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 األعمالمن جدول  147البند 

 وحدة التفتيش المشتركة

   
استتتتعرال الممارستتتاا المعا تتترة ست مجا  استتتتعاظة م ستتتستتتاا م  ومة ا م    

 المتحدة بمصادر خارجية من خارج الم  ومة من مقد ِّمت الخدماا التجاريين
  

 مذكرة من ا مين العام  

 
يتشـــــــــال األمبن الحال إلى أحبا  لل معيـــــــــاع الامه و الحامو محل  امر ومحل  ا  مال  الا  ـــــــــاع  

ا تحااض ”التنفبذيبن في منظومو األمم المتحدة المحني إالتنسبق علل م ايا وحدة التفت ش المشتاكو المحنوى 
رج و من  ارج الممار ــــــا  المحا ــــــاة في ماال ا ــــــتحاألو ما ــــــســــــا  منظومو األمم المتحدة إم ــــــا ر  ا

مي الخدما  التااريبن  (.A/75/551)األظا “ المنظومو من م د ِّ
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 مقدمة - أوال 

ا ـــتحااض الممار ـــا  المحا ـــاة في ماال ا ـــتحاألو ما ـــســـا  منظومو األمم ”في الت ايا المحنوى  - 1
مي الخدما  التااريبنالمتحدة إم ــــــــــــا ر  ارج و من  ارج المنظوم (، قامت وحدة A/75/551) “و من م د ِّ

التفت ش المشــــــتاكو  ت ب م مواون ال وة واليــــــحت والفا  والتلديدا  المت ــــــلو إخ ار ا  ــــــتحاألو إم ــــــا ر 
لدل من ا  ــــتحااض يو م ســــبا فلم  ارج و، مع محديد التشــــايحا  والســــ ا ــــا  التمةبن و ال ا مو. وكاى ال

موضـــن من جاألل اللب ا  التشـــايه و والا  ـــاع التنفبذيبن للحالو الااينو لم ـــتحاألو إم ـــا ر  ارج و، وموفبا 
مي الخدما  التااريبن  ن الما ـــســـا  م ـــالبل ا  ـــتحاألو إم ـــا ر  ارج و من م د ِّ ماموعو م وا  لكي محســـ ِّ

 لتوفبا الخدما  وم البَل   ارملا.

 
 تعليقاا عامة  

 ماحل الما سا  إالت ايا وماى مألر يتيمن عاضا مفبدا عن الحالو الااينو لم تحاألو إم ا ر  ارج و. - 2

وممحظ الما سا  مى منسبق إحض اإلجااعا  التي متخذيا شبةو المشتايا  التاإحو لل انو اإل اريو  - 3
الاف حو المســـتوى، و   ـــ ما في  وار مبا را  المواعمو وا عتاال المتبا ل،  ـــتكتســـي ميم و حا ـــمو لتانل 

الوقت الحالي إا  ـــتفا ة من  از واج و الالو  وللســـمال للك األا  التي   مســـتحبن كمباا إم ـــا ر  ارج و في
 الخباة المةتسبو علل كاما ألطاق منظومو األمم المتحدة. 

ومحاب الما سا  عن إحض التحفظ ف ما يتحلق إمحدو أو الموار  والوقت المتال لممتمال للاداول  - 4
التنسبق، وللسمال الزمن و الم تاحو، مع اإلشارة  لل مألر  بلزل مخ  ص مزيد من الوقت للمشاورا  الدا ل و و 

 إحاض مي مغببا في األوا التنظ م و إالشةا المنا ل علل اللب ا  اإل اريو للمواف و عل ر.

وعموة علل ذلك، مشــبا عدة ك األا   لل مألر إســبل مشــاركتلا في الالو  الاام و للت ــدي لاا حو  - 5
د  مــاريت منفبــذيــا في (، قــد أ ـــــــــــــحــل علبلــا منفبــذ التو ـــــــــــــ ــا  التي حــ  19-ماض فباوس كوروألــا )فوفبــد

 منفبذًا كامًم. 2021 عال

ومشد  الما سا  علل مى عدل وجو  محايف واضن لم تحاألو إم ا ر  ارج و قد أ ح ِّل الق ال  - 6
إإجااعا  المتاإحو في مواأللا، مشــباة  لل مى وضــع أللت مشــتاال من  مل شــبةو المشــتايا   ــ ةتســي ميم و 

 حا مو لتنفبذ التو  ا .

