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 الدورة الرابعة والستون
   من جدول األعمال١٣٨ و ١٣١البندان 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
     وحدة التفتيش املشتركة

تقريـــر وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة عـــن اســـتعراض خـــدمات استـــضافة     
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة

  
  األمني العاممذكرة من  

يتشرف األمني العام بـأن حييـل طيـه، لنظـر اجلمعيـة العامـة، تعليقاتـه وتعليقـات جملـس                      
ــيش          ــر وحــدة التفت ــى تقري ــسيق عل ــين بالتن ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم الرؤســاء التنفي

ــا املعلومـــات واالتـــصاالت يف   ”املـــشتركة املعنـــون  ــتعراض خـــدمات استـــضافة تكنولوجيـ اسـ
  ).JIU/REP/2008/5( “نظومة األمم املتحدةمؤسسات م

  
 موجـــز

اســـتعراض خـــدمات ” تقريـــر وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة املعنـــون بحـــثي 
 “استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة           

ــات       ــا املعلومـ ــدمات تكنولوجيـ ــل خـ ــن أجـ ــات مـ ــذها املنظمـ ــيت تتخـ ــات الـ الترتيبـ
 .واالتصاالت

يعرض هذا التقرير وجهات نظر مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة بـشأن             و 
ولقد مت توحيد وجهـات نظـر     . التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة      

املنظومة على أساس املعلومـات الـيت قدمتـها املنظمـات األعـضاء يف جملـس الرؤسـاء                  
 ، الذي أعرب عن تقديره التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق
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. الســتعراض هــذا املوضــوع اهلــام يف الوقــت املناســب وعلــى حنــو شــامل ومفــصل    
ــات        ــا املعلوم ــضافة تكنولوجي ــم املتحــدة أن است ــة األم وتالحــظ مؤســسات منظوم

آليـة ذات فائـدة متزايـدة لتحقيـق مـستويات أعلـى مـن          أخـذت ُتـصبح     واالتصاالت  
املنظومـة واسـتعادة القـدرة علـى العمـل بعـد            مثـل تـوافر     شـواغل   اخلدمة مـع معاجلـة      

ووافقــت الوكــاالت علــى التوصــيات بــشكل عــام، والحظــت أيــضا أن . الكــوارث
هذا التقرير قـد تعـزز بإعـداده بتنـسيق وثيـق بـني مفتـشي وحـدة التفتـيش املـشتركة                      
ــذيني يف      ــا املعلومــات واالتــصاالت التابعــة جمللــس الرؤســاء التنفي وشــبكة تكنولوجي

 .مم املتحدة املعين بالتنسيقمنظومة األ
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 مقدمة  -أوال   
اســـتعراض خـــدمات استـــضافة ” تقريـــر وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة املعنـــون  بحـــثي  - ١

ــم املتحــدة      ــة األم ــصاالت يف مؤســسات منظوم ــات واالت ــا املعلوم ــيت  “تكنولوجي ــات ال  الترتيب
ى إىل حتقيـق  تتخذها املنظمات مـن أجـل خـدمات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، ويـسع          

أمور من بينها حتديد وتشجيع ونشر أفضل املمارسـات بـشأن اسـتخدام وتنفيـذ خـدمات                 عدة  
 وتعزيـز التعـاون والتنـسيق        لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت      االستضافة الداخلية واخلارجيـة   

بني مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة يف هـذا اجملـال، بغيـة احلـد مـن التكـاليف وتعزيـز كفـاءة                        
وفعاليـــة اهلياكـــل األساســـية هلـــذه املؤســـسات وعملياهتـــا يف جمـــال تكنولوجيـــا املعلومـــات         

وبعــد اســتطالع العوامــل الــيت تــستخدمها املنظمــات لتحديــد هــذه األنــواع مــن . واالتــصاالت
. ترتيبـات االستـضافة املعمـول هبـا حاليـا         حالـة   ترتيبات اخلدمات، يقدم التقرير تفاصـيل بـشأن         

ــ ــق مب     التوصــيات الــ دفوهت ــى التحق ــدرة املنظمــات عل ــز ق ــر إىل تعزي ــدواردة يف التقري ــن زي  م
ــكالوضــوح مــن قيمــة   ــصاالت،    تل ــا املعلومــات واالت ــات ملختلــف خــدمات تكنولوجي  الترتيب

وتشجيع املنظمات على حتقيق وفورات احلجم مـن خـالل عمليـات شـراء اخلـدمات وتنفيـذها            
 .على حنو مشترك

  
 تعليقات عامة  -انيا ث  

ب أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنـسيق هبـذا               يرح  - ٢
والعديد من الوكاالت تبلغ عن حدوث زيادة يف اسـتخدام خـدمات          . التقرير الشامل واملفصل  

استــضافة تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، ســواء مــن مقــدمي اخلــدمات التجاريــة أو مــن   
 فقد وجـدوا أن التقريـر مقـدم يف الوقـت املناسـب      لكلذوإللكتروين،  املركز الدويل للحساب ا   

  .وثيق الصلة باملوضوعو

ــا  تنــسيق وتعــاون كمل بويالحظــون أن التقريــر قــد اســتُ   - ٣ وثــيقني مــع شــبكة تكنولوجي
، بدءا بتصميم االستبيان وحىت مراحـل       لتابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني   املعلومات واالتصاالت ا  

ــصياغة الن ــبكة تكنولوجيــا       . هائيــةال ــيش املــشتركة وش ــل أن وحــدة التفت ــم أن مــن احملتم ورغ
املعلومات واالتصاالت مل تتوصال إىل اتفـاق بـشأن كـل جانـب مـن جوانـب التقريـر النـهائي،                    

 . هذا التنسيق الوثيق أدى إىل نتائج تتسم بقدر أكرب بكثري من الفعاليةفإن

م املتحــدة تتفــق إىل حــد كــبري مــع وحــدة علــى الــرغم مــن أن وكــاالت منظومــة األمــ  - ٤
ميكـن   أيـضا أن التقريـر       عتقـد التفتيش املشتركة بشأن معظم القضايا الـواردة يف التقريـر، فإهنـا ت            

مــن  ٥١فعلــى ســبيل املثــال، ورد يف الفقــرة . يــستفيد مــن حتليــل إضــايف يف بعــض اجملــاالتأن 
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مم املتحـدة الـيت تـستخدم خـدمات     التقرير أن املفتشني أدركوا أن غالبية مؤسسات منظومة األ  
أن غالبيـــة  ٥٤كمـــا ورد يف الفقـــرة . االستــضافة اخلارجيـــة قـــد حققـــت األهــداف املنـــشودة  

املركــز الــدويل للحــساب اإللكتــروين التــابع لألمــم املتحــدة  خــدمات املنظمــات الــيت تــستخدم 
رغـم أنـه    ،قريروتشري مؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل أن الت . راضية عن اختيارها للمركز   

شجع بقوة على استخدام خدمات االستضافة اليت يقدمها املركز الدويل للحساب اإللكتـروين             
كان ميكـن أن يكـون أوضـح بـشأن بيـان مـا إذا كـان العائـد األكـرب مـن                        ،ع لألمم املتحدة  تابال

يـل   فتـوفري حتال  .حيث التكلفة يتحقق من خالل املركز أو من خالل مقدمي اخلدمات التجارية           
وبيانــات إضــافية مؤيــدة للمركــز الــدويل ميكــن أن تعــزز التوصــية بــه بوصــفه مقــدم خــدمات     

 .استضافة

ــه رغــم أنــ   و  - ٥ ــرة ه ورد يف تالحــظ الوكــاالت أن ــدويل للحــساب   أن املركــز٥٥الفق  ال
 بوصفه أحد كيانـات األمـم املتحـدة، ُيعفـى مـن املـشاركة يف                اإللكتروين التابع لألمم املتحدة،   

ــات تقــ  ــا    عملي ــيس صــحيحا دائم ــك ل ــإن ذل ــروض، ف ــك، تالحــظ   . دمي الع وباإلضــافة إىل ذل
تقـدم بتكلفـة قـادرة علـى منافـسة          الـدويل   الوكاالت أنـه رغـم أن العديـد مـن خـدمات املركـز               

 وارد أيــضا يف مقــدمي اخلــدمات التجاريــة، فــإن ذلــك أيــضا لــيس صــحيحا دائمــا، كمــا هــو   
 .٥٥ الفقرة

  
 لتوصيات بشأن اة حمدداتتعليق  -ثالثا   

  ١التوصية     
ينبغي للرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة العمـل مـع اللجنـة                    

التكـاليف ذات   /نفقـات اإلدارية الرفيعة املستوى من أجـل حتديـد طريقـة متـسقة لتـدوين ال              
العائـــد خلـــدمات -الـــصلة بتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت لتـــسهيل حتليـــل التكلفـــة

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يوافق أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني على هذه التوصية، ويعتقـدون بـشدة أن اتبـاع                  - ٦
علومـات واالتـصاالت ميكـن      أسلوب مشترك ومتسق لتسجيل نفقـات وتكـاليف تكنولوجيـا امل          

كــل منظمــة للعوامــل الــيت تــدخل يف القــرارات االســتراتيجية املتعلقــة  يف أن يــوفر فهمــا أفــضل 
ــصاالت   ــات واالت ــا املعلوم ــد     . بتكنولوجي ــاك اقتراحــا لتحدي ــضا أن هن وتالحــظ الوكــاالت أي

خطـة  ار  إطـ  بوصـفه مبـادرة يف       درجعناصر تكلفة تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت، وأنـه مُـ         
العمــل املتعلقــة مبواءمــة املمارســات التجاريــة يف منظومــة األمــم املتحــدة والــيت وضــعتها اللجنــة  

 .اإلدارية الرفيعة املستوى التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني
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  ٢التوصية     
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يكفلوا إجراء حتليل             

عف والفرص واألخطار قبل اختيـار جهـة حمـددة لتقـدمي خدمـة استـضافة                نقاط القوة والض  
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة بــشكل عــام علــى هــذه التوصــية، رغــم أن    توافــق   - ٧
بعــضها أشــار إىل أن التقريــر ميكــن أن ُيعــزز مبعلومــات إضــافية حــول مــا إذا كانــت هنــاك          

معينـة  العائد يف حتديد كيفية انتقـاء خدمـة    - إجراء حتليل مناسب للتكلفةمنظمات مقصرة يف   
وهناك منظمات عديدة جتـري فعـال هـذا النـوع           . املعلومات واالتصاالت الستضافة تكنولوجيا   

العائـد، بغيـة حتديـد      /ي دقيـق ودراسـات للتكلفـة      وق الـذي يـشمل إجـراء حبـث سـ          ،من التحليـل  
  .استراتيجياهتا يف جمال االستضافة

  
  ٣التوصية     

تستضيف حاليا ُنظُم ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت   
 لتخطـيط مـوارد     م جديـد  ا أو هي بصدد تنفيذ نظـ      املؤسسة داخليا تخطيط موارد   خاصة هبا ل  
، أن يقوموا بدراسة حلول االستضافة اخلارجية، وخباصـة املركـز الـدويل للحـساب               املؤسسة
تـشغيل  لـدى   روين التابع لألمم املتحدة، وذلك توخياً لالستفادة من وفـورات احلجـم             اإللكت

 . سالمة هذه النظم بوضعها يف أماكن خارجية آمنةكفالةهذه النظم، فضالً عن 

 م ختطـيط مـوارد    ظُتؤيد الوكاالت هذه التوصية وتـسلم مبزايـا االستـضافة اخلارجيـة لـنُ               - ٨
 يقـدمها املركـز الـدويل للحـساب اإللكتـروين التـابع لألمـم               ، وال سـيما اخلـدمات الـيت       املؤسسة
توفر املرونـة   املؤسسة  طيط موارد   نظام خت وتالحظ الوكاالت أن االستضافة اخلارجية ل     . املتحدة

 واسـتمرارية تـصريف     فضال عن الفوائـد املرتبطـة باسـتعادة القـدرة علـى العمـل بعـد الكـوارث                 
  .األعمال

  
  ٤التوصية     

ــ لمنظمـــات التنفيـــذيني لينبغـــي للرؤســـاء   شاركة يف املركـــز الـــدويل للحـــساب املـ
اإللكتروين التابع لألمم املتحدة أن يشكلوا يف منظمـاهتم أفرقـة عاملـة خمصـصة يـشارك يف                  

 أن  وأعضويتها  عاملون يف جمايل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعمليات التجارية،           
بغيــة تقــدمي مقترحــات وخطــة عمــل  هتم، يــستخدموا هيكــل احلوكمــة الداخليــة يف منظمــا 

ملموسة لتحسني التعاون مع املركز الدويل للحساب اإللكتروين واالستفادة مـن خـدمات            
 .استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يقدمها
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إيـالء املراعـاة التامـة خليــار    متفقـون علــى أنـه ينبغـي    الرؤسـاء التنفيـذيني   أعـضاء جملـس     - ٩
 النظــر يف خــدمات استــضافة يل للحــساب اإللكتــروين التــابع لألمــم املتحــدة عنــد املركــز الــدو

. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو أي خدمات مماثلـة أخـرى باالسـتعانة مبـصادر خارجيـة               
أهنــم يعربــون عــن قــدر مــن الــتحفظ فيمــا يتعلــق باحلاجــة إىل فريــق عامــل خمــصص، علــى  غــري 

بتكنولوجيـا املعلومــات واالتـصاالت يف كــل منظمـة يتــضمن     إلدارة املعنيــةافتـراض أن هيكـل ا  
ــا معاجلــة هــذه        ــصاالت وأن بإمكاهن ــات واالت ــا املعلوم ــة بتكنولوجي ــة معني ــة توجيهي أصــال جلن

  . يف حدود اختصاصاهتا،املسألة
  

  ٥التوصية     
األمــم املتحــدة التــشارك يف شــراء  منظومــة ينبغــي للرؤســاء التنفيــذيني ملؤســسات    

ة تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت، بالنـسبة للمؤسـسات الـيت مل تفعـل               خدمات استضاف 
ذلك بعد، وينطبق هـذا األمـر علـى وجـه اخلـصوص علـى املؤسـسات املوجـودة يف مركـز                      

