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 2018الدورة العادية الثانية لعام 
 ، نيويورك2018أيلول/سبتمبر  4-7

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 
    والميزانية واإلدارية الماليةالمسائل 

ندوق األمم المتحدة للســــــــــكان تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    وصــــــــــ
 ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع عن أنشطة الشراء المشتركة

  

 موجز 
يواصـــــا ج اامم األمم املتحدة ا واند وصـــــندوح األمم املتحدة لب ـــــاات ومات  األمم املتحدة  

واألاشـــود و عمبا واملشـــا اد   با خلدمات املشـــا يل التزامبم جالشـــ اك املشـــل ا من املل ارات املبا  ات 
عبى الصـــــــا د الااملد تـــــــا اع لتحف ص املنا ل وال  ع ال  ا ت ت  لازيز  ا تـــــــات الشـــــــ اكا و يا ة  اعب  د 

 الامب اتا وا ض التاال ف عبى املنظمات املشا اد
ا واصـــــــــــبت املنظمات لوتـــــــــــ ل اواح 2017ومنذ صـــــــــــدو  التف ي  عن  ذ  املشـــــــــــا يل   عا   
تعدا  التفا ي  الدااب د ولازيز اا  ا ا ى ت  الفد ة عبى لفدمي مزيٍد من املابومات والتحال ا  متوببات

الام د عن الشــــ اك املشــــل إ ويشــــما تعدا  التفا ي  مابومات عن لنو ي و ب اد عمب ات الشــــ اك املشــــلاد 
 والتزامباإ  ااا املنظمات الثملثا  ا يؤاد من جديد ق مد مبا  ِة املنظمات املشا اد

ويا ض  ذا التف ي  االتتنتاجات والنتانم األتات د امل تخبصد من اعمال الش اك املشلاد ال   
 إ2018ا وي بط الضوك عبى املبا  ات اجلا ي لن  ذ ا   عا  2017ج ت   عا  
 عناص  مف  
 اك املشـــلاد املنة زة   يو  اجملبس التن  ذي ات حي ط عبماع هبذا التف ي  والتاب ص عبى ااشـــود الشـــ 

 إ2018ا  ضمل عن األاشود اجلا ي لن  ذ ا   عا  2017عا  
 

 
  



 DP/FPA/OPS/2018/1 

 

2/20 18-13438 

 

 مقدمة -أوالً  
لواملا ااات مبا  ات الش اك املشلاد جزكاع من األاشود ال  اضوبات هبا وحدات الش اك لدى  -1

األمم املتحدة خلدمات املشــــا يل ج اامم األمم املتحدة ا واند وصــــندوح األمم املتحدة لب ــــاات ومات  
ا واصــــــــــــــبت املنظمات الثملث التزامبا جة اك  ذ  األاشــــــــــــــود من اجا 2017إ و  عا  2011منذ عا  

 مواكمد املما تات التةا يد وحت ني  اعب  د وا اكة الش اك   األمم املتحدةإ
 تةلف من:وجت ي عمب ات الش اك املشلاد من املل عد  من املبا  ات واألاشودا ول -2

االتــتخدا  املتزايد لملل اقات او الافو  الفانمد ال  رم منظمات اا ى لاجاد لممم  ا() 
 ؛“(التااضد)”املتحدة 
 ؛“الواالد ال ن   د”تج ا  واتتخدا  ال اقات مشلاد  ويبد األجا عبى هنم  ب() 
 املتحدة او الش اك منبا؛االتتاااد خبدمات الش اك لدى منظمات اا ى لاجاد لممم  ج() 
 اعمال لااوا د  مس د اا ى مل ش ااك األمم املتحدةا من املل:   () 
 املشا اد   وحدة ش اك مشلاد؛  (1)  
ااشـــــود شـــــ اك مشـــــلاد مل منظمات اا ى )لبا ل املواصـــــ اتا عبى تـــــب ا  (2)  

 املثال(إ
  ا ض لاال ف املشـــــــا يلا تما جو يفد لؤ ي الو و اُت املتةل د من مبا  ات الشـــــــ اك املشـــــــلاد ت -3

مباشـــــــــ ة من املل و و ات مبموتـــــــــدا او جو يفد نّ مباشـــــــــ ة من املل جتن   التاال فإ ويتةل ى حتف ص 
 الو و ات وا ض التاال ف  ا يبد: 

 يا ة الف مد مفاجا املال من املل حت ـــــــــني التخو ط وجتم ل االحت اجات وا صــــــــول  ا() 
 لفد ة عبى الت اوض؛ عبى ر  ضات وحت ني ا

 حت ني التن  ص واالل اح والتخو ط   خمتبف املنظمات؛  ب() 
 ا د من الامب ات املوا يد ولاال ف املاامملت؛  ج() 
 حت ني الاملقات مل املو   ين؛   () 
 لوب ص ت ا ة خما   الش اك ا ضا ا اكع؛  ه() 
 جني الفواي اخلاع؛ “ وحدة الاما   األمم املتحدة”ل ويم م بو   و() 
 إ(1)لبا ل التةا ب واملابومات واخلربات والد وس املتابفد جالش اك  () 

ميان تعا ة رصـــــ م الو و اتا عند االقتضـــــاكا ألعمال املشـــــا يل او األاشـــــود الربا  دإ ويا   -4
 تلك  يا ة الدعم املفدَّ  لبمشا يل والربامم مل حتفُّص الو و اتإ

__________ 

ا شـــباد املشـــليات التاجاد لب ةند لن ـــ ص مشـــليات األمم املتحدة: مشـــليات األمم املتحدة املشـــلاد عبى امل ـــتوى الُفو ي (1) 
ا  جالتن  صا الن خد

 
 إ2015 إ آتا /ما س1-3 ا  ا يد ال   اد امل توىا ال  يص الااما امل
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فد  جشــــةت وضــــل ا   الشــــ اك التااوع   م ااز الاما الاديدة لبمف ات ال ن  ــــ دإ جي ي تح ا  ل -5
قانمد ”  د ا ويو  ا حد ت املنظمات املشــا اد جشــاا مشــل  احت اجات الشــ اك اخلاصــد هبا   شــاا 

صـن اع يتم شـ اا ا عا ة عرب  30   ذ  املما تـدا حد ت الوااالت ااث  من “ موا  االتـتامال املشـل  
ملنظماتإ ولملتـــــتةاجد جشـــــاا اتـــــلال ةد لتو ّ االحت اجاتا وضـــــات الوااالت جشـــــاا مشـــــل  او ا

ال اق د  ويبد األجاإ لو    ذ  االل اقات الوويبد األجا شـــــــــ و اع لااقديد ا ضــــــــا  90حد ت ااث  من 
 يوماع لاا ماامبدإ 20-5ور  ض متوتط مببد ا جنا  مبفدا  

ّم من الافو  -6 ّة   املف   ال ن  ــدا  نا  ا تما  متزايد   تج اك التااوت عبى ج نما يوضــل اث   الاب
الذي يتضـــ     -امل ـــتوى الُفو يإ وينصـــ   اال تما    ااشـــود الشـــ اك املشـــلاد عبى الصـــا د الُفو ي 

عبى جناك الفد اتا ولن ــــــ ص ال ــــــ اتــــــاتا  -‘ لوح د األ اك’جبداع من الببدات لتخذ مبا  ة  30ااث  من 
 دمات االتتشا يدا واأل وات المل مد لت ب ا الامب ات املشلاد وحتف ص النتانمإواخل
ّة و موعد من املنا ل األا ى  -7 ا ت مبا  ة الشــــــ اك املشــــــل  جني الوااالت ت  حتف ص و و ات اب

مم التزا  ج اــامم األ 2018و 2017عبى اوــاح منظومــد األمم املتحــدةإ ولااس املبــا  ات التــال ــد لب لة 
املتحدة ا واند وصــــــندوح األمم املتحدة لب ــــــاات ومات  األمم املتحدة خلدمات املشــــــا يل   عمب ات 

 الش اك املشلاد ومشا اتبا   باإ
 

 أنشطة الشراء المشتركة - 2017أبرز األحداث لعام  -ثانياً  
لب اات ومات  األمم  ا اشا  ج اامم األمم املتحدة ا واند وصندوح األمم املتحدة2017  عا   -8

املتحدة خلدمات املشـــــا يل ت  وجو  مبا  ات وااشـــــود شـــــ اك مشـــــلاد عبى الصـــــا د الااملد  يزيد حةمبا عن 
مب وت  وال إ ويُ ـــتثن من تلك الب ااات املتابفد جالوااالت األا ى ال  ل ـــتخد  ج اامم األمم املتحدة  302

  األمم املتحدة خلدمات املشـــا يل اباناني )عبى النحو الوا   ا واند/ صـــندوح األمم املتحدة لب ـــاات/ مات
إ ولظب  حصـــد (2)  التف ي  ا حصـــاند ال ـــنوي عن ااشـــود الشـــ اك ال  اضـــوبات هبا منظومد األمم املتحدة(

 ا اا إ  1املبا  ات واألاشود املببَّغ عنبا من املنظمات الثملث   اجلدول 
  1اجلدول 

 2017المبّلغ عنها،  أنشطة الشراء المشتركة
  وال  167,004,20 صندوح األمم املتحدة لب اات

