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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق جى من أعضاء الوفود التكّريرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية
   والثالثونالثامنةالدورة 

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج( ٢البند 

  برنامج التغيري : أرصدة االعتمادات غري املنفقة
  ) مبادرة إدارة التغيري(والتجديد يف املنظمة 
       وأنشطة التعاون التقين

    املنظمةبرنامج التغيري والتجديد يف : غري املنفقةأرصدة االعتمادات     
      تقرير من املدير العام    
    إضافة    

 غـري الغرض من هذه اإلضافة هو تقدمي آخر املعلومات عن حالة أرصدة االعتمـادات                
، وبالتحديـد عـن خمتلـف عناصـر التكلفـة املتعلقـة       برنـامج التغـيري والتجديـد يف املنظمـة      : املنفقة

 .)د(١٥-م/١٣-ر م عقّر باملعمالً املوارد املؤسسية يف املنظمة، بنظام ختطيط
    
، اسـتناداً  ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٩خـة   املؤّرIDB.38/9دت يف الوثيقة   دِّوفقا للخطط اليت حُ     -١

إىل التعليقات الواردة من مؤسسات األمـم املتحـدة األخـرى، ونتـائج عمليـة إعـادة هيكلـة إدارة                    
بـات املنظمـة، جـرى إعـداد طلـب تقـدمي عـروض النتقـاء                 مراعـاة متطلّ   األعمال يف املنظمة، ومع   

دين احملتملني  إىل املورِّوطُلب أيضاً. شريك يف التنفيذ ونظام لتخطيط املوارد املؤسسية يف املنظمة    
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واسـتناداً إىل نتـائج املناقـصة       . موا معلومات تفصيلية عن التكاليف، بناًء على دعوة املـؤمتر         أن يقدّ 
بــات املاليــة املتعلقــة ، ســيجري تبــادل معلومــات شــاملة مــع اجمللــس بــشأن جممــوع املتطلّالتنافـسية 

بربنامج التغيري والتجديد يف املنظمة واملوارد املتاحة يف الوقت الـراهن واملـوارد اإلضـافية املطلوبـة             
  .IDB.38/9ق النقدي عن طريق تقدمي إضافة أخرى إىل الوثيقة واالحتياجات من التدفّ

ــتراء يف اليونيـــدو  ومر  - ٢ ــاةً ملبـــادئ االشـ ــعر؛   (اعـ ــودة بأفـــضل سـ وهـــي مبـــادئ أعلـــى جـ
الة؛ وتوّخي حتقيق املـصاحل الفـضلى   واإلنصاف؛ ونزاهة عملية االشتراء وشفافيتها؛ واملنافسة الفعّ  

 علــى نطــاق دويل ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢٣، جــرى إصــدار طلــب تقــدمي العــروض يف  )للمنظمــة
رسـل الطلـب إىل   وأُ. ٢٠١٠سـبتمرب  / أيلـول ١٣ موعـد أقـصاه   م العـروض يف واسع على أن تقـدّ   

سـوق  مـوقعي  دين املعروفني لدى املنظمة كما ُنشر على املوقـع الـشبكي للمنظمـة وكـذلك                املورِّ
 دعــوة  علــى اإلنترنــت هبــدف )النــشرات اإللكترونيــة(األمــم املتحــدة العامليــة واالحتــاد األورويب  

بـات املبّينـة يف   وضهم قبل حلول املوعد النهائي مبـا يتفـق مـع املتطلّ     لني إىل تقدمي عر   دين املؤهَّ املورِّ
مـن خــالل  وجـرى أيـضاً تبـادل نفـس املعلومـات مـع الـدول األعـضاء         . وثـائق التمـاس العـروض   

دين احملـتملني للحـصول     ت األمانـة عـدداً مـن الطلبـات مـن املـورِّ            وتلقّـ . يـة  اخلارج اليونيـدو  شبكة
ت األمانـة   ؛ وردَّ ٢٠١٠ أغـسطس /إليـضاحات خـالل شـهر آب      أو ا /على مزيد من املعلومات و    

  .دين احملتملنيعلى هذه الطلبات على وجه السرعة وقامت بتبادل املعلومات مع مجيع املورِّ
دين احملـتملني تقـدمي عروضـهم يف        بعة، طُلب إىل املـورِّ    ومتشياً مع إجراءات االشتراء املتّ      -٣

ووفقاً لطريقـة االشـتراء     .  جتارياً ، واآلخر عرضاً  تقنياً ن أحدمها عرضاً  مظروفني خمتومني، يتضمّ  
 مظـاريف العـروض التجاريـة مغلقـة إىل حـني اختتـام عمليـة تقيـيم العـروض                    املعمول هبا، تظـلّ   

لني تقنيـا الـذين   دين املـؤهَّ وبعد ذلك فقط ميكن فتح العروض التجارية الواردة من املورِّ        . التقنية
  . األوليةوردت أمساؤهم يف قائمة االختيار

