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  الدورة الرابعة والستون
   من جدول األعمال١٣٨ و ١٣١البندان 

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
        وحدة التفتيش املشتركة

تقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة عــن اســتعراض إدارة املواقــع الــشبكية       
  ملؤسسات منظومة األمم املتحدة باإلنترنت

  
  مذكرة من األمني العام    

يتشرف األمني العام بـأن حييـل طيـه، لنظـر اجلمعيـة العامـة، تعليقاتـه وتعليقـات جملـس                       
ــذيني   ــسيق، علــى تقر  منظومــة األمــم  يف الرؤســاء التنفي ــيش  املتحــدة املعــين بالتن ــر وحــدة التفت ي
ــون   ــشتركة املعنـ ــدة    ”املـ ــم املتحـ ــة األمـ ــسات منظومـ ــشبكية ملؤسـ ــع الـ ــتعراض إدارة املواقـ اسـ

  ).JIU/REP/2008/6(“ باإلنترنت
  

  موجز  
اســتعراض إدارة املواقــع الــشبكية ”يــستطلع تقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة املعنــون    

العوامـل الرئيـسية الـيت حتـدد جنـاح إدارة املواقـع             “ ملؤسسات منظومة األمم املتحدة باإلنترنـت     
هـا والتـدريب    الشبكية ويبحث القضايا املتعلقـة بـإدارة املواقـع الـشبكية واسـتراتيجياهتا ومعايري             

  .والتمويل
ويعرض هذا التقرير آراء مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة بـشأن التوصـيات الـواردة                  

وقد مت جتميع آراء املنظومة على أسـاس املـدخالت املقدمـة            . يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة    
عـــين مـــن املؤســـسات األعـــضاء يف جملـــس الرؤســـاء التنفيـــذيني يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة امل 
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بالتنسيق، اليت ترحب هبذا التقرير وتالحظ أن الشبكة بـسبيلها إىل أن تـصبح قنـاة االتـصاالت        
ــسية الــيت يــستخدموهنا لالتــصال بنطــاق عــريض مــن أصــحاب املــصلحة     ــد معظــم  . الرئي وتفي

الوكــاالت بأهنــا تتــصارع مــع التحــديات املتعلقــة بتوحيــد وجودهــا علــى الــشبكة مــن خــالل   
ــا  ــسيط إدارة حمتويـ ــشبكةتبـ ــع بعـــض     . ت الـ ــيات، مـ ــع التوصـ ــا مـ ــاالت عمومـ ــق الوكـ وتتفـ

التحفظــات، وتقتــرح أن تــويل الدراســات الــيت ســتجرى يف املــستقبل يف هــذا اجملــال أمهيــة          
  .الستخدام الشبكة وفائدهتا مبا يتجاوز التوعية املؤسسية
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  مقدمة  -أوال   
ارة املواقـــع الـــشبكية اســـتعراض إد”يقـــيم تقريـــر وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة املعنـــون   - ١

 فعاليــة وكفــاءة اســتخدام املواقــع الـــشبكية     “ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة باإلنترنــت     
ويـستطلع التقريـر العوامـل الرئيـسية الـيت حتـدد جنـاح              . باإلنترنت كأداة اتصال لنشر املعلومات    

ــةقـــع الـــشبكيا ويبحـــث القـــضايا املتعلقـــة بـــإدارة املو ةقـــع الـــشبكياإدارة املو ، تهاتراتيجي، واسـ
تعزيز تـشغيل وإدارة    إىل  التوصيات الواردة يف التقرير     هتدف  و. ، والتدريب والتمويل  هاومعايري

باإلنترنت فـضال عـن حتـسني التنـسيق داخـل املنظومـة فيمـا يتعلـق                 للمؤسسات  املواقع الشبكية   
  .بتطبيق هذا الوسيط من وسائط االتصاالت

  
  تعليقات عامة  -ثانيا   

منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق  يف  جملــس الرؤســاء التنفيــذيني رحــب أعــضاءي  - ٢
وهـم يالحظـون أن الـشبكة       . نتائجه وتوصـياته  الكثري من    من حيث املبدأ مع      نتفقويبالتقرير و 

بــسبيلها إىل أن تــصبح قنــاة االتــصال الرئيــسية جلميــع وكــاالت األمــم املتحــدة وأن الوكــاالت 
تعلـق بتوحيـد وجودهـا علـى الـشبكة مـن خـالل تبـسيط حمتواهـا                  فيمـا ي  خمتلفـة   تواجه حتـديات    

  .وتطبيق عالمة افتراضية ثابتة على اإلنترنت
جلمهـور،  لعـام ا  املواقـع الـشبكية املتاحـة       مـسألة   املؤسـسات أن التقريـر يعـاجل        تالحظ  و  - ٣
لـيت  يستعرض املبادرات األخرى املتعلقة بالشبكة، مثـل الـشبكات اخلارجيـة أو الداخليـة، ا               وال

ومـع ذلـك، فـإن املؤسـسات تـشري إىل أن هـذه              . عادة ما تكون إمكانيـة الوصـول إليهـا مقيـدة          
الفــروق آخــذة يف التنــاقص بــسرعة حيــث أهنــا تقــوم بإنــشاء مواقــع شــبكية توجــد هبــا جمــاالت  

أخـرى حمتويـات مقيـدة وتتطلـب        جمـاالت    للجمهـور يف حـني تتـضمن         متاحـة تتضمن حمتويات   
شري املؤسسات كذلك إىل أن التقرير كان ميكن تعزيزه مـن خـالل             وُت. التسجيل وكلمات سر  
املوقـع  رضـا املـستعملني وربـط التوصـيات بالزيـادة يف اسـتخدام        املتعلقة ب مجع وفحص البيانات    

  .يراه اجلمهور املستهدف وفقاً ملاالشبكي 
هبـا  ضطلع  الـيت سيـ   كما يالحظ أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني أنه ميكـن للدراسـات              - ٤

. يف املستقبل يف هذا اجملال أن تنظر يف استخدام وفائـدة الـشبكة مبـا يتجـاوز التوعيـة املؤسـسية                     
. الشبكة، واإلنترنـت بـصفة عامـة، كـأداة لالبتكـار          على  بالفعل  تركز  وهناك مؤسسات كثرية    

منتـدى للمناقـشة وتبـادل املعلومـات بـني          بـسرعة   أت املواقع الشبكية لألمم املتحدة تـصبح        بدو
ــدول األعــضاء، وينبغــي اســتطالع هــذا اجلانــب يف      مج يــع أصــحاب املــصلحة، مبــا يف ذلــك ال

  .التقارير املقبلة
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وأخــريا، أحاطــت املؤســسات علمــا بالتوصــيات الــيت أصــدرهتا اجلمعيــة العامــة مــؤخرا    - ٥
 التفتـيش املـشتركة، مبـا يف        ةالكـثري مـن التوصـيات الـواردة يف تقريـر وحـد            هلا تـأثري علـى      واليت  
، والتعـــدد )٦٣/١٠٠قـــرار ال( اإلعـــالم ة، وسياســـ)٦٣/٢٦٢قـــرار ال(ك إدارة اإلنترنـــت ذلـــ

ــوي  ــرارات ال(اللغـ ــاء، و ٦٣/١٠٠قـ ــاء٦٠/١٠٩ ، و٦١/٢٦٦ بـ ــول  ) بـ ــة الوصـ ، وإمكانيـ
ــرارال( ــة  )٦٣/١٠٠، و ٦٣/١٩٢ انق ــرار ال(، والفجــوة الرقمي ــوى )٦٣/٢٠٢ق ، وإدارة احملت
ــيت )٦٣/١٠٠، و ٦٣/٢٦٢ انقــرارال( ــع     ، وال ــار علــى تطــوير مواق ــرى أهنــا ســتكون هلــا آث ت

  .شبكية مفيدة
  

  تعليقات حمددة على التوصيات  -ثالثا   
  ١التوصية     

ينبغــي للــرئيس التنفيــذي لكــل مؤســسة مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن يكفــل   
ــا    ــحة ومـ ــات واضـ ــاد سياسـ ــزماعتمـ ــشبكي   يلـ ــع الـ ــة وإدارة املوقـ ــات حلوكمـ ــن اآلليـ  مـ

  .جيدة بصورة
  
ــات          - ٦ ــه لكــي تكــون آلي ــرح أن ــها تقت ــذه التوصــية، ولكن ــد الوكــاالت ه ــةتؤي  احلوكم

ــة         ــيس ملعاقب ــذة ول ــات املنف ــدعم الكيان ــي اســتخدامها ل ــة، ينبغ ــاهتا فعال واســتراتيجياهتا وسياس
البـيين  وهي تشري إىل أن املعايري الطوعية اليت تركز على قابليـة التـشغيل              . اعدم امتثاهل لالكيانات  

ن تنجح عن املعايري التقنية الصارمة، حىت إذا كانت هذه املعـايري قـد مت التفـاوض                 من األرجح أ  
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن املعــايري التقنيــة مــن  . بــني مجيــع األطــراف املعنيــةصــادقة بــشأهنا بنيــة 

 أنـه بـدالً مـن    ،وهي تقترح كذلك. األرجح أن يؤخذ هبا إذا كانت مصحوبة مبساعدات تقنية      
، )الـتحكم وللقيـادة   نظـام مركـزي     (ة ُتصدر توجيهـات إىل وحـدات أخـرى          إنشاء جمالس إدار  

أفـضل  سيكون من األفضل إنشاء فريق استـشاري ملـساعدة تلـك الوحـدات ذاهتـا علـى حتديـد                    
  .واألخذ هبا) التوجيه والدعم(املمارسات 

  
  ٢التوصية     

كفــل ينبغــي للــرئيس التنفيــذي لكــل مؤســسة مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن ي 
ــال األخــرى        ــتراتيجيات األعم ــا باس ــام وربطه ــشبكي بانتظ ــع ال ــتراتيجية املوق حتــديث اس
ومراعاهتــا هلــا كمــا ينبغــي أن يقــدم بانتظــام تقــارير بــشأن التــدابري الــيت اختــذت إىل اجلهــاز  

  .اإلداري للمؤسسة
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قـع  اتؤيد املؤسسات عموما هذه التوصية، وال سـيما فيمـا يتعلـق بـضرورة حتـديث املو                  - ٧
إال أن املؤسـسات حتـذر مـن        .  بصفة منتظمة بالنظر إىل الطـابع الـدائم التطـور للـشبكة            ةالشبكي

أن وجود روابط قوية بني استراتيجيات األعمال واستراتيجية املوقع الـشبكي ميكـن، يف بعـض                
الــشبكة، وذلــك بــسبب تعــدد    الوصــول إىل احلــاالت، أن يــؤدي إىل جتــزؤ النــهج املتبــع يف     

الــيت قــد تكــون قائمــة يف أحنــاء  ) االتــصاالت، العمليــات، التنميــة، اخل(عمــال اســتراتيجيات األ
  .ذلك عند أخذ توجهات األعمال يف االعتبارإمكانية حدوث املؤسسة، وينبغي تفادي 

  
  ٣التوصية     

ينبغــي للــرئيس التنفيــذي لكــل مؤســسة مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن يكفــل   
: حتدد، يف مجلة أمور، املتطلبات واملعايري املتعلقة مبـا يلـي          وجود سياسات ومبادئ توجيهية     

مراقبــة التحريــر واســتعراض مــضمون الــشبكة؛     ) ب( و ؛ختطــيط وتــصميم الــشبكة   )أ(
  .إمكانية الوصول إىل الشبكة )ج( و
بيــد أهنــا تــشدد علــى أنــه مــع التــسليم  . تتفــق املؤســسات مــع هــذه التوصــية وتؤيــدها   - ٨

هـا بقـدر كـاٍف مـن املرونـة حبيـث            معايري، فإنه ينبغي مواصـلة تطبيق     بضرورة وجود متطلبات و   
وهــي تــشري كــذلك إىل أن الــسياسات . إجــراء تطــورات حمــددةتــؤدي إىل وقــف أو جتميــد  ال