  وال  267ا192ا92 مات  األمم املتحدة خلدمات املشا يل

  وال  610ا645ا190 ج اامم األمم املتحدة ا واند

  وال  044ا842ا302 المجموع

__________ 

التف ي  ا حصــاند ال ــنوي عن ي جى مملحظد ات ا قا  الشــ اك التااوع لرباامم األمم املتحدة ا واندا عبى النحو الوا      (2) 
ا ال متثا تــوى  موعد   ع د من ا ةم ا يلان اظ اع لنظم رو ط ااشــود الشــ اك ال  اضــوبات هبا منظومد األمم املتحدة

اما اواح ااشـــــود الشـــــ اك التااوعإ وقد و   ت وحدات الشـــــ اك التاجاد لبماال  الُفو يد موا   املؤتـــــ ـــــد ال  ال لتضـــــمن ا
 لرباامم األمم املتحدة ا واند األ قا   املذاو ة اعمل  جصو ة مباش ةا وجالتان  بد ااث  مشوالعإ
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 التوزيع اإلقليمي لعمليات الشراء المشتركة  
الش اك املشلاد ال  اج يت مباش ة   الربامم واملشا يل واملاال  الفو يد   اا لتض  عمب ات  -9

 إ2017التان التو يل اجلغ ا  هلذ  األاشود   عا   1املنظمات الثملثإ ويبني  الشاا 
 

  1الشاا 
 2017التوزيع اإلقليمي ألنشطة الشراء المشتركة، 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 فـئات مبادرات التعاون   

حةم املبا  ات واألاشود ال  قا  هبا ج اامم األمم املتحدة ا واند وصندوح  2ي صِّا الشاا  -10
و فاع ل ـــــــــتد ااواي من  2017خلدمات املشـــــــــا يل   عا   األمم املتحدة لب ـــــــــاات ومات  األمم املتحدة

عمب ات الشـــــــ اك املشـــــــلادإ وميثا اتـــــــتخدا  االل اقات/ الافو  الوويبد األجا املشـــــــلاد الفانمد ) الواالد 
 إ2017  املاند(   عا   40ال ن   د ( انبب د املشليات املشلاد )

 
  

 %1,16 أوروبا ووسط آسيا %4,8 آسيا

 %3,40 أفريقيا

 %3,5 الشرق األوسط

 %3,23 المقر الرئيسي

 %5,6 أمريكا الالتينية والكاريبي
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  2 الشاا
 2017 مبادرات الشراء المشتركة، حسب نوع النشاط والمبادرة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع العقود التعاونية 

  املاند وجبغت الافو   84 متثا االل اقات الوويبد األجا انبب د ااواي الافو  التااوا د جن ـــــــــــــــبد - 11
   املاند  فطإ 15 التااوا د نّ املتا  ة

  3 الشاا
 2017 مبادرات الشراء المشتركة، حسب نوع العقود التعاونية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * املابومات الت ص ب د نّ متو  ةإ

ســــــــــتخدام العقود / االتفاقات ا
األجـــــل المشـــــــــــتركـــــة الطويلـــــة 

 )"الوكالة الرئيسية"(

 استخدام االتفاقات الطويلة األجل
 ؛“(التعاضد)”أو العقود القائمة لدى منظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة 

 غير ذلك
الســــتعانة بخدمات الشــــراء التي تخ  ا

 منظمة أخرى تابعة لألمم المتحدة

 فريق عمليات الشراء المشتركة

 لألمم المتحدة منظمة أخرى تابعةشتراة من م  
 لحد األدنى من عمليات الشراء المشتركةا

التعاون غير  غير ذلك
 المتكرر

 االتفاقات الطويلة األجل

 مليون دوالر 300

 مليون دوالر 200

 مليون دوالر 100

 دوالرمليون  0
 دوالر 000,500,2 دوالر 164,535,46

880,806,253 
 دوالر
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 الفئات العليا المشتراة من خالل عمليات الشراء المشترك 

 ئات من اصناف ال بل واخلدمات املشلاة من املل عمب ات الش اك املشلاد  10 لتمثا اعبى - 12
يد ومادات االاتبا  وامل ـــــــــــــــتحضـــــــــــــــ ات  6,66) : اخلدمات    املاند( ؛ املادات والبوا   الوب د واملخرب 
ا     املاند(؛ مادات ولو  8,4)  املاند(؛ مادات ولوا   التشـــــــــــــــ  د والنفا وامل ا ص  9,19)الصـــــــــــــــ دالا د 

  املاند(؛ املادات والبوا   الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــ د واملنزل د  4,3)األعمال التةا يد وااللصـــــــــــــــاالت والتانولوج ا 
  املــانــد(؛ املاــدات  9,1  املــانــد(؛ املوا  اخلــا ا واملوا  الا م ــان ــدا والو ح والوقو  ) 2واالتـــــــــــــــتبملا ــد )
  املاند(؛ املادات والبوا   اخلاصد جصناعات  2,0)  املاند(؛ املاواات والبوا    9,0)واأل وات الصناع د 

   املاند(إ 1,0)  املاند(؛ ومادات ولوا   الد اي واألمن وال ملمد  1,0)األ امد والتنظ ف واخلدمات 

  4 الشاا
 2017 فئات من أصناف السلع والخدمات المشتراة من خالل عمليات الشراء المشتركة في عام 10 أعلى

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ذ من مبــا  ات  10اعبى  2يا ض اجلــدول  -13  ئــات من اصـــــــــــــــنــاف ال ـــــــــــــــبل واخلــدمــات   مــا اـُ ــِّ
وااشـــــودا  ا يدل  عبى لنوي الشـــــ اك املشـــــل  جني ج اامم األمم املتحدة ا واندا وصـــــندوح األمم املتحدة 

 إ2017لب ااتا ومات  األمم املتحدة خلدمات املشا يل   عا  
  

67%

20%

5%

3%

2% 2%
1% 0% 0% 0%
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  2 اجلدول
 2017 فئات من أصناف السلع والخدمات المشتراة من خالل عمليات الشراء المشتركة، 10 أعلى

وصـــف ال ئات )مدواد األمم املتحدة املوحدة لبمنتةات واخلدمات 
 م توى اجملموعد املتةاا د( -

)جالدوال (/  2017 ا ةم   عا 
 الن بد املئويد )%(

 %26.5 وال /  048ا114ا56 ال    جالوان ات التةا يد
 %24.9 وال /  069ا532ا52 املادات واملبحفات والبوا   الوب د

 %11.3 وال /  702ا853ا23 ادمات واملك الشحن
 %8.7 وال /  434ا324ا18 وااالت ال   

 %7.6 وال /  273ا967ا15 ادمات ا  اتد األمن د
 %6.2 وال /  977ا996ا12 ادمات النفا جال اك ا ديديد اخل   د

 %5.3 وال /  346ا103ا11 م  ا ص االجتماعات
 %4.5 وال /  712ا478ا9 افا البضانل البح ي

 %2.7 وال /  146ا741ا5 امل تحض ات الص دالا د )ولشما وتانا منل ا ما والبفاحات(
 %2.5 وال /  115ا323ا5 الغا ولني او البنزين

 منافع الشراء المشترك الم علنة 

مدى ااتشــــا  الف مد  2017التاب د املتةنبد املفد  ة املات ــــ  من ااشــــود الشــــ اك   عا  يُوثِّص  -14
الف مد املضا د ”املضا د من املل ااشود الش اك املشلادإ  بنا  ثملثد ااواي من التاب د املتةنبد املفد  ة: 

 ات الشــــــ اك نّ عمب”  املاند من األاشــــــود املشــــــلاد(؛  60ا6“ )من املل ااشــــــود الشــــــ اك املشــــــلاد
“ جتن  التاال ف من املل عفو  مت الت اوض جشــــــةهنا جصــــــو ة مباشــــــ ة”  املاند( ؛ و 20ا1“ )املتا  ة

 إ2017  املاند(إ وال ميان حتديد ا ض التاب د ال نويد الدق ص ام  اع لاا   19ا3)
الشــ اك املشــل إ   د اما و   وصــ س تــاجفاعا  نا  عد  من املنا ل الناجتد عن مبا  ات وااشــود  -15
ا قد  ج اامم األمم املتحدة ا واند وصــــندوح األمم املتحدة لب ــــاات ومات  األمم املتحدة 2017عا  

 (إ5خلدمات املشا يل ج ااات ل ص ب د عن ااواي املنا ل املات بد من عمب ات الش اك املشلاد )الشاا 
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  5الشاا 
ابند عا  

ُ
  2017حصد ااواي املنا ل امل

 )جالدوال (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوق األمم المتحدة العالمية
املتحدة مبن  حص  اول ال ــــــوح لتو يد مشــــــلياااا  ا يضــــــمن املنا  ــــــد امل توحد التزمت األمم  -16

وا اصـــــــــافإ ولظا تـــــــــوح األمم املتحدة الاامل د مو  اع ق  ماع من موا   الشـــــــــ اك عرب ا الات جملتمل األمم 
 املتحدةا تت لت   جملتمل املو   ين الااملد من ذاع ت  مشليات األمم املتحدةإ