، ممحظ إحض الما ــســا  مألر   يوجد ا تمل، من منظور 7 لل  4يتحلق إالتو ــ ا  من  وف ما - 7
 المشتايا ، في النلت المت بع   ت ار الخدما  من م ا ر  ارج و م ارألو إالخدما  الحا أو.

 ومايد الما سا  التو  ا  جز  ًا. - 8
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 تعليقاا على كل تو ية على حدة - ثاظيا 

 1التو ية   

ي بغت للرؤستتتال الت فيذيين لم ستتتستتتاا م  ومة ا م  المتحدة أن لمل فوا الممات  المع ية فو تتت  تعري    
  وذلك من خا  إجرال 2021مشتتتتترس لاستتتتتعاظة بمصتتتتادر خارجية على ظ،اب الم  ماا  بحلو  عام 

هج مشتتتتاوراا م  المع يين من أ تتتتحاة المصتتتتلحة الداخليين  وأن لمفلوا تجستتتتيد  عن  ري  و تتتت  ظ  
 ومبادئ توجيهية إجرائية بشأن هذا المو وع. 

مايد الما ــــســــا  يذة التو ــــ و جز  ا، مع ا عتاال  وجو  وميم و وضــــع محايف ومفلول مشــــتاال  - 9
 لم تحاألو إم ا ر  ارج و علل ألطاق الما سا .

وم ا محظم الما ــــــــــســــــــــا  إليم و وضــــــــــع محايف علل كاما ألطاق المنظومو والمبا   التوجبل و  - 10
اإلجاا  و ذا  ال ــــــــلو.  با مأللا ماى مألر من اليــــــــاوري مى يتســــــــم التحايف واإلجااعا  إال در الكافي من 

 الماوألو لممعمو و أو كا ك اى، مع  ماحو  مةاأل و مام ع الب األا .

وماى الما ـــــســـــا  مألر من الملم ا ضـــــطمن  لذة الملمو من  مل شـــــبةو المشـــــتايا . ألى ذلك  - 11
علل محايف علل كاما ألطاق المنظومو أشــــةا  ا م ــــاس أمةن لكا ك اى مى أطورة مفما،  ــــ ةفا ا مفاق 

 وف ا  حت اجامر وعمل امر المحد ة من مجا مواعمو الممار ا .

، مفد  عدة ما سا  مألر   ةوى 19-وبسبل المشاركو في الالو  الاام و للت دي لاا حو كوفبد - 12
  تكوى مفيا. 2023، مشباة  لل مى أللاأو عال 2021أللاأو عال من ال حل علبلا منفبذ التو  و إحلول 

 
 2التو ية   

ي بغت للهيئاا التشتتتتتتريعية لم ستتتتتتستتتتتتاا م  ومة ا م  المتحدة أن ت،ل  إلى رؤستتتتتتائها الت فيذيين أن   
  أن تتضتتتمن التقارير الستتت وية عن المشتتتترياا سرعاق عن ال فقاا على 2022لمفلوا  بحلو  ظهالة عام 

مو الخدماا التجاريون.  الخدماا التت يور ِّدها مقد ِّ

لو لللب ا  التشـــايه و، محتبا عدة ك األا  مى التو ـــ و قد  - 13  لل جاألل اإلشـــارة  لل مى التو ـــ و موج 
أل ف ِّذ  إالفحا ألى م اريايا الســـنويو عن المشـــتايا  متيـــمن إالفحا محلوما  عن النف ا  علل الخدما  التي 

 الخدما  التااريو.يوف ِّايا م دمو 

ًفا في النظم الماكزيو  “م دمو الخدما  التااريو”وفي الحا   التي   أةوى فبلا م ـــــــــــــطلن  - 14 م حاَّ
متوقت علل وضـــــــــــــع محايف  2022لتخط ا الموار ، ماى الك األا  مى  مةاأل و منفبذ التو ـــــــــــــ و إحلول عال 
الما ـــــــســـــــا ، وبالوقت والالد اللذين لم ـــــــتحاألو إم ـــــــا ر  ارج و علل ألطاق المنظومو مو علل مســـــــتوى 

  بتطلبلما محديا النظم الماكزيو لتخط ا الموار  وألظم اإل مغ ال ا مو حال ا. 
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 3التو ية   