ينبغــي أن تأخــذ يف االعتبــار، ال ســيما يف حالــة  املتعلقــة بــاملواقع الــشبكية واملبــادئ التوجيهيــة 
وأن مـن التجـزؤ   بدرجـة عاليـة    تتسم  لكبرية احلجم واملتنوعة، أن سوق املستعملني       املؤسسات ا 

. الوحدات املختلفة القائمة داخلها ختـدم جمموعـات متباينـة وعاليـة التخـصص مـن املـستعملني                  
بـني  ، يـربط    “متحـد ”هنـج   تقـوم علـى اتبـاع       ويف هذه املؤسـسات، سـيثبت أن اعتمـاد فلـسفة            

أو متخصـصة، بـدالً مـن اعتمـاد مبـدأ يقـوم علـى هنـج مركـزي                   مواقع شبكية مـستقلة، ولكـن       
  .كون أكثر فعالية واستدامةي، سدموح

  
  ٤التوصية     

ينبغي للرئيس التنفيذي لكل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة، من أجل توفري        
حمتوى مالئم، ومناسب مـن حيـث التوقيـت، وجيـد للموقـع اإللكتـروين، أن يكفـل تنفيـذ                    

دارة احملتوى يدعم بشكل كامل الكتابات الالتينية وغري الالتينية واملزدوجة االجتاه نظام إل
ــوى      ــم إدارة احملت ــع نظ ــان، م ــدر اإلمك ــا، بق ــستخدمها  ويكــون متوافق ــيت ت املؤســسات  ال

، ينبغــي هلــم النظــر بــشكل جــدي يف  وعنــد اختيــار نظــام مالئــم إلدارة احملتــوى . األخــرى
املعلومات وكذا النظر يف فوائد نظام مشترك إلدارة احملتوى اعتماد معايري مشتركة لتبادل 

  .على نطاق منظومة األمم املتحدة
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تؤيد الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة هـذه التوصـية وُيـشري كـثري منـها إىل أهنـا                     - ٩
وغـري  تستخدم بالفعل نواتج نظام إدارة احملتوى اليت تقدم موقعها الـشبكي بالكتابـات الالتينيـة                

 مـن  ،٣ و ١وهـي تالحـظ الرابطـة بـني هـذه التوصـية والتوصـيتني        . الالتينية واملزدوجة االجتـاه   
حيث أن نظام إدارة احملتوى ميكن أن تثبت فعاليته يف تطبيـق عناصـر املواقـع الـشبكية القياسـية                    

رة قـدرة نظـام إدا    وحتديـدا   وتقترح الوكاالت إضـافة عنـصر آخـر،         . وإنفاذها يف أحناء املؤسسة   
احملتوى على تقـدمي مـضمون شـبكي إىل مـستعملي الفتـرة الفاصـلة الـسريعة والنطـاق التـرددي                     

ــيت ال        ــسكانية املوجــودة يف املنــاطق ال ــنخفض للوصــول إىل الفئــات ال إمكانيــة تــوفر فيهــا  تامل
وتشدد بعض املؤسسات على أنه يف حني أنه مـن الثابـت أن           . االتصال باإلنترنت بسرعة عالية   

بتطـوير احملتـوى، فـإن تـصميم        الفنـيني   ة احملتوى مفيد للغاية ألنـه يـسمح لألفـراد غـري             نظام إدار 
. الـشبكات تـصميم   مـا زال يتطلـب مهـارات مهنـدس متمـرس يف          هموقع شـبكي فعـال وتنفيـذ      

ومع ذلك، فإنه بينما تتفق الوكاالت على وجود حاجة إىل هذه النظم، فإهنا تالحظ أن إقامـة                 
  .توى قد يثبت أنه غري عملي يف األجل القصرينظام موحد إلدارة احمل

  
  ٥التوصية     

 أن يكفــل ينبغــي للــرئيس التنفيــذي لكــل مؤســسة مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة 
. ختصيص متويل كاف ومستمر إلدارة املوقع الشبكي من أجل املالك الـوظيفي والتـدريب             

ريه مـن الوسـائل، ينبغـي أن        وإذا تعذر توفري هذا التمويـل عـن طريـق إعـادة التوزيـع أو غـ                
يقــدم تقريــرا بــذلك إىل جملــس اإلدارة لينظــر فيــه مــن أجــل تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف    
التقرير اليت ترتـب آثـارا ماليـة ومنـها نظـام إدارة احملتـوى، واملـالك الـوظيفي، والتـدريب،                     

  .والتكافؤ اللغوي، واعتماد معايري مشتركة لتبادل املعلومات، اخل
ن منـهم   و أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني هذه التوصية تأييداً قوياً ويالحظ كثري          يؤيد  - ١٠

ومع ذلك، ُتـشري املؤسـسات إىل أن        . أن املوارد القائمة لتطوير الشبكة وتنفيذها حمدودة للغاية       
 مرجعيـاً  أطـرا أن يـوفر  كـان ميكـن   ، والـذي  “كافيـاً ”إجراء حتليل ملستوى التمويل الذي ُيعترب   

ــداً    ميكــن لل ــة، كــان ميكــن أن يكــون مفي . مؤســسات أن تــستخدمها لقيــاس اســتثماراهتا احلالي
وتشري تلك املؤسسات إىل أنه بدون مثل هذا التحليل، قد يكون مـن العـسري علـى املؤسـسات        
أن ُتقيم جدوى هذه التوصية وأولويـة تطـوير املوقـع الـشبكي علـى االحتياجـات األخـرى مـن                     

  .املوارد داخل املؤسسة
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  ٦التوصية     
جملالس إدارة مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تنشئ جلنـة خمصـصة معنيـة بتطبيـق          ينبغي  

وينبغـي أن تـستعرض جمـالس اإلدارة التقريـر املقـدم            ، التعددية اللغوية يف مواقعها الشبكية    
من اللجنة املخصصة عـن التـدابري واآلثـار املاليـة لتحقيـق التكـافؤ بـني اللغـات يف مواقعهـا           

  .لشبكية واختاذ اإلجراءات املناسبة لذلكا
يف حني تؤيد املؤسسات روح هذه التوصية، فإهنا ُتعرب عن حتفظات بشأن تنفيـذها،                - ١١

سواء على أساس تكاليف حتقيق التكافؤ بني اللغات أو احلاجة إىل إدماج االحتياجات اللغويـة               
ن التعدد اللغـوي ينبغـي أال ينظـر          وتالحظ املؤسسات كذلك أ    .يف االستراتيجية العامة للشبكة   

إليه باعتباره جمرد التحدي املتمثل يف ترمجة احملتوى من اإلنكليزية إىل اللغات األخـرى، ولكـن                
القــدرة علــى إنــشاء احملتــوى األصــلي بلغــات أخــرى، وهــو األمــر الــذي  كوســيلة الســتحداث 

  .ستوياتاملمجيع املؤسسة على سيتطلب توفري دعم من 
  

  ٧التوصية     
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة إنشاء آلية تابعة للجنة اإلداريـة             
الرفيعة املستوى، مبشاركة مجيـع أصـحاب املـصلحة، ألغـراض التنـسيق ووضـع سياسـات                 

  .ومعايري ومبادئ توجيهية مشتركة فيما يتعلق باملواقع الشبكية
 علـى أنـه ينبغـي ملنظومـة األمـم املتحـدة، بـدالً        يشدد أعضاء جملس الرؤسـاء التنفيـذيني     - ١٢

من إنـشاء آليـة جديـدة للتـشاور عـن طريـق الـشبكة، أن تـستفيد مـن أجهـزة التـشاور القائمـة                          
جملـس الرؤسـاء    حتت أشراف   الشبكة  عرب  التشاور  وأجهزة  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    

ستوى، واللجنــة اإلداريــة الرفيعــة املــستوى اللجنــة الربناجميــة الرفيعــة املــمبــا يف ذلــك التنفيــذيني، 
). اليت تنظر حـصراً يف جوانـب تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت املتعلقـة بـاملواقع الـشبكية                   (

ويف هــذا الــصدد، تتفــق الوكــاالت علــى أن املــشاورات املتعلقــة بتنــسيق الــسياسات واملعــايري     
ــة املــشتركة ينبغــي أن   مــن اهليئــات القائمــة املــشتركة بــني   كلــف هبــا هيئــة  تواملبــادئ التوجيهي

القـضايا  تلـك   هـو أكثـر تـأهيالً ملعاجلـة         الـذي   الوكاالت، مثل فريق األمم املتحدة لالتصاالت،       
  .ةقع الشبكيااملتعلقة باملو

ــه مــن املهــم        - ١٣ ــه يف حــني أن ــشري بعــض الوكــاالت إىل أن ــك، ُت وضــع وباإلضــافة إىل ذل
للمواقـع الـشبكية لألمـم املتحـدة، فإنـه مـن املهـم        سياسات ومعايري ومبادئ توجيهيـة مـشتركة     

إنشاء مواقع شبكية متماسـكة تتقيـد باملعـايري القائمـة         باإلدارات داخل الوكاالت    أن تقوم   أوال  
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وعندئذ فقط سيكون من املنطقي مواصلة أعمال التنـسيق والتوحيـد علـى الـصعيد               . واملشتركة
  .العاملي

  
  ٨التوصية     

ارة مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة إىل الرؤســاء التنفيــذيني  ينبغــي أن تطلــب جمــالس إد
ــر واملوجهــة إىل       ــواردة يف التقري ــذ التوصــيات ال ــة عــن تنفي ــارير يف دوراهتــا املقبل تقــدمي تق
الرؤساء التنفيذيني، وال سـيما منـها تلـك الـيت هتـدف إىل إصـالح إدارة املواقـع الـشبكية،                     

  .ذه املواقع وتطبيق التعددية اللغويةوحتديث االستراتيجية والسياسة العامة هل
 منـهم   ين إال أن كـثري    ؛يتفق أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني عموماً مـع هـذه التوصـية             - ١٤

ُيشريون إىل أنه توجد لديهم بالفعل عمليات حمددة ملتابعة توصـيات وحـدة التفتـيش املـشتركة                 
  .مع جمالس إدارهتم
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 موجز تنفيذي

 نترنتإل با األمم المتحدةالشبكية لمؤسسات منظومةمواقع ال إدارةتعراض سا
JIU/REP/2008/6 

ات          الس إدارة مؤسس ى مج يم إل ديم تقي و تق تعراض ه ن االس رض م دة    الغ م المتح ة األم  منظوم
بكية با         أداة اتصال لنشر المعلومات     إلورؤسائها التنفيذيين بشأن فعالية وآفاءة استخدام المواقع الش . نترنت آ

ة            وى، وسهولة الوصول، والتعددي ويؤآد االستعراض على أهمية المسائل ذات الصلة مثل نظام إدارة المحت
 .لرئيسية التي تواجه هذه المؤسسات في إدارة مواقعها الشبكيةويناقش التقرير أيضًا التحديات ا. اللغوية

يين        ين رئيس ق غرض بكية لتحقي ع ش دة مواق م المتح ة األم ات منظوم أت مؤسس ر : وأنش أوًال، لنش
ات،  المعلوم

 .لكترونيةاإلوثانيًا، لتكون منطلقاًًً لتطبيقات األعمال 

ة لصنع         ومن الشروط األساسية للموقع الشبكي الممتاز إدارة          الشبكة بصورة فعالة ووجود آلية عامل
يين      لحة الرئيس حاب المص ين أص ة ب ل بفعالي يح التفاع رار تت ياغة    . الق زم ص بكة، يل ار إدارة الش ي إط وف

ذه           استراتيجية  مع استراتيجيات   االستراتيجية  الموقع الشبكي بصورة جيدة، ويلزم أن تتماشى وأن تتكامل ه
ل االتصاالت      ل      األعمال األخرى مث وارد البشرية، والتموي ذ     . ، والم ع الشبكي     استراتيجية وينبغي تنفي  الموق

 .عن طريق سياسات ومبادئ توجيهية واضحة، ومتسقة، وشاملة، ومناسبة من حيث التوقيت

الموقع الشبكي       ة ب م خصائص   . ويسمح تنفيذ نظام إدارة المحتوى بترآيز جميع األنشطة المتعلق وأه
وى الجي  ام إدارة المحت م     نظ ل، ودع ان الكام ديل، واألم ل للتع دفق العم ة ت تعمال، وقابلي هولة االس ي س د ه

