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 ∗ ٢٠٠٩ احملكمة عن املشترياتتقرير 

  

       مقدمة  -   ً أوالً

    ").         اللجنـة   ("                                                       لتايل املتعلق باملشتريات إىل جلنة امليزانية واملاليـة                                             طلب من احملكمة أن توفر التقرير ا        - ١
   :                          وطلبت املعلومات التايل ذكرها

   :       الشراء                        معلومات تتعلق بإجراءات    ) أ (
                                    كيفية إعالم املوردين بنشاط املشتريات؛   ‘ ١ ‘
                            كيفية حتديد املوردين احملتملني؛   ‘ ٢ ‘
                نطاق للموردين؛                                       كيف تؤمن احملكمة التمثيل اجلغرايف الواسع ال   ‘ ٣ ‘

                                               قيم املشتريات يف السنوات السابقة والسنة احلالية؛   ) ب (
                              مع حتديد املوردين حبسب البلد؛      اشتريت      سلع   ١٠    أهم    ) ج (
   .                                  بيانات منفصلة تتعلق مبشتريات امليدان   ) د (

                إجراءات الشراء  -   باء

   .   راء                                                             يف املرفق األول من هذا التقرير العملية اليت تتوخاها احملكمة عند الش    ترد   - ٢

 

 

 

                                                      
  .ICC-ASP/8/CBF.1/11         ً               صدر سابقا  بوصفه الوثيقة   ∗
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                                                                                                        وأهم املبادئ اليت تؤخذ بعني االعتبار الواجب عند اختاذ قرار بالشراء وارد بياا يف النظام املـايل                   - ٣
   :  ١٢-   ١١٠                         والقواعد املالية، القاعدة 

                               أفضل ما ميكن بذل املال يف سبيله؛   ) أ (
                          القسط والرتاهة والشفافية؛   ) ب (
                          املنافسة الدولية الفعالة؛   ) ج (
   .           ومصاحل احملكمة   ) د (

                                                                                 على موردي مشتريات احملكمة باستخدام قاعدة بيانات املـوردين الدوليـة مثـل                           ويتم التعرف     - ٤
"Kompass"        وقاعدة بيانات املوردين املدرجني يف نظام                                             SAP     وقاعدة بيانـات                                 واملصنفات اخلاصة باملوردين                 

                              من املوردين احملتملني، يـتم                               وحاملا تتحدد جمموعة كاملة     .                                                املوردين لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغري ذلك      
                    ويتم التعرف علـى      .                                   صلة بقيمة وطبيعة الطلب املعين      ا                                          ً          االتصال بكل مورد منهم وسؤاله أن يقدم مقترحاً ذ        
                                                    واحملكمة بصدد النظر يف استخدام موقعها الشبكي من          .                                                    املوردين احملتملني باالستناد إىل املبادئ اآلنفة الذكر      

                                          بيد أن هذه الطريقة قد تفضي إىل وجود          .                                 ت فيتقدم الغري مبقترحاته بشأا                                     أجل إدراج قوائم طلبات املشتريا    
                                             وبعد النظر الفاحص رمبا تقرر احملكمة اتباع         .                                                           عدد كبري من املوردين غري املؤهلني الذين يتقدمون مبقترحات        

             التعبري عـن       من     ر                                                                                           املمارسة املعمول ا يف األمم املتحدة واملتمثلة يف استخدام اإلنترنت لتمكني من يهمه األم             
   .         اإلنترنت       يتصفحون                             ومن أجل اجتذاب املوردين الذين   .        اهتمامه

                                                                                              وللحصول على معلومات إضافية حول موضوع التمثيل اجلغرايف للموردين الذين يتعـاملون مـع                - ٥
   .                                                                                   احملكمة، ترد يف املرفق الثاين نبذة عن أنشطة املشتريات اليت تقوم ا احملكمة حبسب جنسية كل مورد

                                      قيم التوريد احلالية ويف السنوات املاضية  -   جيم

                                                                                                  ترد يف املرفق الثالث نبذة عن أنشطة التوريد اليت تقوم ا احملكمة بالنسبة للسنة احلالية والـسنوات           - ٦
   .       السابقة

