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 بين منظمة األغذية والزراعة المشتريات المشتركفريق  وضععن تقرير 

  والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي 

  الخلفية - أوال

 وهي منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة -  مقرا لهاروماتتخذ من  وكاالت األمم المتحدة التي عملت -1

دعوات ل بصورة نشطة على االستجابة –والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي 

 ةكفاءال وتحسين أوجه التآزرتعزيز التعاون وزيادة  ل فيثمالمت لتحديا عامل معبالت ة التنفيذيهالسامج

  . بينهااإلدارية

 على الجانب االستراتيجي ة للوكاالت الثالثةات الرئاسيئيالهوقد ركز العديد من التوصيات الصادرة عن  -2

، " روما توجد مقارها فيالتيوكاالت الالتعاون بين " المعنونة المشتركة وكانت الوثيقة. هاللتعاون فيما بين

الوثيقتان المرجعيتان الصادرتان عن  (2009 وجرى تحديثها في عام 2007 في عام صدرتتي وال

قد شجعت بذل الجهود لتعزيز التعاون بين ) EB 2009/96/R.40و EB 2007/92/R.52/Rev.1الصندوق 

. في المجاالت ذات االهتمام المشترك برنامج األغذية العالمي األغذية والزراعة والصندوق ومنظمة

لتوجيه  "لجنة التنسيق المشتركة بين المؤسساتعيت ، د2009 عام  المحدثة فينسخةال صدور لدىو

 تجني ثمار المنافع كاملة ةن ومضاعفتها، والتأكد من أن جميع الوكاالت الثالثالمبادرات من أجل التعاو

ن المدير  ملجنة التنسيق المشتركة بين المؤسساتويتألف أعضاء ." وتحقق مكاسب من الكفاءات المحققة

؛ )اعةمنظمة األغذية والزر(الموارد البشرية والشؤون المالية وخدمات المؤسسية إلدارة الالعام المساعد 

؛ وكبير موظفي الشؤون )برنامج األغذية العالمي (ونائب المدير التنفيذي وكبير الموظفين التشغيليين

 . لدى األعضاءالمعنية الشعب من ادعمتلقى اللجنة وت). الصندوق(ة المالية واإلداري

" مقارها في روماوجد وكاالت التي تاللتعاون بين يهات اتوج"لمعنونة ا التي تلت ذلك والوثيقة وجاء في -3

 المجلسين رضت في أثناء انعقاد، والتي ع)الصادرة عن الصندوق EB 2009/97/R.39 وثيقة المرجعيةال(

طار إل ا، تحديد والزراعة األغذيةمجلس منظمة دورةو برنامج األغذية العالميالتنفيذيين للصندوق و

  أربعوالذي يقوم علىية والمحلية،  ومتوسط األجل على المستويات العالمية والوطنفوريالالتعاون 

استقطاب التأييد ) 3(العمليات؛ ) 2(؛  على مستوى السياساتالمشورة والمعرفة والرصد) 1: (ركائز

 .ةاإلداريفي األعمال التعاون ) 4(؛ تواالتصاال

  الصادرةWFP/EB.2/2009/11-C الوثيقة المرجعية( العالمي غذية األلبرنامجذي وشجع المجلس التنفي -4

والصندوق استنادا منظمة ال مع تعاون البرنامجعلى االستمرار في تعزيز ) برنامج األغذية العالميعن 

لي على النحو ائز، مع التركيز على المجاالت الرئيسية الخمسة للتعاون المستقب ركي األربعإلى اإلطار ذ

 .المحدد في الوثيقة

 الصادرة عن CL 137/INF/10 يقة المرجعيةالوث(منظمة األغذية والزراعة بالوثيقة مجلس رحب و -5

 بين الوكاالت  والتعاونباعتبارها أساسا جيدا لتقوية الشراكات المستقبلية) منظمة األغذية والزراعة

.  المعامالتتجهيزون في األعمال اإلدارية و بشأن التعاهتقدير المجلس عن وأعرب . روماكائنة فيال
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توصيات  جاء متمشيا مع  جميعا للوكاالت الثالثة مشتركةمشترياتة وحدم بإنشاء اللتزاأن اإلى  شيرُأو