ا شـــــبدت ل ـــــة ملت 2013ملح مشـــــ وي تصـــــملت تج اكات ل ـــــة ا الباناني   عا  منذ ت  -17
 (إ 2013  املاند منذ عا   416الباناني   قانمد توح األمم املتحدة الاامل د  يا ة جبغت )

  املاندا تت ل ةا ااث   267 ا  عد  الباناني امل ة بني   توح األمم املتحدة الاامل د جن بد  -18
إ واملل ال ــــنوات ال ــــاجفدا  ا ت ل ــــة ملت الباناني من الببدات 2017جانل   عا   150ا000من 

النام د والببدات ال  مت  اقتصـــــا ااا مب حبد ااتفال د عن عد  ل ـــــة ملت الباناني من الببدات املتفدمد:   د 
مم املتحدة   املاند من ا ــــــــبد الباناني امل ــــــــةبني   قاعدة ج ااات تــــــــوح األ 67ا لاو ات 2017عا  

 8ا578ا ُاشـ  وو 2017الاامل د من الببدات النام د والببدات ال  مت  اقتصـا ااا مب حبد ااتفال دإ و  عا  
   املاند مفا اد جالاا  ال اجصإ 17تعملت ش اك عبى موقل توح األمم املتحدة الاامل دا جزيا ة جبغت 

 
 المتحدة العالميةاتفاقات طويلة األجل متاحة في سوق األمم 

لُاز  منظمات األمم املتحدة التااوت من املل لبا ل واتتخدا  ال اقات  ويبد األجاإ ويتض   -19
تلك من التزايد املو   لاد  منظمات األمم املتحدة ال  وضــــــات ال اقات  ويبد األجا جي ي لبا هلا عرب 

د األجا تا يد امل اول ومتاحد   توح األمم ال اق د  ويب 502توح األمم املتحدة الاامل دإ و نا  اآلت 
املتحدة الاامل دا ولغود  موعد واتــــــــــاد من شــــــــــ ان  ال ئاتإ و و واقل ياز  التااوت جني منظمات األمم 

 إدارة مخاطر الشراء بصورة أفل -

ي الححتححقنحححححطحح  وا تنححححححا  والححتححخححطححطححط -  تححّنحححححس
 في مختلف المقظمات

ديي، مثل فتور العطاءات -  تّنطي العالقات مع المورس

 زيححادة المطمححا ممححابححل المححال   الوفورات مي خالل -
 .الخصومات بالجملا وقدرة التفاوض

 “وّححدة العمححل في اامم المتّححدة”ترويج مفهوم  -
 لدى المطاع الخاص

 تخفطض تكالطف العملطات والمعامالت الموازيا -

 تبححادل التجححارل والمعلومححات والخبرات والححدرو  -
 المتعلما بالشراء

 مليون دوالر 0 مليون دوالر 50 مليون دوالر 100 مليون دوالر 150
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املتحدة األا ىا ويُت   االتـــــــــــتخدا  ال اال ملوا   الشـــــــــــ اكا ويُ تـــــــــــد األتـــــــــــس لتحف ص الو و ات وجتنُّ  
 التاال فإ

ثا اللا ز األتــاتــد ألمااد تــوح األمم املتحدة الاامل د   مواصــبد االتــت ا ة ا مت2018  عا   -20
لووي  م ـــــا   2018من اخلاصـــــ د الو    د لبم زات الفانمد وا انباإ جا ضـــــا د ت  تلكا تـــــ شـــــبد عا  

ل ة ا حمد  ح   ال بلا ومن شةاس ل ب ا ل ة ا الباناني لب بل واخلدمات املتخصصدإ وجي  ات 
الك املو   وت ماايّ التة  ا والتف  م الاال د وات ياوت قد ج ى التااما مابم تـاجفاع اا ج اظا  ي ـتو   ؤ 

توح األمم املتحدة الاامل دإ تتشما  ذ  ال بلا   املفا  األولا منتةات نذان د مثا ا بوب وا بوب 
ات اجلويد ومنتةات احملضــــــــ  ةا وميان لوتــــــــ ل اواح  ذ  ال ــــــــبل لتشــــــــما األصــــــــناف املافدة مثا الامب 

 امل تحض ات الص دالا دإ 
تــــ تواصــــا لوج س ل ا ز ااع عبى لووي  تماااات الواجبد الب ن د لبنظا  من اجا  يا ة ل  ــــّ  -21

لااما موقل الشـــ اك ا لالوع لممم املتحدة مل اُظم رو ط موا   املؤتـــ ـــدا هبدف  يا ة امتتد عمب ات 
 الش اك وتاوا ات الاواكاتإ

 تخدا  املتزايد الل اقات  ويبد األجااالت
يتزايد اتـــــــــــــــتخدا  ال اقات  ويبد األجا جا   ا   ااا  وان  الشـــــــــــــــ اك   األمم املتحدةا ح    -22

 ارذت الوااالت ما يبد:
اتـــــــــــــــتخدا  ال اقات او عفو   ويبد األجا رم منظمد اا ى من منظمات األمم   ا() 
خل ض التاال ف ا  ا يدا او لملتـــت ا ة من اتـــاا  ل ضـــ ب د متحففد  املعا “(  هنم التااضـــد)”املتحدة 

 او لملتت ا ة من اخلربة ال  اات بتبا املنظمد األا ى   ش اك  موعات تبا د ما ند؛ 
  عمب د مشـــــــــــلاد اللتماس ع وض ) هنم الواالد ال ن  ـــــــــــ د (إ  ح ثما لتابص  التااوت ب() 

الواالد ”مشا يل الش اك جةصناف تات صبد وث فد جواليد تحدى املنظماتا  إت تعواك لبك املنظمد م از 
تــ زيد حت ــني عمب د الشــ اكإ وي ــتخد   ذا النموتج لتوح د احةا  املشــلياتا ومن   حتف ص “ ال ن  ــ د

ادالت واتــــاا  قد ال ل ــــتو ل منظمد واحدة ات حتصــــا عب با من لبفاك ا  ــــباإ وميان هلذا النموتجا م
   هنايد املوافا ات يفبا اوجس الفصو  وخي ف ع ك الاما عن يل ل املنظمات املشا ادإ

 
 نهجا " الوكالة الرئيسية" و" التعاضد"  

تما جنبم  الواالد ال ن  ـــــــــــــ د   2017  عا  اتــــــــــــــتااات نالب د املبا  ات واألاشــــــــــــــود التااوا د  -23
حصم ال ئات املختب د  5و 4  املاند(إ ويبني  اجلدوالت  18ا5  املاند( او جنبم  التااضد  ) 39ا7)

 لب بل واخلدمات   مبا  ات و ا تات عمب ات الش اك املشلاد  ذ إ
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  4اجلدول 
 2017 الوكالة الرئيسية"، نهج”أكبر فئات السلع والخدمات المشتراة باستخدام 

 2017 الحجم في عام “نهج الوكالة الرئيسية” -الفئات 
 )بالدوالر(

  وال  058ا069ا53 ال    جالوان ات التةا يد

  وال  626ا465ا17 ادمات واملك الشحن

  وال  541ا690ا12 ادمات النفا جال اك ا ديديد اخل   د

  وال  853ا457ا9 افا البضانل البح ي

  وال  369ا084ا8 وااالت ال   

  وال  211ا359ا4 قاعات االجتماعات او املآ ب

  وال  794ا713ا2 تجيا  ال ان

  وال  500ا075ا1 ادمات اللل   ل حملت

  وال  479ا882 ال نا ح وال ان وم ا ص االجتماعات

  وال  757ا769 ادمات ا  اتد األمن د

  5 اجلدول
 2017 ،“نهج التعاضد”والخدمات المشتراة باستخدام أكبر فئات السلع 

 2017 الحجم في عام “نهج التعاضد” -الفئات 
 )بالدوالر(

  وال  330ا352ا5 ال    جالوان ات التةا يد

  وال  351ا173ا5 وااالت ال   

  وال  000ا475ا3 امل تحض ات الص دالا د )ولشما وتانا منل ا ما والبفاحات(
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  وال  385ا296ا3 واملبحفات والبوا   الوب داملادات 

  وال  013ا194ا3 ت ا ات تت شن وانن

  وال  857ا194ا6 اجبزة الامب ول 

  وال  000ا000ا2 م ابات الفتال املد عد

  وال  377ا677ا1 الشاحنات اخل   د او ال  ا ات ال جاع د الد ل

  وال  178ا234ا1 ت ا ات ا تااف

  وال  540ا172ا1 املد  عدال  ا ات 
  
الِفَرق الَمعنية بعمليات الشـــــراء المشـــــتركة، التعاون الرســـــمّي والحد األدنى من عمليات الشـــــراء   

 المشتركة
تت ل تـــ م عمب د الشـــ اك املشـــلاد حمب اع جواتـــود   يص ما   جامب ات الشـــ اك املشـــلاد او املوحَّدةا  -24