   )             حبسب بلد املنشأ (                           أهم السلع واخلدمات اليت تورد   -   دال

   .               حبسب بلد املنشأ    ٢٠٠٨                توريدها يف عام                                                 يوفر املرفق الرابع قائمة بأهم السلع واخلدمات اليت مت  - ٧

                                   املشتريات اخلاصة بالعمليات امليدانية  -   هاء

                                                                              ، أصبح مديرو املكاتب امليدانية يتمتعون بأهلية اإلعالن عن طلبات الـشراء                ٢٠٠٨                منذ اية عام      - ٨
    سلم               من خالل املقر وت                                           بيد أن أغلبية املشتريات بالنسبة للميدان جتهز   .       يورو ٣     ٠٠٠    ً                   حملياً مبا ال تتجاوز قيمته 

                                                          ولذلك ال تتوفر بيانات منفـصلة تتـاح خبـصوص قيمـة              .                                   وتتشكل باملقر مث تنقل إىل امليدان          جتهز         للمقر  
                                   قاعدة بيانات لتتبع هذه القيمة ولكن                      و يف اإلمكان إرساء       .                                                  املشتريات اليت ميكن عزوها إىل العمليات امليدانية      

                            أا توفر قيمة مضافة بالنسبة       على           رى حىت اآلن  ت               البيانات هذه ال                                      يقدر بأن املصاريف املطلوبة إلتاحة قاعدة 
                         ً                                                                 وإذا ما طلبت احملكمة مستقبالً مثل هذه البيانات فسيتم السعي لتحديد األموال الالزمـة                .               لعمليات احملكمة 

   .                        لتوفري قاعدة البيانات هذه
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  املرفق األول

  شتريات احملكمة يف مالعملية املتوخاة 

        الشراء      خطوات 

              الطرف املسؤول      جراء  اإل
                        املكتب صاحب طلب التزويد SAP               ٍِ  باستخدام نظام ٍِ      التزود    طلب 

                         املوظف املسؤول عن التصديق         التصديق
              قسم املشتريات               تقدمي العروض   طلب

                              مكتب املشتريات وطلبات التزويد                                    تقدمي العرض إىل جلنة استعراض املشتريات
               مكتب املشتريات              أنواع العقود

                             قسم املشتريات والقسم القانوين   م             الشروط واألحكا
                           وحدة تلقي املشتريات وفحصها                      تلقي املشتريات وفحصها

   ة         قسم املالي             دفع الفواتري
  

            وصف اخلطوات
  

                    مكتب طلبات التزويد SAP                         طلب التزود باستخدام نظام 
                         املوظف املسؤول عن التصديق         التصديق

  

  SAP           تخدام نظام                                               يقوم مكتب طلبات التزويد بإعداد طلب مشتريات باس  
   .SAP              باستخدام نظام                                                  يتم تلقائيا التثبت من االعتماد املرصود يف امليزانية   •
                                          ويقبله أو يرفضه املسؤول عن التصديق       SAP         نظام           عن طريق                                يتم تلقي التصديق إلكترونيا        •

        املذكور     نظام   ال         باستخدام 
                 طلـب تقـدمي                 وتبدأ عملية   .                                            القبول وصل طلب التزود إىل قسم املشتريات       ب          فإن حظي      •

   .      العروض

          املشتريات    قسم               تقدمي العروض   طلب
                                              املوظف املسؤول عن املشتريات وطلبـات تقـدمي                             استعراض املشتريات                  تقدمي العرض إىل جلنة

        العروض
  

   :              اخلدمات املطلوبة   و   أ               على تكلفة السلع                طلب تقدمي العروض      عتمد  ي
                                  يطلب احلصول على عرض سعري خطي واحد  :       يورو ٣     ٠٠٠       أقل من    •
                                                   يورو يطلب عدد من العطاءات التنافسية يصل إىل ثالثة  ١٠     ٠٠٠   و ٣     ٠٠٠   بني    •
                                   تطلب على األقل ثالثة عطاءات تنافسية  :       يورو  ١٠     ٠٠٠        أكثر من    •
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                                                            يطلب عدد ال يقل عن ثالثة من العروض التنافسية وتعـرض             :        يورو   ٥٠     ٠٠٠          أكثر من      •
   .                                  هذه األخرية على جلنة استعراض املشتريات