 بين المنظمات  عن التعاونة الكفاءة الناتجاترووفل الكمييد تحدال والتزام اإلدارة بلمفصلستعراض االا

 .الثالثة المذكورة

 عدة مبادرات ،ةدارياإلفي األعمال  الركيزة الثالثة المتعلقة بالتعاون في إطار  الثالثة،وكاالتالأطلقت و -6

 وإدارة الموارد إدارة المرافقناجحة في مجاالت استراتيجية من قبيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و

 .شراءألمن وعمليات الخزانة والالبشرية وا

، بعد تسعة المشتريات في مجال  التوصل إليهاتمتي وتركز هذه الورقة بصورة مقتضبة على النتائج ال -7

 . والبرنامجصندوق والمنظمة بين الالمشتريات المشتركعمل المكثف من جانب فريق أشهر من ال

  المشتريات المشترك عن فريق - ثانيا

المذكورة الثالثة  في الوكاالت المشترياتوحدات / شعبة إلىالمشتريات المشتركفريق إنشاء ترجع فكرة  -8

تبسيط اإلجراءات اإلدارية، ل األعضاء ل تلبية لدعوات الدو،2009عام التي تقدمت باقتراح بشأنه في 

 .تقاسم الخدمات اإلداريةحيثما كان مالئما، و

 أربع سنوات من التعاون المكثف أكثر منبعد إلى النور  المشتريات المشتركفريق إنشاء  مقترح وظهر -9

األولى وركز التعاون في تلك األعوام . رومافي  الكائنة في الوكاالت المشترياتوالناجح بين وحدات 

 خفض تكاليف على سبيلنتائج جيدة، ب خرجت ة ومخصصة مشتركإجراء مناقصاتبصورة أساسية على 

 الفرصة شراء الواعدة، انتهزت وحدات التجربةوبعد هذه ال. ض تكاليف العملياتالخدمات الموردة وخف

 .ز الكفاءةن اإلداري وتعزي بشأن التعاوها الرئاسيةهيئاتوتنفيذ توصيات " االستثناء "وراء إلى ما نتقاللال

 المدى للفريق المشترك العامل بعيدةروما رؤية تي مقرها  في الوكاالت الالمشتريات وحدات أعدتو -10

 مليون 100 والخدمات تقدر بمبلغ عمالظة من السلع واأل حافشراءبموجب قواعد وإجراءات مشتركة ل

شراء ال يسيضح، شتريات المشتركالمريق مقترح فتنفيذ مع و.  سنويا كحد أقصى أمريكيدوالر

 شراء المشتركالما يحقق انتظام فرص م، "االستثناء"وليس " المعيار"هو  بين الوكاالت الثالثة المشترك

 .  التخطيطجيدال

دعمها الكامل  عن لجنة التنسيق المشترك بين المؤسسات، أعربت 2009كانون األول /وفي ديسمبر -11

 لجنة استعراض العقود حصل المقترح أيضا على اعتماد قدو. لمشتركالمشتريات افريق لمفهوم ومبادرة 

 .المستشار العاموإجازة   في الصندوقولجنة إدارة العمليات

، من خالل عملية انعكست و اللجان والوحدات الداخليةراء البناءة التي أفادت بهابدئية باآلوتعززت الرؤية الم -12

المتوقعة للمبادرة، وطرائق لمزايا ا لصفيورد و الذي المشتركالمشتريات  في ميثاق فريق ،ةعاقبتمتحسين 

 .سنة واحدةة على نهج تدريجي ومشروع تجريبي مدته  في الفريق، واستراتيجية التنفيذ القائمالتشغيل

 المشتريات المشتركفريق المشروع التجريبي لإقامة  عنلتنسيق في النهاية بيانا مشتركا وأصدرت لجنة ا -13

، 2010كانون الثاني / يناير5 اعتبارا من التجريبي العمل مشروعوبدأ ال. 2010 ن الثانيكانو/ ينايرفي

خدمات ل  المخصصةةالمساحضيف مقره في منظمة األغذية والزراعة في حيز مكتبي مشترك في استُو
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 ديدوكالة، إلى التركيز مباشرة على تحتألف من بضعة أعضاء من كل يوعمد الفريق، الذي . المشتريات