 .التعددية اللغوية

ع             ة المواق ى أهمي النظر إل افيين، ب ر آ والمستوى الحالي للموظفين واألموال المخصصة للتدريب غي
يفقد           . الشبكية لوالية المؤسسات وتأثيرها عليها     ؤهلين، س ل مناسب وموظفين م دون تموي ع الشبكي     وب  الموق

 .فعاليته وقيمته بسرعة

ق                           ا بالشبكة عن طري د وجوده ة في توحي م المتحدة تحديات مختلف ة األم وتواجه مؤسسات منظوم
دول األعضاء   . تبسيط محتواها وتطبيق عالمة افتراضية ثابتة على الخط    وينبغي للمؤسسات أن تثير انتباه ال

ى بكة، وإل ى ضرورة مواصلة تطوير الش ة إل وارد آاف ي الم تدامة ف رة ومس تثمارات آبي ذلك اس زم ل ه يل  أن
 .البشرية والتدريب

ذي                          م المتحدة ال ة األم بكية في مؤسسات منظوم ع الش ى هيكل المواق وترجع جميع هذه التحديات إل
دم وجود هيكل إداري شامل للشبكة، وعدم تكامل                   د وإدارة المضمون، نتيجة لع يتسم بالالمرآزية في تولي

زة  ( االتصاالت   استراتيجية  التنظيمية للشبكة مع     يجيةاالسترات ة الممي ة     )العالم ادئ توجيهي ، وعدم وجود مب



iv 

 

 .وسياسات وتكنولوجيا موحدة

دة       م المتح ة األم ات منظوم الس إدارة مؤسس ى مج ة إل يات المقدم ة بالتوص ي قائم ا يل رد . وفيم وت
ذه الم           ذيين له ر         التوصيات األخرى المقترحة على الرؤساء التنفي وسيؤدي  . ؤسسات للنظر في صلب التقري

ة و         ادة فعالي بكية باإل       تنفيذ هذه التوصيات إلى زي ع الش اءة إدارة المواق ت، ال  آف ق اإلدارة     نترن يما عن طري س
 .  وسياسة الموقعاستراتيجيةالجيدة للموقع الشبكي وتحديث 

 

 ظرمؤسسات منظومة األمم المتحدة للنمجالس إدارة التوصيات المقدمة إلى 

 6التوصية 

ق    ة بتطبي ة مخصصة معني دة لجن م المتح ة األم الس إدارة مؤسسات منظوم ينبغي أن تنشئ مج
بكية ا الش ي مواقعه ة ف ة اللغوي ة  . التعددي ن اللجن دم م ر المق الس اإلدارة التقري ي أن تستعرض مج وينبغ

اذ اإلجراءات       المخصصة عن التدابير واآلثار المالية لتحقيق التكافؤ بين اللغات في مواقعه           ا الشبكية واتخ
 .المناسبة لذلك

  8التوصية 

ديم     ذيين تق اء التنفي ى الرؤس دة إل م المتح ة األم الس إدارة مؤسسات منظوم ب مج ي أن تطل ينبغ
اء               ى الرؤس ة إل ر والموجه ذا التقري ي ه واردة ف يات ال ذ التوص ن تنفي ة ع ا المقبل ي دوراته ارير ف تق

ذيين، وال ك ا  التنفي ا تل يما منه ديث   س بكية، وتح ع الش ى إصالح إدارة المواق دف إل ي ته تراتيجيةلت  االس
 . والسياسة العامة لهذه المواقع وتطبيق التعددية اللغوية
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  مقدمة-أوًال 

ترآة،   -1 يش المش دة التفت ة، أجرت وح ة الداخلي دمات الرقاب ب خ ن مكت راح م ى اقت اء عل بن
ام           ا لع امج عمله ن برن وان      2008آجزء م بكية ل     "، استعراضًا بعن ع الش ي    إلإدارة المواق نترنت ف
 .2008سبتمبر /فبراير إلى أيلول/في الفترة من شباط "مؤسسات منظومة األمم المتحدة

بكية با  -2 ع الش تخدام المواق اءة اس ة وآف يم فعالي و تقي تعراض ه ن االس ت إلوالغرض م نترن
ات ر المعلوم ال لنش أداة اتص ر أ. آ د التقري ام إدارة  ويؤآ ل نظ لة مث ائل ذات الص ة المس همي

ذه          . المحتوى، وسهولة الوصول، والتعددية اللغوية     ه ه ي تواج ديات الت ويناقش التقرير أيضًا التح
 .المؤسسات في إدارة مواقعها الشبكية

يين -3 ق غرضين رئيس بكية لتحقي ع الش ات أوًال: وأنشئت المواق ن (، لنشر المعلوم آجزء م
ات              ، وثانياً )التوعية/وظيفة االتصاالت  ات والتطبيق ل المعلوم دمات، مث ديم الخ اًً لتق ، لتكون منطلق

خ         ر       . المتعلقة بالمشتريات، والتوظيف، وإدارة الوثائق، والتماس التبرعات، ال ذا التقري ر أن ه غي
ات     ر المعلوم ي نش ا ف ى دوره ًا عل ز أساس بكية    . يرآ ع الش ًا المواق ر أيض تعرض التقري وال يس

لخارجية لمؤسسات منظومة األمم المتحدة ألن الغرض من إنشائها هو التقاسم الداخلي            الداخلية وا 
 .نها غير متاحة عادة للجمهور، وأل)1(للمعلومات وإدارة المعارف

ى              -4 ة إل ة والقطري ب اإلقليمي ر الرئيسي والمكات توى المق وقد يؤدي انتشار المواقع على مس
ا ات أو تقادمه ذلك ي. ازدواج المعلوم مان   ول بكي لض ع الش ة للموق تراتيجيات فعال زم إدارة واس ل

ة        ات الموزع ي المعلوم ي إدارة               . االتساق والتناسق ف ارآين ف ه المش ذي يواج و التحدي ال ذا ه وه
 . الموقع الشبكي

 المنهجية

اليب عمله        -5 ترآة وأس يش المش دة التفت ة لوح ة الداخلي ادئ التوجيهي ايير والمب ًا للمع  اطبق
ملت  ة، ش تبيانات الداخلي ًا مفصًال واس ًا مكتبي ر استعراض ذا التقري داد ه ي إع ة ف ة المتبع المنهجي

 .ومقابالت وتحليًال معمقًا

د     /والتمس المفتشان، عبر المقابالت الشخصية والمؤتمرات عن بعد        -6 الفيديوية، آراء ما يزي
ة  من مديري المواقع الشبكية في مؤسسات منظومة األمم المتحدة بمحطات عم       40على   . ل مختلف

                                                      

دة بالتفصيل،     )1( م المتح ة األم ارف بمنظوم ي إدارة المع ة ف بكة الداخلي ى دور الش لالطالع عل
 .(JIU/REP/2007/6)" في منظومة األمم المتحدةإدارة المعارف "انظر تقرير وحدة التفتيش المشترآة المعنون 
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ي جنيف                    بكة ف ق الش ا فري ي ينظمه وُأرسل  . )2(وأخذ المفتشان في االعتبار أيضًا االجتماعات الت
ك،  . استبيان مفصل إلى جميع المؤسسات المشارآة في وحدة التفتيش المشترآة       وباإلضافة إلى ذل

اد األورو              ة لإلتح ة التابع ة للمعلوماتي ة العام ع المديري ان مناقشات م دم    أجرى المفتش ي تق ي، الت ب
 .الدعم التقني للمواقع الشبكية المنشأة في آيانات اإلتحاد األوروبي/التوجيه

ي         -7 دة الت م المتح ة األم ع مؤسسات منظوم ن جمي ر م ى مشروع التقري ات عل وُطلبت تعليق
 .تلقت االستبيان وُأخذت هذه التعليقات في الحسبان عند وضع الصيغة النهائية للتقرير

ًا لل  -8 ادة ووفق يغة  2-11م عت الص ترآة، وض يش المش دة التفت ي لوح ام األساس ن النظ  م
ة              ى ضوء الحكم تنتاجاته وتوصياته عل ار اس ة اختب ين بغي النهائية لهذا التقرير بعد تشاور المفتش

 .الجماعية للوحدة

ان         6وتيسيرًا لتناول التقرير وتنفيذ توصياته ورصدها، يتضمن المرفق              -9 ا إذا آ ين م   جدوًال يب
م فقط               أنه أو للعل ويحدد الجدول التوصيات     . التقرير قد ُقّدم إلى المؤسسات المعنية التخاذ إجراءات بش

ة      ريعية أو اإلداري ة التش ن الهيئ رار م اذ ق ت تقتضي اتخ ا إذا آان ّين م ة، ويب ل مؤسس ذات الصلة بك
 .للمؤسسة، أو إذا آان يمكن للرئيس التنفيذي للمؤسسة أن يتخذ إجراءات بشأنها

ر، ال               -10 يما   ويود المفتشان أن يعربا عن تقديرهما لجميع من ساعدوهما على إعداد هذا التقري س
ه           اربهم عن طيب خاطر، وبوج ارفهم وتج تبيانات وتقاسموا مع ابالت واالس ي المق ارآوا ف ذين ش لل

 .خاص ألعضاء فريق الشبكة في جنيف

                                                      

ين با    )2( ين المعني ن الفني ة م ن مجموع ف م ي جني بكة ف ق الش ون فري ة،  إليتك ي المدين ت ف نترن
ع                  ة التطورات في الموق ة لمتابع ر منتظم معظمهم من مؤسسات منظومة األمم المتحدة، يجتمعون بصورة غي

 . الشبكي وتبادل الخبرات
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دِّ   -ثانيًا  ية المح ر الرئيس دة إلدارة العناص
ة        المواق ي مؤسسات منظوم ع الشبكية ف

 األمم المتحدة

ة    -11 دة بمثاب م المتح ة األم ة منظوم بكي لمؤسس ع الش ان أن الموق رى المفتش ة "ي الواجه
 وللموقع. للمؤسسة ألنه غالبًا النقطة األولى التي ينفذ منها الزائرين الخارجيين إليها    " االفتراضية

 :الشبكي بالتالي خاصيتان هامتان

ة        على أن يكون أآثر      القدرة )أ(  ث التكلف ة       الوسائط فعالية من حي ن للمؤسس ي يمك الت
ا             أن تستخدمها ألغراض االتصال    الم، رهن ، بالنظر إلى إمكانية الوصول إليها من جميع أنحاء الع

 .لومات المتاحة للجمهور المستهدفنترنت، وحجم المعإلباالتصال با

دد   إل، لوصول مستخدمي ا   فعاليتها غير مؤآدة  وفي نفس الوقت، فإن      )ب(  ى ع نترنت إل
 .متزايد من المواقع الشبكية ونفاذهم بالتالي إلى مصادر بديلة للمعلومات

ه       -12 دة من افع العائ ميم المن د التص ر الجي بكي غي ع الش ن الموق اجم ع وق الضرر الن د يف وق
ة عل     ات المعروض ى المعلوم الع عل هولة االط دم س تخدامه لع ن اس رين ع اع الزائ هالمتن . ي

هلة          ة س الت بيني زود بوص ّدث، الم ميم والمح د التص بكي الجي ع الش يجتذب الموق العكس، س وب
يؤدي                      ابقين، وس دد وس رين ج زة، زائ ة واضحة ومرآ ات بطريق دم المعلوم ذي يق االستعمال، وال

 .للموقع الشبكي" اإلخالص"ذلك إلى 

ع الشبكي      إدا وجود للموقع الشبكي الممتاز     األساسيةلك، من الشروط    ولذ -13 ة للموق ، رة فعال
نع الق  ة لص ة عامل ذه اإلدارة آلي ئ ه لحة  ، ارروأن تنش ين أصحاب المص ة ب ل بفعالي يح التفاع تت

ذه    . بالمؤسسة، بما في ذلك ممثلي الدول األعضاء واإلدارة العليا والموظفين         الرئيسيين   تقدم ه وس
ن   تحقق، م ات وس ة والعملي ل التنظيمي دعم للهياآ ًا ال داف اإلدارة أيض بكي، أه ع الش الل الموق خ