                    وإذا ما اقتنعـت      ).                 العملية واملضمون  (                              تقوم بالتحري يف صحة الطلب        :            املشتريات             جلنة استعراض   
                                                                    ً                                            اللجنة بأن كافة التدابري قد نفذت مبا يتفق مع القواعد فإا تقدم تقريراً حول الطلب إىل املسجل مـن                       هذه

      فـإن    .    ديق                             العملية إىل مرحلة التـص            عادت                                          وإذا ما كانت لدى املسجل أسئلة إضافية        .                   أجل املصادقة عليه  
   .                                      ً صادق املسجل عليها أضحى طلب الشراء قائماً

          املشتريات    قسم              أنواع العقود
                             قسم املشتريات والقسم القانوين                الشروط واألحكام

  

   :    ً                                        رهناً بنطاق أو مواصفات االلتزامات يترتب ما يلي
                                             طلب شراء، والعمل بشروط الشراء العامة املوحدة  :                          أو اخلدمات املبينة بالتحديد      السلع    •
         اشـتراط     ،                  عقـد أو اتفـاق      :                                              أو اخلدمات ذات الطابع التقين أو التخصـصي        /        السلع و    •

   .                           القانوين لألحكام اجلديدة احملددة         االستعراض 
                      وحدة االستالم والتفتيش                االستالم والتفتيش

                       قسم امليزانية والتمويل               تسديد الفواتري

   :    ً                                           رهناً باخلدمة أو السلعة الواردة، جيري العمل مبا يلي
                                                                 ً              تتوىل وحدة االستالم والتفتيش إجراء فحص يستند إىل طلب الشراء املعد وفقـاً               :          الم السلع    است   •

 SAP      لنظام 

            على إثر   SAP                                                               يقوم مكتب طلبات التزويد بفتح صفحة لقيد اخلدمات يف نظام             :       اخلدمات   •
 SAP     نظام                   الذي يكون مدرجا يف                     ً               استالم اخلدمات استناداً إىل طلب الشراء 

، وحاملا يتم ربط طلب الشراء باالستالم والتفتيش أو بصفحة قيد اخلدمات SAPوعلى صعيد نظام   
  .يقوم قسم امليزانية واملالية بتحرير فاتورة
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  املرفق الثاين

  نبذة عن أنشطة احملكمة الشرائية حبسب جنسية كل مورد

  ، حبسب البلد، بالنسبة املئوية للقيمة الكلية٢٠٠٨ مشتريات احملكمة لعام :١اجلدول 
 النسبة املئوية للقيمة الكلية قيمة طلب الشراء بلد املورد
٪٠,٠  يورو٢٧,١٢  األرجنتني  