، طموحة صبغةب هذا المشروع واصطبغ.  المشروع التجريبيها في إطارشراؤالسلع والخدمات التي ينبغي 

 تقريبا  مليون دوالر أمريكي25 بلغ كبيرة بمشراءووضع خطة  ،زيادة في عدد الموظفينأي  تطلبإذ لم ي

 . للتقدير النهائيء رئيسية كأساسمؤشرات أدا على دائه أقياسعتمد في اخالل عام واحد، كما أنه 

  2010 الثالث من عام الفصل في المشتريات المشترك عمليات فريق وضع - ثالثا

أفضل  جمعي للوكاالت الثالثة، إذ المشترياتيتمتع الفريق بإمكانية أن يصبح مركزا لالمتياز في ممارسة  -14

 أنه تأكدالمشروع التجريبي، وبعد تسعة أشهر من . الموارد واألدوات والخبرات العملية والنظرية لكل وكالة

 .الثالثة في الوكاالت شراء التحسينات الكبيرة الجارية في عمليات الفي ظليمكن بلوغ هدف االمتياز هذا 

إذ يجتمع . مزيد من الثمار، مع تزايد حجم األنشطة المشتركة الجاري تنفيذهاالتي ؤوبدأت جهود التنسيق ت -15

 على األقل في حيز مشترك داخل منظمة األغذية والزراعة، ياسبوعأ الوكاالت الثالثة ثالثة أيام ممثلو

 . بالمناقصات المشتركةما يتعلقفييها لللعمل سويا على الوثائق المشتركة والقوالب واإلجراءات المتفق ع

 صورة كاملة لما تتجسدأن  من الممكن المبادرات المشتركة، و إجراءإمكانات عزيزويواصل الفريق ت  -16

 . هذهمارسةمالبم لتعلا هده الفريق في المستقبل مع تطور عمليةيمكن أن يش

جل تقدم مهم في سبيل تحقيق األهداف الرئيسية األربعة التي حددها الفريق لهذه السنة التجريبية، سقد و -17

 :المشتريات المشتركعلى أساس المسؤوليات المحددة في الميثاق المعتمد لفريق 

 المشتركة التي يجري مناقصاتدد الفريق خطة سنوية للح .المشتريات خطط إعدادتحسين   )أ (

 في شراءاألقسام الطالبة ال مع ظهور فرص وشروط جديدة من على نحو مستمرتحديثها 

 صبغةوأكثر استباقا طابع   ذاتشراءالتخطيط ل ويجري حاليا تصميم عملية .الوكاالت الثالثة

 بين ناقش وتُ، للفريقة مشتركةناقصمخطط فردية تفصيلية لكل إعداد  كذلك ويجري. ةمؤسسي

، واستراتيجية شراء وأسلوب ال،سير العمل على مراحل تفاقلطلب لالالمقدمة ل قسامالفريق واأل

 .مناقصاتلالمطلوبة ل وثائقال العقود، ومواءمة، وقييمالت
مناقصة  12طرح  إلى 2010 األصلية لعام دعت الخطة .المناقصات المشتركةطرح أنشطة   )ب (

 بلغت أنشطة المناقصات المشتركة قدو.  مليون دوالر أمريكي25 تبلغ قيمة متوقعةب مشتركة

من ) الملحقانظر  (القيمة المتوقعةمن  مليون دوالر أمريكي 28.6 ما يبلغ حتى تاريخه، ،للفريق

مليون  1.5  مشتريات بقيمةتأرسيبالفعل و.  مشتركاعطاًء 17 البالغ عددها مناقصاتمجموع ال

 ثالثةومن المتوخى أن تتراوح الوفورات المقدرة للوكاالت ال. على أساس مشترك يكي أمردوالر

ال تكون الوفورات توقع أ ومن الم.مناقصاتال تكلفةمن  في المائة 5في المائة إلى  3ما بين 

أي انخفاض ( وإنما اشتقاقية )شراءض عدد موظفي الأي انخفا(علية المحققة وفورات هيكلية الف

 إلى المستوى ماثلةأوضاع السوق غير المتادا إلى وفورات الحجم ووصول دات استنأسعار الوح