او عن   يص ااشـــود التزو   التااوا دا يضـــل األتـــس المل مد لتحديد   ح جديدة متاِّن عمب د الشـــ اك من 
  احت اجات الشـــ اك املشـــلاد جني مواصـــبد تضـــا د ق مد ت  الربامم واملشـــا يلإ ومن املل  ذ  الِ   حا حُتدَّ 

ا اعبن 2017الوااالت عبى الصا د احملبدا ولوضل اوط الاما لتن  ذ ااشود التزو   املشلادإ و  عا  
ج اامم األمم املتحدة ا واند وصــــندوح األمم املتحدة لب ــــاات ومات  األمم املتحدة خلدمات املشــــا يل 

اشـــــــود ال  لنووي عبى عمب ات شـــــــ اك مشـــــــل  او لااوت   مب وت  وال    األ 45عن حةم يزيد عن 
 وضل املواص ات وااشود االتتاااد مبصا   ا مدا إ 

يشّ ا د األ ىن من عمب ات الش اك املشلاد ت  األاشود ال  ميان االضوملي هبا مااع اشاا  -25
لبا ل املواصـــــــــــــ ات او وضــــــــــــل من اشـــــــــــــاال لااوت األمم املتحدة لتو ّ التاال ف واجلبو ا مبا   تلك: 

مواص ات مشلادا او ااشود التزو   املشلادا او املشا اد   حبفات جتا يد متاد ة الوااالتا او التااوت 
ا اعبن ج اامم األمم املتحدة 2017  عمب ات الشـــــــ اك املنخ ضـــــــد الف مد لبمتوببات املشـــــــلادإ   عا  

األمم املتحدة خلدمات املشــــــا يل عن حةم يزيد عن  ا واند وصــــــندوح األمم املتحدة لب ــــــاات ومات 
 مب وت  وال  لماشود ال  لنووي عبى ا د األ ىن من عمب ات الش اك املشلادإ 16
 
 االستعانة بخدمات الشراء لدى منظمات أخرى  

من املناتـــ  او الضـــ و يا   عد  من املواقل والظ وفا ات لشـــلي منظمد مباشـــ ةع من منظمد  -26
اا ى لاجاد لممم املتحدةا او لوب  ت  منظمد اا ى لاجاد لممم املتحدة تج اك جاض ااشـــــــود الشـــــــ اك 

تو   هلا واليد او جالن اجد عنباإ يُاد هنم الشــ اك املشــل   ذا م  داع عبى وجس اخلصــوع ملشــليات ال ئات ل
 اربة مالف هبا او موا   متاحد لش اك تبل او اشغال او ادمات ما َّندإ 
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ا اعبن ج اامم األمم املتحدة ا واند وصـــــندوح األمم املتحدة لب ـــــاات ومات  2017  عا   -27
لممم  األمم املتحدة خلدمات املشـــــا يل عن حاالت ج ى   با الشـــــ اك جاالشـــــلا  مل منظمد اا ى لاجاد

املتحدةا او عن   يص ادمد الشــــ اك ال  رم لبك املنظمدإ ومن ح   ا ةم النفديا شــــا ا تلك ما 
 مب وت  وال  من حةم املشلياتإ 56يزيد عن 

 
 الخدمات اللوجستية العالمية من طرف ثالث   

مم املتحدة يشـــــا ا ج اامم األمم املتحدة ا واند وصـــــندوح األمم املتحدة لب ـــــاات ومات  األ -28
خلدمات املشــــــــا يل جزكاع من عمب د مناقصــــــــد لااوا د خلدمات لوج ــــــــت د عامل د من   ف ثال  لفو    با 

ا ويتوقل ات لاتما   النصــف 2015ال وا  ـــف مببا  املنظمد ال ن  ـــ دإ وقد جدات  ذ  الامب د   عا  
وتـوف ُل ـتخد  اتانم  ذ  الامب د  إ ومت لبا ل النتانم مل يل ل الوااالت املشـا اد2017الثاع من عا  

لب ـــــنوات الثملث املفببدإ وينبغد ات لؤ ي االل اقات الوويبد األجا اجلديدة ت  حت ـــــني التةا ة وتماات 
اال ملي عبى الشــــحنات؛ وجاا امل ــــاكلد ااث  وضــــوحاع؛ وحت ــــني الشــــ ا  د عن   يص تــــ اتــــد  الاتاب 

 ات ا اك اتات د موحَّدة   يل ل املنظمات املشا ادإامل توت ؛ وحت ني ت ا ة األ اك من املل مؤش  
جدا صــــندوح األمم املتحدة لب ــــاات   اتــــتخدا  اخلدمات البوج ــــت د الاامل د من   ف ثال   -29

) التااضـــد  جشـــةت االل اقات الوويبد األجا ال  ااشـــة ا ج اامم األمم املتحدة ا واند(   منتصـــف عا  
تااوت عبى ال واند التال د )ا( يتمتل واملك الشـــــحن   ت ا  االل اقات ا وحصـــــا من املل  ذا ال2017

الوويبد األجا املشلاد جفد ة عبى لغو د  موعد واتاد من الوجباتا مبا   تلك الببدات نّ ال احب د 
املافدةا وادمات الشـــحن ال  ق لفد  تل با ادمات من شـــ اات الشـــحن اخلاصـــد جالشـــ اات املصـــناد؛ 

ن لوااالت شــــحن البضــــانل   ت ا  االل اقات الوويبد األجا لرباامم األمم املتحدة ا واند ات )ب( ميا
لفد   موعد واتـــاد من اوال الشـــحن )الشـــحن البح ي والربي واجلوي( لتماني صـــندوح األمم املتحدة 

يد  وال ـــــــا لب ـــــــاات من لبب د االحت اجات اخلاصـــــــد لبمتبفني ال ن  ـــــــ ني لبصـــــــندوح الااملد ملاا حد ا 
واململ يا )الصــندوح الااملد(؛ )ج( واأل م من تلكا حصــول الصــندوح عبى و و ات   لاال ف الشــحن 
البح ي جالن ــــــبد لبشــــــحنات تات الف مد الاال دا ح   يبز    ت عواكات ثااويد لف م الشــــــحن ال  لزيد 

جا لرباامم األمم املتحدة  وال إ وقد ا ى اتــتخدا  واملك الشــحن لملل اقات الوويبد األ 50ا000عن 
 وال  لصـــــــندوح األمم املتحدة لب ـــــــاات   ا جل شـــــــحناتا و و ما  217ا500ا واند ت  لو ّ مببغ 

  املاندا مفا اد جالا وض املفدمد من الشـــ اات  28ميثا و و ات   لاال ف الشـــحن جن ـــبد وصـــبت ت  
 املصناد ال  لبفتبا من واملك الشحن اخلاصد هباإ

  
 2018أهّم األنشطة الجارية في عام  -لثاً ثا 

 االتفاق الطويل األجل المشترك لخدمات تكنولوجيا المعلومات  
يشــــما االل اح الوويا األجا مل متاب دي جتم ل الشــــحنات    ال لانولوج ا املابومات ال   -30

ّاع من مادات وادمات ااشـــةاا وحدة ادمات املشـــليات التاجاد لرباامم األمم املتحدة ا واند او اقاع اب
لانولوج ا املابوماتا تت ثبت ات لاب د التةم ل ُيضــ د ق مد تات صــبد وخي ف املخا  إ ويشــا ا تلك 
ّة   التااما مل الوببات النموتج د من املاال  امل داا د واملشــــا يلإ وقد ُوضــــل االل اح الوويا   اندة اب

اب االل اح الوويا األجا الذيا   ت ا  تــــــفف اتــــــاا  األجا ل شــــــما املناقصــــــات الثااويد جني اصــــــح
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و  وف االل اح الوويا األجاا ثبت ااس وتــــ بد  االد وتــــ ياد لضــــمات لوا   األصــــنافا وا صــــول عبى 
اعبى جو ة جة ضـــا األتـــاا  لاا مشـــ وي حمد إ ي ـــتة   اصـــحاب االل اح الوويا األجا ملواصـــ ات 

دات لانولوج ا املابوماتا والتااماا واخلدمات املبن د متاب دي جتم ل الشـــــــحنات املتخصـــــــصـــــــني   ما
ولوصـــــ ا الشـــــحنات ت  الوجبات الصـــــابدا ح   يُوب  منبم   اثّ من ا االت تجيا  شـــــ يك لتفدمي 
أل ج اامم األمم املتحدة ا واند  ذ  االل اقات  ويبد األجا  ادمات الدعم حتت م ـــــؤول تبمإ وقد  تـــــ 

 حدة لب ااتإواُل حت لصندوح األمم املت
 
 العمليات المشتركة لشراء الَمركبات بواسطة عدة وكاالت تابعة لألمم المتحدة  

 ابات  -31
 
قا  ج اامم األمم املتحدة ا واند املناقصـــــــــد التنا  ـــــــــ د الدول د املشـــــــــلاد املان  د جشـــــــــ اك امل

ج اامم األنذيد الااملدا  جاالشـــلا  مل صـــندوح األمم املتحدة لب ـــااتا واذلك -ملنظومد األمم املتحدة 
ومنظمد األمم املتحدة لبو ولد )ال وا  ـــــف(ا وم وضـــــ د األمم املتحدة لشـــــؤوت الملجئنيا منظمد األنذيد 
والز اعد لممم املتحدةا واالد األمم املتحدة  ناثد ولشــــــــــــغ ا الملجئني ال ب ــــــــــــو ن ني   الشــــــــــــ ح األ ىن 