١٤ ١٥٧,٤٧ النمسا  d;v; ٠,١٪  

٪٠,٢  يورو٦٤ ٩٢٩,٧٧ أستراليا  

٪٢,٠  يورو٥٤٤ ٨٦٤,٨٨ بلجيكا  

٪١,٣  يورو٣٤٥ ٤٤٠,١٢ كندا  

٪٤,٤  يورو١ ١٦٦ ٥٨٩,٢٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية  

٪٠,٥  يورو١٤١ ٥٦٨,٥٩ ة أفريقيا الوسطىمجهوري  

٪١,٩  يورو٤٩٤ ٣٤٧,٨١ سويسرا  

٪٠,٠  يورو٢ ٨٣٠,٠٠ كوت ديفوار  

٪٠,٠  يورو٥٦٩,٦٩ شيلي  

٪٠,٢  يورو٤١ ٥٨٧,٩٩ الصني  

٪٠,٧  يورو١٨٥ ٥٦٢,٤٠ أملانيا  

٪٠,٤  يورو١١٩ ٥٥٤,١٢ الدامنرك  

٪٠,٠  يورو٧ ١٤٠,٠٠ اجلزائر  

٪٠,١  يورو٣٦ ٥٨٨,١١ مصر  

٪٠,٣  يورو٦٧ ٤٨٤,٦٠ إسبانيا  

٪٠,٠  يورو٤ ٠٤٦,٠٠ إثيوبيا  

٪٠,٩  يورو٢٥٣ ١٤٠,١٨ فرنسا  

٪٣,٠  يورو٨٠٨ ٧٨٩,٧١ اململكة املتحدة  

٪٠,١  يورو٢٨ ٥٧١,٦٠ غانا  

٪٠,٠  يورو٥٠٠,٠٠ اليونان  

٪٠,٣  يورو٧١ ٨٢٥,٠٠ آيرلندا  

٪٣,١  يورو٨١٨ ٣١٠,٠٠ اهلند  

٪٠,٣  يورو٨٢ ٩٨٤,٧٩ إيطاليا  

٪٠,٠  يورو٧ ٨٤٩,٩٤ اليابان  

٪٠,٠  يورو٥ ٢٩٣,٥٠ كينيا  

٪٠,٠  يورو٥ ٠٠٠,٠٠ لبنان  

٪٠,٠  يورو٣ ٠٠٠,٠٠ لكسمربغ  

٪٠,٠  يورو٤١٨,٠٦ موناكو  

٪٧٠,١  يورو١٨ ٦٨٥ ٤٥٦,٤٦ هولندا  

٪٠,٠  يورو١ ٠٠٠,٠٠ الربتغال  

٪٠,١  يورو٢٨ ٨٠٣,٩٠ االحتاد الروسي  

٪٠,٠  يورو٣ ٦٢٦,٥٨ السويد  

٪٠,٠  يورو٥ ٣٠٧,٣٨ السنغال  

٪١,٦  يورو٤٢٢ ٨٥٩,٠٨ تشاد  

٪٠,٠  يورو٢ ٥٠٥,٣٠ مجهورية ترتانيا املتحدة  

٪٣,٦  يورو٩٧١ ٥٨٠,٤٩ أوغندا  

٪٤,١  يورو١ ١٠٤ ٩٥٣,٦٢ الواليات املتحدة األمريكية  

٪٠,١  يورو٢٠ ٦٦٦,١٠ أوروغواي  

٪٠,٣  يورو٨٢ ٥٩٠,٥٣ جنوب أفريقيا  

يورو ٢٦ ٦٥٢ ٣٢٠,٠٩ اموع   
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  املرفق الثالث
  )باليورو(قيم مشتريات السنة احلالية والسنوات السابقة 

  )٢٠٠٩فرباير / شباط٢٨لغاية  (٢٠٠٩األنشطة الشرائية لعام : ١الشكل 

 
كانون 

 سبتمرب /أيلول أغسطس /آب يوليه /متوز يونيه /حزيران مايو /أيار أبريل /نيسان مارس /آذار فرباير/شباط يناير /الثاين
تشرين 

 أكتوبر /األول
تشرين 

 نوفمرب /الثاين
/ كانون األول
 )السنة(جمموع  ديسمرب 

 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦                   عدد موظفي املشتريات
                                   املشتريات

                                       طلبات الشراء
 ٤٢١                     ١٤٩ ٢٧٢                 عدد طلبات الشراء

 ١٤١٦ ١٢٨ ١٣٩ ١٤٥ ٨٧ ٧٦ ٨٧ ٧٩ ١١٧ ١١٠ ٩٩ ١٦٨ ١٨١                                عدد طلبات الشراء يف السنة املاضية
 ٦٥٩٩٩١٩                     ١٦٤٧٥٦٧ ٤٩٥٢٣٥٢                  قيمة طلبات الشراء

 ٦٥٠٠٠                       ٦٥٠٠٠                                       العقود اخلاصة بالصندوق االستئماين للضحايا
                         ٦٦٦٤٩١٩ 

 ١٤٧٤٣٨٩٨�٩٩ ٩٩٣٤٠٣ ١٢١٠٨٤٠ ٨٩٧٠٨٦ ١٠٠٧٣١٥ ١٩١٠٨١٧ ٧٦٨٥٠٩ ١١٦٣٣٧٥ ١٠٦٧٧٣٧ ٩٣٢٢٥٥ ١٢٦٥٥٩١ ١٣٠٨٩٩٩ ٢٢١٧٩٧٢                               قيمة طلبات الشراء السنة املاضية
                                      طلب التزويد