 األقسام ميزانياتفي بنود الفرادى وفورات في تسجيل  أن يسفر عن من شأنهما وهو ، )األمثل

 .المشتريات المشترك فريق بعيدا عن ،الطالبة
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مواءمة  في تحديد فرص المشتريات المشتركاف فريق يتمثل أحد أهد .التنسيق والتوحيدرص ف  )ج (

  العامة،وضاع والشروط واأل،جراءات، بما في ذلك اإلشراء العديد من جوانب عملية التوحيدو

عن كثب لما  ويعمل الفريق على المتابعة .ات وقوالب المستند،وأدوات تكنولوجيات المعلومات

، ة الرفيعة المستوىيالتابع للجنة اإلدارو قتنسي المعني بالمشترياتحرزه الفريق العامل لشبكة الي

 مشترياتمجموعة أنشطة ال( األخرى في جنيف المشتريات المشتركةإضافة إلى خبرات أفرقة 

، رائدةفي البلدان ال" وحدة العمل في األمم المتحدة "مشروع(ري طْوعلى المستوى القُ) ةالمشترك

  ).كتب تنسيق عمليات التنمية م– ة األمم المتحدة اإلنمائي مجموعةالذي نسقته

 المشتريات المشتركثمة هدف آخر لفريق .  المستقبليةمناقصات تواريخ انتهاء عقود المواءمة  )د (

 تحضيرل تواريخ انتهاء العقود مواءمةيتمثل في إدارة جميع العقود ذات االهتمام المشترك وتيسير 

 معلومات العقود بيانات قواعدراض وتعمل الوكاالت حاليا على استع.  مشتركة جديدةمناقصات

 مناقصاتطرح تحديد الفرص األخرى لوتتمثل الخطوة التالية في تجميع المعلومات و. لديها

قبل في هذا الشأن خطة من وضع  االنتهاء جرىكون قد يس و،2012-2011عام مشتركة في 

  .العامهذا نهاية 

   التواصل مع األطراف المعنية- رابعا

طالع اإلدارة  إلتي تصدر على أساس فصلين نشرته اإلخبارية اإللكترونية الأصدر الفريق عددين م -18

 الفريق ويرفع. وثمة نشرة إخبارية ثالثة قيد اإلعداد. حرز من تقدم في خطة العملما ُأوالموظفين على 

  . التقدم المحرز في عملياتهبشأن لجنة التنسيق المشتركة بين المؤسساتتقريرا دوريا إلى 

ري لإلدارة العليا وتشااالجتماع ال إلى المشتريات المشترك فريق تجربةتوضيحي عن  دم عرضوقُ -19

شبكة المشتريات التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة مؤتمر  انعقاد في أثناءو) 2010نيسان /الصندوق، أبريل(

الذي ت الدولية  في المنظماشراءشبكة ممارسي المؤتمر و) 2010آذار /مارس(في بودابست المستوى 

لى منظمات دولية أخرى مقرها عمات عن الفريق رضت معلووع). 2010 أيلول/سبتمبر(في روما انعقد 

، الذي أعرب عن اهتمامه باالنضمام إلى الفريق منظمة التنوع البيولوجي العالمية، على غرار ماورفي 

 .مناقصاتفي بعض مبادرات ال

  رئيسية مؤشرات األداء ال- خامسا

أهداف قياس التقدم المحرز على أساس أربعة لمؤشرات األداء الرئيسية مع البيانات للى ج عيعمل الفريق -20

التنسيق  المشتركة؛ ومناقصاتالطرح يط؛ والتخط(لفريق المشروع التجريبي لأساسية لخطة عمل 

 شراءالكفاءة والفعالية والجودة وال(ويقاس التقدم أيضا على أربعة أبعاد ).  العقودمواءمة؛ ووالتوحيد

 بشأن ما يتم إنجازه من أنشطة تحت مظلة فريق  اإلفادة بآرائهاالطالبةاألقسام  لتمس منوي). المستدام

  .نعكس في مؤشرات األداء الرئيسية بحيث تالمشتريات المشتركة
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مؤشر نجاح "طلق عليه اسم ، ُألرئيسية المحددة أيضا في مؤشر مركباألداء اجمعت مؤشرات  -21