 .واستراتيجيات المؤسسة

ام    آ الموقع الشبكي   استراتيجيةوفي إطار اإلدارة الفعالة للشبكة، يمكن صياغة         -14 عنصر ه
اج     . ؤسسةمألعمال ال   الشاملة االستراتيجيةمن عناصر    بكي      اوينبغي إدم ع الش تراتيجيات الموق س

ي  االت اف تراتيجية االتص  س
ي                       إذ بينما يكون ا    ا، ف ن بينه ام أخرى أيضًا م ؤدي مه ه ي ًا أداة لالتصال، فإن لموقع الشبكي أساس

دأ، ينبغي       . التبرعات/جملة أمور، المشتريات، والتوظيف، وحمالت جمع األموال       ومن حيث المب
 .ستراتيجيات األعمال األخرى وأن تتكامل معهااستراتيجية الموقع الشبكي مع اأن تتماشى 

ال األخرى        اأن إدماج  ويرى المفتشان    -15 تراتيجيات األعم ي اس بكي ف ع الش تراتيجية الموق س
اً  ون مكون ن أن تك ل م ار أفض ات خي ن مكون تراتيجية م ل اس ة مث ة معين تراتيجية وظيفي  اس
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رية وارد البش م   . االتصاالت أو الم ة األم ات منظوم ن مؤسس دد م ام ع دم قي ن ع رغم م ى ال وعل
ة        توى األهمي ترات المتحدة برفع مس د الحظ                يجيةاالس ى اآلن، فق د حت ذا الح ى ه بكي إل ع الش  للموق

الي           ة للوضع الح ة التالي ار الجانبي ا اآلث ا به ي قام ابالت والمناقشات الت ن خالل المق ان م : المفتش
ًا       ل         " لإلغراق "سيصبح الموقع الشبكي موقع ترغب آ ة، وس ة للمؤسس دات التابع ات الوح بمعلوم

المو     دماتها ب التها وخ رض رس ي ع دة ف ية     وح فحة الرئيس ى الص ل عل ن األفض بكي، وم قع الش
يط             " اإلغراق"ولتجنب ظاهرة   . للمؤسسة ارجيين وتثب رين الخ اك الزائ ى ارتب هذه التي ستؤدي إل

يين        استراتيجيةعزيمتهم، ينبغي أن تملك المؤسسة        للموقع الشبكي يقوم أصحاب المصلحة الرئيس
ار آل ي إط ا ف ا والمصادقة عليه ي بصياغتها ومراجعته ة ف ي أن تنظر المؤسس ا، وينبغ ة إدارته ي

ات     /تقسيم الموقع الشبكي بحسب المواضيع أي بحسب احتياجات المستخدمين         ن المعلوم الزبائن م
ود ا        . والخدمات ل وج ة قب ي آانت متبع ة الت ائن    : نترنت إلوهذه هي الممارس ة احتياجات الزب تلبي

ق  ن طري تراتيجيةع الاس ة لألعم ع ا.  متكامل يًا ويعطي الموق ودًا افتراض ات وج بكي للمؤسس لش
 . وينبغي إدارته بعناية لتجنب اآلثار الجانبية المشار إليها أعاله

تراتيجيةولوجود  -16 زم وضع اس بكي، يل ع الش ة للموق ة فعال ادئ توجيهي ع سياسات ومب  لجمي
ا        . أصحاب المصلحة المشارآين في إدارة الموقع الشبكي       ًا آل م رد   ويقصد بمضمون الشبكة أساس  ي

ة، والصور،              ات، والخدمات االلكتروني ات، والتطبيق ائق، والبيان ا الوث في الموقع من مواد ومن بينه
مية والبصرية ات الس دقيق . والملف تعراض والت ى الخط لالس واد بمجرد عرضها عل وستخضع الم

دات           ن الوح ة م ات المقدم ي المعلوم ات ف وب والتناقض تكون العي ا، وس ب قراءه ن جان ة م بعناي
 .لمختلفة للمؤسسة واضحة، وقد تسبب حرجًا لهاا

ر،       -17 د، وتحري ن تولي ين م ين المختلف ر الفني وظفين غي ين الم وى أداة لتمك ام إدارة المحت ونظ
ر  رًا نش  وإدارة، وأخي

ات متنوعة     ) بعدة أشكال ( خ             (محتوي ائق، ال ديو، والوث ة، والفي ل النصوص، والرسوم البياني مع  ) مث
دفقات العمل لضمان وجود                  التقيد في نفس الوقت         ة من القواعد واإلجراءات وت بمجموعة مرآزي

 .)3(محتوى الكتروني متناسق ومعتمد

رى    -18 ية األخ ين العناصر الرئيس ن ب ن وم زم م ا يل لوظفينالم م دريب والتموي إلدارة   والت
ه بسرعة             . الموقع الشبكي  ع الشبكي قيمت يفقد الموق ؤهلين، س دم  وبدون تمويل مناسب وموظفين م  لع

 . القدرة على تقديم المعلومات الدينامية والمناسبة للمستخدمين على أساس مستدام

م المتحدة،                        -19 ة في األم وع والتعددي ذلها لتشجيع التن الجهود التي تب دول األعضاء، ب وتعزز ال
ة        . التعددية اللغوية  ة العام رار الجمعي ة للغات   2008 سنة    61/266وأعلن ق ذا   .  سنة دولي د ه ويؤآ

 .مساواة بين اللغات الرسمية الست لألمم المتحدةبالغة للاألهمية ال القرار على

                                                      

)3( www.contenmanager.eu.com/history.htm. 
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وينبغي عدم االستهانة مطلقًا بالتهديدات األمنية التي تتعرض لها المواقع الشبكية لمؤسسات               -20
دة  م المتح ة األم بب     . منظوم ت بس نة االنترن ة لقراص داف مثالي توى أه ة المس ع الرفيع ذه المواق فه

م    دعايت ة له ق                   . ها المعادي ة صارمة عن طري دابير أمني ذ سياسات وت ذلك، ينبغي تنفي ة   ول إدارة أمني
 .فعالة للموقع الشبكي
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 االستنتاجات التفصيلية - ثالثًا

 إدارة الموقع الشبكي - ألف

تواه                -21 بكي ومس ع الش دير الموق ه م وم ب عند تقييم إدارة الموقع الشبكي، يكون الدور الذي يق
تراتيجية ألهمية التي توليها المؤسسة للموقع الشبكي في   مؤشرًا ل  ا إذا    االس ا، ولم املة ألعماله  الش

الموقع                     ي ب ق المعن واء آانت الفري ة، س ة المختلف ين األفرق آان هناك تفاعل آاف وفعال ومنسق ب
و الشبكي، أو الفريق المعني بالدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات، أو فريق إدارة االتصاالت، أ   

 .الوحدات التنظيمية المختلفة التي تنشر المعلومات على الموقع الشبكي

ق   -22 ين المرف ي        1ويب ا ف ي يتبعونه ات الت دم والجه بكية األق ع الش ديري المواق توى م  مس
ين         مؤسسات منظومة األمم المتحدة، بناءً     تبيان المفتش ى اس م عل م      .  على ردوده ا يصل معظ وبينم

ا إذا                     مديري المواقع الشبكية على    اؤل عم ن التس ه يمك ا، فإن ة العلي ى المناصب اإلداري دو إل  ما يب
ع                       غيل الموق ي تش ارآة ف ة المش ة المختلف دات التنظيمي يق الوح ة لتنس لطة الكافي آانوا يمنحون الس

 . الشبكي

ال اإلدارة                   -23 ي مج رًا ف ا آثي ار إليهم ألتين يش راز مس ي إب داهما هي    . ويرغب المفتشان ف إح
ات            التوتر بين وظ   ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج ي مؤسسات    . يفة الموقع الشبكي ووظيفة الدعم ف فف

ى              زم، حت ات، أو يل ا المعلوم ي تكنولوجي راء ف بكي خب الموقع الش آثيرة، ال يملك الفريق المعني ب
ات،                         ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج دعم ف ي بال ق المعن ين الفري نهم وب ودهم، التفاعل بي في حالة وج

بكة،                       لحاجتهم في عم   ل الش غيلها، مث ا وتش ق بإدارته ذا الفري وم ه ي يق ية الت ة األساس ى البني لهم إل
ال أن                 . وصيانة الخادوم، الخ،   افر، الحتم ى التن ات إل ا المعلوم ى تكنولوجي اد عل وقد يؤدي االعتم

بكي       اتختلف   ق            . ستراتيجيتهما عن متطلباتها من  الموقع الش د يرغب الفري ال، ق بيل المث ى س وعل
ي  ب        المعن ت مناس ي توقي ين أي ف ت مع ي توقي بكي ف مون الش ر المض ي نش بكي ف الموقع الش ب

ة                 . وللجمهور المناسب  ارات األمني ات باالعتب ا المعلوم ام تكنولوجي ًا الهتم ك أحيان وقد يصعب ذل
ًا   24(والنشر طبقًا لبرنامج معين ال يتفق مع متطلبات الفريق المعني بالموقع الشبكي      اعة يومي  س

الموقع                  ). ام األسبوع في جميع أي   ي ب ق المعن ين الفري ازع ب ال التن أما المسألة األخرى، فهي احتم
بكي           ع الش ى الموق مونها عل ر مض ي نش ب ف ي ترغ ة الت ة المختلف دات التنظيمي بكي والوح الش

ى             . المشترك بكي إل الموقع الش ويؤدي االفتقار إلى السلطة والتنسيق الالزمين في الفريق المعني ب
ي        " موقع لإلغراق "وآذلك إلى   " ميدان قتال " الشبكي إلى    تحول الموقع  ق ف أي إلى رغبة آل فري

ات،       ن المعلوم دًا م ر ج در آبي بكي بق ع الش ام الموق الته، وازدح ر رس ات  نش ا بمعلوم ل أحيان ب
 .متناقضة

ل                  -24 بكي، مث ع الش راءات إلدارة الموق دة إج م المتح ة األم ووضعت بعض مؤسسات منظوم
ي         هيئة تحرير الدلي   ة ف ات الزراعي المي للمعلوم ز الع اري للمرآ ق االستش ة للفري ل الشبكي التابع

دولي        )الفاو(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة       اد ال ي االتح ، وهيئة تحرير الموقع الشبكي ف
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ي جنيف دة ف م المتح ب األم ي مكت بكي ف ع الش ة للموق ة التوجيهي ة . لالتصاالت، واللجن ي أمان وف
ات،             األمم المتح  ا المعلوم دة، اقترحت إدارة شؤون اإلعالم، بالتشاور مع رئيس موظفي تكنولوجي

دة       م المتح بكي لألم ع الش تويين للموق ن مس ة م ة إداري اء آلي ب   (www.un.org)إنش ق المكت  وواف
 . التنفيذي لألمين العام على هذا االقتراح

د    ووضعت مؤسسات آثيرة مثل هذه اإلجراءات لبعض المشاريع ول    -25 ا عن كنها أوقفت عمله
ين                . انتهاء المشروع  ا أو ممثل ارك اإلدارة العلي م تش ا ل ووضعت مؤسسات أخرى إجراءات ولكنه

 . للوحدات التنظيمية المختلفة فيها

ة           -26 ات اإلدارة الفعال ا         ) أ: (ولذلك ينبغي أن تتضمن ترتيب ن اإلدارة العلي رة م ارآة مباش مش
رار؛ و       ا ) ب(في الرقابة وصنع الق ة؛               مش ي المؤسس ية ف دات الرئيس ام والوح ي المه ن ممثل رآة م

بكي؛ و  ) ج(و ع الش ن إدارة مضمون الموق اءلة ع ؤولية والمس أن المس ادات واضحة بش ) د(إرش
 . آليات متابعة لضمان احترام القرارات الصادرة وتنفيذها

 طريق إدارة   وتهدف التوصية التالية إلى تحسين فعالية إدارة الموقع الشبكي للمؤسسة عن           -27
خة   راس

 .للموقع الشبكي

 1التوصية 

ل                        دة أن يكف م المتح ة األم ل مؤسسة من مؤسسات منظوم ذي لك رئيس التنفي ينبغي لل
 . اعتماد سياسات واضحة وما يلزم من اآلليات لحوآمة وإدارة الموقع الشبكي بصورة جيدة