 ٢٣٨                     ١٣٦ ١٠٢                  عدد طلبات التزويد
 ١٥٧١ ١٠٥ ١٣٢ ١٥٦ ١١٦ ٩١ ١٣٩ ١١٦ ١١٦ ١٤٢ ٨٥ ١٥٤ ٢١٩     اضية        السنة امل

                                               جلنة استعراض املشتريات
 ٧                     ٤ ٣                       عدد ما استعرضته اللجنة

 ٥٤ ١٢ ٧ ٦ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٤ ٤ ٤ ١                                    عدد ما استعرضته اللجنة السنة املاضية
 ٤٠١١٠٠٠                     ٣١٦٧٠٠٠ ٨٤٤٠٠٠                         قيمة ما استعرضته اللجنة 

 ١٣٤٤٠٥٩٣ ٤٨٦٦٥٣١ ٣٥١٤٢٠٠ ١١١٤٠٦٧ ٢٣٣٥٨٠ ٤٢٧١٨٧ ٣٨٤٧٧٧ ٥٤١٠٧٥ ١٢٠٣٢٠ ٧٠٤٠٠٠ ١٩٤٤٢٦ ٤٤٠٤٣٠ ٩٠٠٠٠٠                                      قيمة ما استعرضته اللجنة السنة السابقة

   ٢٠٠٨األنشطة الشرائية لعام : ٢الشكل 

 
كانون 

 يناير /الثاين
فربا/شباط
 سبتمرب /أيلول أغسطس /آب يوليه /متوز يونيه /حزيران مايو /أيار أبريل /ننيسا مارس /آذار ير

تشرين 
 أكتوبر /األول

تشرين 
 نوفمرب /الثاين

/ كانون األول
 )السنة(جمموع  ديسمرب 

 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦                   عدد موظفي املشتريات
                                   املشتريات

                                       طلبات الشراء
 ١٤١٦ ١٢٨ ١٣٩ ١٤٥ ٨٧ ٧٦ ٨٧ ٧٩ ١١٧ ١١٠ ٩٩ ١٦٨ ١٨١                 عدد طلبات الشراء

 ١٥٨٢ ١٨٤ ١٤٤ ١٧٢ ١٨٠ ٩٣ ٦٤ ١٠٨ ١٢٦ ٧١ ١٢٦ ١٦٣ ١٥١                                عدد طلبات الشراء يف السنة املاضية
 ١٤٧٤٣٨٩٨�٩٩ ٩٩٣٤٠٣ ١٢١٠٨٤٠ ٨٩٧٠٨٦ ١٠٠٧٣١٥ ١٩١٠٨١٧ ٧٦٨٥٠٩ ١١٦٣٣٧٥ ١٠٦٧٧٣٧ ٩٣٢٢٥٥ ١٢٦٥٥٩١ ١٣٠٨٩٩٩ ٢٢١٧٩٧٢                  قيمة طلبات الشراء

 ١٦٦٥٤٧٣ ٧٨١٠٢١ ٨٨٤٤٥٢                                                           العقود اخلاصة بالصندوق االستئماين للضحايا
                     ١٦٤٠٩٣٧١�٩٩ ١٧٧٤٤٢٤ ٢٠٩٥٢٩٢ 

 ٢٣٣٩٤٢٠١ ٧٢٠٣٩٣٨ ٢٨٧٩٨٢٦ ١٤٠٤٠٣٥ ١٢٨٧١٠١ ١٦٣٣١٩٥ ٣٥٤٠٤٧ ١٠٤٢٣١٣ ١١٥١٣٨٦ ٨٧١٥٨٨ ١٠٢٢٨٣٨ ١٨٧٩٦٠٧ ٢٦٦٤٣٢٧                               قيمة طلبات الشراء السنة املاضية
                                      طلب التزويد

