقتتت   لتتر   تتدموم : شتهودام ال ههيتت متتو ي علتتق بصتتورمت ليو  شتروط
هتد، وم لتو  متن مجيتتع ا شترتين العتوملني مبوجت  عقتتود للمع 4 ا شترتيوم احللتول علتأل ا  تت وى
علأل اةق ،  مو بقيت موظفي الفر  التذين ال يشتورلون مبوشتر   3 حمدد  ا د  احللول علأل ا   وى

، وي عتتني علتتأل جهتتت تن تتيق وا تتد  علتتأل اةقتت    2   عمليتتوم الشتتراء  ن حيلتتلوا علتتأل ا  تت وى
 .علأل اةق  3 تةون  وصلت علأل ا   وى ن ا ةوت  ال مرلزيت ا عنيت بولشراء 

ويقتتتد  مة تتت   تتتدموم ا شتتتوريع دورام دراتتتتيت م نوعتتتت عتتتن عمليتتتوم الشتتتراء التتتدا لي  -6
للمعهتد، ومنهجيتت إدار  ا شتوريع  4 وإدار  ا شوريع، ت ضتمن عنوصتر ت علتق بتإدار  العقتود )ا  ت وى

ولتتون  .دريبيتتت علتتأل  تتتس إدار  ا شتتوريع  ، والشتتراء ا  تت دا ، والتتدور  ال 2   بيمتتت حمةومتتت )بتترنس
 وظفيتتتت   ههيتتتت  ا ة تتت ، وقتتتتؤ االتتتت عراض، بلتتتتدد اتتتت حداث برنتتتتومج دا لتتتي  تتتتنو شتتتهودام ال

 . تتتبوعو   22 نرتنتتؤ ا تتد علتتألا ا عنيتتني بولشتتراء ي ةتتون متتن تتتؤ و تتدام معيوريتتت علتتأل شتتبةت 
 .بولن بت لةوم  جمموع   العوملت   جمول الشراء وت لبو هذ  الدور  الدراتيت شرطو  

__________ 
(4  www.ciltinternational.org/. 
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 تولم   بالشخلي ا بوشتر وتنألا منألمت اةمذيت والزراعت ال دري  )ال علا ا لةرتوين  و -7
 2013و 2010 بتتني عتتوميو  دمؤ متر    الشتتهر تقريبتتو تد  معيوريتتت  دار  العقتتود وتنأليمهتتو قتتت

هن بتو ليتد . حلي منألمت اةمذيت والزراعت ومتمهاإن مقدمي طلبوم الشراء وموظفي ال وارئ، و 
 ن شتحت ا توارد جتعت   إال . يتع تتزامن متع إصتدار دليت  مشترتيوم جديتد ال دري  لتون نوجحتو  
وت تتتعأل منألمتتتت اةمذيتتتت والزراعتتتت إن جعتتت  مجيتتتع متتتوظفي ا شتتترتيوم ليهتتتو  .ال تتتدري   قتتت  تتتتواترا  

 . ههي الشهود  حيللون علأل 
ي تمأل    جمتول الشتراء، وهتو متو ههي  لعم  الدوليت برنوجمهو الذا  للوات حدثؤ منألمت ا -8

مقدمت للمشترتيوم مبنألمتت :   اليت ت ةون من ث ث و دام معيوريتPROCحبولألت ال دري  بروك )
العمتتتتت  الدوليتتتتتت )دور  دراتتتتتتيت علتتتتتأل شتتتتتبةت ا نرتنتتتتتؤ، وهتتتتتي   مر لتتتتتت وضتتتتتع اللتتتتتيغت النهوئيتتتتتت  

 لقتت عمت  متدهتو يومتون ، وا شترتيوم  توظفي العمليتوم )وهتي  لقتت وا شرتيوم للمديرين )وهتي 
 . دار  العقودو   لل وت ضمن ل  و د  معيوريت لل    .عم  مدهتو ث ثت  يو  

متتتن ا عهتتتد ا ع متتتد للمشتتترتيوم وا متتتداد شتتتهود  تههيتتت  و   تتتني يعتتتد احللتتتول علتتتأل  -9
  ا وئتت  48ألومتت اةمتا ا  حتد  )للعمت  متع  ي متن مات توم منو  م  لو ، لإن  ليس شرط

لقمل  ن  جوبوا علأل الدراتت االت قلوئيت عن منوذج ال قيتيا يشتعرون بول شتجيع للحلتول علتأل 
ويلر مجيع ا ات وم علأل عدد م وو من تنوام اخلم   .مهين ذام  مهيت  تههي  -شهودام 
نتوك ر ي عتو  تتوئد بهنت  إذا  وه .معيتور م  لتو  ولةنت  لتيس إلزاميتو   شتهود  ال ههيت ويالد  ن ال