 . حينما تنشأ احتياجات مماثلةعمل واحد

توافق الوكاالت على هذه التوصية، وتعتقد أن من شـأهنا تـوفري هنـج أكثـر فعاليـة مـن                      - ١٠
يف بـيَّن    التكلفة لشراء خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت، كمـا هـو م             حيث

وتالحظ الوكـاالت أن شـبكة تكنولوجيـا        . شتركاملالشراء  عمليات   أمثلة خمتلفة عن     يفالتقرير  
املعلومات واالتصاالت تزاول هذا النشاط مـن خـالل مجـع وتقاسـم االتفاقـات الطويلـة األمـد                   

  .ا املعلومات واالتصاالت اليت سبق أن تفاوضت بشأهنا الوكاالتبشأن تكنولوجي
  

  ٦التوصية     
الرؤســاء إىل ينبغــي هليئــات إدارة مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن تطلــب         

التنفيذيني تقدمي تقريـر عـن تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف هـذا التقريـر إىل هـذه اهليئـات يف              
ــيا    ــيما التوصـ ــة، وال سـ ــا القادمـ ــشتركة تتعلـــق     دوراهتـ ــة مـ ــع منهجيـ ــة إىل وضـ ت الراميـ

نفقات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، ودراسـة احللـول املتـصلة باستـضافة               /بتكاليف
 .هذه اخلدمات بغية االستفادة من وفورات احلجم

علـى أن كـثريا   . يوافق أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني بشكل عام على هـذه التوصـية        - ١١
 توصــيات وحــدة التفتــيش  تــيح متابعــة عمليــات حمــددة تبالفعــلن لــديهم أمنــهم يــشريون إىل 

 . مع جمالس إدارهتماملشتركة
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  موجز تنفيذي
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استضافة استعراض خدمات 

  يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة
JIU/REP/2008/5 

أوجه التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمنظمات باحلصول على خدماهتا يف جمال تكنولوجيا تسمح   
والترتيب املتمثل يف استخدام كيان من . ة منها واخلارجيةاملعلومات واالتصاالت من جمموعة واسعة من املصادر، الداخلي
استضافة تكنولوجيا املعلومات "واالتصاالت يعرف بترتيب اخلارج لتشغيل عنصر حمدد من عناصر تكنولوجيا املعلومات     

وبإمكان املؤسسات، من خالل ترتيبات استضافة اخلدمات هذه، أن حتقق مزيداً من الفعالية يف التشغيل،          ". واالتصاالت
  .مبا يف ذلك حتقيق وفورات يف التكاليف واكتساب اخلربة اليت قد ال تكون متاحة على الصعيد الداخلي

والرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة بدراسة       جمالس اإلدارة   دف من االستعراض هو مد      واهل  
مقارنة خلدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرئيسية وحتديد أفضل املمارسات املستخدمة يف مؤسسات 

 املؤسسات وعملياهتا يف جمال تكنولوجيا املعلومات وذلك بغية التقليل من تكاليف هياكل هذه. منظومة األمم املتحدة
  . وتعزيز كفاءهتا وفعاليتهاواالتصاالت

:  استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيب أن يستند إىل ثالثة عوامل هامة هـي             ويرى املفتشون أن قرار     
التكلفة  - املنافع علومات واالتصاالت؛ وحتليل وضع املؤسسة والطلبات املتعلقة باألعمال، وإدارة واستراتيجية تكنولوجيا امل      

كل خدمة من خـدمات     تشمل  لكل خدمة من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتم النظر فيها، كما جيب أن              
  .املخاطروتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعملية اليت يتم اختيارها حتليالً ألوجه القوة والضعف والفرص 

يف اختيـار   املنافع   - سات منظومة األمم املتحدة صعوبات شىت يف االضطالع بتحليل التكلفة           وتواجه مؤس   
منهجية حتديد التكلفة املطبقة وختتلف فيما بينها أيضاً خبصوص . خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

لكي تتسىن املنافع  -  وقابالً للمقارنة للتكلفة  عليها أن تنفذ حتليالً متماسكاً،وبالتايل. وعناصر التكلفة موضوع النظر
  .املساءلة على املوارد اليت توفرها الدول األعضاء

. وجيب اختيار خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل إدارة فعالة هلذه التكنولوجيا              
االت مسؤوالً وقابالً للمساءلة لكـي      تكنولوجيا املعلومات واالتص  يف   خمتص   كي يتسىن ذلك جيب أن يكون مدير      لو

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حسن اإلدارة واستراتيجياً، مبا يف ذلك خدمات استضافة تكنولوجيا            تشغيل  يكون  
تنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يضمنوا تعيني مديري تكنولوجيا الوعلى الرؤساء . املعلومات واالتصاالت

فرص الوصول لعملية صنع القرار االستراتيجية يف املؤسسة إلتاحة التصاالت على مستوى عالٍ مبا يكفي املعلومات وا
  .متفقني مع استراتيجية األعمالوتشغيلها  كي تكون استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،املعنية

 واالتصاالت املنفذة يف عدة مؤسسات      وتكشف الدراسة املقارنة خلدمات حمددة الستضافة تكنولوجيا املعلومات         
أن العوامل الدافعة إىل عدم اللجوء إىل خدمات االستضافة اخلارجية تشمل قلة املرونة يف إدارة املوارد يف حالة استضافتها                    
خارجياً، إذ هي أقل فعالية من حيث التكلفة فيما يتصل ببعض اخلدمات؛ كما تشمل الصعوبة يف وضع ميزانيـة نفقـات      

مات اخلارجية؛ وعدم الكفاءة يف توريد اخلدمات؛ وجودة اخلدمات غري اجلديرة بالثقة؛ واملشاغل القانونية املتمثلـة يف     اخلد
 .نتيجة االستضافة اخلارجية اليت ميكن أن تؤدي إىل فقدان حمتمل لسرية البياناتاحمللي االختصاص ميزة احلصانة من فقدان 
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: ب خدمات استضافة خارجية هـي     لها مؤسسات منظومة األمم املتحدة لط     والعوامل الرئيسية اليت تنظر إلي      
املزيد من الفعالية من حيث التكلفة بالنسبة لبعض اخلدمات؛ واملزيد من املرونة يف إدارة املوارد؛ وقلة اخلربة الداخلية           

ويف معظم  . الثقةوظائف إضافية؛ وتوفري جودة خدمات جديرة أكثر ب       استحداث  يف جمال أعمال حمددة؛ وصعوبات      
  .خدمات استضافة خارجية منافع إىل حد كبريتلجأ إىل احلاالت حققت املؤسسات اليت 

ومركز األمم املتحدة الدويل للحساب اإللكتروين مؤسسة مشتركة بني الوكاالت لتقدمي خـدمات جتهيـز                 
ويشارك يف إدارته خدماته إىل الياً يلجأ وح. البيانات اإللكترونية ملؤسسة منظومة األمم املتحدة وغريها من املستخدمني

املركز املهنيني العاملني يف    وقد علم املفتشون أن     .  منظمة وصندوقاً وبرناجماً تابعاً ملنظومة األمم املتحدة       ٢٥أكثر من   
 هلم تعليقات إجيابية على جودة وتكلفة اخلدمات اليت يوفرها املركز، ولكن ال يزالون يطلبون حتسني بنيـة تكلفتـه                  

  .تهاوختفيض تكاليفه، واستكشاف خدمات جديدة، وحتسني جودة خدم

صندوق األمم املتحـدة    /ويرى املفتشون أن بنية اإلدارة املشتركة اليت أقامها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي             
م متطوعو األمم املتحدة بشأن مشروع أطلس، وهو نظام لتخطيط موارد املؤسسات يعرف بنظـا             /لألنشطة السكانية 

أفضل ممارسة لتنفيذ نظام مشترك لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا أنـه           ميثل  ،  )PeopleSoft" (بيبول سوفت "
كما يعترب املفتشون منـوذج     . ينشئ آلية السترجاع تكاليف مقبولة على أساس متبادل تقوم على الشفافية واملساءلة           

فمن خالل هذا . درات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املشتركةالوكالة الرائدة ومنوذج التجمع ممارسة فضلى يف مبا
النموذج تتوىل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة القيادة يف تنفيذ مبادرة جديـدة يف جمـال تكنولوجيـا         

لتحاق  املنظومة األخرى لالاتاملعلومات واالتصاالت وحتديد نطاق األعمال وحتقيق منافع تصبح مغرية وعملية ملؤسس
  . التطبيق/ مبا يشكل جتمعاً من املؤسسات اليت تتقاسم نفس النظام،إليها الحقاً

  توصية مطروحة على نظر اهليئات املديرة

  ٦التوصية 

ؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تطلب من الرؤساء التنفيذيني تقدمي تقرير إليها يف       جمالس إدارة م  على    
ية الواردة يف هذا التقرير، وال سيما التوصيات الرامية إىل حتديد منهجية مشتركة دورهتا املقبلة بشأن تنفيذ التوص

  .نفقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستكشاف حلول االستضافة لإلفادة من وفورات احلجم/لتكاليف
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   مقدمة-  أوالً
خـدمات  "، استعراضاً بعنـوان     ٢٠٠٨أجرت وحدة التفتيش املشتركة، كجزء من برنامج عملها لعام            - ١

  فربايـر  /يف الفترة مـن شـباط   " استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة        
  .، باالستناد إىل اقتراح تقدمت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية٢٠٠٨سبتمرب / أيلولإىل

اإلدارة والرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة       جمالس  مد  ) أ: (واهلدف من االستعراض هو     - ٢
مؤسسات منظومة األمم بدراسة مقارنة ألهم خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تستخدمها 

حتديد وتشجيع ونشر أفضل املمارسات بشأن استخدام وتنفيذ خـدمات االستـضافة الداخليـة              ) ب(املتحدة؛  
تعزيز التعاون والتنسيق بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف هذا اجملال، بغيـة احلـد مـن                 ) ج(واخلارجية؛  

  . املؤسسات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالتكاليف وتعزيز كفاءة وفعالية هياكل وعمليات هذه

حرز من تقدم يف االتصاالت العاملية العالية السرعة، أصبح من العملي من الناحية التقنية واملغري من أُمبا و  - ٣
  من هذه البنية   يد عن مستخدميه األوليني أو جزء     الناحية االقتصادية تشغيل وإدارة ورصد كامل بنية مرفق ما بع         

وهذا ميكِّن املؤسسات من احلـصول علـى        . لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أي مؤسسة من املؤسسات       
. خدماهتا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جمموعة أوسع من املصادر، الداخلية منـها واخلارجيـة               

 عناصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والترتيب املتمثل يف اللجوء إىل كيان خارجي لتشغيل عنصر ما حمدد من
ومن خالل هذه الترتيبات، ميكن للمؤسسات أن حتقق املزيد    . ُيعرف باستضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    

من الفعالية يف التشغيل، مبا يف ذلك حتقيق وفورات يف التكاليف، واكتساب خربة قد ال تكون متوفرة بسهولة على 
  .الصعيد الداخلي

ومن بـني   .  تقوم إحدى املؤسسات بإدارة خدمة حمددة نيابة عن مؤسسة أخرى          ،ويف ترتيب االستضافة    - ٤
خدمات االستضافة على الشبكة، وهو نوع من خدمة االستضافة على شـبكة اإلنترنـت   ) أ: (األمثلة على ذلك 

استضافة الربيد اإللكتروين، وهو ) ب(يسمح لألفراد واملؤسسات بتيسري الوصول إىل مواقعها عرب الشبكة العاملية؛ 
مراكز البيانات، وهي تسهيالت إليواء نظم      ) ج(خدمة استضافة على اإلنترنت تدير خادمات الربيد اإللكتروين؛         

إيـواء نظـم   ) د(احلاسوب وما اتصل بذلك من مكونات، مثل االتصاالت السلكية والالسلكية ونظم التخزين؛   
  .ختطيط موارد املؤسسات

الناحية النظرية، ميكن أن تكون كل خدمة من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقريبـاً              ومن    - ٥
ولكن يف الواقع فإن اختيار مقدم اخلدمات، سـواء         . توفَّر على صعيد داخلي مرشحة لالستضافة من مصدر آخر        

نقل قاعدة تشغيل إىل موقع أقل (رج ، ونقل املوارد إىل اخلا)باالستعانة مبصادر داخليةوهذا ما يعرف (كان داخلياً 
االستعانة مبـصادر   أو  ) نقل العمليات إىل موفر خدمات خارجي     (واالستعانة مبصادر خارجية    ،  )كلفة يف اخلارج  

  ، )احلصول على خدمات من مقدمي خدمات من الداخل ومن اخلارج على حد سـواء      (يف توفري املوارد    مشتركة  
العوامل مثل احتياجات املشاريع، وتوجه تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت           إمنا يتأثر يف الواقع بالعديد من       

وسوف يبحث هذا التقرير عملية االختيار .  املنافع- لتكاليف ااالستراتيجي، وبنية إدارة آلية التكنولوجيا، وحتليل 
  . واألخطارستراتيجي تعرف بتحليل أوجه القوة والضعف والفرصاعن طريق تطبيق أداة حتليل 
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وبنية وعمليات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيوية من حيث مهمتها بالنسبة ملؤسسات منظومـة               - ٦
: االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت     "وقد أشار األمني العام حبق، يف تقريره املعنون         . األمم املتحدة 

بإمكـان  "إىل أن   ) A/62/793" (ألمـم املتحـدة   استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألمانة العامة ل      
بالتزاماهتا املضاعفة يف جمتمع عـاملي      وأن تفي   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تنفذ عملها بفعالية وكفاءة         

  ".يتزايد فيه االستناد إىل املعرفة وينمو ترابطه

لوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها ، باألمهية االستراتيجية لتكنو٦٠/٢٨٣وسلَّمت اجلمعية، يف قرارها   - ٧
  .أداة إصالح حيوية، وأقرت وظيفة كبري موظفي تكنولوجيا املعلومات على مستوى األمني العام املساعد

 أقر جملس الرؤساء التنفيذيني املعنيني بالتنسيق يف منظومة األمم املتحدة،           ،٢٠٠٧ويف دورة خريف عام       - ٨
ومة األمم املتحدة، خطة عمل لتنسيق وإصالح املمارسات التجارية يف منظومة     والرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظ   