 ستراتيجية الموقع الشبكيا - باء

ق   -28 ع القل ان م ظ المفتش ود  يالح دم وج تراتيجية  ع ع   اس ي جمي بكي ف ع الش ددة للموق  مح
تراتيجية وليست هذه   . مؤسسات منظومة األمم المتحدة المشمولة باالستقصاء      بعض     االس بة ل  بالنس

ع   ًا م ة تمام لة أو متكامل ات متص ع   االمؤسس اص م ه خ رى، وبوج ال أخ تراتيجيات األعم س
 .ستراتيجية االتصاالتا

ية  -29 باب الرئيس ن األس ود وم ي وج ة ف تراتيجيةللرغب م اس دم فه بكي ع ع الش قة للموق  متناس
ة االتصال الخطي المباشر           ات            . المؤسسات للمقصود من فعالي ن المعلوم دًا م ر ج در آبي اك ق فهن

دفع "االلكترونية المتاحة للجمهور وينبغي بالتالي تغيير الترآيز في االتصال بالموقع الشبكي من 
ور  ى الجمه ات إل ى" المعلوم ات  "إل ور للمعلوم ذاب الجمه ب "اجت ب الطل ات بحس . ، أي معلوم

ن     ال م يؤدي االنتق تراتيجية وس ى   اس لبية إل تراتيجية  س ادة      اس ى زي بكي إل ع الش ة للموق  إيجابي
 .الزيارات للموقع
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ع  -30 ب وض تراتيجيةوال يتطل ب    اس ة فحس دخالت داخلي بكي م ع الش توى للموق ة المس  رفيع
دخالت خارج ًا م ب أيض ن يتطل دةولك ة مرت ة وتغذي ور . ي ات الجمه ل احتياج دء بتحلي ي الب وينبغ

آلراء                . المستهدف من المعلومات   ام ل ق ع ود تواف ى وج ان إل وتشير المقابالت التي أجراها المفتش
نقص                   الزم لالحتياجات بسبب ال بين مؤسسات منظومة األمم المتحدة على أنها ال تقوم بالتحليل ال

 .في الموارد والموظفين

تراتيجية بغي تحديث   وين -31 تجيب               اس ا ينبغي أن تس ام آم بكي بانتظ ع الش تراتيجية  الموق  االس
ى     . للبيئة المتغيرة واحتياجات الجمهور    اء عل دة بن وينبغي أن تعمل مؤسسات منظومة األمم المتح

ارات                    ن الزي ا م ي تجمعه التغذية المرتدة من الجمهور وأن تحلل بعض المؤشرات اإلحصائية الت
ع  ر(للموق ق  ي ي المرف ة        2د ف دة ألهمي م المتح ة األم ات منظوم عته مؤسس ذي وض ب ال  الترتي

بكي ع الش ية للموق رات األداء اإلحصائية الرئيس يم ). مؤش راء تقي ي إج ًا ف ي أن تنظر أيض وينبغ
تراتيجية فمن خالل هذه اآلليات فقط يمكن للمؤسسة أن تضع          . خارجي مستقل لموقعها الشبكي     اس

ر أن   . ع الشبكي وأن تلبي احتياجات جمهورها المستهدف من المعلومات        رفيعة المستوى للموق   غي
ة            ي حاج ا ف رى أنه بكية أو ت منظمات قليلة فقط تقوم من الناحية العملية بتقييم منتظم لمواقعها الش

 .إلى تحليل هذه المواقع

اد          -32 ؤون االقتص ل إدارة الش ات، مث ن المؤسس ط م يًال فق ددًا قل ان أن ع درك المفتش ية وي
ة     ة، ومنظم واالجتماعية، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والوآالة الدولية للطاقة الذري
ؤتمر األم        انية، وم ؤون اإلنس يق الش ب تنس االت، ومكت دولي لالتص اد ال ة، واالتح ل الدولي العم

ة االقتصادية واال               ة، واللجن دة للبيئ م المتح يا    المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج األم ة آلس جتماعي
والمحيط الهادئ، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج األغذية العالمي، أجرى         

الزم           ). مراجعة األداء الشبكي  (تقييمات للمواقع الشبكية     ل ال ى التموي ار إل ان االفتق ويدرك المفتش
ة     إلجراء مثل هذه التقييمات ولكنهما يؤآدان أن هذه العملية ليس     ا حتمي ت ضرورية فحسب ولكنه

 .لفعالية الموقع الشبكي أيضًا

ي لال -33 تراتيجيةوينبغ بكي  س ع الش دة للموق يين  ) أ( الجي ين الرئيس تخدمين المعني دد المس أن تح
ذا                 ) ب(للموقع الشبكي؛ و   ع الشبكي للمؤسسة وأداء ه ة الموق اس نوعي أن تضع عالمات مرجعية لقي

ات للح ك آلي ي ذل ا ف ع، بم ور الموق ن جانب الجمه ع م تخدام الموق ات إحصائية الس ى بيان صول عل
 . تسمح بمراجعات دورية للموقعأن) ج(المستهدف؛ و

 . الموقع الشبكي للمؤسسةاستراتيجيةوتهدف التوصية التالية إلى تحسين فعالية  -34

 2التوصية 

دة أن ي                      م المتح ة األم ل مؤسسة من مؤسسات منظوم ذي لك رئيس التنفي ل  ينبغي لل كف
 الموقع الشبكي بانتظام وربطها بإستراتيجيات األعمال األخرى ومراعاتها استراتيجيةتحديث 
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از اإلداري  ى الجه ذت إل ي اتخ دابير الت أن الت ارير بش ام تق دم بانتظ ي أن يق ا ينبغ ا آم له
 .للمؤسسة

 سياسات الموقع الشبكي ومبادئه التوجيهية - جيم

ية              إلى المؤسسات ا    ناطلب المفتش   -35 وائم بالعناصر الرئيس دم ق مولة باالستقصاء أن تق لمش
بكي       ا الش ة موقعه ي سياس ا ف ي إدراجه ي ينبغ ق    . الت ي المرف واردة ف ائج، ال ين النت ، أن 3وتب

يط ميم، وإدارة/التخط ان      /التص تقبال، والبي فحة االس ة، وص لوب الكتاب مون، وأس وح المض وض
ان المتعل     ر، والبي أليف والنش وق الت ق بحق ر    المتعل ول، تعتب ية الوص رية، وسياس ة الس ق بدرج

بة                . جميعها من العناصر الرئيسية    ية بالنس ر رئيس أن بعض العناصر ال تعتب ويمكن القول أيضًا ب
 . بعض المؤسساتإلى

ة   -36 ة التالي ة العناصر الثالث راز أهمي ي إب ان ف يط: ويرغب المفتش ة التخط ميم، /سياس التص
 .ظم مؤسسات منظومة األمم المتحدةالتي ذآرتها معوهيئة التحرير، وإمكانية الوصول، 

اء   -37 ي إنش ًا ف بكي دورًا هام ع الش يط وتصميم الموق ة تخط ؤدي سياس ة"وت ة اعتباري " هوي
بكة ) عالمة مميزة ( وب             . للش ى النحو المطل دة عل م المتح ة األم رة لمنظوم ورآزت مؤسسات آثي

ي نفس   . مواقع الفرعية المقابلةعلى وضع تخطيط وتصميم مشترك لجميع صفحات الشبكة وال         وف
دة         ة موح ك سياس ي ال تمل المواقع الت ع ب ذه المواق ة ه تالف بمقارن ة االخ ن مالحظ ت، يمك الوق

 . موضوعًا متماسكًا للجمهور/وقد ال تقدم المواقع األخيرة رسالة. للتخطيط والتصميم

أن أس                  -38 ة بش ة فعال ادئ توجيهي بكي مب ع الش ر الموق تقوم     وستقدم هيئة تحري ة وس لوب الكتاب
د          . أيضًا بتحسين نوعية المعلومات المعروضة بالموقع      ي توج وعلى الرغم من قلة المؤسسات الت

ؤدي                       ر ي ات التحري ى هيئ ار إل ان أن االفتق ان يري إن المفتش بها هيئات تحرير لمواقعها الشبكية، ف
ان إل ي بعض األحي بكة، وف ى الش ي المضمون المعروض عل اق ف دم االتس ى ع ذا إل اقض ه ى تن

 .المضمون

بكة               -39 ة للش ى الكتاب دريب عل ة الت راز أهمي بكة      . ويرغب المفتشان في إب ة للش فتختلف الكتاب
ن                . عن الكتابة للطباعة التقليدية    اطة م ال ببس ن االرتح بكة، ال يمك د للش وعند إنشاء مضمون جدي

دة        واد جدي رًا م م ال  . المضمون المطبوع السابق ولكن يلزم آثي دى معظ بكي    ول ع الش رين للموق زائ
ة     تها الداخلي ا وسياس دودة بهيكله ة مح ة معرف م    . للمؤسس ة األم رة لمنظوم ات آثي دم مؤسس وتق

ر               المتحدة عند تصميم وتخطيط مواقعها الشبكية نسخة مطابقة لهيكلها التنظيمي الداخلي، وهذا أم
ور  بة للجمه م بالنس ر مه د أو غي ر مفي ب مضمون المو. غي ي ترتي ذلك، ينبغ ى ول بكي عل ع الش ق

 ".الهيكل التنظيمي"وليس على أساس " موضوعي"أساس 
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بكي،                و -40 ع الش تخدام الموق ن اس تعني إمكانية الوصول إلى الشبكة تمكين جميع األشخاص م
ة                   معية، أو معرفي ة بصرية أو س ة،  /بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة، سواء آانت اإلعاق فكري

ل       /أو حرآية  ى التنق درة عل ي الق ا بصورة              . ف ا وتحريره بكية وتطويره ع الش د تصميم المواق وعن
ى          ا عل تفادة منه ى االس ات وعل ى المعلوم فعالة، تكون لجميع المستخدمين القدرة على الوصول إل

تعمال                ى االس وقين عل ر المع درة غي ى ق ان أن مؤسسات    . حد سواء، دون التأثير عل رى المفتش وي
ون نمو          دة ينبغي أن تك اً منظومة األمم المتح د        ذج بكة عن ى الش ة الوصول إل ى أمكاني  للتشجيع عل

ؤرخ     اري الم ا االختي ة وبروتوآوله خاص ذوي اإلعاق وق األش ة حق اد اتفاقي ي اعتم ر ف  13النظ
انون األول مبر /آ ؤخرًا،      . 2006ديس عت م الم وض ؤون اإلع ان أن إدارة ش ظ المفتش ويالح

ا    ة، مع ادية واالجتماعي ؤون االقتص ع إدارة الش اون م ى   بالتع ول إل ة الوص ة إلمكاني يير نموذجي
بكي                    ع الش ى الموق دة عل ع الجدي ع المواق ات لجمي ن المتطلب املة م م  الشبكة، وهي مجموعة ش لألم

ع              www.un.orgالمتحدة   ى الموق تخدمين إل م  . من أجل ضمان وصول أآبر عدد ممكن من المس وعل
ة    المفتشان مع ذلك بأن مؤسس      رة لمنظوم ة              ات آثي الزم إلمكاني ام ال ولي االهتم دة ال ت م المتح  األم

 .ويرجع ذلك إلى االفتقار إلى ما يلزم من تمويل ومعارف وخبرة لتنفيذ هذه التدابير. الوصول

ة      -41 ب اإلقليمي ئها المكات ي تنش بكية الت ع الش كل إدارة المواق ة/وتش ديًا   /القطري ة تح الميداني
ديم رساالت               . ة األمم المتحدة  لجميع مؤسسات منظوم   ذا الجانب تق أن ه املة بش ة ش وستكفل سياس

م    . واضحة ة األم ا منظم ن بينه دة م م المتح ة األم رة لمنظوم ات آثي ان أن مؤسس ظ المفتش والح
ة،      دة للبيئ م المتح امج األم انية، وبرن ؤون اإلنس يق الش ب تنس ة، ومكت ة والزراع دة لألغذي المتح

 .توجيهية لهذه المواقع الشبكيةدرت مبادئ واليونسكو، واليونيسيف أص
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بكي        -42 ع الش ة إلدارة الموق بكي نتيج مون الش ين المض ى تحس ة إل ية التالي تؤدي التوص وس
 .بصورة فعالة