 ١٥٧١ ١٠٥ ١٣٢ ١٥٦ ١١٦ ٩١ ١٣٩ ١١٦ ١١٦ ١٤٢ ٨٥ ١٥٤ ٢١٩                  عدد طلبات التزويد
 ١٦٨٠ ١٦٦ ١٩٣ ١٨١ ١٨٠ ١١٠ ٧٣ ١٢٠ ١٣٠ ١٠٤ ١٥٧ ١٦٣ ١٠٣             السنة املاضية

                                               جلنة استعراض املشتريات
 ٥٤ ١٢ ٧ ٦ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٤ ٤ ٤ ١                       عدد ما استعرضته اللجنة

 ٦٧ ٢٠ ٥ ٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ ٥ ٨ ٣                                    عدد ما استعرضته اللجنة السنة املاضية
 ١٣٤٤٠٥٩٣ ٤٨٦٦٥٣١ ٣٥١٤٢٠٠ ١١١٤٠٦٧ ٢٣٣٥٨٠ ٤٢٧١٨٧ ٣٨٤٧٧٧ ٥٤١٠٧٥ ١٢٠٣٢٠ ٧٠٤٠٠٠ ١٩٤٤٢٦ ٤٤٠٤٣٠ ٩٠٠٠٠٠                         قيمة ما استعرضته اللجنة 

 ١٢٧٩٤٦٥٥ ٦٢٧١٦٨٨ ١٧٧٩٧٦٥ ٤٦١٢١٤ ١٣٥٣٦١ ٦٥١٩٢٩ ٦٢٩٥٠٠ ١٥٧٣٧١ ٦١٩٥٩٠ ١٨٧٢٢٣ ٤٤٩٧٢٥ ١١٦٦٢٨٩ ٢٨٥٠٠٠                                      قيمة ما استعرضته اللجنة السنة السابقة
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  ٢٠٠٧األنشطة الشرائية لعام : ٣الشكل 

 
كانون 

 سبتمرب /أيلول أغسطس /آب يوليه /وزمت يونيه /حزيران مايو /أيار أبريل /نيسان مارس /آذار فرباير/شباط يناير /الثاين
تشرين 

 أكتوبر /األول
تشرين 

 نوفمرب /الثاين
/ كانون األول
 )السنة(جمموع  ديسمرب 

 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٧ ٧ ٧ عدد موظفي املشتريات
                           املشتريات

                           طلبات الشراء
 ١٥٨٢ ١٨٤ ١٤٤ ١٧٢ ١٨٠ ٩٣ ٦٤ ١٠٨ ١٢٦ ٧١ ١٢٦ ١٦٣ ١٥١ عدد طلبات الشراء

 ١٤٤٤ ١٧٠ ١٥٣ ٨٨ ١٣٨ ٩٢ ٩٢ ١١٢ ٩١ ٩١ ١٢١ ١٣٧ ١٥٩ عدد طلبات الشراء السنة املاضية
 ٢٣٣٩٤٢٠١ ٧٢٠٣٩٣٨ ٢٨٧٩٨٢٦ ١٤٠٤٠٣٥ ١٢٨٧١٠١ ١٦٣٣١٩٥ ٣٥٤٠٤٧ ١٠٤٢٣١٣ ١١٥١٣٨٦ ٨٧١٥٨٨ ١٠٢٢٨٣٨ ١٨٧٩٦٠٧ ٢٦٦٤٣٢٧ قيمة طلبات الشراء 

 ١٧٣٤٤١٦١ ٥٣٨٦٢٦٣ ٢٤٩٧٩٢٣ ٨٢٧٣٢٠ ١٠٨٣٧٣٠ ٨٨٩٧٣٢ ٥٩٦٧٨٨ ١٢٨٦١٦٢ ٦٠٨٥٤٧ ٧٢٢٤٦٦ ١٤٢٦٧٨٨ ٧٠٩٦٠٤ ١٣٠٨٨٣٨ طلبات الشراء السنة املاضيةقيمة 
                           طلبات التزويد