وتشمل اخلطة مجيـع    . ، استنبطتها اللجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة      )CEB/2008/HLCM/4(األمم املتحدة   
ة يف القطاع العام، وختطيط امليادين الرئيسية اليت هتم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل معايري احملاسبة الدولي         

  .موارد املؤسسات، ومراكز بيانات األمم املتحدة، وبوابة منظومة األمم املتحدة

البيانات املالية أيضاً أمهية عمليات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة ملؤسسات منظومـة            وُتربز    - ٩
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كامل منظومة       نفقات   )١(وقدَّر تقرير أصدرته جمموعة جنيف    . األمم املتحدة 

  .األمم املتحدة مبليار دوالر يف السنة

ولتـأمني األداء   .  فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة متكينية لزيادة فعالية املؤسـسات          ،وبإجياز  - ١٠
ومسألة كيف وأين توفر    . ية تكتسي ترتيبات االستضافة أمهية أساس     ،السلس لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

صنع القرار االستراتيجية   /خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عنصر ال غىن عنه وحيوي يف عملية اإلدارة           
وسوف يربز التقرير أن    . لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة          

ة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هلا آثار دائمة على الـصعيد املـايل      القرارات املتخذة بشأن خدمات استضاف    
  .وعلى مستوى اإلنتاجية بالنسبة ملؤسسات املنظومة

، مدعومة يف ذلك بشبكاهتا لتكنولوجيا ستوى املعنية باإلدارة قد اتفقتواملفتشون واعون بأن اللجنة الرفيعة امل      - ١١
لتنسيق ممارسات املشاريع عـرب منظومـة األمـم         ) تبني التكاليف (ة مفصلة   خط على استنباط    املعلومات واالتصاالت 

والبعض من املبادرات املقترحة تشمل دراسات التعاقد مع اخلارج يف توفري املوارد وختريج احللول لتغطيـة                . )٢(املتحدة
وسريكز اسـتعراض   . راضموارد املؤسسات، واخلدمات املشتركة، ومراكز البيانات، اليت هلا صلة وجيهة هبذا االستع           

  .وحدة التفتيش املشتركة أكثر على اجلوانب االستراتيجية واإلدارية املتعلقة خبدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات

                                                      

تقرير جمموعة جنيف عن نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمـات الدوليـة، تـشرين                )١(
 .٢٠٠٥ أكتوبر/األول

 ).CEB.2008/HLCM/11" (يف منظومة األمم املتحدة خطة عمل تنسيق ممارسات املشاريع"انظر  )٢(
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ولقد سبق أن تناولت عمليات االستعراض السابقة اليت أجرهتا وحدة التفتـيش املـشتركة تكنولوجيـا           - ١٢
 التقارير واملذكرات على أمهية تقاسم نظم واستراتيجيات تكنولوجيا         وقد ركزت هذه  . )٣(املعلومات واالتصاالت 

  . واالتصاالتويغطي هذا التقرير خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات. املعلومات واالتصاالت املشتركة

  املنهجية

خلية، مشلـت   جراءات عملها الدا  إوفقاً للمعايري واملبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش املشتركة و          - ١٣
  .اً متعمقاملنهجية املتبعة يف إعداد هذا التقرير استعراضاً مكتبياً مفصالً، واستبيانات، وعمليات استعراض، وحتليالً

  أكثـر  آراء  والتمس املفتشون، من خالل املقابالت الشخصية وعن طريق خدمة املؤمترات الفيديويـة،               - ١٤
رسل وأُ. الت يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة مبقار عمل خمتلفة         مديراً لتكنولوجيا املعلومات واالتصا    ٥٠من  

مديري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع املؤسسات املشاركة يف وحـدة التفتـيش             إىل  استبيان مفصل   
وباإلضافة إىل ذلك أجرى املفتشون أيضاً مناقشات مع إدارة مركز األمم املتحدة الـدويل للحـساب            . املشتركة

لكتروين، الذي هو موفر هام خلدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للعديد من مؤسسات منظومة اإل
وأقيم تعاون وثيق بـني  . وأجروا أيضاً مناقشات مع املدير العام للمعلوماتية يف املفوضية األوروبية     . األمم املتحدة 

ت يف أمانة جملس الرؤساء التنفيـذيني للتنـسيق يف          املفتشني وجهة وصل شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاال      
  .منظومة األمم املتحدة على خمتلف مراحل املشروع، وال سيما أثناء تصميم االستبيان وحتليل الردود عليه

وطُلبت تعليقات على مشروع التقرير من مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت تلقت االسـتبيان،                 - ١٥
  .ات بعني االعتبار يف إضفاء الصبغة النهائية على التقريرخذت هذه التعليقوأُ

 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، وضعت اللمسات األخرية على هذا            ٢- ١١ووفقاً للمادة     - ١٦
  .التقرير بعد التشاور بني املفتشني من أجل اختبار استنتاجاته وتوصياته يف خلفية حكمة الوحدة اجلماعية

يل تداول هذا التقرير وتنفيذ توصياته ورصدها، يتضمن املرفق الرابع جدوالً يبني مـا إذا كـان                 ولتسه  - ١٧
وحيدد اجلدول التوصيات املوجهة بالنسبة لكـل       . التقرير مقدماً للمؤسسات املعنية من أجل اختاذ إجراء أو للعلم         

لتشريعية أو هيئة إدارة املؤسسة املعنية مؤسسة من املؤسسات، وحيدد ما إذا كانت تتطلب قراراً من جانب اهليئة ا       
  .جراًء بشأهناإ يميكن أن يتخذ الرئيس التنفيذما إذا كان  أو

عراب عن تقديرهم جلميع من ساعدوهم يف إعداد هذا التقرير، وال سيما من شاركوا يف اإلوبود املفتشني   - ١٨
  . معهم وخربهتماملقابالت وقدموا الردود على االستبيانات وتقامسوا بذلك معارفهم

                                                      

)٣( JIU/REP/2005/4  ،"           ؛ "نظام مشترك لكشوف املرتبات يف املنظمات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة
ــدة "، JIU/REP/2002/9و ــم املتح ــة األم ــسات منظوم ــات يف مؤس ــات: إدارة املعلوم ــم املعلوم ؛ "إدارة نظ
ة باالتصاالت الالسلكية واسـتخدام تكنولوجيـا       استعراض جمموعة خمتارة من املسائل املتعلق     "،  JIU/NOTE/2007/2و

إدارة "،  JIU/REP/2007/6؛ و "بروتوكول االتصال الصويت عرب شبكة اإلنترنت يف مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة            
  ".املعارف يف منظومة األمم املتحدة
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العوامل املؤثرة علـى قـرارات خـدمات          - ثانياً 
  املعلومات واالتصاالت استضافة تكنولوجيا

   إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت- ألف 
 بوصف ذلك عامل جناح     )٤(دارة الفعالة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    اإليشدد املفتشون على أمهية       - ١٩

وبإدارة فعالة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،     . جيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسة ما     مهماً إلدارة تكنولو  
ميكن ملؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن حتصل على توريد ودعم من مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف                  

  .الت، واملستخدمني الداخلينيدارة العليا، وإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصااإلذلك الدول األعضاء فيها، و

ونطاق هذا التقرير ال يشمل استعراضاً مفصالً ملمارسات إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت لكـل                  - ٢٠
 ومضاعفات هـذه  اتديمؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة، ذلك أن هذه املسألة تتطلب دراسة شاملة وتعق             

غري أن املفتشني يودون إبراز أن إدارة خدمات استضافة تكنولوجيـا املعلومـات             . املسألة تستدعي استعراضاً منفصالً   
ومبا .  واالتصاالت واالتصاالت حتددها بشكل أساسي األهداف االستراتيجية للمؤسسة يف جمال تكنولوجيا املعلومات          

ملطاف ما إذا كان إجراء     أن مدى نضج عمليات إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسة ما حيدد يف هناية ا              
باالستضافة جيب أن تتم يف إطار عمليـة إدارة         تتعلق  معني يتفق أم ال مع التوجه االستراتيجي للمؤسسة وأية قرارات           

الضعف والقصور فيما يتصل خبدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نقاط  ومجيع  . حمددة بوضوح وشاملة  
  .فعالة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالدارة اإلا التقرير ميكن معاجلتها من خالل اليت حيددها املفتشون يف هذ

 فإن عمليات إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكفل التنفيذ املالئم ،شارة إىل ذلكاإلوكما سبقت   - ٢١
العمل الطويلة األجل الالزمة    الستراتيجية مؤسسة ما يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت حتدد خطة            

ويف حني أن . لتحقيق أهداف املؤسسة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يتمشى واحتياجات املشاريع
مهمة مؤسسة ما من غري املرجح أن تتغري كثرياً، فإن عوامل عديدة داخلية وخارجية تؤثر يف إدارة تكنولوجيـا                   

سة ما سوف تتطور مبا ينتج عن ذلك من حاجة إىل مراجعة استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤس
عمليـة  وقد مجع املفتشون معلومـات عـن توقيـت          . حسب اللزوم حتديثها  املعلومات واالتصاالت اليت جيب     

تحدة، االستعراض األخرية للخطط االستراتيجية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات منظومة األمم امل         
والتمسوا أيضاً وجهة نظر هذه املؤسسات حول مركز خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من              

  .ويرد موجز نتائج االستبيان يف أجزاء التقرير ذات الصلة. خالل استبيان مكرس للغرض
شد باستراتيجية حمددة ويرى املفتشون أن قرارات توريد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيب أن تستر    - ٢٢

 املنافع ألي - إىل حتليل للتكاليف وتستند مع االحتياجات العملية للمشاريع، وتتماشى بوضوح ومستوفاة بانتظام، 
                                                      

 اليت تكفـل    هياكل وعمليات القيادة والتنظيم   "تعرَّف إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأهنا        )٤(
زرة تكنولوجيا معلومات واتصاالت املؤسسة وتوسيعها الستراتيجيات وأهداف املؤسسة، وفقاً لورقة معهـد إدارة              امؤ

وجزة حول إدارة تكنولوجيـا املعلومـات       املعالمية  اإلحاطة  اإل" بشأن   ٢٠٠٣تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام     
  ".بعة الثانيةطواالتصاالت، ال

)http://www.isaca.org/Content/ContentGroups/ITGI3/Resources1/Board_Briefing_on_ICT_Governance/26904_ 
Board_Briefing_final.pdf.(  
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لوجيا وطلبات املشاريع هي اليت حتدد اجتاه تكن/واحتياجات. إجراء مقترح بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فاستراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ال تتفق واحتياجات        . لعكساملعلومات واالتصاالت، وليس ا   

  .مشاريع املؤسسة املعنية إمنا هي عدمية اجلدوى وغري مضمونة الدوام
اإلجراءات االستراتيجية املمكنة اليت للمؤسـسة أن تتخـذها         / اخليارات  املنافع - حتليل التكاليف   يبني    - ٢٣

ن صانعي  وهذا التحليل ميكِّ  . عائدات االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     لتحقيق أقصى ما ميكن من      
القرار من اختاذ قرار استراتيجي سليم بعد النظر مبنهجية يف مجيع العوامل اليت ينطوي عليها األمر يف توفري خدمة                   

  .حمددة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ني علموا من العديد من املؤسسات أن املعلومات الدقيقة واملفصلة فيمـا يتعلـق              ويف الواقع فإن املفتش     - ٢٤

وهذه الصعوبة ناجتـة  . بتكاليف ونفقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من السهل جتميعها يف مجيع األحوال         
مات احملاسبة يف   ونظم معل عن العديد من العوامل، من بينها قيود معايري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة احلالية و              

هذه املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، ذلك أن هذه املعايري والـنظم ال تـستند حـىت اآلن إىل أسـاس                     
االستحقاق يف احملاسبة، فضالً عن قيود العديد من نظم امليزانية القائمة حيث ميكن أن تدرج النفقات ذات الصلة                  

البعض من املؤسسات بشيء من     فقط   قام   إذاوحىت  . ت يف أبواب ميزانية خمتلفة    بتكنولوجيا املعلومات واالتصاال  
 املنافع يف ما يتخذه من قرارات بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فإن املنهجيات اليت              - التحليل للتكاليف   

يها، مثـل تكلفـة   وخمتلف عناصر التكلفة اليت تراع. تطبقها هذه املؤسسات كثرياً ما ختتلف من مؤسسة ألخرى    
املوظفني، والتكلفة املباشرة غري املتصلة باملوظفني، والتكاليف غري املباشرة غري املتصلة بـاملوظفني، واالسـتثمار               

وحىت بالنسبة لنفس املؤسسة، وبالنسبة خلدمات .  ختتلف هي األخرىنالرأمسايل، وغري ذلك من التكاليف، ميكن أ
  .ف عناصر التكلفة، كما هو مبني يف املرفق األولاستضافة خمتلفة، ميكن مراعاة خمتل

   املنـافع مشلـت     - واألسباب اليت ذكرهتا مؤسسات منظومة األمم املتحدة لعدم إجراء حتليل للتكاليف              - ٢٥
الصعوبة يف التحديد الكمي للتكاليف واملنافع؛ على سبيل املثال فإن منافع استمرارية املشاريع بالنسبة ) أ: (ما يلي
تكاليف املوظفني الداخليـة    طريقة التفكري وأن    ) ب(؛  اًافة اخلارجية حقيقية ولكن ال ميكن حتديدها كمّ       لالستض

. ليست مرنة حبيث أنه ال ميكن للمؤسسات حتقيق وفورات يف تكاليف املوظفني من خالل االستضافة اخلارجيـة                
االتصاالت، فجوة كبرية بني    وعلومات  وأشارت املؤسسات أيضاً إىل أنه توجد، عند اختاذ قرارات تكنولوجيا امل          

  ممارسات مؤسسات منظومة األمم املتحدة وأفضل املمارسات املقبولة دولياً يف جمال تكنولوجيا املعلومات، كتلك              
وهناك حاجة إىل قيام املؤسسات بتنفيذ      . )٥( واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات البنية األساسية ل  املعتمدة يف مكتبة    