 3التوصية 

ل                        دة أن يكف م المتح ة األم ل مؤسسة من مؤسسات منظوم ذي لك رئيس التنفي ينبغي لل
ة             ي جمل دد، ف ة تح ادئ توجيهي ا      وجود سياسات ومب ة بم ايير المتعلق ات والمع ور، المتطلب أم

بكة؛ و      ) ب(تخطيط وتصميم الشبكة؛ و   ) أ: (يلي ) ج(مراقبة التحرير واستعراض مضمون الش
 . إمكانية الوصول إلى الشبكة

 نظام إدارة المحتوى - دال

ك يرآز تنفيذ نظام إدارة المحتوى على جميع األنشطة المتعلقة بالموقع الشبكي، بما في ذل              -43
اني  ميم البي ى التص ي  /عل نيفه العلم بكي، وتص ع الش ة إدارة )4(البصري للموق ه، وسياس ، وترآيب

ة  ث، والكتاب ات البح ل بمحرآ ربط األمث بكة، وال تعمال،  /الش ة لالس ار القابلي ر، واختب التحري
بكي ع الش تعراض أداء الموق تكفل . واس وظفين، وس ة للم ام المختلف تويات والمه ذا المس مل ه ويش

 . يدة إلدارة المحتوى مستويات اإلنتاجية والكفاءة لكل منهمنظم ج

ًا             -44 ي أنشأت نظم دة الت م المتح ة األم ويرحب المفتشان بالتقدم المحرز في مؤسسات منظوم
رة      ). 1انظر الشكل     (داخلية أو التي اشترت نظمًا تجارية إلدارة المحتوى          وأبلغت مؤسسات آثي

بك      رات           المفتشين بأن مديري مواقعها الش م أفضل الممارسات والخب م الفرصة لتقاس اح له ية ال تت
رارات     . في مجال إدارة المحتوى مع أقرانهم في المؤسسات الشقيقة األخرى          ونتيجة لذلك، تتخذ ق

 .االختيار دون تقاسم التقييمات المتعلقة بنظام إدارة المحتوى

 

 

 

 

 

                                                      

وتنشر المعلومات عادة تحت    . تقسيم المعلومات إلى فئات   ني عملية التصنيف العلمي بكيفية      تع )4(
 .ليها عن طريق الوصالت المختلفةعدة فئات ويؤدي ذلك بالتالي إلى سهولة تصميمها والوصول إ

 
ال يوجد نظام

إلدارة المحتوى
11%

29%

ا إلى برنامج حاسوبي أو استناًدالنظام بالداخل ُوضع 
 مفتوح المصدر

 نظام تجاري
إلدارة المحتوى

60%
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ظ المفتش  -45 ن      ايالح د م بة للعدي وى، بالنس د إلدارة المحت ام جي ائص نظ م خص ن أن أه
م     للوقابلية عبء العمل  سهولة االستعمال،   المؤسسات، هي    ددة، ودع ة مش راءات أمني تعديل، وإج

دة   األمانة العامة وأبلغت  . تعددية اللغات  ين أنه     لألمم المتح ارت   المفتش وى     نظ  ا اخت ام إدارة المحت
ي   إلدارة الداخلية للوثائق وآذلك     في ا سيستخدم  وأنه  ) Documentum(في المؤسسة    وى   ف إدارة محت

ة              . الموقع الشبكي  ة العام د وقعت األمان  وسيبدأ التنفيذ التجريبي في اللجنة االقتصادية ألوروبا وق
دة م المتح د لألم ورد، و العق ع الم دًام مل بن ات منظوميش مح لمؤسس دة األخرى  يس م المتح ة األم

 أن عملية   ن أيضاً ان بهذه المبادرة ويؤآد   اويرحب المفتش . بالحصول على نفس الشروط واألسعار    
 التنفيذ  عمليةوينبغي تنسيق   .  أآبر من عملية اختيار النظام ذاتها       تتطلب جهوداً  تعديل المواصفات 

 . ر من الفوائدبشكل جيد فيما بين جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أآبر قد

ًا    إلى أن    ن أيضاً اويشير المفتش  -46 دداً احتياج وى     مح ام إدارة المحت ة      ،   لنظ رار الجمعي اره ق أث
و   ،  61/266العامة   ر       "يستلزم اهتمامًا خاصًا وه ات غي تخدم الكتاب مية تس ات الرس أن بعض اللغ

ة والتطبيق   ية التكنولوجي ل األساس اه وأن الهياآ ة االتج ة والمزدوج م  الالتيني ي األم ة ف ات الداعم
ة                      ر الالتيني ات غي ز الكتاب ي تجهي ى صعوبات ف ؤدي إل ا ي ة، مم ة الالتيني المتحدة تستند إلى الكتاب

اه ة االتج ق المفتش. "والمزدوج ة، ويقترح اويتف ذه النقط ع ه ي  ان م ذا ف ات ه ذ المنظم ن أن تأخ
ات الدا  ة والتطبيق ية التكنولوجي ل األساس ار الهياآ د اختي ار عن ة االعتب ة عم ام إدارة المرتبط بنظ

 الشبكية مواقعال التكافؤ اللغوي في استخدام اللغات الرسمية في         يسِّرُيمن شأن هذا أن     و. المحتوى
 .مؤسسات منظومة األمم المتحدةل

وى    -47 ام إدارة المحت ي نظ ات ف دخول والمحفوظ ائف التصريح بال ي تضمين وظ ا ينبغ . آم
ُتكفل  بكي   وس ع الش وى الموق ودة محت دخول  ج ريح بال ة للتص ة فعال تكفل . بسياس ة وس وظيف

ت  ى اإلنترن ة عل ة متاح ة التاريخي ائق ذات القيم بكي للوث ع الش اء الموق ة المحفوظات إبق وإمكاني
 . الوصول إليها عند الطلب

 . التالية أن تحسن محتوى الموقع الشبكيةومن شأن التوصي -48

 4التوصية 

دة، من أجل             لرئيس التنفيذي لكل مؤسسة م    لينبغي    م المتح ة األم ن مؤسسات منظوم
ث       توفير محتوى    ت مالئم، ومناسب من حي ذ            ،التوقي ل تنفي ي، أن يكف ع اإللكترون د للموق  وجي

اه           ة االتج ة والمزدوج ر الالتيني نظام إلدارة المحتوى يدعم بشكل آامل الكتابات الالتينية وغي
ذي تستخدمه المؤسسات األخرى       مع نظام إدارة المحتوى   بقدر اإلمكان،   ،  متوافقًاويكون   .  ال

ايير                          اد مع ي اعتم ر بشكل جدي ف م النظ ي له وى، ينبغ م إلدارة المحت ام مالئ وعند اختيار نظ
ي فوا          شترآة  م ر ف ذا النظ ات وآ ادل المعلوم اق            ئ لتب ى نط وى عل ام مشترك إلدارة المحت د نظ
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 .منظومة األمم المتحدة

 التوظيف والتدريب والتمويل -هاء 

ع ال      4لمرفق  يبين ا  -49 بكية  مستوى المالك الوظيفي للمواق م         ش ة األم بعض مؤسسات منظوم  ل
دة   المتح

راً          اويعتبر المفتش . 2007عام   اف، نظ ر آ ر    ن المستوى الحالي للمالك الوظيفي غي ة واألث  لألهمي
ى احتياج    ذلك عل ات وآ ذه المؤسس ة ه ى والي بكية عل ع الش ذه المواق ون له ن أن يك ذي يمك  اتال

ي   فارق  الويستحق  . لحة فيها أصحاب المص  وظيفي     ف ا   المالك ال م        فيم ة األم ين مؤسسات منظوم ب
 من وضع نقاط نترنت اإلشؤونالمتحدة دراسة مقارنة وتقاسم أفضل الممارسات فيما بين مديري          

 . مرجعية للموارد المتاحة واستخدامها على أفضل وجه

ل من                 -50 نقص التموي وظفين صلة مباشرة ب ع    ولمسألة نقص الم ة إلدارة المواق ة العادي الميزاني
ة            ألة للمؤسسات    يهمتكتسي أ فالمواقع الشبكية   . الشبكية رامج الممول ي احتياجات االتصال للب ا تلب نه

د       .  وآافياً  مستمراً وهي تتطلب تمويالً  .  أيضاً من الميزانية العادية ومن خارجها     ع، تعتم ي الواق لكن ف
ى       ةفرقأأغلب   ة ب               إدارة المواقع الشبكية عل وارد خارجة عن الميزاني ولين من م وظفين مم موجب  م

اريين    . )5(عقود قصيرة األجل   راء استش وتضطر العديد من المؤسسات إلى االستعانة بشرآات أو خب
ة ذات صلة بالموقع ممهام حاسبين أو غيرهم من األفراد من غير الموظفين للقيام يأو متعاقدين خارج

ى     بقاء هذه الحالة لكفالة معالجة نبغي  تو. الشبكي ا االفتراضي، عل ة، وجوده الموقع الشبكي للمؤسس
توى  ى مس رة  . أعل ائج الخطي ن النت دان وم د فق ة عن ة المتخصص ع  المعرف د م اء التعاق ر  انته الخبي
ا،  وال ينبغي إهمال هذه المسألة بما أنها تتصل باستراتيجية إدارة المع          . االستشاري ارف في منظمة م

 .دعمها الموقع الشبكي عادةية يوهي استراتيج

ة    ائآما أن التدريب على المواقع الشبكية ونقص تمويل التدريب الذي يقابله مس             -51 أيضًا  ل هام
بكية         - ع الش ة،           وتشمل   .  آما شدد على ذلك مديرو المواق ة متنوع بكية وظائف فني ع الش إدارة المواق

 .4ي المرفق فعلى النحو الوارد 

ية ا  -52 أن التوص ن ش م    وم ة األم ات منظوم بكية لمؤسس ع الش ة المواق ن فعالي ة أن تحس لتالي
 .المتحدة من خالل تخصيص تمويل آاف ومستمر وتوفير التدريب لموظفي المواقع الشبكية

                                                      

 .الميزانية لالطالع على نسبة األموال من الميزانية العادية ومن خارج 4انظر المرفق  )5(
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 5التوصية 

دة أن ي             ينبغي ل   م المتح ة األم ل مؤسسة من مؤسسات منظوم ل  لرئيس التنفيذي لك كف
افٍ    ل آ تمر  تخصيص تموي ع  ومس دريب    الشبكي من أجل ا   إلدارة الموق وظيفي والت الك ال . لم

دم        التوزيع  هذا التمويل عن طريق إعادة      تعذر توفير   وإذا   ي أن يق أو غيره من الوسائل، ينبغ
ي                   ًاتقرير ذ التوصيات الت ه من أجل تنفي ب    بذلك إلى مجلس اإلدارة لينظر في ار ترت ة   ًاآث مالي

ايير  دريب، والتكافؤ اللغوي، واعتماد     ، والت يالوظيفالمالك  ومنها نظام إدارة المحتوى، و     مع
 .مشترآة لتبادل المعلومات، وما إليها

 إدارة أمن المواقع الشبكية -واو 

ن أجل        ايشير المفتش  -53 ة م ة    ) أ(ن إلى أن المؤسسات نفذت تدابير أمني ع إلكتروني اء مواق إنش
ة و ل الاحتياطي ودتكف ال،  ةع د األعط ل بع ى العم لل) ب( إل اة/والتس ن ومحاآ بكية ع ع الش  المواق

ات  راء تحقيق ة وإج م أمني اء نظ ق إنش ة، /طري ل ) ج(استعراضات أمني ن قبي رى، م اطر أخ ومخ
 من نشر العناوين اإللكترونية     استخدام نماذج لغة الترميز الترابطية في استفسارات الجمهور بدالً        

 .بغية الحد من البريد الطفيلي واستضافة الخوادم في مواقع آمنة

ة     ًافيجد ممارسة، تعرف بالبريد اإللكتروني المخادع، يوحي محتواه ز        وتو -54  بارتباطه بمؤسس
دة    م المتح ة األم ة       . من منظوم ة المخادع ائل اإللكتروني ذه الرس ال، يطلب بعض ه بيل المث ى س فعل