ــهاء ســاعات العمــل يف     -٤ ــول١٣وبانت ــشرة   ٢٠١٠ســبتمرب / أيل ــد وردت ع ــت ق ، كان
ــومني       ــى مظــروفني خمت ــها عل ــوي كــل من ــين وآخــر جتــاري  (عــروض، حيت ــا ). عــرض تق ووفق

إلجـراء التقيـيم     إلجراءات االشتراء املّتبعة، أُنشئ فريق تقييم مـشترك بـني الوحـدات التنظيميـة             
طــيط املــوارد املؤســسية يف  بــشأن انتقــاء شــريك التنفيــذ ونظــام خت  ) توصــيات(وتقــدمي توصــية 

  :، وذلك وفقاً للجدول الزمين التايلاملنظمة
  فتح العروض التقنية؛: ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٤  )أ(  
ــول٢٤ إىل ١٤  )ب(   ــار قائمــة   : ٢٠١٠ســبتمرب / أيل ــة واختي ــيم العــروض التقني تقي

  دين الذين يستوفون الشروط التقنية؛ة من املورِّأولي
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تقــدمي عــروض إيــضاحية تقنيــة مــن   : ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٨ إىل ٤  )ج(  
ولية، واسـتكمال التقيـيم      واملدرجة أمساؤهم يف قائمة االختيار األ      لني تقنياً دين املؤهَّ جانب املورِّ 

  التقين؛
ــشرين األول١٤ إىل ١١  )د(   ــوبر / تـ ــ: ٢٠١٠أكتـ ــة  فـ ــروض التجاريـ أي (تح العـ

درجـت  دين املـستوفني للـشروط التقنيـة الـذين أُ        للمـورِّ ) ن العـروض املاليـة    املظاريف الـيت تتـضمّ    
دين  وتقــدمي قائمــة بأمســاء املــورِّ ؛أمســاؤهم يف قائمــة االختيــار األوليــة وتقيــيم عروضــهم املاليــة  

ــى إذن باملُــ       ــا واحلــصول عل ــشتريات العتماده ــة امل ــم إىل جلن ــع  املوصــى هب ــاوض م ضي يف التف
  دين الذين وقع عليهم االختيار؛املورِّ

التفاوض مع  : ٢٠١٠نوفمرب  /أكتوبر إىل أوائل تشرين الثاين    / تشرين األول  ١٨  )ه(  
دين الذين جرى اختيارهم مع إيالء العناية الواجبة ملبدأي أعلى جودة بأفضل سعر ومراعـاة          املورِّ

  املايل والقواعد املالية وإجراءات االشتراء يف املنظمة؛املصاحل الفضلى للمنظمة، طبقا للنظام 
إرســاء العقــد علــى شــريك يف التنفيــذ ونظــام  : ٢٠١٠نــوفمرب /تــشرين الثــاين  )و(  

  .ختطيط املوارد املؤسسية يف املنظمة وبدء تنفيذ النظام اجلديد لتخطيط املوارد املؤسسية
طلوبة، وفقاً للنظام املايل والقواعد املاليـة       ع االنتهاء من إجراءات االشتراء امل     ومن املتوقَّ   -٥

د املــدير العــام يف وقــد شــدَّ. ٢٠١٠نــوفمرب /ودليــل االشــتراء يف املنظمــة، حبلــول تــشرين الثــاين
الكلمة االفتتاحية اليت ألقاها يف الدورة الـسادسة والعـشرين للجنـة الربنـامج وامليزانيـة املعقـودة                  

 هــذه العمليــة تقتــضي عــدم اإلفــصاح عــن أي       علــى أن نزاهــة ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٧يف 
معلومات عن التقيـيم الـتقين أو التجـاري أو كليهمـا حـىت االنتـهاء مـن العمليـة بنجـاح واختـاذ                      

وعليه، فال ميكـن لليونيـدو أن تفـصح عـن خمتلـف عناصـر               . دقرار بشأن إرساء العقد على مورِّ     
نـوفمرب  / يف تـشرين الثـاين      املنظمـة إالّ   التكلفة املتعلقـة بتنفيـذ نظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية يف             

  . إىل اجمللسأخرى عن طريق تقدمي إضافة ٢٠١٠
ــضاً    -٦ ــع أي ــن املزم ــيري       وم ــامج التغ ــشأن برن ــدول األعــضاء ب ــع ال ــسة إحاطــة م ــد جل  عق

 هبـدف تبـادل املعلومـات عـن مجلـة           ٢٠١٠نوفمرب  /يف املنظمة يف أوائل تشرين الثاين     والتجديد  
  . نظام ختطيط املوارد املؤسسية اجلديدأمور منها عناصر تكلفة

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه    

  . أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةلعلّ اجمللس يوّد  -٧
 