 ١٦٨٠ ١٦٦ ١٩٣ ١٨١ ١٨٠ ١١٠ ٧٣ ١٢٠ ١٣٠ ١٠٤ ١٥٧ ١٦٣ ١٠٣ عدد طلبات التزويد
 ١٧٤١ ١٧٨ ١٩٢ ١٢٤ ١٤٨ ١٢٧ ٩٦ ١٦٧ ١١٣ ١٠٣ ١٢٠ ١٤٠ ٢٣٣  السنة املاضيةعدد طلبات التزويد

                           جلنة استعراض املشتريات
 ٦٧ ٢٠ ٥ ٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ ٥ ٨ ٣ عدد ما استعرضته اللجنة

 ٥٥ ٢٣ ٧ ١ ٧ ٠ ٣ ٤ ١ ١ ٤ ٣ ١ عدد ما استعرضته اللجنة السنة املاضية
 ١٢٧٩٤٦٥٥ ٦٢٧١٦٨٨ ١٧٧٩٧٦٥ ٤٦١٢١٤ ١٣٥٣٦١ ٦٥١٩٢٩ ٦٢٩٥٠٠ ١٥٧٣٧١ ٦١٩٥٩٠ ١٨٧٢٢٣ ٤٤٩٧٢٥ ١١٦٦٢٨٩ ٢٨٥٠٠٠ جنةقيمة ما استعرضته الل

 ٩٩٢٩٣٩٧ ٤٨٣٠٥٦٥ ٩٦٩٠٠٠ ٦٣٠٠٠٠ ٩٩٠٠٠٠ ٠ ٥٢٩٨٣٢ ٤٩٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠ قيمة ما استعرضته اللجنة السنة املاضية

  
  ٢٠٠٦م األنشطة الشرائية لعا: ٤الشكل 

 
كانون 

 سبتمرب /أيلول أغسطس /آب يوليه /متوز يونيه /حزيران مايو /أيار أبريل /نيسان مارس /آذار فرباير/شباط يناير /الثاين
تشرين 

 أكتوبر /األول
تشرين 

 نوفمرب /الثاين
/ كانون األول
 )السنة(جمموع  ديسمرب 

 ٤�٤ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ عدد موظفي املشتريات
                           رياتاملشت

                           طلبات الشراء
 ١٤٤٤ ١٧٠ ١٥٣ ٨٨ ١٣٨ ٩٢ ٩٢ ١١٢ ٩١ ٩١ ١٢١ ١٣٧ ١٥٩ عدد طلبات الشراء

 ١٢٣٨ ١٧١ ١٤٨ ١٣٤ ٩١ ١٠١ ٨١ ١٠٦ ٩٥ ١١٠ ٩٦ ٩٥ ١٠ عدد طلبات الشراء السنة املاضية
 ١٧٣٤٤١٦١ ٥٣٨٦٢٦٣ ٢٤٩٧٩٢٣ ٨٢٧٣٢٠ ١٠٨٣٧٣٠ ٨٨٩٧٣٢ ٥٩٦٧٨٨ ١٢٨٦١٦٢ ٦٠٨٥٤٧ ٧٢٢٤٦٦ ١٤٢٦٧٨٨ ٧٠٩٦٠٤ ١٣٠٨٨٣٨ قيمة طلبات الشراء 

 ٢١٤٢٣١٤٤ ٨٤٨٤٦٥١ ١٣٨١٥٨٣ ١٣٨٦١٠٧ ٥٩٩٨٥١ ٨١٠٠٦٣ ١٠٨٠١٨٣ ١٣٩٣٦٤٩ ٢٥٥٥٥٨١ ١٤٥٢١٩٥ ٨٠١١٥٧ ١٠٨٨٦٢١ ٣٨٩٥٠٣ قيمة طلبات الشراء السنة املاضية
                           طلبات التزويد

 ١٧٤١ ١٧٨ ١٩٢ ١٢٤ ١٤٨ ١٢٧ ٩٦ ١٦٧ ١١٣ ١٠٣ ١٢٠ ١٤٠ ٢٣٣ دد طلبات التزويدع
 ١٤٦٣ ١٣٩ ١٧٧ ١٧٣ ١٧٥ ١٠١ ١٢٢ ١٠٨ ٨٣ ١١٠ ١٠٤ ٨٢ ٨٩ عدد طلبات التزويد السنة املاضية