ي بغت للرؤستتتتتتتتال الت فيذيين لم ستتتتتتتتستتتتتتتتاا م  ومة ا م  المتحدة أن يوعبوا إلى جمي  الممات   البة   
ادر التوريد من بائعين ست البلدان ال امية وست التوريد بالعمل ف شتتتتتاأ من أجل تقيي  استتتتتتخدامها لمصتتتتت

البلدان التت تمر اقتصاداتها بمرحلة اظتقالية  وتوسي  ظ،اقه  حس  االقتضال  است اداق إلى هذا التقيي   
 م  اشتراأ أال تتعارل هذ  ا ظش،ة م  السياساا التت تقرُّها الم سساا لكفالة الت اسس بفعالية.

 تو  و جز  ًا.مايد الما سا  ال - 15

وماى عدة ما ـــــســـــا  مى يذة التو ـــــ و   متطلل مزيدا من التنفبذ ألى الممار ـــــا  المو ـــــل  لا  - 16
 قا مو إالفحا.

فحلل  ـــببا الممال، ور  إالفحا في  لبا مشـــتايا  األمم المتحدة مى األماألو الحامو  ـــتحما  نشـــا   - 17
البلداى التي مما اقت ا املا إماحلو األت ال و. وعموة علل علل زيا ة م ا ر موريديا من البلداى النام و ومن 

، ولبت الامه و الحامو  لل األمبن الحال مى يوا ـــا ا ـــتطمن واق 69/273من ال اار  16ذلك، في الف اة 
لبلداى التي مما اقت ـــا املا إماحلو األت ال و التي مبتكاة  ضـــاف و لتشـــا ع مألشـــطو الشـــااع من البلداى النام و وا

 أ يطلع  لا في الم ا وفي المةامل المبداأل و. 

و  محبذ ما ـــــــســـــــا  م اى مااعاة يذا الااألل إمحزل عن  باة من الاواألل، مشـــــــباة  لل مى البلد  - 18
عمل و ينبغي مى ميمن مأيًا  الذي ألمي منر البا ع   ينبغي مى أةوى المه ار الوحبد مو الا  سي المحَتمد في

الح ـــــــول علل معلل جو ة إلفيـــــــا  ـــــــحا وا  ـــــــتدامو والحد من المخاوا، ضـــــــمن محايبا م اى. ومحتمد 
الما ــســا  الت ن و علل المتطلبا  الت ن و لتحديد م ــدر التوريد وممنن فا ــا متكاف و لام ع البا حبن، إغض 

 النظا عن  لديم األ لي.

 
 4التو ية   

عوا جمي  الممات  على أن تكفل     ي بغت للرؤستتال الت فيذيين لم ستتستتاا م  ومة ا م  المتحدة أن لشتتج ِّ
  أن لستتتتتتتتب  توريدا أا خدماا استتتتتتتتتراتيجية أو حستتتتتتتتاستتتتتتتتة أو عالية ال يمة 2021بحلو  ظهالة عام 

م خدماا تجارا إجرال  تحليل استتتتتتراتيجت موث   فو تتتتتو  يت وما ضتتتتتمن يتصتتتتتل فها من الستتتتتل  من مقد ِّ
االعتباراا والتكالي  على المديين القصتتتير وال،ويل  وأن لمون التحليل قد خضتتت  الستتتتعرال الستتتل،ة 

ته  قبل اتخاذ قرار رسمت بشأن خيار التوريد.  المختصة المع ية وأقر 

 مايد الما سا  التو  و جز  ًا. - 19

عمل املا التااريو، في حبن  ـــــــــــتســـــــــــحل ك األا  ومفبد عدة ك األا  إلى يذا النلت مدَرج إالفحا في  - 20
م اى  لل منفبذ التو ـ و من  مل وضـع ومنفبذ  ـ ا ـا  متحل و إا  ـتحاألو إم ـا ر  ارج و في المسـت با، 
مشـباة  لل مى التنفبذ إالنسـبو للما ـسـا  التي لديلا   ةا أطغل عل ر الطاإع المماكزي  ـبتطلل  ذل جلو  

. 2021ا، ولذلك  ــــ ةوى من ال ــــحل علبلا الت بد إموعد التنفبذ المحد  في عال فبباة في ماال   ارة التغبب
 ومفا   إحض الك األا  إلى التنفبذ قد أةوى مستحبم في جم ع المواقع إسبل المتطلبا  التشغبل و.