عفداع مل ش اد ا  ات ولويولا  11دإ وات  ت الامب د عن لوق ل )األوا وا(ا واملنظمد الاامل د لم صا  اجلوي
 اباتا جةتــــــــــــــاا  مضــــــــــــــمواد ح  عا   22و و   و ينو وا ا و  واداي لنحو 

 
ومتاحد  2020  ا اع من امل

جلم ل وااالت األمم املتحدةإ واج   ج اامم األمم املتحدة ا واند  ذ  الافو ا جف مد تــــــنويد لفدي يد لببغ 
مب وت  وال  تضـــا  د تـــنوياع لفول  20 وال  عبى مدى مخس تـــنوات لبم ابات اخل   د ووو  مب وت 80

الغ ا  وادمات الدعمإ ومتثا الافو  و و ات  انبد   لاال ف املاامملت والوقت  ضـــــــــــــملع عن لوا   عدة 
 ا ا ات لش اك امل ابات  ااا منظومد األمم املتحدةإ

 
التعاون في إدارة األســــــطول واالتفاقات الطويلة األجل لتتبع الســــــيارات واالســــــتخدام المشــــــترك   

 للسيارات  
لااوت ج اامم األمم املتحدة ا واند وصــــــــــندوح األمم املتحدة لب ــــــــــاات ومنظمد األمم املتحدة  -32

 ابات ول
 
اف ببا وال  اثبتت  انداا لبو ولد )ال وا  ــف(   وضــل ال اقات  ويبد األجا   ا ة ألتــوول امل

  اباتإ وا  ذت الوااالت الثملث ايضاع 
ّة لاثّ من املاال  الُفو يد وات  ت عن و و ات   ت ا ة امل الاب

االتـــــتخدا  املشـــــل  لب ـــــ ا ات   مخ ـــــد ماال  ُقو يدا  ا اتـــــ   عن حتف ص مااتـــــ  ااجتد عن  يا ة 
 الا اكة   ت ا ة األتوولإ

 
 صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالميالتعاون بين   

ا اعبن صـــــــــندوح األمم املتحدة لب ـــــــــاات عن مبا  ة لااوا د مل ج اامم األنذيد 2017  عا   -33
الااملد جتمل جني اربة الصـــــــــندوح   شـــــــــ اك لوا   الصـــــــــحد ا جناج د والف ا ة البوج ـــــــــت د لرباامم األنذيد 

  حزي ات/يوا و “ تقامد الشــــــ ااات من اجا حتف ص اتانم   تــــــب ــــــبد ا مدا ”الااملدإ واُ بفت مبا  ة 
 هبدف حتف ص و و ات   ا ةم تات من اد متبا لدإ 2016
مسحت املبا  ة التة يب دا ال   ازت عبى األاشـــود التمب ديد ل ـــب ـــبد ا مدا ا لرباامم األنذيد  -34

جبداع جت يب اع  20ات امل تـــبد من صـــندوح ال ـــاات ت  الااملد جدعم ولنظ م البوج ـــت ات لاد  من الشـــحن
 اات يصا    الغال  الوصول تل با وااات نّ تاحب دإ
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وما جاد ا ت  اتـــتاشـــاف  2018ادف امل حبد الثاا د من املبا  ةا وال  تـــتتواصـــا  وال عا   -35
لااملدا مبا   تلك التوتــل  االت جديدة لبتااوت جني صــندوح األمم املتحدة لب ــاات وج اامم األنذيد ا

   األاشود  ااا الببد ح   لتات الاديد من ال  ع لتوح د الامب اتإ 
 
 تعزيز القدرات في مجال الشراء  

س  ج اامم األمم املتحدة ا واندا جالتااوت مل مؤتــــــ ــــــد التة  ا ال اندة   الصــــــناعدا و د  -36 اتــــــ 
 لبتة  ا مصــــــمماع اصــــــ صــــــاع ملشــــــليات ج اامم األمم املتحدة املابد املاتمد لبمشــــــليات وا مدا ا ج اا اع 

مل االمتثال التا  ملاايّ التة  ا  4و 3و 2ا واند/املابد املاتمد لبمشــــــــــليات وا مدا  من امل ــــــــــتويات 
الــدول ــدإ واُل   الرباــامم جلم ل واــاالت األمم املتحــدةا وا اومــاتا واملنظمــات نّ ا اوم ــد من اجــا 

جل املب  عبى و   د الشــــــــــــــ اك   منظومد األمم املتحدة والفواي الاا إ ولبف ى ج اامم األمم تضــــــــــــــ اك الوا
املتحدة ا واند/املابد املاتمد لبمشـــــــليات وا مدا ا جانزة االمت ا  األو وج د ل ـــــــب ـــــــبد ا مدا  والتووي  

دة جوانز اا ى لا مي د   (ا من جني ع2016(ا وجانزة ال انزين   املشــــــــــــــليات الاامل د )2012املب  )
ا لبحاومات   لن  ذ ج امم لنم د   ال الصـــــــــناعدإ وج اامم األمم املتحدة ا واند  و الشـــــــــ يك امل ضـــــــــ 
الفد ات    ال الشــــــ اك الامومدإ وقد تــــــبص لن  ذ ج امم التد ي  ومن  الشــــــبا ات عبى اواح واتــــــل 

ّياا ن اااا ج جا وسا ل ين دا  ولوجانوا اما ي ـــــــتاد  وعبى م ـــــــتوى الببد    ال الشـــــــ اكا   اا من ل ب
إ ولشــــــما  ذ  التداملت ايضــــــا لنف   تــــــ اتــــــات 2018مزيد من الببدات لتبفد الدعم املماثا   عا  

وتج اكات الشــــــــ اكا وتعا ة اهل ابد املؤتــــــــ ــــــــ دا وتج اك تصــــــــملحات    ال الشــــــــ اك الامومدإ و  عا  
مو  اع    651مو  اع لدى ا اومات الشــــــــــــ يادا و 887واند ا   َّب ج اامم األمم املتحدة ا 2017

مو  ـــاع   الرباـــامم ا وـــاند من املل الـــدو ات التـــد يب ـــد ال  يفـــدمبـــا الرباـــامم  386األمم املتحـــدةا و
  املاند مفا اد جاا   23ا واند/املابد املاتمد لبمشـــــــــــــــليات وا مدا إ و ا  من  الشـــــــــــــــبا ات جن ـــــــــــــــبد 

 ت   يا ة الوب  عبى  ذ  اخلدماتإ ا  ا يش2016ّ
 
 التعاون مع شركاء من خارج األمم المتحدة  

تت    يص رو ط ا مدا ات املن فد  و   يص مشل  جني املنظمات يفو   صندوح األمم املتحدة  -37
مدا ات مبشا اد ش اد جوت تنوا وتب بد ا  -لب اات والواالد األم يا د لبتنم د الدول دا وياما ال  يص 

ت ا ة املشـــــليات والتو يداتا ومبا  ة اب نتوت لتو ّ تـــــبا ال عايد الصـــــح دا والتحالف  -الصـــــح د الاامل د 
ملنل ااتملل لوا ت خمزوت ال ـــــبل األتـــــاتـــــ د   لنظ م األتـــــ ة عن  -من اجا تمدا ات الصـــــحد ا جناج د 

ن ـــ ص الشـــحنات ورصـــ م املوا     يص اتـــتخدا  ج ااات ومابومات تـــب ـــبد التو يد املشـــلاد لتح ـــني ل
ا ااصــــــــــد   ما يتابص جتن ــــــــــ ص مواال 2017 ااا الببدات و  ما ج نباإ وواصــــــــــا ال  يص عمبس  وال عا  

ا مــا تي األابوجــد الواحــدة واألابوجتني الفــاجبــد لبز ي ومواال ا مــا عن   يص ا فن ملــدة ثملثــد اشـــــــــــــــب إ 
 12ا4د اجلبو  املبذولد لتةمني متويا تضـــــــــــــــا  جف مد و وال الاا ا  عم   يص رو ط ا مدا ات املن ـــــــــــــــف
جبداع من اجا جتن  ا ا  املخزوت مل ا  ع ايضــــــــا  14مب وت  وال  لشــــــــ اك منتةات لنظ م األتــــــــ ة   

عبى رصــ م اي تماااات نّ م ــتخدمد )ومثملع ج ــب  تلغاك  ببات(  و اع ت  الببدات األشــد احت اجاع 
و وث ص مل الش اد الصاااد ملاال ا ما تي األابوجد الواحدة من اجا ا الد هلاإ وعما ال  يص ايضا عبى و

التو يل الاا ل لوتــــانا ا ما الُغ ا املز وعد/اخلاصــــد جالتد ي  التــــتخدامبا   لد ي  الاامبني   اجملال 
 الصحد  ااا الببدإ
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 1ا8 ما يفد   جنحو تـــــــاعدت األعمال ال  قا  هبا   يص رو ط ا مدا ات املن ـــــــفد عبى لو ّ -38
مب وت  وال  من الوببات عن   يص التوصــــ د جإلغاك او ر  ض الوبباتا   حني لةا ت  ببات تضــــا  د 
جف مد مب وت  وال  ملنل ل اقم املخزوت  ااا الببداتإ والاحت الو و ات والتمويا ا ضـــــــــــــــا  الذي قدمس 