  .اليت ترصدها الدول األعضاءاملوارد  املنافع لكي تتسىن مساءلتها عن - يف حتليل للتكال
ملقارنة إمكانية اسك يف التطبيق داخل نفس املؤسسة يؤديان إىل عدم ايف املنهجية املطبقة وعدم التمواالختالف   - ٢٦

 النظر عن التحديات الـيت      بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة عن ذات القرار املتعلق خبدمة استضافة حمددة، بصرف            

                                                      

جمموعة من املفاهيم والسياسات إلدارة بنية  البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمكتبة  )٥(
 يف سلسلة من الكتب يغطي كل واحد منها موضوعاً معيناً ةصدر هذه املكتبوت. تكنولوجيا املعلومات وتطويرها وعملياهتا

وتعطي .  يف اململكة املتحدةيتكنولوجيا املعلومات وهذه التسمية عالمة مسجلة ملكتب التجارة احلكومإدارة من مواضيع 
تضمن قـوائم مرجعيـة ومهـام       هذه املكتبة وصفاً مفصالً لعدد من املمارسات اهلامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وت            

 .وإجراءات شاملة ميكن تكييفها وفقاً الحتياجات أي مؤسسة من مؤسسات تكنولوجيا املعلومات
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ومما يشجع املفتشني املعلومات الـيت قـدمها مـديرو          .  املنافع - تواجهها هذه املؤسسات لدى تنفيذ حتليل التكاليف        
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت مفادها أن تنفيذ معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام، الذي هو شرط للعديد 

وتوفر هذه . هذه املشكلةيف التخفيف من حدة    ، سوف يساعد    ٢٠١٠ األمم املتحدة حبلول عام      من مؤسسات منظومة  
. التكاليف ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أسـاس االسـتحقاق  تدوين  املعايري معايري مشتركة يف     

 ةواالتصاالت يف نفس املؤسـس    وسوف تسهل إىل حد كبري ليس فقط مقارنة خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات             
 املفتشون على أمهية إجراء حوار حيوي بني مـديري          ويشجع. )٦(وإمنا أيضاً فيما بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة       

التماسك املزمع يف ترقيم ضمان  توفري هذه املعايري قصد ءتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأفرقة املعايري الدولية يف أثنا
املنافع /التكاليفتكاليف ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولتحقيق إمكانية املقارنة بني حتاليل            ال/النفقات

  .ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة

 األعمال يف منظومة األمم املتحدة ويالحظ املفتشون أن إحدى املبادرات الواردة يف خطة العمل ملواءمة ممارسات            -٢٧
فبوضع هذه املعايري   . معايري مشتركة وهنج لتحديد التكاليف لعمليات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت        استنباط  تدعو إىل   

  .ستتوفر جملتمع املعلومات واالتصاالت أداة مرجعية لتكاليفها ونفقاهتا ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 اليت تطبقها مؤسسات منظومة األمم املتحـدة،        ع املناف - وستكفل التوصية التالية فعالية حتليل التكاليف         - ٢٨
  .وستزيد من فعالية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك خدمات االستضافة

  ١التوصية 
املستوى املعنية  الرفيعة   مع اللجنة    يتعني على الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة العمل           

التكـاليف ذات الـصلة     /بإدارة جملس الرؤساء التنفيذيني للتنسيق من أجل حتديد طريقة متسقة لتدوين النفقات           
  . منافع خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت-بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسهيل حتليل تكاليف 

توفري املوارد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سواء      بشأن   يرون أن قراراً سليماً      وبإجياز فإن املفتشني    - ٢٩
جيـب أن   االستعانة مبصادر داخلية أو نقل املوارد إىل اخلارج أو االستعانة مبصادر خارجية أو مبصادر مشتركة،                

  :التاليةاهلامة يستند إىل العوامل الثالثة 
  ريع؛الوضع التنظيمي واحتياجات املشا  - 
  حسن إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستراتيجيتها؛  - 
 املنافع بالنسبة لكل خدمة من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت           - حتليل التكاليف     - 

  .موضوع البحث

  حملة سريعة:  حتليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار- باء 

سسة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تـأمني تـوفري           تتمثل املهمة الرئيسية لعملية أي مؤ       - ٣٠
. لوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يسمح للمؤسسة بتحقيق واليتهاوخدمات فعالة من حيث التكلفة يف جمال تكن

                                                      

 حتليالً مفصالً   ٢٠٠٨ التفتيش املشتركة يف برنامج عملها لعام        ةسوف يقدم تقرير جار إعداده لوحد      )٦(
 .ومة األمم املتحدةثار تنفيذ معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام يف منظآل
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ـ               ،ولتحقيق هذا اهلدف   ر  ال بد لكبري مديري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املؤسسة املعنية أن حيـدد أكث
الطرق فعالية لتوفري اخلدمات؛ أي ما إذا كان يتعني توفري بعض اخلـدمات يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات                    

وتكـاليف اخلدمـة    ) منافع(وواضح أن هذا القرار له تأثري على كل من جودة           . ياً أم خارجياً  لواالتصاالت داخ 
أيام وط عديدة مثل التوافر على مدار الساعة وطوال  فإن الربيد اإللكتروين تتوفر فيه شر،فعلى سبيل املثال. املقدمة

ـ إمكانية الوصول عن بعد، ومكافحة الفريوسات وحجم الربيد املتطفل، وح         واألسبوع     م صـندوق الربيـد     ج
ويف حني أن استضافة هذه اخلدمة خارجياً ميكن أن توفر هذه املنافع بشكل فعال، فإن تكاليف توفري . إخلالكايف، 

ت االتصاالت لدعم تزايد احلركة، إىل جانب فقدان التحكم املباشر يف هذه الوظيفة احليوية، ميكن املزيد من خدما
وكيفية زيادة عائدات االستثمار إىل أقصى حد بالنسبة لكل         . أن يرجح الكفة لصاحل إعمال هذه الوظيفة داخلياً       

  . حتليالً مفصالً مسبقاًقرار من قرارات خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتطلب

نقاط وهلذا التحليل االستراتيجي، اختار املفتشون حتليالً استراتيجياً متيناً وأداة للتخطيط تعرف بتحليل               - ٣١
ويتطلب .  واضح وبسيط الستخدامه يف التقرير     ي، وطبقوه لبناء إطار مفاهيم    القوة والضعف والفرص واألخطار   
تشغيل التجاري املعين، أي هدف تشغيل املشروع  القيام أوالً بتحديد هدف حتليل نقاط القوة والضعف واألخطار

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديد العوامل الداخلية واخلارجية اليت هلا تأثري على حتقيق هـدف تـشغيل                
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

هلدف االستراتيجي لعملية ما من عمليـات تكنولوجيـا          املالئمة وغري املالئمة لتحقيق ا     الداخليةأما العوامل     - ٣٢
املعرفة املستفيـضة   فإن  وعلى سبيل املثال    . على التوايل نقاط القوة أو نقاط الضعف،      بتعرف  فاملعلومات واالتصاالت   

ة ال بد ألنشطة األعمال اليت تكتسبها عملية داخلية ملؤسسة ما يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعترب نقطة قو
من استغالهلا على أساس مستمر؛ يف حني تعترب قلة اخلربة التقنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتنفيذ نظام                

يتعني على املؤسسة املعنية معاجلتها مـن       نقطة ضعف   جديد للمهام احلرجة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت         
  .يل وتقوية فريقها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل التدريبخالل توظيف خرباء من اخلارج لتكم

املالئمة أو غري املالئمة لتحقيق اهلدف االستراتيجي خلدمة ما من          اخلارجية  وعلى حنو مماثل فإن العوامل        - ٣٣
ثال فـإن   وعلى سبيل امل  . األخطار أو   بالفرصخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعرف، على التوايل،        

زيادة النطاقات املتاحة وتأمني إمكانية الربط الشبكي مبؤسسة ما بسعر اقتصادي يف أسواق البلدان املتقدمة ميكن                
ويف . أن يعترب فرصة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة الستكشاف خدمة االستضافة املمكنة من موقع ما عن بعد               

تطبيقهـا  / جانب القراصنة على شبكة مؤسسة مـا ونظامهـا         ة من ثحني أن تزايد اخلطر األمين واهلجمات اخلبي      
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن يعترب خطراً على أعمال هذه التكنولوجيا يتطلب من املؤسسة تنفيذ               

  .تدابري صارمة يف جمال السياسة األمنية وخطة السترجاع املعلومات بعد تعطل النظام

يالً مفاهيمياً لنقاط القوة والضعف والفرص واألخطار قام به املفتشون مـن   أدناه حتل ١ويلخص اجلدول     - ٣٤
خالل وضع قائمة بالعوامل الداخلية واخلارجية الرئيسية احملتملة اليت ميكن أن تؤثر على قرار مؤسسة من مؤسسات 

 واالتصاالت أو عـدم      يف جمال تكنولوجيا املعلومات    منظومة األمم املتحدة استضافة خدمة ما داخلياً أو خارجياً        
وهذه القائمة، بطبيعة احلال، ليست شاملة ولكنها تبني تعقد وتنوع العوامل اليت ينطوي عليها القرار         . استضافتها

  .ذو الصلة خبدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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  ١اجلدول 

   املتعلقة نقاط القوة والضعف والفرص واألخطارمفاهيمي لحتليل 
   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األمم املتحدة باستخدام

  )ق.ن(نقاط القوة 
  املعرفة املتعمقة ملتطلبات عمل املنظمة: ١ق .ن
  لعملية ولوائح وأنظمة عمل املنظمة  املعرفة املتعمقة: ٢ق .ن
  توخي املرونة يف إدارة املوارد: ٣ق .ن
  والء وإخالص املوظفني: ٤ق .ن
تطبيقـات  /خربهتم الفنية فيما يتصل بنظام    /معرفة املوظفني : ٥ق  .ن

  النظام القدمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 يف خمتلـف    وظفي تكنولوجيـا املعلومـات    ملرئيس  تعيني  : ٦ق  .ن

  مؤسسات األمم املتحدة
  عالقات وثيقة مع العمالء توطدت على مر السنني: ٧ق .ن
  علومات واالتصاالتستراتيجية حمّدثة يف جمال تكنولوجيا املا: ٨ق .ن
حتسني هيكل إدارة تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت        : ٩ق  .ن

  مبشاركة الدول األعضاء وكبار املديرين

  )ض.ن(نقاط الضعف 
  حمدودة املوارد البشرية والوظائف: ١ض .ن
االفتقار إىل اخلربات الفنية يف اجملاالت احلرجة املتعلقـة         : ٢ض  .ن

  صاالتبتكنولوجيا املعلومات واالت
تكون تكلفة املوظفني يف الكثري من احلـاالت أكـرب          : ٣ض  .ن

  مقارنة باخلدمات اليت يوفرها موردون خارجيون
االفتقار إىل الوسائل املالية أو غريها من وسائل حفـز          : ٤ض  .ن

  املوظفني من أجل حتسني اخلدمات
مدير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال ميكن تعيينه       : ٥ض  .ن

  ى تنفيذي رفيع، مما حيد من صالحياتهعلى مستو
صعوبة توفري الدعم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      : ٦ض  .ن

  على مدار الساعة وطوال األسبوع
  صعوبة استحداث وظائف جديدة: ٧ض .ن
  عدم فعالية هيكل إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: ٨ض .ن
ـ    ااالفتقار إىل   : ٩ض  .ن ال تكنولوجيـا   ستراتيجية واضحة يف جم

  املعلومات واالتصاالت وعدم مشاركة اجلهات اإلدارية العليا 
عدم ختصيص أموال لتدريب املـوظفني العـاملني يف         : ١٠ض  .ن

  جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
عدم وجود منهجية متسقة لتحليـل التكـاليف        : ١١ض  .ن

جيـا  واملزايا بغية تقييم فوائد االستثمار يف خـدمات تكنولو        
  املعلومات واالتصاالت

عدم اتساق املناهج اليت تستخدمها مؤسسات األمـم        : ١٢ض  .ن
  املتحدة لتحديد التكاليف

بعض نظـم وتطبيقـات تكنولوجيـا املعلومـات         : ١٣ض  .ن
  واالتصاالت قدمية

يتسم هيكل إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      : ١٤ض  .ن
  بالالمركزية والتشظي 

ر دون املستوى يف جمـال تكنولوجيـا        االستثما: ١٥ض  .ن
  املعلومات واالتصاالت

أو املوارد لإلشـراف علـى      /االفتقار إىل اخلربات و   : ١٥ض  .ن
  املوردين اخلارجيني خلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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  )ف(الفرص 
  تطور التكنولوجيا: ١ف 
  املوصولية وعرض نطاق الشبكة: ٢ف 
صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك الدول      إدراك اجلهات الرئيسية    : ٣ف  

املوظفني، ألمهية تكامـل وتنـسيق عمـل    /األعضاء وكبار املديرين  
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

املوافقة على توحيد طريقة العمل والتشجيع على ذلك مـن           :٤ف  
جملس الرؤسـاء التنفيـذيني   واللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى   جانب  

  املعين بالتنسيق
للحساب اإلليكتروين التابع لألمم املتحدة لديه      املركز الدويل   : ٥ف  

االستعداد والكفاءة الالزمني لتقدمي خدمات عالية اجلودة يف جمـال          
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتكلفة معقولة

ميكـن أن   ) يف برينديزي (قاعدة األمم املتحدة للوجستيات     : ٦ف  
ردي خـدمات تكنولوجيـا     تستخدم كمركز حمتمل الستضافة مو    

  املعلومات واالتصاالت، وال سيما كمركز احتياطي حلفظ البيانات
توجد عدة جهات أخرى موردة للخدمات ميكنـها تـوفري          : ٧ف  

  خدمات استضافة عالية اجلودة بتكلفة معقولة 
قد يوفر زمخـاً لتحـسني      تخطيط املوارد   جديد ل نظام  تنفيذ  : ٨ف  

  االتصاالتخدمات تكنولوجيا املعلومات و
زيادة املهام امليدانية اليت تضطلع هبا مؤسسات األمم املتحدة         : ٩ف  

  يتطلب الدعم القوي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تطلب اجلهات صاحبة املصلحة تكامل عمليات تكنولوجيا       : ١٠ف  