حسين تعمل الفريق على وي.  إنجازات الفريق في شكل نسبة مئويةعكسيبحيث ، "المشتريات المشتركة

 .ف والحصول على قياسات سليمةأدوات األداء هذه لتحقيق الهد

 والتقرير النهائي بشأن المشروع المشتريات المشتركلقة عمل فريق  ح– اسادس

  التجريبي للفريق

 للوكاالت التي ة اإلداري األعمالتنسيق في مضمار طريقا جديدا المشتريات المشترك فريق  تجربةتشق -22

 نجاحات تقوإن حقومن ثم، يواجه المشروع التجريبي العديد من التحديات، .  مقرا لهاروماتتخذ من 

  . للتحسينفرصأتيحت و

 خبرة السنة التجريبية وتحديد االستراتيجية المستقبلية للفريق في ييم عقد حلقة عمل لتقزمعومن الم -23

 في الوكاالت الثالثة إلى المشاركة في نقاش شراءالعمليات  مدراءوسيدعى . 2010تشرين الثاني /نوفمبر

بشأن الفريق في  لجنة التنسيق المشتركة بين المؤسساتاستراتيجي يخرج عنه توصيات ترفع إلى 

 .السنوات القادمة

مؤشرات األداء الرئيسية س على أسا الفريق وأدائه تجربة، سيجري تقييم وفي نهاية السنة التجريبية -24

ع الفريق بتقييم ذاتي وسيكلف وفضال على ذلك، سيضطل. وسيرفع تقرير رسمي بشأن ذلك إلى كل وكالة

بشأن  ثالثةتقرر الوكاالت الوبناء على المعلومات المجمعة، س.  تقييم مستقل بتمويل مشتركبإجراء

 .هما بعد السنة التجريبية من عدم عمل الفريق إلى استمرار

  المرحلة األولىفي   المستفادة الدروس– اسابع

اإلدارية كفاءة ال على مستوى تحقق ما يالمشتريات المشتركتتجاوز قيمة المشروع التجريبي لفريق  -25

الدروس تعد  ثمينة في مجال التنسيق اإلداري، و تعلمتجربةهذا المشروع إذ يمثل .  التكلفةووفورات

 أو المشترياتأهمية سواء لوحدات   التي صادفها ذاتتحدياتها وال حققالتينجاحات ال المستفادة من

. حتملةجاالت التعاون المشترك األخرى الممي تحديد وتسهم أيضا ف.  الوكاالت الثالثةفيالطالبة  ملألقسا

 دروس تعلملمتبع، فإن التحديات تطرح فرصة لتؤكد مالءمة هذا النهج ا أن النجاحات المحققة فبرغم

 . اإلداريةميع مجاالت التنسيق في جلمستقبلالنهج في اكيفية تحسين  عن جديدة

 : التاليةالمبدئيةاالعتبارات عن  2010 الثالث من عام الفصلحتى تجربة  الأسفرتوقد  -26

 وانخراطه في  ضمان اشتراك المكتب القانوني لكل منظمةمن المهم والمفيد. الدعم القانوني  )أ (

قوم كل وكالة من الوكاالت الثالثة عندما ت همية األ منة بالغة على درجمرهذا األ كونوسي. العمل

  .وضاعها وأ شروطهاتحديدمشتركة أو موحدة وشراء ها إلعداد عقود اتاستعراض وتقييم احتياجب

 في الوقت ومشاركتهااألقسام الطالبة  ضمان اشتراك  أيضامن األهمية بمكان. قسام الطالبةمشاركة األ  )ب (

 .تقييم العروض و المواصفاتإعداد المشتركة وااللتزام بها وفي مناقصات الالمناسب في تحديد خطط
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 عامل حافز لتيسير بمثابة المشتريات المشترك فريق تجربة أتيت.  المشتركشراءأثر المضاعف لل  )ج (

 المجاالت  بعضوتشمل.  في الوكاالت الثالثة المعنيةتي تطلب الخدماتالقسام األالتعاون بين 

 والموارد إدارة المرافق مجاالت ة كبيرعزيز التعاون وتبادل الخبرات بصورةا تالتي جرى فيه