 ل محا تضا  د ملدة تنتنيإ ممليني وت بد من 7  يص رو ط ا مدا ات املن فد لو ّ 
تـــــــــــ واصـــــــــــا ال  يص الاما عبى حتف ص  د س املتمثا   حتف ص مزيد من  2018عبى امتدا  عا   -39

الا ـــاكة وا ـــد من املخـــا   امل لبوـــد جـــا مـــدا ات الاـــامل ـــد جلم ل الربامم ال  لتبفى الـــدعم من ال ـــــــــــــــبل 
وع عبى وضـــــل اوط لبتنبؤات وا مدا اتإ األتـــــاتـــــ د لتنظ م األتـــــ ةا من املل الاما امل ـــــتم  والتاا

وتــــوف يفو  ال  يص عمب د التواصــــا مل املنظمات األا ى والشــــ اات املصــــناد ملااجلد قضــــايا حمد ة لؤث  
عبى لوا   منتةات لنظ م األتــــ ة والوصــــول تل باإ ويبني   ذا املشــــ وي ات التااوت ال يفتصــــ  عبى حصــــ  

مثال عبى اثّ من اوجس التااوت مل شـــــــــ ااك آا ين من اا ج األمم التااوت  ااا األمم املتحدة؛ جا تاس 
 املتحدةإ 

لزيد الشـــ ااد جني الصـــندوح الااملد وصـــندوح األمم املتحدة لب ـــاات من تمااا د ا صـــول عبى  -40
ّوس افم املناعد البش يد ا لفويد الواق ات الذا يد واألاثويدا ال  لظا  عنص اع اتات اع   ج امم الوقايد من  

األث إ ولضل الش ااد اولويات اتلال ة د مشلاد وربص ج ئد ميان   با لبصندوح الااملد وصندوح األمم 
املتحدة لب ــــــــاات مااع ات حيففا احةا  اارب لبمشــــــــليات وجةتــــــــاا  اقا ومواع د ل ــــــــب م اتــــــــ يإ وهبذ  

ّوس افم املناعد البش يد/ ا يد  ت  اقصى حد  الو يفدا لتوتل تبا ا صول عبى املنتةات املتابفد ج 
ا حصا املتبفوت من الصندوح الااملد   2017 ان جالن بد لمشخاع الذين حيتاجوت تل باإ و  عا  

 ممليني  وال إ  10جبداع عبى واق ات تا يد وااثويد وموا  ُمزل فد ل وح ق متبا  42
ج اامم األمم املتحدة ا واندا   عامد   ت ا  املن  املفدمد من الصــندوح الااملدا ال  يدي  ا  -41

ّوتات الن أل  29ا6ا لولدت و و ات جبغت 2017و 2016 مب وت  وال    ش اك الافاقّ املضا ة ل 
الاا ــــــــــــــد ات ةد لتخ  ض لاال ف الوحدة مفا اد جال ــــــــــــــند ال ــــــــــــــاجفدإ ويُاا  اتــــــــــــــتثما   ذ  الو و ات 

او لتازيز ااظمد تـــــــــــب ـــــــــــبد التو يد الو ن دإ   د التـــــــــــتخدامبا    عم  يا ة لغو د اخلدمات الصـــــــــــح د 
م  ص  500مب وت  وال  ام ياد لنحو  13ا4 ميباجويا وا ص الصـــندوح الااملد عبى اتـــتثما  مببغ جف مد 

صـحد )الواقد الشـم ـ د من اجا مناصـ ي ال عايد الصـح د( جاالعتما  عبى الو و ات ال  حففبا ج اامم 
ّوس افم املناعد البش يدإاألمم املتحدة ا واند عند ش ا  ك عفاقّ  

 
 التعاون بين صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

املل ال ـــــنوات الفب بد املاضـــــ دا اثف صـــــندوح األمم املتحدة لب ـــــاات وج اامم األمم املتحدة  -42
  د   اتتخدا  ادمات االل اقات الوويبد ا واند لااوهنما    ال عمب ات الش اكإ ولتمثا الف مد ال ن 

األجا مل مؤتـــــــــــ ـــــــــــات جتم ل الشـــــــــــحنات    ال لانولوج ا املابومات لرباامم األمم املتحدة ا واند 
(ا ال  جن  صـــــــندوح األمم املتحدة لب ـــــــاات   لن  ذ ا عبى مدا  ال ـــــــندا  ا 29املوحدة )ااظ  ال ف ة 

ٍّ من امل وا  إ ولتاوت اخلب  د ال  جي ي   ت ا  ا لو ّ املوا   من شــفني: اوالعا ا ى ت  لو ّ املنظمد لاث
ألت لصــــم م االل اح الوويا األجا ا  ــــس م ت  بو يغود اواقاع واتــــااع جداع من الاناصــــ  ال  ال لفتصــــ  
عبى مواصـــــــــــــ ات البند جالضـــــــــــــبطا وجالتان يُغ  عن تج اك عمب د ماتمبد اجلواا  لامب د الشـــــــــــــ اك ابما 

تب ت مواصـــــــــــــــ ات البند قب ملعإ وثاا اعا ألت االل اح الوويا األجا يتوب    ت عواكات ثااويد لاا اا
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 ب ا يؤ ي تلك ت  لةمني ا ضــــــــــــا األتــــــــــــاا  املماند   اي وقت من األوقاتإ ويتو   تــــــــــــوح األمم 
ة اال اح  ويا لف  م مدى تمااا د تلاحد  ذا االل اح الوويا األجا لممم املتحد تآلاملتحدة الاامل د ا

ّاع اارب   ال ــــــــــــــوح مفاجا مو   ي  األجا ملادات لانولوج ا املابوماتا ومن شــــــــــــــةاس ات مين  املنظمد لةث
املابوماتإ وعملوة عبى تلكا وا ص صــــــــــندوح األمم املتحدة لب ــــــــــاات وج اامم األمم املتحدة  انولوج ال

اض الافو  ال  يدي  ا ج اامم األمم ا واند عبى اتــــــــــتاااد املاال  الفو يد لبصــــــــــندوح خبدمات اتــــــــــتا  
جلات اتتا اض ااصد  شاكاملتحدة ا واندإ وجا ضا د ت  لو ّ املوا  ا وح   لن يضو  الصندوح ت  تا

جس   اا جبد ولووي  منصـــــد لتانولوج ا املابومات لملضـــــوملي هبذ  املبمدا  إت  و   د جلند االتـــــتا اض 
ا واند   الببدات من شــــــةهنا ات ل ــــــا م   حت ــــــني لبا ل املابوماتا عرب امل ازيد لرباامم األمم املتحدة 

 البمل إ ااوااالت األمم املتحدةا حول حالد املو     ا
 
 في ممارسات الشراء المستدامة بين الوكاالت التشار ك  

اع د ياما ج اامم األمم املتحدة ا واند جنشــــــــــــال عبى لازيز االتــــــــــــتدامد االقتصــــــــــــا يد واالجتم -43
والب ئ د    ال عمب ات الشـــــــــــــــ اكإ ولدعم  ذا الرباامم ا قد   الرباامم عد ة حبفات عما لد يب د حول 

ت  وااالت األمم املتحدة وا اومات الشـــــــــــــــ ياد   مواقل متاد ةإ “ املشـــــــــــــــليات الاامد امل ـــــــــــــــتدامد”
ت اخلاع جرباامم األمم واالتـــــتدامد  د ايضـــــاع احد عناصـــــ  املنا م األتـــــاتـــــ د   ج اامم من  الشـــــبا ا

إ وجذلك  إت  ج اامم األمم 4و 3و 2املتحدة ا واند/املابد املاتمد لبمشـــــليات وا مدا    امل ـــــتويات 
 و ة ا  اة واملشـــــــليات امل ـــــــتدامد    لتاال فاملتحدة ا واند يُنشـــــــم هنةاع مت ـــــــفاع عبى اواح املنظومد 

ت التد يب دا ومت لد ي  يل ل  ا تـــــد عمب ات الشـــــ اك البالغ منظومد األمم املتحدة من املل  ذ  الدو ا
لبتد ي  عبى لوب ص  2017شــــــــــخصــــــــــاع الذين شــــــــــا اوا    ذ  الدو ات التد يب د   عا   651عد  م 

عمب ات الشــــ اك اخلاصــــد هبمإ وجا ضــــا د ت  تلكا ا  ج ج اامم   منبة ات لفدي  لاال ف  و ة ا  اة 
ماــايّ االتـــــــــــــــتــدامــد مبــا   بــا متاني امل اة    بــ  الا ض املنف   والــدعوة لتفــدمي األمم املتحــدة ا وــاند 

عواكاتإ وقد ج ى لبا ل  ذ  ا جنا ات اةزك من م ــــــــامات ج اامم األمم املتحدة ا واند   وضــــــــل 
 امل توىإ  امل تدامد من قبا   يص الاما املا  جاملشليات امل تدامد لبةند ا  ا يد ال   اد ش اكمؤش ات ال