 .  د شروط ال وظي ، لإن جمموعت ا رتشحني ت  قلال إن  د لبم شهود  التت ههي  ؤلون
وي تتت خد  المنتتتومج ا منتتتوئي وتتتتيلت إضتتتوليت ل تتتولم ال تتتدري  للمتتتوظفني وزيتتتود  تتتتههيلها  -10

ن تتوي هتتذا علتتأل وضتتع وي .ا هتتين متتن  تت ل نألتتو  المنتتومج ا منتتوئي  تتوظفي ا شتترتيوم ا  نقلتتني
قوئمتتتت مبتتتوظفي مشتتترتيوم م نقلتتتني وذلتتتل ب حديتتتد م  شتتتورين م خللتتتني   ا ةوتتتت  الق ريتتتت 

ولمنتتومج اةمذيتتت العتتو ي  .وتتتدريبها علتتأل العمتت  دا تت  ا نتتوطق لتتدعا  قتتر  للمةوتتت  الق ريتتت
موظفتتو  مفهتتو   وثتت    مةوتبتت  ا قليميتتت يتتدعا مبق ضتتو  موظفتتو ا شتترتيوم  و اللوج تت يوم،  و

وميةتتن  ن تشتتم  هتتذ  التتنهج ال تتدري  وبنتتوء القتتدرام   جمتتول  .الشتتاون ا وليتتت ا ةوتتت  الق ريتتت
 .إدار  العقود   مر لت مو بعد منحهو
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 المرفق الدامس

 JIU/REP/2014/9 التوصياة بشأنا تعرا  عا  لإلجرازاة التي  تعين اتدا كا   
 

ال هثم ا نشود
 

 الولوالم ا  خللت والولولت الدوليت لل وقت الذريت اةما ا  حد  وصنوديقهو وبراجمهو

جملس الرؤتوء ال نفيذيني
 

اةما ا  حد *
* 

اةونة ود
 

مرلز ال جور  الدوليت
 

المنومج ا منوئي
 

المنومج البيمت
صندو  ال ةون 

 
موئ  

اةما ا  حد 
مفوضيت شاون ال جمني 

 
 

اليوني ي 
 

مة   ا خدرام واجلرميت
مة    دموم ا شوريع 
 

 
اةونروا

 

 
اليوني ي 

 
برنومج اةمذيت العو ي

منألمت اةمذيت والزراعت 
 

ولولت ال وقت الذريت
منألمت ال مان ا دين 

منألمت العم  الدوليت 
ا نألمت البحريت الدوليت 
 

االحتود الدوف 
ل تلوالم

 
برنتتتتتتتتومج لتتتتتتتتمو  
 

ال ا نوعتتتتتتتتت 
نقتتتتتتتت

البشريت
/

ا يدز
 

اليون ةو
 

اليونيدو
 

منألمت ال يو ت العو يت
 
االحتود الميدي العو ي

منألمت اللحت العو يت 
منألمت ا لةيت الفةريت 
منألمت اةرصود اجلويت 
 

ال قرير
                               ءامالذوذ إجرا 

                               للعلا

 ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة  د 1ال وصيت 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ج 2ال وصيت 
 ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة  ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة  أ 3ال وصيت 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  كر 4ال وصيت 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  د 5ال وصيت 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  أ 6ال وصيت 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  كر 7ال وصيت 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  أ 8ال وصيت 
  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ة ر ر ر ر ر  كر 9ال وصيت 

  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ج 10ال وصيت 

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  كر 11ال وصيت 
                             ر ب 12ال وصيت 

 .توصيت ي خذ الرئيس ال نفيذي إجراء بشههنو: ر ؛ توصيت ي خذ اجلهوز ال شريعي قرارا  بشههنو :ة :مفتاح الجدول
 .إجراء بشههنو توصيت ال ت  ل   ن ت خذ هذ  ا ات ت : 

ولتورام موليتت  :ز ؛ تعزيتز الفعوليتت :و؛  واالم حتولا راقبتت : رك ؛ تعزيز االن جو  وا واءمتت :د ؛ تعزيز ال ن يق وال عوون :ج ؛ الفضلأل/نشر ا مورتوم اجليد  :ب ؛ تعزيز الشفوليت وا  وءلت :أ :التأقير المنشود
 .جوان    رى :  ؛ تعزيز الةفوء  :ح؛  لبم   
وموئتت  اةمتتا بوتتت حنوء اةونة تتود، ومة تت  اةمتتا ا  حتتد  ا عتتين بو ختتدرام واجلرميتتت، وبرنتتومج اةمتتا ا  حتتد  للبيمتتت،  ST/SGB/2002/11 تشتتم  مجيتتع الةيونتتوم التتوارد ذلرهتتو   الوثيقتتت *

 .ا  حد ، ومفوضيت شاون ال جمني، واةونروا
____________ 
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