 .الخزانةعمليات ن والبشرية والمعلومات وتكنولوجيات االتصاالت واألم
 إلى مناقصات قد يؤدي جمع متطلبات المنظمات الثالثة سويا إلى زيادة تعقيد هذه ال.التعقيد  )د (

، مناقصاتلدى تخطيط ال ل لمستوى التعقيد والمخاطروسيجرى تحلي.  التعامل معهيتعذرمستوى 

وفي بعض الحاالت، تظل االختالفات بين . تخفيف األثرل  الالزمةتدابيرالواآلثار بغية تحديد 

 . بنتائج عكسيةة مشتركمناقصات فرض االت الثالثة شديدة االتساع بحيث قد يأتيالوك
انصب تركيز السنة التجريبية على . ت المستقبليةلتحدياعامل مع التالالزمة ل الموارد من الموظفين  )ه (

 في الوكاالت ياترتشمعب الوقد استوعبت شُ .مشتركة مناقصات  وإعدادالمشترياتتعزيز خطط 

 في يسير تقدم حرز سوىغير أنه لم ي. التوظيف فيهامستويات الثالثة هذه األنشطة دون زيادة 

يقي في هذه المجاالت تقييم ما تنطوي عليه عملية ويتطلب تحقيق تقدم حق. التنسيق والتوحيد يمجال

 .ثمار أكثر وأفضل في قادم السنينمة لجني  من آثار، أي تحديد الموارد الالزالتوظيف
على   التقدم المحرزتقييم فيفائدة  المشترياترصد أداء عملية ل.  الدروس المستفادةاستخالص  )و (

، أيضااالهتمام باالعتبارات الكيفية إيالء غي  الوفورات والفعالية والكفاءة، غير أنه ينبمستوى

 .المستفادة خالل السنة التجريبية الدروس استخالصو ةلباطالقسام األجمع اآلراء من ب وذلك
ل فرصة لتوفير النفقات  تقاسم االتفاقات الطويلة األجتيحي .تقاسم االتفاقات الطويلة األجل  )ز (

 .شتركة في المستقبل ممناقصاتتمهيد الطريق لتخطيط مع اإلدارية، 
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  2010 لسلع والخدمات لعام من االمشتريات المشتركةدول ج

  )بآالف الدوالرات األمريكية(

مجال االهتمام المشترك بالنسبة للمقار الرئيسية 
  للوكاالت

 الراهنة مناقصاتالقيمة المقدرة ألنشطة ال  ة المبادرات المشتركوضع
  ) فقط2010( الثالثة لجميع الوكاالت

 000 3   قيد اإلعدادمناقصاتال  مات تكنولوجيا المعلوماتخد

 000 5   قيد اإلعدادمناقصاتال  معدات ومستلزمات تكنولوجيا المعلومات

 000 1   قيد اإلعدادمناقصاتال  الخدمات االستشاريةتدريب الموارد البشرية و

 500 7   قيد اإلعدادمناقصاتال  إدارة المرافق

 200 2   قيد اإلعدادمناقصاتال   العامةالمرافق

 غير منطبق  يتم التحقق منها  الخدمات المعمارية والهندسية

 100  بعض المشتريات المشتركة  األمن

 600  ةمناقصالأنجزت   لناقوالالبريد خدمات 

 000 1   قيد اإلعدادمناقصاتال  نسخوال التدقيق اللغوي وخدمات الطباعة وتصميم األشكال

بطاقات  (قيد اإلعداد مناقصاتال  خدمات الموظفين
 000 3  )البنزين

 000 3   قيد اإلعدادمناقصاتال  خدمات االتصاالت المتنقلة

 900   قيد اإلعدادمناقصاتال  األثاث

 000 1   قيد اإلعدادمناقصاتال   لطباعةاولوازم المستلزمات المكتبية 

 180   قيد اإلعدادمناقصاتال  خدمات أكتوارية

 480 28  مبلغ مقدر   المجموع  

  2012-2011 مشتركة في عامال مناقصاتجراء ال إل األخرىمحتملةالالمجاالت 

 المؤتمرات والفعاليات -
 األمن -
 التأمين -
  الخزانةخدمات والخدمات المالية -
 الشحن والنقل -
 التأمين الطبيخطط  -
 االتصاالت الساتلية -
  خدمات السفر -