ا اعا  مات  األمم املتحدة خلدمات املشا يل وج اامم األمم املتحدة لبب ئد 2017  اوانا عا   -44
ت ملح ال  يص الااما املا  جاملشــليات امل ــتدامد لشــباد املشــليات التاجاد لبةند ا  ا يد ال   اد امل ــتوى 

األمم املتحدة ا واندا ومنظمد  اامممبا   با ج  مل ااتصاصات منفحد وجتدُّ  اال تما  من عدة وااالتا 
األمم املتحدة لبو ولدا ومنظمد األنذيد والز اعدا وصــــندوح األمم املتحدة لب ــــااتا و  ئد األمم املتحدة 

ا ت  ل  ــــــــّ 2007لبم اةا والبنك الدونإ ويبدف ال  يص الااماا الذي مت تاشــــــــاا    األصــــــــا   عا  
مل تدامد   ااشود املشليات   منظومد األمم املتحدةإ ومنذ تلك ا نيا اشط ت ماج لداملت الش اك ا

ال  يص   لازيز جدول اعمال الشـــــ اك امل ـــــتدا  واات ال  يص م ـــــؤوالع عن ق ا ة لووي  الاديد من األ وات 
ّ ملما تــد األمم املتحدةا مبا   تلك الدو ات التد يب د واملبا ا التوج ب د واأل   و  اتــات ا إ ا الد ون

وياما ال  يص الااما اآلت من املل االاتصاصات املاد لد امنصد لااوا د لتبا ل اخلربات واملاا ف حول 
املشـــليات امل ـــتدامدإ اما شـــ ي ال  يص الااما   مشـــ وي يبدف ت  وضـــل لا يف  مسد ملا لاد  ا األمم 

اس وا جملغ و يا ة اعتما  املشـــــــليات ا حب   يؤ ي تلك ت  حت ـــــــني الف ‘عواكات م ـــــــتدامد’املتحدة 
 امل تدامدإ
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لد ي  وااالت األمم املتحدة  2018تـ واصـا مات  األمم املتحدة خلدمات املشـا يل   عا   -45
   ال املشليات امل تدامد جاد جنات ج اامم التد ي  اجلديد املشل  جني مات  األمم املتحدة خلدمات 

دة لبب ئد ملدة يو  واحد حول املشــــليات امل ــــتدامدإ وج ى لووي   ذ  الدو ة املشــــا يل/ج اامم األمم املتح
شــــخصــــاع من ابا  م ــــؤون املشــــليات من خمتبف الوااالت  40وحضــــ  ا حوان  2017وجت جتبا   عا  

ال  لتخــذ من جن ف مف اع هلــاا مبــا   تلــك منظمــد الامــا الــدول ــدا واملنظمــد الــدول ــد لببة ةا واملنظمــد 
مل د لبمبا د ال ا يدا واملنظمد الاامل د لم صـــــــــــــــا  اجلويدا وج اامم األمم املتحدة لبب ئدا وج اامم األمم الاا

ّوس افم املناعد البشـــــــــــــــ يد/ ا يد ا وم از التةا ة الدول دا واالحتا  الدون  املتحدة املشـــــــــــــــل  املا  ج 
ادمات ال قاجد الدااب دا ومنظمد  لمللصـــــاالت ال ـــــبا د والملتـــــبا دا ومنظمد الصـــــحد الاامل دا ومات 

 وم وض د األمم املتحدة  فوح ا ا اتإ داالتةا ة الاامل 
 
 وكاالت األمم المتحدة بشأن المشتريات المستدامة في قطاع الصحة  تعاون  

ااشـــــــم   يص الاما نّ ال مسد املشـــــــل  جني الوااالت التاجاد لممم املتحدة واملان د جاملشـــــــليات  -46
لت  ــّ ولن ــ ص ت اال املشــليات امل ــتدامد )اخلضــ اك(  2012امل ــتدامد   قواي الصــحد   ايا / مايو 

املشلاد لبوااالت األعضاك  يات  قواي الصحد   ما جني األعضاكا ولتازيز الواليد املا ا يد وحةم املشل 
د ااث  اضــ اد واقتصــا يات  حداث لةثّ   لوج س ال ــوح الااملد لبم ــاعدات الصــح د وو اظم صــح 

تــــــــباد منبم من وااالت لاجاد لممم املتحدة )ج اامم  -اعضــــــــاك  10اضــــــــ اكإ ويتةلف   يص الاما من 
صــــــــــندوح األمم املتحدة لب ــــــــــااتا م وضــــــــــ د األمم  ااألمم املتحدة ا واندا ج اامم األمم املتحدة لبب ئد

ة خلدمات املشــــا يلا منظمد الصــــحد الاامل د( املتحدة لشــــؤوت الملجئنيا ال وا  ــــفا مات  األمم املتحد
وثملثد اعضـــــــــــاك من مؤتـــــــــــ ـــــــــــات متويا ال عايد الصـــــــــــح د املتاد ة األ  اف )التحالف الااملد لبفاحات 

ملاا حد ا يد  وال ـــــا واململ يا؛ وامل  ص الدون لشـــــ اك  الااملدوالتحصـــــنيا حتالف البفاحاتا والصـــــندوح 
ش ة   املشليات امل تدامد   قواي الصحد مااع جفوة ش ان د ل اام د األ ويد(إ وحيظى  ؤالك األعضاك الا

ّاع من ال ـــــــــوح  5  قواي الصـــــــــحد الااملد لببغ ق متبا وو  مب ا ات  وال  تـــــــــنوياعا و و ما ميثا جزكاع اب
  امل تحض ات الص دالا د واملنتةات الصح د األا ىإ وي ت  د اعضاك املشليات امل تدامد    الاامل د

قواي الصحد من  ذ  الفوة الش ان د لتازيز املشليات امل تدامد  ااا منظماام لتح ني الصحد البش يد 
 واند  و املضـــــــــــ ف ملبا  ة ا ملتحدةوا د من اابااثات نا ات الد  ئد والتبوث الا م اندإ ج اامم األمم ا

 املشليات امل تدامد   قواي الصحدإ
يشــة ل اظا  املشــليات امل ــتدامد   قواي الصــحد  مم اظم املشــليات امل ــتدامد   تــ اتــات  -47

و ا تـــــــات املاواد الصـــــــح د الاامل دا ول ـــــــب ا عمب د وضـــــــل وحتديد األ داف واجلداول الزمن د لبتخ  ض 
الب ئ د لممم املتحدةا وضـــمات مبدا عد  ت اح الضـــ  إ وعمبت منصـــد املشـــا اد عرب الشـــاما   البصـــمد 

( ال  مت لووي  ا عبى ل  ـــــــــّ لبا ل املا  د واخلربات جشـــــــــةت ت اال savelivesustainably.orgا الات )
ات امل ـــــــتدامدا املنتةات والامب ات املبتا ة   ال ـــــــوحا ولبا ل التفا ي  حول اآلثا  الب ئ د وا اك املشـــــــلي

األمم املتحدة ا واند اتــــــــــــلال ة د مشــــــــــــا اد مل  اامموااللتزا  جاأل داف وج ات التفد  احمل  إ ووضــــــــــــل ج  
املو   ين واملصـــــناني جشـــــةت املشـــــليات اخلضـــــ اك   قواي الصـــــحدا وقا  صـــــندوح األمم املتحدة لب ـــــاات 

 ن ملاا م ثاع اا ـــــــــ د  3ا600  عن خبضـــــــــ اد ا اتاج الااما لبواق ات الذا يد اخلاصـــــــــد جس  ا اتـــــــــ 
 الا جوت نّ املنبا إ
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مات  األمم املتحدة خلدمات املشــا يل وال وا  ــف وج اامم األمم املتحدة ا واند لوج بات عمب د  يفد  
 جشةت تج اك لف  مات مال د ل تند ت  التاب د ا يلال د لبمبا دإ 

لبنبوض جتحف ص اعبى جو ة جة ضــــــا األتــــــاا     ا ومتاشــــــ اع مل اجلبو  املبذولد2017  عا   -48
عمب ات الشــ اكا شــ ي مات  األمم املتحدة خلدمات املشــا يل وال وا  ــف وج اامم األمم املتحدة ا واند 

ا يلال د  تاب د  صـــــــــــــــ اند وث فد لوج ب د عمب د جشـــــــــــــــةت ا   د تج اك التف  مات املال د عبى اتـــــــــــــــاس ال
ا عد ة ا وات حاتـــــبد 2018لذي تـــــ وضـــــل   صـــــ غتس النبان د   عا  لبِمبا دإ وتـــــ تضـــــمن التوج سا ا

لتانولوج ا املابومات وااللصـــــــاالت وامل ابات واملولداتا وال  تـــــــت ـــــــاى املنظمات ت  جت يببا عند   ت 
وال ــبل الصــح د   ا اة التاب د  تةاتاملناقصــات ال   يدإ ويشــما تلك ايضــاع اتــتاشــا اع آا     اج املن