ة                   /معلومات تفصيلية و    ر الربحي ات غي ة أو المنظم ال التجاري راد أو األعم ود من األف ل  أو النق مقاب
ة        اويقر المفتش .  أموال أو منافع أخرى مقابل ذلك      ىتلقبأن ت وعد   ن ممارسة بعض مؤسسات منظوم

ة                األمم المتحدة، من قبيل منظمة الصحة العالمية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم
 .)6(في الصفحات اإللكترونية لكل واحدة منهما رسائل تدين هذا البريد المخادعأدرجتا اللتين 

 التعددية اللغوية -زاي 

م            "آررت الجمعية العامة طلبها إلى األمين العام أن          -55 ائق األم ع وث ل جمي ة تحمي ينجز مهم
ى  ة عل ة المهم دة القديم ت المتح بكة اإلنترن ى ش دة عل م المتح ع األم مية  موق ات الرس ع اللغ بجمي

                                                      

)6( html.index/en/scamalert/about/int.who.www://http .     فل اح أس وان مت ذا العن ع، ه ي الواق ف
ق    ) باستثناء بعض الشراآات  (جميع صفحات الموقع الشبكي لمنظمة الصحة العالمية         المنشورة عن طري

 . html.alert-scam-email/en/unodc/org.unodc.www://http). نظام إدارة المحتوى(إلدارة المحتوى نظامهما 
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مية       أعادت تأآيد الحاجة إلى تحقيق التكافؤ     " و "الست، على أساس األولوية    ات الرس  التام بين اللغ
 .)7("الست في موقع األمم المتحدة على شبكة اإلنترنت

لعديد من مؤسسات  الشبكية لمواقعالاإلنكليزية مهيمنة في اللغة  أن 5ويبين الشكل البياني  -56
دة    مية                       .منظومة األمم المتح دة الرس م المتح ات األم ين لغ وى ب ي المحت ر ف ارق الكبي ين الف ا يب آم

 . الست

درة           و -57 دم الق يبدو المديرون الذين جرى استجوابهم مدرآين لهذه الحالة لكنهم أشاروا إلى ع
اً                اح حالي وظيفي المت ل والمالك ال رار      . على تحقيق هذا الهدف بسبب محدودية التموي ر الق ا يق آم

ى  ة إل ه بالحاج رية"ذات ة والبش وارد المالي ع المناسب للم غ المفتش. "التوزي ا ُأبل ب بن اآم أن أغل
ة،       فحات اإللكتروني ل الص ن قبي بكية، م ع الش وى المواق  محت

تثناء       مية، باس ائق رس ي      "الصفحات "ال يعامل آوث ة ف مية والمحمل تخدمة لالجتماعات الرس  المس
ة      دوائر اللغات التي لها موارد محدودة       وبذلت  . الموقع الشبكي  ات  قصارى جهودها فعًال لتلبي طلب

ومن ثم فإنها ال تمتلك موارد إضافية تتسع لطلبات ترجمة وثائق       . لحاليةترجمة الوثائق الرسمية ا   
بكية ع الش ات    . المواق ين اللغ افؤ ب و التك ير نح إن الس ذلك ف  ول

 .)8(في بعض المجاالتفعًال ، بالرغم من أن التقدم مطرد  صعبًاال يزال تحديًا

دد      مؤسسات منظومة األمم ال   أن تيسر ل  التوصية التالية   من شأن   و -58 متحدة تلبية احتياجات تع
 .اللغات

 6التوصية 

ة  لجنة مخصصة  نشئ  تأن  ينبغي لمجالس إدارة مؤسسات منظومة األمم المتحدة          معني
بكية في مواقعها ال  بتطبيق التعددية اللغوية     ر          . ش الس اإلدارة التقري ي أن تستعرض مج وينبغ

ة لتح  ار المالي دابير واآلث ن الت ة المخصصة ع ن اللجن دم م ق المق افؤ القي ين تك ي ب ات ف اللغ
 .  المناسبة لذلكجراءاتاإلواتخاذ شبكية مواقعها ال

                                                      

 .14 و5، الفقرتان 61/266القرار  )7(

 .24، الفقرة A/63/338انظر  )8(
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 الوثائق الرسمية والمبادرات البيئية -حاء 

مية وت       توفر المواقع الشبكية فرصاً     -59 ائق الرس دة لنشر الوث ا بادل جي ن أن ايالحظ المفتش  و. ه
ي جرى  دة الت م المتح ة األم ات منظوم ب مؤسس ة ها استقصاؤأغل ور إمكاني ة الجمه رت لعام وف
 . بصورة ماالوصول إلى وثائقها الرسمية عن طريق اإلنترنت

ى                     -60 مية عل ائق الرس ة متصلة بالوث ادرات بيئي دة مب م المتح تنفذ بعض مؤسسات منظومة األم
ي    كل إلكترون ي ش مية ف ائق الرس ديم الوث ب وتق ة تحت الطل ل الطباع ن قبي ت، م ويرحب . اإلنترن

ة،  ن بهاالمفتش ة جم د بيئي ورات اقتصادية وفوائ ى وف تؤدي إل ي س ادرات الت ة ذه المب تقل آمي إذ س
ر      ة          و. الورق المطبوع بشكل آبي ال أوراق    "أنشأت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعي ة ب ، "لجن

يح   ت للحفظ   ، وإدارة السجالت، ونظاماً    إلكترونياً واجتماعًا ر     إجراء ال  ت اورات غي ة    المش مية للجن رس
ة،  األم ر الحكومي ات غي ة بالمنظم دة المعني ن م المتح ارًا م ام اعتب ة ع ة للجن دورة العادي . 2003ال

ر  ل ويعتب ذا العم تجابة له ات  اس ؤتمرات واالجتماع يد إدارة الم ات ترش واردة مقترح دث ال ي أح ف
دة     م المتح الح األم ة بإص ارير المتعلق لة التق دفق   والمتص ات والت ة للبيان ة اإللكتروني بالمعالج

د ولق . )9(اإللكتروني للوثائق وآذلك تيسير إشراك المجتمع المدني ودعم االلتزام العالمي باالستدامة          
ى عن الحاجة       عمل  أدى هذا المشروع إلى وفورات في وقت االجتماعات وساعات           الموظفين وأغن

دولي لال     .  نسخة من الوثائق لمداوالت اللجنة آل سنة       80 000إلى طبع    تصاالت  آما أبلغ االتحاد ال
ين أن ورات بلغهالمفتش ق وف ري50 000 ت حق ك سويس اع حضره  فرن ارآًا250 الجتم ن   مش م
دالً         خالل تقديم    ة      الوثائق الرسمية بصيغة يمكن وصولها عن طريق اإلنترنت ب .  من الصيغة الورقي

ظ المفتش ق     اويالح ا لتحقي ادة توزيعه ن إع ود يمك ذه الجه ة به ورات المحقق افؤ الن أن الوف ينتك  ب
ات ا . اللغ دت آم ة      اعتم ة والزراع ة األغذي ل منظم ن قبي ب، م د الطل ع عن رى الطب ات أخ مؤسس

ة     دة للطفول م المتح ة األم دولي ومنظم دني ال ران الم ة الطي ة ومنظم ة الذري ة للطاق ة الدولي والوآال
ى اإلنتر            10لما يقارب   ) (اليونيسيف( ذي إال عل المجلس التنفي نت   سنوات، لم تتح الوثائق المتصلة ب

ى اإلنترنت          ( وبرنامج الغذاء العالمي     ،)لتفادي توزيع النسخ الورقية    ائق المجلس عل يجري نشر وث
 .  والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومكتب األمم المتحدة في فيينا،)بشكل حصري تقريبًا

                                                      

 . على استبيان المفتشينإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية رد  )9(
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بكية       - رابعًا تنسيق وتعاون إدارة المواقع الش
 داخل مؤسسات منظومة األمم المتحدة

ا                 -61 ة تثيره ألة ثابت ما فتئت مسألة التنسيق والتعاون بين مؤسسات منظومة األمم المتحدة مس
ر          رِّ . تقارير وحدة التفتيش المشترآة، وهي مدرجة في هذا التقري ة       ويع ع إلكتروني ود مواق ض وج

ارمة ة ص ة عام ا، لرقاب كل م دة، بش م المتح ة األم ات منظوم ع مؤسس زوار إذ . جمي ن لل يمك
ارجيين أ هولة  الخ روا بس ر ن يعث ا       أآب ي تعلنه ات الت داخل الوالي ات وت ارب المعلوم ى تض عل

 .المتحدة عن طريق مواقعها الشبكيةاألمم مؤسسات منظومة 

 المشتريات المشترآة والمعايير الموحدة -ألف 

 على أهمية السعي إلى نظام ن الضوء سلفًااأعاله، سلط المفتش  البند دال من القسم ثالثًا      في   -62
 .وينبغي أن تتواصل جميع جهود التعاون هذه. شترك إلدارة المحتوى وآثارهم

ير المفتش     -63 ين مؤسسات            اآما يش ا ب ترآة فيم ايير وممارسات مش ى ضرورة وضع مع ن إل
بكية ع الش أن إدارة المواق ة بش توى، و. المنظوم ة المس ة الرفيع ة اإلداري ت اللجن س أدرج مجل

خطة عمل لمواءمة وإصالح ممارسات     " ي وثيقة صدرت مؤخراً   فما  الرؤساء التنفيذيين، مبادرة    
بعض  يدرآان وجود    اآما أنهم ). CEB/2008/HLCM/4 ("تسيير األعمال في منظومة األمم المتحدة     

ي        ر الرسمي المعن ق جنيف غي ل فري ن قبي مية، م ر الرس ؤتمرات غي ين أو الم جماعات الممارس
بكة اإل  خير ش نوي لتس ؤتمر الس ت والم ة  باإلنترن ر جماع ذا األخي ة، وه ة التنمي ت لخدم ن نترن م

ات    ايرى المفتشو. داخل منظومة األمم المتحدة   الفنيين لإلنترنت   ممارسين  ال اء آلي ن أنه ينبغي إنش
 . المؤسسات بيننها ستيسر التعاون الرسمي وتحديد المعايير فيماأل، رسمية أيضًا

 للجنة اإلدارية الرفيعة المستوى، مجلس والممارسات الجيدة، يمكنفكار ولتيسير تبادل األ -64
ع                         نوية ألفضل المواق وائز س دة ج م المتح ة األم ى نطاق منظوم ذيين، أن تنشئ عل الرؤساء التنفي

ل   ثبت ل على أفضل نحو عمل األمم المتحدة للجماهير المستهدفة المعنية وت          وِصالشبكية التي تُ    ُمُث
 .األمم المتحدة

ة          ومن شأن هذه التوصية أن تح      -65 سن التنسيق واالتساق والتعاون فيما بين مؤسسات منظوم
ن        اويشجع المفتش . األمم المتحدة  ارف م ز إدارة المع ة لتعزي دابير فعال اد ت ن المؤسسات على اعتم

 .خالل هذه المبادرة
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 7التوصية 

ة                 اء آلي دة إنش م المتح ة األم ة   ينبغي للرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظوم ة  تابع للجن
ة ا ع    اإلداري يق ووض راض التنس لحة، ألغ حاب المص ع أص ارآة جمي توى، بمش ة المس لرفيع

 . فيما يتعلق بالمواقع الشبكيةشترآةسياسات ومعايير ومبادئ توجيهية م
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  بوابة موحدة لألمم المتحدة- باء

رًا -66 دة، ت     نظ األمم المتح لة ب بكية المتص ع الش ار المواق رض النتش ة ع اء   أمان س الرؤس مجل
.  من خالل شبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابعة لها‘بوابة واحدة لألمم المتحدة’ التنفيذيين

ة     ‘ المصدر الواحد ’ب  يرمي هذا المشروع المعروف أيضاً    و ديم تغطي ة   واضحة و إلى تق املة وآامل ش
ة                ديم إمكاني و المواضيعي أ  البحث   ألنشطة واهتمامات مؤسسات منظومة األمم المتحدة من خالل تق

ة           ة       . اإلقليمي أو القطري نحو المحتوى الذي تنشره جميع مؤسسات المنظوم ذه الخدم د صممت ه وق
ة  ل الموجه ي األص تهدفها      ف ي تس اهير الت ات الجم ة احتياج ور لتلبي ى الجمه ات  إل االمؤسس . ذاته