 .2023ومفيا الما سا  مى أةوى ماريت التنفبذ في عال  - 21
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 5التو ية   

لم ستتتستتتاا م  ومة ا م  المتحدة أن يوعبوا إلى جمي  الممات  بأن تكفل  ي بغت للرؤستتتال الت فيذيين   
مة من مصادر 2021بحلو  ظهية عام    خضوع الخدماا االستراتيجية والحساسة والعالية ال يمة المقد 

خارجية تجارية ست ظ،اب اختصتتتتتتتتتا تتتتتتتتتها الستتتتتتتتتتعرال دورا  بما ست ذلك تقييماا المخا ر  للتحق  
 م ذاا الصلة ست كل م سسة قد و عت تدافير م اسبة إلدارة المخا ر.كاظت المها إذا مما

 .2023مايد الما سا  يذة التو  و، ولكنلا ماى مألر من األفيا محديد موعد للتنفبذ في عال  - 22

وماكد إحض الك األا  مى ا  ــــتحااضــــا ، إما في ذلك م ب ما  المخاوا للتح ق من وضــــع مدا با  - 23
خاوا، مشـــــةا إالفحا جزعا من عمل و ا قتناع، مما أحني مى التو ـــــ و ل ســـــت إحاجو  لل منا ـــــبو إل ارة الم

 مزيد من التنفبذ.

 
 6التو ية   

ي بغت للرؤستتتتال الت فيذيين لم ستتتتستتتتاا م  ومة ا م  المتحدة أن يوعبوا إلى الممات  المع ية فو تتتت    
مة من مصادر خارجية بما يتجاوز معايير يلبم استيفاؤها من أجل ال  ر ست تمديد عقود الخدماا ا لمقد 

ا  ر البم ية ال موذجية  وتقدل  هذ  المعايير إلى ستتتتتل،ة  تتتتت   القرار المع ية العتمادها و دراجها ست 
 .2021الوثائ  المتعلقة بالسياساا العامة بحلو  ظهالة عام 

مول  لا إالفحا في  وار مايد الما ــــســــا  التو ــــ و جز  ًا. وماى إحيــــلا مى المحايبا الم تاحو مح - 24
 ال واعد والمبا   التوجبل و المتحل و إالمشتايا  ال ا مو حال ا. 

ومشـــــبا ما ـــــســـــا  م اى  لل مألر ينبغي عند م ـــــم م الســـــ ا ـــــو الم تاحو محديد ألطاقلا  وضـــــول،  - 25
 يا.متيمن مألواعا مختلفو من م دمي الخدما  ومفا با  ق  و إشلى الخدما  التي ينبغي ا تبحا  ومى

 .2023ومفيا الما سا  مى أةوى ماريت التنفبذ في عال  - 26

 
 7التو ية   

ي بغت للرؤستتتال الت فيذيين لم ستتتستتتاا م  ومة ا م  المتحدة أن يوعبوا إلى جمي  الممات  بأن تكفل    
  بعد اتخاذ أا قرار بالحصتتو  على خدمة وما يتصتتل فها من ستتل  استتتراتيجية 2021بحلو  ظهالة عام 

م خدماا تجارا  أن لضتتت  الممت   ال  التوريد مبادئ توجيهية أو  حستتتاستتتة أو عالية ال يمة من مقد ِّ
لة فو تتتتتتتتتو  إلدارة االظتقا  من بائ  إلى  خر  بما ست ذلك ما لقافل هذا االظتقا  من ترتيباا  مفصتتتتتتتتت 

د  لباا تقدل  العرول فو تتتتتتتتتو   مستتتتتتتتت ولية البائ   يما  يتعل  احتيا ية  وأن تحرص على أن تحد ِّ
 بالمساعدة على تحقي  هذا االظتقا  وظقل المعارف إلى الم سسة و لى البائ  الجديد.

 مايد الما سا  التو  و جز  ًا.  - 27

وببنما محتبا عدة ك األا  مى يذة التو ـــــــــــ و قد أل فذ ،  ـــــــــــت ول ك األا  م اى إا ـــــــــــتحااض وم ب م  - 28
واقتاحت إحض الما ــســا  مطببق التو ــ و علل الخدما  الم دَّمو فاألت إحاجو  لل زيا ة التوضــ ن.   ذا ما

 من م ا ر  ارج و ف ا ول   علل جم ع الخدما  التااريو.
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