                           جلنة استعراض املشتريات
 ٥٥ ٢٣ ٧ ١ ٧ ٠ ٣ ٤ ١ ١ ٤ ٣ ١ عدد ما استعرضته اللجنة

 ٦٨ ٢٤ ٩ ٣ ٢ ٢ ٤ ٧ ٥ ٣ ٥ ٣ ١ دد ما استعرضته اللجنة السنة املاضيةع
 ٩٩٢٩٣٩٧ ٤٨٣٠٥٦٥ ٩٦٩٠٠٠ ٦٣٠٠٠٠ ٩٩٠٠٠٠ ٠ ٥٢٩٨٣٢ ٤٩٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠ قيمة ما استعرضته اللجنة

 ١٤٤٧٠٠٠٠ ٤٤٥٠٠٠٠ ٢٨٩٠٠٠٠ ٣٨٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١١٥٠٠٠٠ ٦٨٠٠٠٠ ٧٣٠٠٠٠ ١٢٢٠٠٠٠ ٤٧٠٠٠٠ ١٥٩٠٠٠٠ ٦١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ قيمة ما استعرضته اللجنة السنة املاضية
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  املرفق الرابع

  )حبسب بلد املنشأ(السلع واخلدمات األساسية املوردة 

   األساسية لقسم املشتريات٢٠٠٨نفقات عام : ٢اجلدول 

  البلد  )يورو(املبلغ   الوصف  الرقم
  هولندا  ١ ٠٦٨ ٦٤٠,٠٠  استئجار اخلاليا يف هولندا  ١
  هولندا  ٤٣٣ ٦٥٠,٠٠  نظيف املكاتب باملقرت  ٢
  هولندا  ٤٣٠ ٠٠٠,٠٠  مؤمترات مجعية الدول األطراف  ٣
  هولندا  ٤٠٠ ٠٠٠,٠٠  اشتراكات اهلاتف املتنقل واستخداماته  ٤
  هولندا  ٣٢٢ ٠٠٠,٠٠  توريد الكهرباء إىل املقر  ٥
  الواليات املتحدة األمريكية  ٢٥٢ ٢٧٧,٠٠  منتجات مايكروسوفت  ٦
مجهورية الكونغو   ٢٤٣ ٧٠٨,٠٠  ت إنسانيةخدما  ٧

  الدميقراطية
  أوغندا  ٢٠٥ ٠٩٠,٠٠  خدمات إنسانية  ٨
  سويسرا/جنوب أفريقيا  ١٨٩ ٠٠٠,٠٠  خدمات طبية ميدانية  ٩

  الواليات املتحدة األمريكية  ١٨٠ ٠٠٠,٠٠ Ringtailتراخيص مؤسسات   ١٠
  هولندا  ١٧٩ ٠٠٠,٠٠ SAPصيانة نظام   ١١
  كندا  ١٧٨ ٥٠٠,٠٠  كليزية لفائدة احملكمةباألخدمات نسخ   ١٢
  هولندا  ١٧٨ ٠٠٠,٠٠  معدات اتصال ومنتجات سيسكو  ١٣
  اململكة املتحدة  ١٧٥ ٠٠٠,٠٠  TRIMتراخيص   ١٤
الدورة السادسة املستأنفة جلمعية الدول   ١٥

  األطراف
  األمم املتحدة  ١٥٠ ٠٠٠,٠٠

الواليات املتحدة (
  )األمريكية

  بلجيكا  ١٣٤ ٠٠٠,٠٠  صطلحات اللغويةبراجميات وصيانة امل  ١٦
مجهورية الكونغو   ١٣٠ ٠٠٠,٠٠  تكاليف اهلاتف واالتصاالت  ١٧

  الدميقراطية
  هولندا  ١٢٠ ٠٠٠,٠٠  صيانة النظم الكهربائية واآللية مبباين املقر  ١٨
  هولندا  ١٠٠ ٠٠٠,٠٠  خدمات الطباعة لفائدة املقر  ١٩
  الدامنرك  ٩٨ ٥٠٠,٠٠  سيارات للمكاتب امليدانية  ٢٠
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