  املعلومات واالتصاالت
استخدام موردين خارجيني قد يسّرع حصول املستخدمني       : ١١ف  
  ى اخلدماتعل

استخدام املوردين اخلارجيني قد يوفّر االستثمارات يف       : ١١ف  
  هذا اجملال

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماعتماد وتنفيذ : ١٢ف 

  )خ(األخطار 
التهديدات األمنيـة والتعـرض هلجمـات قراصـنة         : ١خ  

  الشبكات اإللكترونية
 حيول دون   يف امليزانية عدم إجراء أي زيادة حقيقية أو امسية        : ٢خ  

احتماالت زيادة امليزانيـة املرصـودة لتكنولوجيـا املعلومـات          
واالتصاالت ومينع االستثمار يف هذا اجملال، فعمليات تكنولوجيـا         

  "تقدم املزيد بتكلفة أقل"املعلومات واالتصال ُيفترض أن 
قد يتحول مستخدمو الربامج الفنية من اخلدمات الداخليـة         : ٣خ  

يا املعلومات واالتصاالت إىل استخدام مواردهم اخلاصة       لتكنولوج
  بغية تطوير تطبيقات ونظم جديدةيف هذا اجملال 

نظم خمتلفة داخل املنظمة الواحدة أو على       /انتشار تطبيقات : ٤خ  
نطاق مؤسسات األمم املتحدة بصورة قـد جتعـل مواءمتـها يف            

  املستقبل صعبة أو مكلفة
علها ُعرضـة   عد واتساع نطاقها جي   االتصال بالشبكات عن بُ   : ٥خ  

  كترونيةلقراصنة الشبكات اإلل
حمدودية معرفة املستخدمني للتدابري واملعايري األمنيـة       : ٦خ  

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قـد يـؤدي إىل         
  وجود خماطر غري متوقعة

ردي خـدمات  االلتزام بعقود سيئة وتفتقر إىل املرونة مع مو: ٧خ  
   بتكلفة عاليةخارجيني

 يف حالـة تـويل    احلصانة من االختصاص احملليفقدان ميزة: ٨خ  
جهة خارجية تقدمي هذه اخلدمات، الشيء الذي قـد يـؤدي إىل            

  فقدان سرّية البيانات 

وقبل الشروع يف إجراء حتليل مقارن ملواقع استضافة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة               - ٣٥
رة يف منظومة األمم املتحدة، قد يالحظ املفتشون أن هذه املؤسسات قد تكون لديها اختالفات من مبؤسسات خمتا 

كما أن نقاط القوة والضعف ختتلف حبسب نوع خدمـة تكنولوجيـا            . حيث نقاط القوة والضعف وبيئة العمل     
 الضعف والفرص واألخطـار   حتليل نقاط القوة و   ومبعىن آخر، فإن    . املعلومات واالتصاالت اليت ُينظر يف توفريها     

 حتلـيالً ويف سياق هذا االستعراض الشامل للمنظومة، وضع املفتـشون          . خيتلف باختالف املنظمة ونوع اخلدمة    
وأعربوا عن ترحيبهم باجلهود اإلضافية الـيت تبـذهلا         . نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار     ل بسيطاً اًمفاهيمي

ليل مفصل على هذا املنوال عند النظر يف وضع خطط مستقبلية تتعلق            مؤسسات منظومة األمم املتحدة إلجراء حت     
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتخبدمات 
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  .وفيما يلي التوصية اليت ستيّسر عملية اختيار خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  - ٣٦

  ٢التوصية 
حتليل نقاط القوة والـضعف     املتحدة إجراء   ن يف مؤسسات منظومة األمم      والتنفيذيالرؤساء  يكفل كبار     

  . قبل اختيار جهة حمددة لتقدمي خدمة استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوالفرص واألخطار

  اختاذ القرارات املتعلقة باستضافة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -  جيم

لنمو السريع يف خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومـات        يرى املفتشون أن أهم العوامل اخلارجية اليت حتفز ا          - ٣٧
وتعزيز ،  )١ ف(التطور التكنولوجي يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت        واالتصاالت على نطاق عاملي مها      

ويف الوقت الراهن، هناك العديد من املنظمات الدولية، منها بعض مؤسـسات            . )٢ ف(ية للشبكات   اهلياكل األساس 
 بتحويل جزء كبري من خدماهتا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت إىل     األمم املتحدة، اليت قامت فعالً    منظومة  

وقلّصت العديد من هذه املؤسسات عدد مراكز البيانات التابعة هلا نتيجة للتكنولوجيات . بلدان كاهلند وماليزيا والصني
 ويبني املرفق الثاين نسبة إمجايل نفقات خدمات االستضافة اخلارجية من .اجلديدة يف هذا اجملال وتطور اهلياكل األساسية   

إمجايل نفقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت قامت بالرد علـى اسـتبيان                
   ملتطلباهتـا   وفقـاً  من خدمات االستضافة، مبستويات خمتلفة،       كما يبني أن هذه املؤسسات استخدمت نوعاً      . املفتشني

أما نسبة النفقات ذات الصلة خبدمات االستضافة من إمجايل نفقـات تكنولوجيـا املعلومـات               ). انظر املرفق الثالث  (
  . واالتصاالت فقد تزداد مع زيادة تطور التكنولوجيا واهلياكل األساسية للشبكات

يسية اليت يقدمها موردو خدمات استضافة هو من املزايا الرئاالقتصاد يف النفقات بسبب وفورات احلجم   و  - ٣٨
وينطبق ذلك حىت على املناطق اليت تكون فيها اهلياكـل األساسـية            . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعمالئهم   

فعلى سبيل املثال، يقدم قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حمدودة أو سيئة
االقتصادية ألفريقيا خدمة استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمنظمات األخرى املوجودة يف           التابع للجنة   

  . حرم اللجنة االقتصادية، مما حيقق وفورات حجم أفضل ويؤدي إىل اقتصاد كبري يف نفقات املنظمات املشاركة

، ألمهيـة   املوظفني/ء وكبار املديرين  اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك الدول األعضا        إدراك  و  - ٣٩
 يف السنوات األخرية، وال سيما قد أصبح أكثر وضوحاً) ٣ ف ( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعملتكامل وتنسيق 

نظـام  نظومة األمم املتحدة اليت أنفقت مبالغ كبرية لتنفيـذ     موهناك العديد من مؤسسات     . من جانب الدول األعضاء   
، ومن بينها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الطريان املدين الدويل ومنظمـة العمـل الدوليـة                ردتخطيط املوا جديد ل 

وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـئني                
  .ملكية الفكرية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةوبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لل

واستعرض املفتشون حالة ترتيبات االستضافة بالنسبة ملختلف نظم ختطيط املوارد للمنظمات الواردة يف               - ٤٠
 يتمتع بأفضلية استضافة هذه املركز الدويل للحساب اإللكتروين التابع لألمم املتحدة     ويبني اجلدول أن    . ٢اجلدول  
ت، ومع قيام املزيد من املنظمات بتنفيذ نظم جديدة لتخطيط املوارد، ينبغي إيالء االهتمام الواجب ملسألة                اخلدما

  .ألغراض االستضافة واقتصاد النفقات عن طريق وفورات احلجماإللكتروين اختيار مركز احلساب 
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  ٢اجلدول 

  النظم التجارية لتخطيط املوارد وخدمات االستضافة املتصلة هبا

داخلي، جتاري أو عن طريق مركـز       (ب االستضافة   ترتي
  نظام وتنظيم ختطيط املوارد  تروينكاحلساب اإلل

  ، صندوق األمم املتحدة اإلمنائيAtlasنظام   جتاري
  ، صندوق األمم املتحدة للسكان Atlasنظام   جتاري
  ، منظمة العمل الدوليةOracleنظام   جتاري
  ملدين الدويل، منظمة الطريان اOracle نظام  داخلي
  منظمة األغذية والزراعة، Oracleنظام   داخلي
 ، برنامج األغذية العاملي SAPنظام   داخلي

 ، املفوضية السامية لشؤون الالجئنيPeoplesoftنظام   داخلي

  ، املنظمة العاملية للملكية الفكريةPeoplesoftنظام   كتروينللحساب اإللاملركز الدويل 
  ، منظمة األرصاد اجلويةOracleنظام   كتروينللحساب اإللاملركز الدويل 
  ، منظمة الصحة العامليةOracleنظام   كتروينللحساب اإللاملركز الدويل 

حتليل نقاط القوة والضعف    ، فإن   ١وكما يتبني يف اجلدول     .  ما تكون الفرص مصحوبة باملخاطر     ودائماً  - ٤١
، وال سـيما  )٢ خ(التهديدات و) ١ خ (زيادة األخطار األمنية، ال ينبغي أن يقلل من شأن        والفرص واألخطار 

عند استخدام خدمات االستضافة اخلارجية اليت تزيد من تعقيد اهلياكل األساسية للشبكات وقابليـة تعرضـها                
بتكلفة تبادل إن إدارة موردي خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخباصة فيما يتعلق . لألخطار

 يتعلق بإهناء االتفاق عندما تصبح      ، جيب مراقبتها ومحايتها بعناية عن طريق تضمني العقود شرطاً         )٧ خ (اناتالبي
احلصانة مـن   كما أن فقدان مؤسسات منظومة األمم املتحدة مليزة         . العالقة مع موردي اخلدمات مفرطة التكلفة     

ُيعد من الشواغل اليت تنطوي على خماطر الكبرية  االختصاص احمللي يف حالة تويل جهة خارجية تقدمي هذه اخلدمات
ذلك قد يتسبب يف فقدان سرّية البيانات، ال سيما وأن اجلهات املعنية بإنفاذ القوانني يف بعض                أن   إىل   ، نظراً أيضاً

الدول األعضاء قد تطلب الوصول إىل البيانات اليت ُيحتفظ هبا لدي موردي خدمات خارجيني غري تابعني لألمم                 
  . حدة ويعملون خارج مقار مؤسسات منظومة األمم املتحدةاملت

وستكفل التوصية التالية االستضافة الفعالة من حيث التكلفة لنظم ختطيط املوارد يف مؤسسات منظومـة             - ٤٢
  . األمم املتحدة

   ٣التوصية 
ـ                   م مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت لديها نظم ختطيط موارد خاصة هبا أو بصدد تنفيـذ نظ

املركـز الـدويل    جديدة، ينبغي أن يقوم مديروها التنفيذيون بدراسة حلول االستضافة اخلارجية، وخباصة            
 لالستفادة من وفورات احلجم املتعلقة بتشغيل هذه ، وذلك توخياًللحساب اإللكتروين التابع لألمم املتحدة

  .رجية آمنة عن مراعاة توفري سالمة هذه النظم بوضعها يف أماكن خاالنظم، فضالً
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دراسة مقارنة تتناول اخلـدمات الرئيـسية         -  ثالثاً
  الستضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  نبذة عن خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -  ألف

الستضافة تكنولوجيا املعلومات سيعرض املفتشون يف هذا الفصل دراسة مقارنة تتناول اخلدمات الرئيسية   - ٤٣
جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة       ، على حنو ما أوصى به       )الواردة يف املرفق األول    (االتصاالتو

وكما ذُكر آنفاً، توضع عناصر التكلفة يف االعتبار عند اختيار خدمـة استـضافة تكنولوجيـا                . املعين بالتنسيق 
. نصر من أمهية عند اختيار أحد خيارات االستـضافة        ويشري املرفق األول إىل ما لكل ع      . املعلومات واالتصاالت 

 من جماالت االستضافة هي على وجه التحديد استضافة نظام ختطيط املوارد، والتطبيقات             ١٢واستعرض املفتشون   
حنو مبيعات الوثائق، والتوظيف اإللكتروين، والبث عن طريق (األعمال التجارية /األخرى املستخدمة يف الشركات

، واستضافة )مبا يف ذلك استضافة املواقع على شبكة اإلنترنت(، وخدمات اإلنترنت )نت، وما إىل ذلكشبكة اإلنتر
الطباعة وخوادمي االستضافة، وخـدمات إدارة      /خدمات الربيد اإللكتروين والرسائل، وخدمات الدليل، وامللفات      

ية، وخدمات عقد االجتماعات عن     احلواسيب املكتبية، ومراكز املساعدة وغري ذلك من خدمات اإلسناد األساس         
طريق دوائر الفيديو أو اهلاتف وغريها، وأمن املعلومات واالتصاالت ومراقبة النظام، واستعادة البيانات عند وقوع 

خدمات تأمني استمرارية توفري اخلدمات، وتوفري احلواسيب املرجعية وغري ذلك مـن خـدمات              /أعطال رئيسية 
  . تتكنولوجيا املعلومات واالتصاال

وغـريه مـن    ) ٥ف  (املركز الدويل للحساب اإللكتـروين      إن توافر خدمات االستضافة اليت يقدمها         - ٤٤
يتيح ملؤسسات منظومة  ،)٧ف ( خدمات غري تابعني لألمم املتحدة يأو موردمنظومة األمم املتحدة مؤسسات 

  . يث التكلفة وبالكفاءةاألمم املتحدة الكثري من الفرص لدراسة توفري خدمات تتسم بالفعالية من ح

وترد يف املرفق الثالث اجلهات اليت توفر خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت الـيت                  - ٤٥
ويبني املرفق أن غالبية الفئات الرئيسية من هـذه اخلـدمات           . تستخدمها مؤسسات تابعة ملنظومة األمم املتحدة     
  .  من اجلهات األخرى اليت تقوم مبهمة االستضافةُتستضاف على املستوى الداخلي، وهناك القليل

املستوى الوظيفي لكبار املديرين يف جمــال تكنولوجيـا           -  باء
ستراتيجيتها ودور استـضافة    اوت واالتصاالت   املعلومـا

  ستراتيجية املتعلقة هبااالهذه التكنولوجيا يف إطار 

من املـديرين يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات          الردود املقدمة على استبيان املفتشني تبني أن العديد           - ٤٦
: واالتصاالت يتمتعون بإمكانية الوصول املباشر إىل املستويات اإلدارية العليا واملشاركة يف عملية صنع القرارات             

ستراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الوقت املناسـب، وتعتـرب أن           اكما أن املنظمات تقوم مبراجعة      
  .ستراتيجي أو أداة لتحقيق هذه األهدافاولوجيا املعلومات واالتصاالت هي هدف استضافة تكن
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  ١ الشكل
  املستوى الوظيفي لكبار املديرين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢الشكل 
  صاالت تسلسل تقدمي التقارير املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالت

  يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة
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  ٣الشكل 
  العالقة بني خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  واألهداف االستراتيجية لتخطيطها

  

  

  

  

  

  

  

  ٤الشكل 
  توقيت إجراء آخر استعراض استراتيجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  
  

  

  

  

  

أداة تكتيكية لتحقيق
 هدف استراتيجي

53%

13%

أخرى
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30%

 ال ُيشار إليها حتديداً هدف استراتيجي
 يف اخلطة االستراتيجية

58%

21%

21%

 خالل األشهر
 قبل أكثر من عام الستة املاضية

 قبل ستة أشهر أو عام
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  فة داخلياً اخلدمات املستضا-  جيم

تدين مرونـة   :  من اخلارجية هي   األسباب الرئيسية، حبسب األمهية، الستخدام االستضافة الداخلية بدالً         - ٤٧
إدارة املوارد يف حالة االستضافة اخلارجية؛ وتدين الفعالية من حيث التكلفة بالنسبة لبعض خدمات تكنولوجيـا                

ت اخلدمات اخلارجية؛ وعدم فعالية توفري اخلدمات؛ وعدم        املعلومات واالتصاالت؛ وصعوبة وضع ميزانيات لنفقا     
موثوقية جودة بعض اخلدمات؛ والشواغل القانونية املتعلقة بفقدان ميزة عدم االختصاص احمللي يف حالة االستضافة 

  . اخلارجية اليت قد ينتج عنها فقدان سرّية البيانات

مات واالتصاالت ال تزال توفّر داخلياً، فإن العديد        وبالرغم من أن العديد من خدمات تكنولوجيا املعلو         - ٤٨
 اخلدمات و إلسناد بعض اخلدمات إىل موفري خدمات خارجيني، مبا يف ذلك موفرمن املنظمات قد وضعت خططاً

وقد بدأ انتقـال    . ومؤسسات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة     املركز الدويل للحساب اإللكتروين     التجارية، و 
 من الداخلية قبل عدة سنوات مع التقدم الذي طرأ على تكنولوجيا املعلومات             افة اخلارجية بدالً  خدمات االستض 

  . واالتصاالت والطلب القائم على االحتياجات التشغيلية يف هذا اجملال

  خدمات االستضافة اخلارجية -  دال

ظومة األمم املتحـدة يف سـعيها       العوامل الرئيسية، حبسب األمهية، اليت نظرت فيها املؤسسات التابعة ملن           - ٤٩
زيادة الفعالية من حيث التكلفة بالنسبة لبعض اخلدمات؛ وزيادة : للحصول على خدمات االستضافة اخلارجية هي

املرونة يف إدارة املوارد؛ واالفتقار إىل اخلربة الداخلية يف جماالت حمددة؛ ودعم استعادة البيانات وكفالة استمرارية                
تحداث وظائف جديدة؛ واحلاجة إىل خدمات ذات جودة ُيعتمد عليهـا بالنـسبة لـبعض               اخلدمة؛ وصعوبة اس  

وتشري النتائج إىل أن املؤسسات ال تفكر يف االستعانة باالستضافة اخلارجية إال إذا كانت تنطوي على                . اخلدمات
باك سري العمل املعتاد يف     ومن الطبيعي أال خياطر املديرون املسؤولون عن تكنولوجيا املعلومات بإر         . فوائد ملموسة 

  . هذا اجملال جملرد الرغبة يف االستعانة مبصادر خارجية

ويـبني  . وعلى أية حال، تقوم مؤسسات منظومة األمم املتحدة باستخدام خدمات االستضافة اخلارجية             - ٥٠
االتصاالت جملموعة  النسبة املئوية لنفقات هذه اخلدمات من إمجايل تكلفة خدمات تكنولوجيا املعلومات و٣املرفق 

  .خمتارة من املؤسسات

وأدرك املفتشون عن طريق الردود اليت تلقوها على استبياهنم أن غالبية املؤسسات اليت تستخدم االستضافة   - ٥١
 إلصدار حكـم هبـذا   وبالنسبة لبعض املؤسسات، ال يزال الوقت مبكراً . اخلارجية قد حققت األهداف املنشودة    

  .ربتها يف هذا الصدد حلداثة جتالشأن نظراً

  املركز الدويل للحساب اإللكتروين خدمات االستضافة بواسطة -  هاء

 مبوجب مذكرة اتفاق بـني األمـم املتحـدة          ١٩٧١كتروين يف عام    لللحساب اإل املركز الدويل   أُنشئ    - ٥٢
وقد مت إنشاء ). ٢٥- د( ٢٧٤١ة العامة وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية، عمالً بقرار اجلمعي

هذا املركز كمرفق مشترك بني املؤسسات لتقدمي خدمات معاجلة البيانات اإللكترونية للمركـز واملـستخدمني               
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 من  ٢٥ منذ تأسيسه حيث تستفيد من خدماته وتشارك يف إدارته أكثر من              كبرياً وشهد املركز توسعاً  . اآلخرين
وة على ذلك، تستخدم خدمات املركـز كيانـات حكوميـة           وعال. مؤسسات وصناديق وبرامج األمم املتحدة    

وقام املركز مع مر السنني بتوسيع نطاق خدماته . ومؤسسات حكومية وغري حكومية ومؤسسات غري رحبية أخرى
لتشمل استضافة شبكة اإلنترنت، وإدارة ختزين املعلومات واخلدمات األخرى اليت يوفرها لعكس املتطلبات املتغرية 

 موظف خارج مقره يف جنيف وأنشأ مكاتب يف نيويورك          ٢٠٠دى املركز يف الوقت الراهن أكثر من        ول. لعمالئه
  . )٧(وبرنديزي، إيطاليا

ويرى املفتشون أن مؤسسات منظومة األمم املتحدة تدرس استخدام خدمات االستضافة الـيت يقـدمها                - ٥٣
فيما يتعلق خبدماته يف جمال تكنولوجيا      ) ٣اجلدول   (والبيانات املالية اليت يقدمها املركز    . املركز الدويل للحاسوب  
وحجم اخلدمات هي دليل على مـا جيـده مـن           ) مبا يف ذلك االستضافة واالستشارات    (املعلومات واالتصاالت   

  . مصداقية من جانب عمالئه يف األمم املتحدة/مقبولية

  ٣اجلدول 

  ا املركز الدويل للحاسوبتكاليف استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يقدمه
  استناداً إىل االتفاقات السنوية لتقدمي اخلدمات

  املنظمات
اتفاقات اخلدمات 

  املنظمات  السنوية
اتفاقات اخلدمات 

  املنظمات  السنوية
اتفاقات اخلدمات 

  السنوية
الوكالة الدولية للطاقة   

  الذرية
  ٤ ٣٥٩ ٣٠٠  امليةمنظمة الصحة الع  ١ ٤٢٧ ٣٤٠  برنامج األغذية العاملي  ٣٧٩ ٧٢٨

املنظمة العاملية للملكية     ٦٠ ٧٣٢  منظمة العمل الدولية
  الفكرية

الصندوق املشترك للمعاشات     ٦ ٧١٤ ٠٩٦
  التقاعدية

٦ ٤٥٦ ١٤٤  

  ٨ ٥٧٤ ٠٠٠  إدارة الدعم امليداين  ٨١٥ ٥٥٦  منظمة األرصاد اجلوية  ١٥٣ ٣٧٢ املنظمة البحرية الدولية
ملتحـدة  مكتب األمم ا    ٧٢٣ ٩١٢  األونكتاد

  يف جنيف
  ٢٢ ٩٠٨  الحتاد الدويل لالتصاالتا  ٣٥١ ٠٨٤

م املتحدة ـبرنامج األم
  للبيئة

شـــعبة خـــدمات   ٥٥٤ ٩٧٦
  تكنولوجيا املعلومات

٣ ٥٨٧ ٤٦٠      

ــسامية  ــية ال املفوض
  لشؤون الالجئني

ــصادية   ٢ ٤٦٦ ٥٦٤ ــة االقت اللجن
  ألوروبا

   مليون٣٦,٧  اجملموع  ٤٣ ٣٥٦

 استناداً إىل االتفاقات السنوية لتقـدمي       - اخلدمات اليت يستضيفها املركز     (ن املركز الدويل للحاسوب     البيانات مقدمة م    :املصدر
  .) واملقترحات اليت متت املوافقة عليها٢٠٠٩- ٢٠٠٨اخلدمات للفترة 

                                                      

 .www.unicc.orgمصدرها موقع الويب التابع له كتروين الدويل للحساب اإللاملعلومات املتعلقة باملركز  )٧(
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 أن غالبية املنظمات اليت تستخدم خدمات املركز الدويل للحاسوب راضية عـن             والحظ املفتشون أيضاً    - ٥٤
ها للمركز، وهناك القليل من املنظمات اليت أعربت عن رضاها إىل حد ما، ورأت منظمـات أخـرى أن                   اختيار

وهذه التعليقات اإلجيابية ينبغـي أن      .  حلداثة جتربتها معه    للتعليق على مدى استفادهتا نظراً     الوقت ال يزال مبكراً   
  . تشجع املركز على حتسني وتعزيز وتوسيع خدماته

يف جمال استضافة اخلدمات تكمن يف الفعالية من حيث         للحساب اإللكتروين    يوفرها املركز الدويل     واملميزات اليت   -٥٥
التكلفة بالنسبة لبعض اخلدمات، كنظام استضافة ختطيط املوارد؛ واجلودة النوعية لبعض اخلدمات؛ ومتتعه بعدم اختصاص               

من منظومة األمم املتحدة وخاضع للمساءلة أمام األمني العام؛   السلطات احمللية، مما يوفر احلماية لسرّية البيانات؛ وهو جزء          
وبوصفه أحد كيانـات األمـم      . وال يفرض رسوم إضافية على تبادل املعلومات، ويتيح مسألة ضبط التكاليف اإلضافية           

  .بتكلفة أقلاملتحدة، ُيعفى املركز من املشاركة يف العطاءات، ويتمتع بفهم أفضل لبيئة األمم املتحدة ويقدم خدماته 

وأوجه القصور احملددة اليت تعتري خدمات االستضافة اليت يقدمها املركز تشمل عدم الفعالية من حيث                 - ٥٦
التكلفة بالنسبة لبعض اخلدمات؛ والقيود املتعلقة بأن املركز يلتزم بأهداف مستوى اخلدمة وال يدخل يف اتفاقات                

 الفنية يف بعض اجملاالت املطلوبة؛ وعدم كفاية التمويل األساسي          بشأن مستويات اخلدمة؛ واالفتقار إىل اخلربة يف      
لكفالة قيام املركز بتقدمي خدمات جديدة فعالة من حيث التكلفة وتتسم بالكفاءة؛ ومطالبة بعـض املنظمـات،                 

  .  من إعفائه بدالًالعطاءات التنافسيةأو اللوائح املالية، بأن يشارك املركز يف /مبوجب لوائح املشتريات و

ويصعب على املركز تنفيذ اتفاق يتعلـق مبـستويات         . أن جيد آلية تضمن استمرار خدماته     للمركز  وينبغي    - ٥٧
. اخلدمة ألنه ليس مؤسسة أعمال جتارية مستقلة بل هو مبثابة مركز مشترك بني مؤسسات منظومة األمم املتحـدة                 

 استخدامها لتعويض خسائر تكبدها بسبب عدم  واألموال املقدمة من إحدى مؤسسات األمم املتحدة ال حيق للمركز         
 بترتيبات تندرج حتـت إطـار       ويعمل املركز حالياً  . االلتزام مبستوى اخلدمات املتفق عليه مبوجب اتفاق هبذا الشأن        

ويرى املفتشون أنه ينبغي للمركز النظر يف ختصيص موارد . اتفاقات توفري اخلدمات وهي أقل تكلفة من الناحية املالية
  .  بذلك من الفوائض التشغيليةقيع على اتفاقات تتعلق مبستوى اخلدمات مستفيداًللتو

 مقترحات إىل املفتشني تتعلق بالكيفية اليت متكن املركز مـن           وعند إعداد هذا التقرير قدمت املؤسسات أيضاً        - ٥٨
ليت تفرضـها الكيانـات     وتشمل هذه املقترحات مجلة أمور منها حتديد رسوم خدمات مماثلة لتلك ا           . حتسني خدماته 

التجارية؛ وسرعة الرد على طلبات تقدير تكاليف اخلدمات اجلديدة؛ وكفالة الشفافية فيما يتعلق بالتكاليف واستخدام               
أفضل املمارسات اليت تطبقها اجلهات املوردة للخدمات لتحديد املعايري التعريفية؛ والعمل بصورة تتسم بقدر أكرب من                

تراح استخدام التكنولوجيات واخلدمات اجلديدة؛ ودراسة اإلمكانيات اجلديدة للمبادرات املشتركة اق/االستباقية العتماد
 التفاوض باسم شركائه مع موردي اخلدمات يف القطاع وميكن للمركز أيضاً. اليت تؤدي إىل ختفيض التكاليف التشغيلية

لية واملتعلقة باملشتريات هلؤالء الـشركاء وتوسـيع        اخلاص بشأن ترتيبات االستضافة، مع مراعاة اللوائح والقواعد املا        
االستفادة من الشروط املواتية لتشمل املؤسسات األخرى، مما يؤدي إىل زيادة اقتصاد التكاليف وحتقيق الكـثري مـن                  

وهذه املقترحات املالئمة قد شجعت املفتشني الذين أوصوا مجيع اجلهات صاحبة املصلحة مبواصلة جهـودهم               . الفوائد
رامية إىل حتقيق االستفادة القصوى من املركز بوصفه اجلهة املشتركة اليت متكن مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة                 ال

ويتعني على املركز اعتماد مجيع التعديالت اهليكلية املالئمة من         . من حتسني خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     
  . ع على كافة املؤسساتأجل حتسني بيئته العملية بطريقة تعود بالنف