إ وتـــــــــــوف جي ي لبا ل الد وس امل ـــــــــــت ا ة من  ذا التد ي  مل ال  يص 2018لبِمبا د   عا   ا يلال د
 الااما املا  جاملشليات امل تدامد لشباد املشليات التاجاد لبةند ا  ا يد ال   اد امل توىإ

 
 التكلفة المتجنبة المقّدرة وخفض التكلفة منهجيات  

املشــــــا يل وج اامم األمم املتحدة ا واند ما عضــــــوات     يص تت  مات  األمم املتحدة خلدمات  -49
األمم املتحدة املا  جاملشــليات املشــلاد   جن فإ لفو   ذ  اجملموعد اجلبو  ال ام د ت  لب ــ ط ومواكمد 

هبدف  يا ة ا اكة و اعب  د  اا ا تـــــــــــــــات الشـــــــــــــــ اك  ااا املنظمات الدول د ال  لتخذ من جن ف مف اع هل
الش اك ال  لضوبل هبا األمم املتحدةإ ولنظ  املبا  ات املتابفد جالتاب د املتةنبد املفد ة واالخن اض  ااشود

املفــد     التاــال ف   وضـــــــــــــــل هُنم ولا ي ــات ومنبة ــات مت ص عب بــا جلمل الب ــااــاتا ح ــ  حتففــت 
التفا ي  عن الو و ات  إ وتــــتؤ ي  ذ  املبا  ة ت  لوح د اكو و ات   التاال ف من املل لداملت الشــــ

 ومواكمتبا عرب وااالت األمم املتحدة ال  لتخذ من جن ف مف اع هلاإ
 
 تحقيق وفورات في المشتريات على نطاق األمم المتحدة منهجية  

تـــــ فو  مات  األمم املتحدة خلدمات املشـــــا يل مشـــــ وعاع جالن اجد عن شـــــباد املشـــــليات التاجاد  -50
امل ـــــــــــــــتوى لتحـديـد منبة ـد عبى اوـاح األمم املتحـدة جشــــــــــــــــةت حتف ص و و ات   لبةنـد ا  ا يـد ال   اـد 

من املشليات  ةل داملشليات واالل اح جشةهناإ وت ما ن تلك من الباي هنم مت ص   حتديد الو و ات املت
ك واتتخملصبا وح اهبا وا جملغ عنبا   يل ل منظمات األمم املتحدة لبش ااك واملاوني والدول األعضا

 واصحاب املصبحد اآلا ينإ
 
 بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية التعاون  

لفو  منظمد الاما الدول د جتفدمي ادمات جشــــــــةت االل اح الوويا األجا لبخدمات ال ــــــــحاج د  -51
ببات ال ن  ــــــــــــــ د لرباامم األمم املتحدة ا واندا وال  لاد من املتو 365لرباامم مايا وتــــــــــــــو ت او  س 

ال  يتم  دالتلتانولوج ا املابومات ول ـــــت  د من حتف ص مااتـــــ  ااجتد عن  يا ة الا اكة من ح   املا
 ا صول عب با اتتنا اع ت  ا ةم الابّ لرباامم األمم املتحدة ا واندإ

 
 السلع على نطاق منظومة األمم المتحدة دراسة  

ّاع ج -52 شــةت الشــ اك التااوع ملادات لانولوج ا املابوماتا وشــا ات مل لفو  ال وا  ــف مشــ وعاع اب
 اعضاك شباد املشليات  اشاك   يص لبمش وي من اجا:
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 مناقشد اخل ا ات املختب د واواح املتوببات؛ ا() 
 التخو ط أليد مناقصد واالضوملي هبا؛ ب() 
 تحدةإتج ا  االل اقات ولبا ل النتانم مل يل ل منظمات األمم امل ج() 

و  ما يتابص جالامب د املذاو ة اعمل ا تـــوف ل ـــت  د ال وا  ـــف من الاما الذي تـــبص ات اج ا   -53
ّة ال اقات  ويبد األجا مل الاديد من الش اات  ج اامم األمم املتحدة ا واند الذي وضل   اآلواد األا

ّة لتدع م لانولوج ا املابوماتإ  الاب
 
 بين صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف التعاون  

يُاد لن ـــــــــــ ص تج اكات املشـــــــــــليات  ال ل ا ز لامب ات الشـــــــــــ اك عبى امل ـــــــــــتوى الُفو يإ وهلذا  -54
ال ــــــــب ا اعد ت شــــــــابد ا مدا ات التاجاد لب وا  ــــــــف و  ي ادمات املشــــــــليات التاجل لصــــــــندوح األمم 

 و يد ا  ال اح  ويا األجا مدلس تــــــنتني   تــــــنتني لتاملتحدة لب ــــــاات عمب د شــــــ اك مشــــــلاد من اجا تج
األثاث الويب لبماال  الُفو يد لبوااالتإ ويببغ تيلان حةم املشـــــــــليات هلذ  االل اقات الوويبد األجا 

 مب وت  وال  تنوياعإ  100حوان 
 من ا وق ل   ي ادمات املشليات لصندوح األمم املتحدة لب اات ال اقني2018  جدايد عا   -55

منتةاعإ وقا  صندوح األمم املتحدة لب اات لن  ص الدعوة ت    ت  30 ذ  االل اقاتا لغود ااث  من 
عواكاتا   ما لول ت ال وا  ـــــــــــــــف ق ا ة التف  م التف إ وقد اات التااوت ااجحاع جداعإ واتـــــــــــــــت ا ت ابتا 

واحـدة اـااـت ااث  جـاتج د  الواـالتني من اربة اـا منبمـاا وو  ت املوا   عن   يص تج اك عمب ـد شـــــــــــــــ اك
 لبمو   ين ح   مت اجلمل جني احةا  املشلياتإ

 املشليات املشلاد  لووي 
مشـــ وعاع جالن اجد عن شـــباد املشـــليات  2018تـــ فو  صـــندوح األمم املتحدة لب ـــاات   عا   -56

دمبا يل ل التاجاد لبةند ا  ا يد ال   اد امل ـــــــــتوى هبدف وضـــــــــل واتج موحدة لبمشـــــــــليات لاد ل ـــــــــتخ
امل ــــــــتوى  ىوااالت األمم املتحدةإ ومل حت    املنظمد وو تاشــــــــاك مزيٍد من م ا ص التشــــــــغ ا املشــــــــلاد عب

الُفو يا تـــتحتاج ِ   ح املشـــليات املشـــلاد ت  مثا  ذ  النماتج املشـــلادإ ولشـــما ال واند املتوقاد جتن  
 ــــاح   الو يفد ال  لتبابا األمم املتحدة ولتااما ا  واج د التاال فا اظ اع  لاحد الوثانص ج ــــبولدا واالل

لب ــــــاات  ذا املشــــــ ويا  إت  اوالم  ذا املشــــــ وي  تحدةهبا مل املو  ينإ وج نما تــــــ فو  صــــــندوح األمم امل
 ت حففبا   يص مش وٍي يتةلف من متث ا واتل ملنظمات األمم املتحدةإ

  
 الخالصة - رابعاً  

ا واندا وصــــــندوح األمم املتحدة لب ــــــااتا ومات  األمم املتحدة ا ب  ج اامم األمم املتحدة  -57
ا  ة بفت  ذ  الا ااات 2017خلدمات املشــــــا يل ا تماماع متواصــــــملع جامب ات الشــــــ اك املشــــــلاد   عا  

وال  ع المل مد  نا لالثملثد مبا  ات وااشـــــود عبى الصـــــا د الااملد و عمتبا وشـــــا ات   با تـــــا اع و اك امل
اما   - ات وماات     ال الا اكةإ ول س هلذ  املبا  ات واألاشود  اجل ت ا ي  ح   لتحف ص و و 

جا لشـــــــما  موعد واتـــــــاد من املنتةات والفواعاتا    عم  - 2011ااات عب س عند جدنبا   عا  
 مباش  لبمشا يل والرباممإ



 DP/FPA/OPS/2018/1 

 

20/20 18-13438 

 

بى حد  تواك لرباامم األمم ُلواصا مبا  ات الش اك املشلاد لو ّ منا ل مبموتد ونّ مبموتد ع -58
املتحدة ا واند وصــــــندوح األمم املتحدة لب ــــــاات ومات  األمم املتحدة خلدمات املشــــــا يلا وملنظمات 

التاال فا والفضاك عبى   اا ى مشا اد لاجاد لممم املتحدةإ ولشما  ذ  املنا ل حتف ص الو و اتا وجتن  
  ي ت  لازيز املشا يل وعمب ات الش اك   املاال  الُفو يدإ اال  واج د   الاماا و يا ة االل احا  ا يؤ 

تــــــــُ واصــــــــا ج اامم األمم املتحدة ا واند وصــــــــندوح األمم املتحدة لب ــــــــاات ومات  ادمات  -59
املشــا يل التماس ُ  ع الشــ اك املشــل  عبى امل ــتويني امل ازي وا قب مد عبى حد تــواكا مل مواصــبد  يا ة 

 األوتلإ ملتحدةاع عرب  موعد واتاد من املنتةاتا ولبا هلا مل منظومد األمم اااللتزا  جالاما ما
 