18 

وستؤدي التوصية التالية إىل حتسني فعالية وكفاءة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يقدمها   - ٥٩
  . ملؤسسات منظومة األمم املتحدة مع اقتصاد قدر كبري من التكاليفكترويناملركز الدويل للحساب اإلل

  ٤التوصية 
نظمة مشاركة يف املركز تشكيل فرقة عمل خمصصة تتألف عضويتها        ينبغي للرؤساء التنفيذيني لكل م      

من العاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملشغلني التجاريني، أو االستفادة من اهلياكل اإلدارية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية تقدمي مقترحات وخطط عمل ملموسة لتحسني التعاون مع املركـز              

  .الستفادة من اخلدمات اليت يقدمها يف هذا اجملالوا

  خدمات االستضافة املتبادلة بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة -  واو

األمم املتحدة بتقدمي خدمات استـضافة      منظومة  من األمور املألوفة للغاية أن تقوم واحدة من مؤسسات            - ٦٠
 للقرب اجلغرايف أو بسبب توفر اخلربات الفنية        أخرى نظراً تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملنظمة أو مؤسسات       

وكفالة سالسة عمل خدمات االستضافة املتبادلـة تقتـضي         . املعدات/يف هذا اجملال أو لتشارك اهلياكل األساسية      
 وجود آلية متبادلة لتسديد التكاليف تقوم على الشفافية واملساءلة، حنو إنشاء جهة إدارية مشتركة ُتعىن باختـاذ                

  . القرارات اليت هلا تأثري على مجيع املؤسسات املعنية

ويشري املفتشون إىل أن اهليكل اإلداري املشترك الذي أسسه برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم                 -٦١
كل ، يش ‘PeopleSoft‘املتحدة للسكان وبرنامج متطوعي األمم املتحدة بشأن مشروع أطلس، وهو نظام لتخطيط املوارد              

وقام برنامج األمـم املتحـدة      . إحدى املمارسات اجليدة يف جمال إنشاء نظام مشترك لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت          
اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة يف فيينا وصندوق األمم املتحدة للسكان بإنشاء هيكل إداري مـشترك لإلشـراف علـى     

ني عام مساعد، وفريق استشاري ثالثي على مستوى اإلدارة وجملـس      املشروع بكامله يشتمل على جلنة رعاية مبستوى أم       
وجيتمع الفريق الثالثي كل أسبوعني ليكفل سالمة سري عمليـات التنفيـذ            . ملراقبة تبادل البيانات على املستوى التشغيلي     

م األمم املتحـدة إىل  وستنض. والتطوير والتجريب والتدريب، وليكفل عدالة آلية تقاسم التكاليف بالنسبة جلميع األطراف    
  .وال يكفل هذا املشروع حتقيق وفورات احلجم واقتصاد التكاليف لكل وكالة. ٢٠٠٩هذا النظام يف بداية عام 

ويف هذا  . ويرى املفتشون أن املمارسة الفضلى يف هذا اجملال هي نظام الوكالة الرائدة ومنوذج اجملموعات               - ٦٢
ملتحدة بدور رائد يتمثل يف تنفيذ مبادرة جديدة تتعلق بتكنولوجيـا           النموذج، تقوم واحدة من مؤسسات األمم ا      

املعلومات واالتصاالت، وتضع أساليب العمل وحتقق بعض املكاسب اليت حتث مؤسسات أخرى على االنـضمام               
وهذه اجملموعة من املؤسسات قد حتقق وفورات احلجم عن طريق استخدام خدمـة خارجيـة واحـدة                 . الحقاً

وقد بّينـت  .  عن اخلربة العمليةلوجيا املعلومات واالتصاالت، وتتقاسم استثمار رأس املال، فضالً     الستضافة تكنو 
التجربة السابقة أن من الصعب حتقيق توافق آراء بني مجيع املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة إلتباع هنـج                  

  . )٨(ق بانضمام مؤسسات أخرى بشكل طوعيبعينه، يف حني يوفر منوذج الوكالة الرائدة بعض املرونة فيما يتعل

                                                      

 . املتعلق بنظم ختطيط املوارد٢انظر اجلدول  )٨(
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 على إمكانية وعند اختيار خدمة استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يسلط املفتشون الضوء أيضاً  - ٦٣
وهناك العديد من احلاالت اليت متكنت فيها مؤسـسات         . التوصل إىل اتفاق أفضل عن طريق املشتريات املشتركة       

 حتقيق وفورات كبرية، حنو العقد الطويل األجل الذي وقعته األمانة العامة لتوفري معدات منظومة األمم املتحدة من
ويـشجع  . )٩(يف املفوضية السامية لشؤون الالجئني    ‘ VAST‘الشبكات وختطيط املوارد، ومشروع ختطيط املوارد       

ال تزال لـديها يف الوقـت       املفتشون على بذل املزيد من اجلهود املشتركة، بالرغم من أن العديد من املؤسسات              
  .الراهن قواعد ولوائح متباينة فيما يتعلق باملشتريات، مما يعوق اجلهود التعاونية

وستكفل التوصية التالية حصول مؤسسات منظومة األمم املتحدة على قيمة أفضل مقابل املال وخدمات                - ٦٤
  . مات واالتصاالتجيدة النوعية عن طريق تشارك شراء خدمات استضافة تكنولوجيا املعلو

  ٥التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات األمم املتحدة تشارك شراء خـدمات استـضافة تكنولوجيـا                

املعلومات واالتصاالت، بالنسبة للمؤسسات اليت مل تفعل ذلك بعد، وينطبق هذا األمر على وجه اخلصوص               
  .بات متماثلةعندما تنشأ متطل/على املؤسسات املوجود يف مركز عمل واحد

  خالصة -  رابعاً
يؤكد املفتشون أن ترتيبات استضافة تكنولوجيـا       : اإلدارة الفعالة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      - ٦٥

  .املعلومات واالتصاالت ستعاين من رداءة التنسيق واالفتقار إىل املراقبة إذا مل تتوفر اإلدارة الفعالة

مع التطور التكنولوجي املطرد لتكنولوجيا املعلومات : علومات واالتصاالتستراتيجية تكنولوجيا املاتطور   - ٦٦
وبذلك، ستحقق كل منظمـة     . ستراتيجية بشكل منتظم  االواالتصاالت، يشدد املفتشون على أمهية مراجعة هذه        

  .الفائدة القصوى من األموال اليت تنفقها على خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 دور مدير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومسؤولياته وإمكانية مساءلته تعكس كفاءة عمـل             إن  - ٦٧
فاملدير اجليـد   . )الفعالية من حيث التكلفة ومدى االستجابة     (تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منظمة ما       

. جيا املعلومات واالتصاالت  الذي يضطلع مبسؤولياته وخيضع للمساءلة ميكن أن يكفل سالمة إدارة وعمل تكنولو           
وينبغي للمديرين التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يكفلوا تعيني هؤالء املديرين مبستويات وظيفيـة               

سـتراتيجية وتـشغيل تكنولوجيـا      استراتيجية لكي تتوافق    االعالية ومنحهم فرصة املشاركة يف اختاذ القرارات        
يجية العمل، وهذا األمر ال ينطبق بعد على بعض املؤسسات، على حنو ما هـو               ستراتااملعلومات واالتصاالت مع    

 يف األمانة يئة موظفي تكنولوجيا املعلوماتهلرئيس ويشعر املفتشون باالرتياح إزاء تعيني .  أعاله٣مبني يف الشكل 
املعلومـات  وسيؤدي ذلك إىل وضع حد لالمركزية وتشظي عمل تكنولوجيـا           . ٦٠/٢٨٣العامة، عمال بالقرار    

. واالتصاالت، نظرا إىل أن كل مركز عمل تابع لألمانة العامة لديه ميزانية خاصة به لتوفري وتشغيل هذه اخلدمات
                                                      

املمارسـات املتعلقـة     "(JIU/REP/2004/9)لالطالع على مزايا املشتريات املشتركة، انظر الوثيقـة          )٩(
 ". منظومة األمم املتحدةباملشتريات يف
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كما أنه سيمهد الطريق لتنسيق استضافة خدمات       . ويتيح استحداث هذه الوظيفة فرصة جيدة حلل هذه املشاكل        
  .ت التابعة لألمانة العام لألمم املتحدةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما بني الكيانا

وستكفل التوصية التالية إمكانية قيام الدول األعضاء مبساءلة الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومـة                - ٦٨
  . األمم املتحدة بشأن كفاءة وفعالية استخدام املوارد اليت تقدمها هذه الدول

  ٦التوصية 
مم املتحدة أن تطلب من الرؤساء التنفيذيني تقدمي تقرير         مؤسسات منظومة األ  جملالس إدارة   ينبغي    

عن تنفيذ التوصيات الواردة يف هذا التقرير إىل هذه اهليئات يف دوراهتا القادمة، وال سيما التوصيات الرامية 
نفقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ودراسـة احللـول        /إىل وضع منهجية مشتركة تتعلق بتكاليف     

  .تضافة هذه اخلدمات بغية االستفادة من وفورات احلجماملتصلة باس
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  املرفق األول
  عناصر التكاليف اليت توضع يف االعتبار عند تقييم خدمات االستضافة
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استضافة  استضافة  خدمات  الربيد  خادوم استضافة خدمات إدارة مركز االجتماعات عن  أمن تكنولوجيا استعادة البيانات احلواسيب جماالت 
 ختطيط  التطبيقات  اإلنترنت  اإللكتروين  خدمات الدليل  احلواسيب  املساعدة  طريق دوائر  املعلومات  عند وقوع أعطال  املرجعية  أخرى  
 املوارد  األخرى    والرسائل  الطباعة/وامللفات  املكتبية    الفيديو أو  واالتصاالت  رئيسية وتأمني      
  اهلاتف  ومراقبة النظام  استمرارية اخلدمات      

 فئات اخلدمات

 تكاليف املوظفني
 استثمار رأس املال
 تكاليف مباشرة خالف تكاليف املوظفني
 تكاليف غري مباشرة خالف تكاليف املوظفني

 األخرىعناصر التكاليف

مؤشر األمهية
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  املرفق الثاين

  نفقات االستضافة اخلارجية من إمجايل نفقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ستضافة اخلارجية من إمجايل النسبة املئوية لنفقات اال

 مؤسسات منظومة األمم املتحدة نفقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 اليونيسيف، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ال يوجد

 لجنة االقتصادية واالجتماعية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئوكالة الطاقة الذرية، منظمة الطريان املدين الدويل، االحتاد الدويل لالتصاالت، ال  يف املائة١٠أقل من 

 ، منظمة األرصاد اجلويةلصناعية، برنامج األغذية العامليبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، منظمة األمم املتحدة للتنمية ا  يف املائة٣٠ و١٠بني 

 ملعلومات، اللجنة االقتصادية ألوروبا، املركز الدويل للحساب اإللكتروينحمكمة العدل الدولية، شعبة خدمات تكنولوجيا ا  يف املائة٥٠ و٣٠بني 

 األونكتاد، برنامج األمم املتحدة للبيئة  يف املائة٧٠ و٥٠بني 

 )واتب املوظفنيكنسبة مئوية من امليزانية املخصصة ألغراض غري تكاليف املوظفني وال تشمل ر(املنظمة العاملية للملكية الفكرية   يف املائة٧٠أكثر من 

  
  
  
  
  
  
  
  

 يف املائة70 و50بني 

     ال يوجد يف املائة70       أكثر من

 يف املائة30 و10بني

 يف املائة10أقل من يف املائة50 و30بني 

11
% 

28%22%
22%

11
% 

6%
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  املرفق الثالث
  ؤسساتمصادر استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبسب امل

 كترويناملركز الدويل للحساب اإلل  املوردون التجاريون  التنفيذ الداخلي  فئة اخلدمات
  مؤسسات أخرى تابعة 

  لألمم املتحدة
ين الدويل، شعبة تكنولوجيـا     منظمة الطريان املد    استضافة نظم ختطيط املوارد

ــد ــاد ال ــات، االحت ــصاالت، املعلوم ويل لالت
سكو، مفوضية شؤون الالجئني،    اليونيسيف، اليون 

مكتب األمـم املتحـدة     منظمة التنمية الصناعية،    
للجنـة االقتـصادية    ، ا املعين باملخدرات واجلرمية  
، برنامج األغذية العاملي،    واالجتماعية لغرب آسيا  

قاعـدة األمـم    حدة يف جنيف،    مكتب األمم املت  
، اللجنـة   املتحدة للوجـستيات يف برينـديزي     

 االقتصادية واالجتماعية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ

منظمة العمل الدولية، برنامج األمـم      
  املتحدة اإلمنائي

منظمة الصحة العاملية، منظمة امللكية     
  الفكرية، منظمة األرصاد اجلوية

مج األمم  األونكتاد، اليونيسيف، برنا  
  املتحدة للبيئة

ليـة،  الوكالة الدولية للطاقة، حمكمة العـدل الدو        استضافة التطبيقات األخرى
االحتـاد الـدويل    شعبة تكنولوجيا املعلومـات،     

لالتصاالت، األونكتـاد، اللجنـة االقتـصادية       
، اعية ملنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ        واالجتم

مم قاعدة األ  سكو، مفوضية شؤون الالجئني،   اليون
مكتب األمـم   ،  املتحدة للوجستيات يف برينديزي   
، مكتب األمـم    املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   

املتحدة يف جنيف، برنامج األغذية العاملي، منظمة       
  الصحة العاملية، منظمة امللكية الفكرية

مبيعات (منظمة الطريان املدين الدويل     
ظمـة العمـل الدوليـة      ، من )الوثائق

د، ، األونكتـا  )كتروينالتوظيف اإلل (
 )كتروينتنظيف الربيد اإلل(اليونيسيف 

حفظ (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
، مفوضية شؤون الالجئني،    )البيانات

  منظمة الصحة العاملية
البـث  (االحتاد الدويل لالتـصاالت     

) بواسطة شبكة الويب، مكتبة الوثائق    
إدارة املوارد  (منظمة التنمية الصناعية    

  )قوائم األجور/البشرية

مبـا يف ذلـك     (خدمة اإلنترنت   
  )استضافة مواقع الويب

الوكالة الدولية للطاقة، منظمة الطـريان املـدين        
الدويل، منظمة العمل الدولية، املنظمة البحريـة       
الدولية، شعبة تكنولوجيا املعلومـات، االحتـاد       

املتحدة للبيئـة،   الدويل لالتصاالت، برنامج األمم     
ية شؤون الالجئني، اليونيسيف،    سكو، مفوض اليون

قاعدة األمـم املتحـدة     منظمة التنمية الصناعية،    
مكتب األمم املتحـدة    ،  للوجستيات يف برينديزي  
، مكتب األمم املتحـدة     املعين باملخدرات واجلرمية  

يف جنيف، برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة       
  العاملية، منظمة امللكية الفكرية

ة، املنظمة البحرية   حمكمة العدل الدولي  
الدولية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     
اليونيسيف، برنامج األمـم املتحـدة      
للبيئة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية    

للجنـة  ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ا    
، االقتصادية واالجتماعية لغرب آسـيا    

  مفوضية شؤون الالجئني

األونكتاد، مفوضية شؤون الالجئني،    
مج األمم املتحدة للبيئة، برنـامج      برنا

األغذية العاملي، املنظمـة البحريـة      
  الدولية،

األونكتاد، اليونيـسيف، مفوضـية     
  شؤون الالجئني
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 كترويناملركز الدويل للحساب اإلل  املوردون التجاريون  التنفيذ الداخلي  فئة اخلدمات
  مؤسسات أخرى تابعة 

  لألمم املتحدة
استضافة الربيـد اإلليكتـروين     

  والرسائل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة الطـريان       
املدين الدويل، حمكمة العدل الدوليـة، منظمـة        

املنظمة البحرية الدولية، شـعبة     العمل الدولية،   
ــدويل   ــاد ال ــات، االحت ــا املعلوم تكنولوجي
لالتصاالت، برنامج األمم املتحدة للبيئة، اللجنة      
االقتصادية واالجتماعية ملنطقة آسـيا واحملـيط       

ــادئ،  ــاهل ــصادية سكو، االيون ــة االقت للجن
، مفوضـية شـؤون     واالجتماعية لغرب آسـيا   

تنمية الصناعية،  الالجئني، اليونيسيف، منظمة ال   
، قاعدة األمم املتحدة للوجستيات يف برينديزي     
، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     

مكتب األمم املتحدة يف جنيف، برنامج األغذية       
العاملي، منظمة الصحة العاملية، منظمة امللكيـة       

  الفكرية، منظمة األرصاد اجلوية

وضية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مف    
  شؤون الالجئني

برنامج األمم املتحدة للبيئة، برنـامج      
  األغذية العاملي

األونكتاد، اليونيسيف، برنامج األمم    
  املتحدة للبيئة

 /خدمات الـدليل، وامللفـات    
  الطباعة وخوادمي االستضافة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمـة الطـريان        
مة العمل  املدين الدويل، حمكمة العدل الدولية، منظ     

الدولية، املنظمة البحرية الدولية، االحتاد الـدويل       
لالتصاالت، األونكتاد، برنامج األمـم املتحـدة       
اإلمنائي، اللجنة االقتصادية ألوروبا، برنامج األمم      
املتحدة للبيئة، اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة       

للجنـة  ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، اليونيسكو، ا     
، مفوضـية   الجتماعية لغرب آسـيا   االقتصادية وا 

شؤون الالجئني، اليونيسيف، منظمـة التنميـة       
قاعـدة  الصناعية، شعبة تكنولوجيا املعلومـات،      

مكتـب  ،  األمم املتحدة للوجستيات يف برينديزي    
، مكتـب   األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    

األمم املتحدة يف جنيف، برنامج األغذية العاملي،       
 العاملية، منظمة امللكية الفكريـة،      منظمة الصحة 

  منظمة األرصاد اجلوية

برنامج األمم املتحدة للبيئة، برنامج       
األغذية العاملي، منظمة األرصـاد     

  اجلوية

األونكتاد، اليونيسيف، برنامج األمم    
  املتحدة للبيئة
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 كترويناملركز الدويل للحساب اإلل  املوردون التجاريون  التنفيذ الداخلي  فئة اخلدمات
  مؤسسات أخرى تابعة 

  لألمم املتحدة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة الطـريان        خدمات إدارة احلواسيب املكتبية

املدين الدويل، حمكمة العدل الدوليـة، منظمـة        
العمل الدولية، شعبة تكنولوجيـا املعلومـات،       
االحتاد الدويل لالتصاالت، األونكتاد، برنـامج      
األمم املتحدة اإلمنـائي، اللجنـة االقتـصادية        
ألوروبا، برنامج األمم املتحدة للبيئـة، اللجنـة        
 االقتصادية واالجتماعية ملنطقة آسـيا واحملـيط      

ــسكو، ا ــادئ، اليوني ــصادية اهل ــة االقت للجن
، مفوضـية شـؤون     واالجتماعية لغرب آسـيا   

الالجئني، اليونيسيف، منظمة التنمية الصناعية،     
، قاعدة األمم املتحدة للوجستيات يف برينديزي     
، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     

مكتب األمم املتحدة يف جنيف، برنامج األغذية       
ي، منظمة الصحة العاملية، منظمة امللكيـة       العامل

  الفكرية، منظمة األرصاد اجلوية

  برنامج األمم املتحدة للبيئة  برنامج األمم املتحدة للبيئة،  منظمة التنمية الصناعية

مراكز املساعدة وغري ذلك مـن      
  خدمات اإلسناد األساسية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمـة الطـريان        
يل، حمكمة العدل الدولية، منظمة العمل      املدين الدو 

الدولية، املنظمة البحرية الدولية، شعبة تكنولوجيا      
املعلومات، االحتاد الدويل لالتصاالت، األونكتاد،     
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اللجنة االقتـصادية       
ألوروبا، برنامج األمم املتحدة للبيئـة، اللجنـة        

ـ االقتصادية واالجتماعية ملن  ة آسـيا واحملـيط   طق
للجنة االقتصادية واالجتماعية   سكو، ا اهلادئ، اليون 

، مفوضـية شـؤون الالجـئني،       لغرب آسـيا  
قاعدة األمم  اليونيسيف، منظمة التنمية الصناعية،     

مكتب األمـم   ،  املتحدة للوجستيات يف برينديزي   
، مكتب األمـم    املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   

ألغذية العاملي، منظمة   املتحدة يف جنيف، برنامج ا    
الصحة العاملية، منظمة امللكية الفكرية، منظمـة       

  األرصاد اجلوية

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اللجنة     
االقتصادية واالجتماعية ملنطقة آسـيا     
 واحمليط اهلادئ، منظمة التنمية الصناعية

برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمـة      
  امللكية الفكرية

  م املتحدة للبيئةبرنامج األم
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 كترويناملركز الدويل للحساب اإلل  املوردون التجاريون  التنفيذ الداخلي  فئة اخلدمات
  مؤسسات أخرى تابعة 

  لألمم املتحدة
خدمات الفيديو واهلاتف وغريها    

  من خدمات املؤمترات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمـة الطـريان        
املدين الدويل، حمكمة العدل الدولية، منظمة العمل       
الدولية، املنظمة البحرية الدولية، االحتاد الـدويل       
لالتصاالت، األونكتاد، برنامج األمـم املتحـدة       

ائي، اللجنة االقتصادية ألوروبا، برنامج األمم      اإلمن
املتحدة للبيئة، اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة       

ـ  مل للجنـة  سكو، انطقة آسيا واحمليط اهلادئ، اليون
، مفوضـية   االقتصادية واالجتماعية لغرب آسـيا    

شؤون الالجئني، اليونيسيف، منظمـة التنميـة       
ـ الصناعية، شعبة تكنولوجيا املعلومـات،       دة قاع

مكتـب  ،  األمم املتحدة للوجستيات يف برينديزي    
، مكتـب   األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    

األمم املتحدة يف جنيف، برنامج األغذية العاملي،       
  منظمة الصحة العاملية، منظمة األرصاد اجلوية

منظمة الطريان الدويل املدين، اللجنـة      
االقتصادية واالجتماعية ملنطقة آسـيا     

يط اهلـادئ، مفوضـية شـؤون       واحمل
  الالجئني، منظمة التنمية الصناعية،

ــصاالت،    برنامج األمم املتحدة للبيئة ــدويل لالت ــاد ال االحت
ــم    ــامج األم ــسيف، برن اليوني

  املتحدة للبيئة

أمن املعلومـات واالتـصاالت     
  ومراقبة النظام

منظمة الطريان املدين الـدويل، حمكمـة العـدل         
لدولية، املنظمة البحريـة    الدولية، منظمة العمل ا   

الدولية، االحتاد الدويل لالتصاالت، األونكتـاد،      
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اللجنة االقتـصادية       
ألوروبا، برنامج األمم املتحدة للبيئـة، اللجنـة        

نطقـة آسـيا واحملـيط    االقتصادية واالجتماعية مل 
للجنة االقتصادية واالجتماعية   سكو، ا اهلادئ، اليون 

، مفوضـية شـؤون الالجـئني،       غرب آسـيا  ل
عية، شـعبة   اليونيسيف، منظمة التنميـة الـصنا     

قاعـدة األمـم املتحـدة      تكنولوجيا املعلومات،   
مكتب األمم املتحـدة    ،  للوجستيات يف برينديزي  
، مكتب األمم املتحـدة     املعين باملخدرات واجلرمية  

يف جنيف، برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة       
  منظمة األرصاد اجلويةالعاملية، 

االحتاد الدويل لالتصاالت، برنـامج     
  األمم املتحدة اإلمنائي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برنامج     
األمم املتحدة للبيئة، مفوضية شؤون     

  الالجئني، برنامج األغذية العاملي

ــم    ــامج األم ــسيف، برن اليوني
  املتحدة للبيئة
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 كترويناملركز الدويل للحساب اإلل  املوردون التجاريون  التنفيذ الداخلي  فئة اخلدمات
  مؤسسات أخرى تابعة 

  لألمم املتحدة
استعادة البيانات عنـد وقـوع      

خدمات تـأمني   /ئيسيةأعطال ر 
  استمرارية توفري اخلدمات

منظمة الطريان املدين الـدويل، حمكمـة العـدل         
الدولية، شعبة تكنولوجيا املعلومـات، االحتـاد       
الدويل لالتصاالت، األونكتاد، برنـامج األمـم       
املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحـدة للبيئـة،        

 واحمليط  اللجنة االقتصادية واالجتماعية ملنطقة آسيا    
للجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـرب      اهلادئ، ا 

، مفوضية شؤون الالجـئني، اليونيـسيف،       آسيا
، قاعدة األمم املتحدة للوجستيات يف برينـديزي      
، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة      

  برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة العاملية

 االحتاد الدويل لالتـصاالت، منظمـة     
مكتب األمم املتحدة   التنمية الصناعية،   

  املعين باملخدرات واجلرمية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة     
العمل الدوليـة، املنظمـة البحريـة       
الدولية، األونكتاد، برنـامج األمـم      
املتحدة للبيئـة، مفوضـية شـؤون       
الالجئني، مكتب األمم املتحـدة يف      
جنيف، برنامج األغذيـة العـاملي،      

نظمة الـصحة العامليـة، منظمـة       م
  األرصاد اجلوية

  برنامج األمم املتحدة للبيئة

مفوضية شؤون الالجـئني، منظمـة        الوكالة الدولية للطاقة الذرية  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  توفري احلواسيب املرجعية
 الصحة العاملية، منظمة امللكية الفكرية

  منظمة التنمية الصناعية

ــات      جماالت أخرى ــا املعلوم ــعبة تكنولوجي ش
خــدمات الفــاكس (واالتــصاالت 

  ، مفوضية شؤون الالجئني)والنسخ

ــات   ــا املعلوم ــعبة تكنولوجي ش
مركز املعلومات، أمن   (واالتصاالت  

، مكتب األمم املتحـدة يف      )املعدات
  )Blackberry(جنيف 
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  املرفق الرابع
  شاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املشتركةعرض عام لإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها املنظمات امل

     الدولية للطاقة الذريةةوكاالت متخصصة والوكال  صناديق وبرامج األمم املتحدة

األثر املنشود
األمم املتحدة  
*  

األونكتاد
  

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين 
باملخدرات واجلرمية

  
برنامج األمم املتحدة للبيئة

  
األمم املتحدة 

-
 املوئل

  
مفو

الالجئنيضية األمم املتحدة لـشؤون     
األونروا  
  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان  

  
اليونيسيف

  
برنامج األغذية العاملي

 
أخرى

  
منظمة العمل الدولية

منظمة األغذية والزراعة  
  

منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة       
والعلم والثقافة

  
منظمة الطريان املدين

 
منظمة الصح

ة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي 

االحتاد الدويل لالتصاالت  
  
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  
املنظمة البحرية العاملية

  

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  

منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة       
الصناعية

  
منظمة التجارة الدولية

 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  

التقرير                            إجراءالختاذ 
 

                           للحصول على معلومات

 e E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E  ١التوصية 
 o E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E  ٢التوصية 
 f E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E  ٣التوصية 

 e E E E E  E E E E E E  E E E E E E E E E E E E E  ٤التوصية 
 f E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E  ٥التوصية 
 a  L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L  ٦التوصية 

  اختاذ قرار من اهليئة التشريعيةتوصية تستوجب  :L :املفتاح
 E:  تستوجب اختاذ إجراء من جانب الرئيس التنفيذيتوصية  
  ال تستوجب اختاذ إجراءات من جانب هذه املنظمةتوصية :  :   

  اقتـصاد كـبري يف النفقـات     : f  تعزيـز الفعاليـة     : e  تعزيز املراقبـة واالمتثـال      : d  زيز التنسيق والتعاون     تع :c   نشر أفضل املمارسات  : b   تعزيز املساءلة    :a  :األثر املنشود
g :  تعزيز الكفاءة oأخرى   

ألمم املتحدة للبيئة، برنامج األمـم   األونكتاد، مكتب األمم املتحدة املعين باجلرمية واملخدرات، برنامج ا       باستثناء ST/SGB/2002/11تشمل مجيع الكيانات املذكورة يف الوثيقة         *  
  .املتحدة للمستوطنات البشرية، مفوضية شؤون الالجئني، األونروا
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