د أيضاً  ي مشروع المصدر الواح دة، يرم ة واح ى بواب ة وإضافة إل دمات اإللكتروني ة الخ ى إتاح  إل
لة    ل وى ذي الص ديم المحت ال تق بيل المث ى س يح عل ا يت و م ات، وه ات  (لمؤسس ره المؤسس ذي تنش ال

 .على أي صفحة إلكترونية) األخرى

ع المبسط فعالً       ييسر  و -67 وح، التوزي ى    هذا الحل المستند إلى معيار مفت ة الوصول إل ، إمكاني
دة أو                م المتح بكية لألم ع الش ع المواق ي جمي ورة ف ن           المعلومات المنش ا م ي رعايته ارك ف ي تش  الت

ة         /خالل جملة أمور منها الفهرسة حسب الكلمات       ة، واألهمي ة لأللفي داف اإلنمائي المواضيع، واأله
دة         الجمهور وستعزز هذه المبادرة إمكانية وصول    . اإلقليمية األمم المتح  إلى المعلومات المتصلة ب

دة        جميع الصفحات اإللكترونية التي     إمكانية تعقب   نها تكفل   أل م المتح ات األم تتعهدها مختلف آيان
 .من مكان واحد، ما دامت هذه الصفحات توضع وفق معيار موحد بطريقة منظمة

يد  ضمن إدارة  إلى المحتوى والتكنولوجيا والعملية      وينظر هذا المقترح أيضاً    -68 دعمه  ة رش  ا ي
ي محتو          ل ف كل آام تحكم بش ل ت ات تظ ي أن المؤسس ا يعن و م زي، وه ر الالمرآ ا النش اه

ال  تراتيجيات االتص ات       . واس ادل المعلوم ة لتب ايير مفتوح تخدام مع ى اس ل عل ذا الح جع ه ويش
ل   اد أفض ات  الواعتم ال   ممارس ي مج ر ف ي       . النش ورات ف آزر ووف ه ت ى أوج ذا إل يؤدي ه وس

ول  وبدًال. المحتوى، ومواءمة عمليات تنظيم األعمال   وصيانة  االستثمارات التكنولوجية،     من الحل
بكية        قائمة حاليًا، ستكمل    أو خدمة   شبكي  ع  محل أي موق   ئة  هذه البوابة العديد من المواقع الش الناش

 . تعقبهاتوفير سبل بديلة لتحديد المعلومات ذات الصلة ووبين هة عن طريق الربط بينها الموجَّ

رها مؤسسات      عن الو عالنات  اإلفعلى سبيل المثال، يمكن إدراج       -69 ي تنش اغرة الت ظائف الش
ة ي  منظوم ع الجغراف ة حسب الموق ذه البواب ق ه ائي عن طري كل تلق دة بش م المتح ل  وأ األم األج

ائي  ة  وأالنه ة   وأالرتب ة الوظيفي  الفئ
ايير   وأ ن المع ا م ري أو      . غيره ب قط بكي لمكت الموقع الش اغر ب ط أي ش ن رب روعلويمك . مش

 .لوسيقلص هذا النهج المجمَّع الوقت والجهد الذي يبذله الباحثون عن العم

رويج                        -70 ن خالل الت دة م م المتح ة األم ين صورة منظوم ى تحس ة إل وتلبي هذه البوابة الحاج
أنها أن تنشئ       . لهويتها المؤسسية الفريدة   دة    "ومن ش دة افتراضية واح م متح ارة   . "أم در اإلش وتج

داً         يتطلب جه اً  إلى أن هذا المشروع س د              تعاوني دة، وبخاصة خالل تحدي م المتح ة األم ن منظوم  م
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ام واألنشطة الخاص      كمِّلمات المفاتيح والمواضيع وغيرها من المعايير التي ت       آل ا  ة المه ن  .  به وم
نة لمنظ        اء صورة محس وى       وثم ينبغي أن تستفيد عملية بن رة إدارة المحت ن خب دة م م المتح ة األم م

 . المتوافرة على نطاق المنظومة

ة      آما أبلغهم العديد من     . ن بهذه المبادرة  ايرحب المفتش و -71 مديري المواقع الشبكية داخل منظوم
 إنجاز هذه المبادرة، وخاصة الصعوبات التي        التي ينطوي عليها   تحدياتالتعقيدات و الاألمم المتحدة ب  

ات             د للمحتوي ا لوضع فهرس موح ود المفتش   . على هذه المؤسسات تجاوزه ة     اوي هاد بالبواب ن االستش
ادرة،    بوصفها سا ) europa.eu( لالتحاد األوروبي    ةالوحيد ذه المب حيث يمكن   بقة قابلة للتطبيق لتنفيذ ه

ات                للزائرين   ع الكيان ى جمي ع الشبكي إل ذا الموق ي إطار     الوصول من خالل ه دخل ف ي ت اد  الت االتح
 .األوروبي

  أسماء النطاقات- جيم

دة أصوالً          اتعد أسماء نطاقات المو    -72 م المتح  ال  قع الشبكية المؤسسية لمؤسسات منظومة األم
در ب  ا ثمن تق ة لكنه ر مادي ية         . غي ة المؤسس ا الهوي ى أنه بكية عل ع الش ذه المواق ى ه ر إل وينظ

اء         تثمارات ضخمة لبن د أنفقت اس ة وق ا االفتراضية للمؤسسات المعني زة   عالمته الم  الممي ي الع ف
 .االفتراضي

ن                   اويالحظ المفتش  -73 وعين م ارت ن دة اخت م المتح ة األم ب مؤسسات منظوم ماء  ن أن أغل أس
ي الشكل         ‘ int.’و‘ org.’ات من المستوى األعلى لمواقعها الشبكية هما        النطاق وارد ف على النحو ال

ات         اإلنترنت آما أبلغ فنيو شبكة   . 2البياني   ماء النطاق ر      ‘ int.’ المفتشين بأن أس ود أآث خاضعة لقي
جيل    روط التس ق بش ا يتعل ذه   فيم ى له توى األعل ات   ألن المس وظ للمنظم ات محف أة النطاق المنش

ات       المبرمة موجب معاهدات دولية أو  ب ماء النطاق ين أن أس ي ح ة، ف ات الوطني ‘ org.’بين الحكوم
 . يمكن أن تسجلها أية منظمة أو فرد

د    ‘ un.’ اقتراح بوضع    وهناك أيضاً  -74 ن   آنوع جدي ات  م ماء النطاق ى   أس توى األعل ن المس .  م
ذا         ا  :وفيما يلي الفوائد المرتبطة باستخدام اسم النطاق ه ع           اإلش ة المواق ى عالق رة بشكل واضح إل

ى     بكية عل ع الش ي إدارة المواق اق ف ن االتس د م دة؛ والمزي م المتح ة األم ة بمنظوم بكية المعني الش
ل   ود متكام ير وج ري وتيس عيد القط ت الص ى اإلنترن ة    عل ري مقارن دة القط م المتح ق األم  لفري

ى      تحدة  ي قطري لألمم الم   شبكبالحوار المتواصل بشأن آيفية إنشاء موقع        ة عل لعدم موافقة مؤسس
م  ون اس ًاأن يك ا القطري تابع ة ل برنامجه اق مؤسس رىأنط ات . خ ابهة لكيان ة مش د ممارس وتوج

 .‘europa.eu’االتحاد األوروبي حيث تستخدم جميع مواقعها اإللكترونية أسماء النطاق 

ة األ  -75 ات منظوم ق آراء  وإذا توصلت مؤسس ى تواف ة إل ي النهاي دة ف م المتح ع م أن موق  بش
 أن تصوغ مبادئ توجيهية وإجراءات مقبولة   ، فعليها أيضاً  ‘un.’نطاقه باسم   ينتهي  شبكي مشترك   

رة                    ددة تحت أس ات مح ماء نطاق ام لتخصيص وتسجيل أس ذه  ‘un.’على نحو ع ألة    .  ه ذه المس وله
 .  على إدارة هوية وأمن المواقع الشبكية ألسرة األمم المتحدة برمتهاآثار هامة أيضًا

"int."النطاقات تحت 
21%

النطاقات األخرى

10%
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 االستنتاجات والرؤية المستقبلية - خامسًا

بكية -76 ع الش ديري المواق ن م ب م ين،ُطل تبيان المفتش ي اس توى ، ف ب مس اح  ترتي االرتي
ي     سلم  المتصلة بإدارة المواقع الشبكية، باستخدام      للمجاالت الرئيسية    من خمس درجات، حيث تعن

ة  اج‘ 1الدرج ىيحت ة  إل ينات هام ي؛ و‘ تحس اج ‘ 2 تعن ى يحت ينات إل ض التحس ي ؛ و‘بع  3تعن
ول‘ ي ؛ و‘مقب داً ‘ 4تعن د ج ي ؛ و‘جي از‘ 5تعن اني  . ‘ممت كل البي د الش ائل 3يؤآ واطن  المس وم

وظيفي        الك ال ل والم ي التموي ابقة، وه ول الس ي الفص تها ف رت مناقش ي ج ةلالضعف الت  ألفرق
، والسياسة  عنية بها فرقة الم األ، وتدريب    المخصصة لها  مواردالتوزيع  ، و بشبكة اإلنترنت  المعنية

ذه            ا ه لت عليه ي حص درجات الت ط ال ه متوس ذي يبين و ال ى النح ة، عل ة واإلدارة المالئم العام
 . ردود المديرينالمجاالت من
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 ةفي المجاالت الرئيسية إلدارة المواقع الشبكياالرتياح  مستوى -3الشكل البياني 

بكية       -77 ع الش ق المواق ن طري ة ع ة إلكتروني اء حكوم اء إنش دول األعض ن ال د م ود العدي . ت
دمات      لمؤسسات منظومة األمم المتحدة     التي تبذلها   جهود  الن ب اويرحب المفتش  ن الخ توفير مزيد م

ائق،     ة للوث  واألنشطة والوثائق على اإلنترنت، من قبيل التوظيف اإللكتروني، واإلدارة اإللكتروني
ا ا إليه ت وم ق اإلنترن ات عن طري ديم الهب د المفتش. وتق ة اويعتق ع اإللكتروني ي للمواق ه ينبغ ن أن

تخدميها    "افتراضية"متحدة  لمؤسسات منظومة األمم المتحدة أن تكون أمما        المقبلة   متفاعلة مع مس
 .وأن تستجيب لطلباتهم

ي ت   اوتو -78 ديات ف دة تح دة ع م المتح ة األم ات منظوم ع مؤسس ه جمي ى  ج ا عل د وجوده وحي
ة       ات اإللكتروني ق للعالم ام متس ق نظ ي وتطبي وى اإللكترون يط المحت الل تبس ن خ ت م . اإلنترن

ي  بكاتها        وينبغ وير ش ي تط تمرار ف ة االس ة أهمي اء عام دول األعض ين لل ات أن تب للمؤسس
 .  في الموارد البشرية والتدريبة ومستمرة آبيرتوأن ذلك يتطلب استثمارااإللكترونية، 

ع ال  -79 ة للمواق ة الالمرآزي ن البني اله م ديات أع ع التح بكية وتنب م ش ة األم ات منظوم لمؤسس
ث   ن حي دة م اء المتح اب  إنش بب غي وى بس ل وإدارة المحت امع إدارة هيك تراتيجية ج يم لواس تنظ

تراتيجية     وجودها على اإلنترنت     ع اس ل م زة  (االتصاالت  تتكام ة الممي ة   ، )العالم ادئ توجيهي ومب
وفي الوقت نفسه، هناك العديد من الفرص، منها االستخدام الواسع          .  موحدة اتكنولوجيوسياسات و 

الم،    ددة لإلع ائط المتع ات و  للوس د البيان لة بقواع ائص المتص ائص والخص ة، الخص التفاعلي
 .والمدونات، والتطبيقات التعاونية لتجاوز هذه التحديات

بكية   -80 ع الش ذه التوصية إدارة المواق تكفل ه ة بصوس ق اإلدارة اورة فعال ن طري يدع ة لرش
 . ات عامة ومتكاملة لتلك المواقع وسياساتواستراتيجيشبكية للمواقع ال

 8التوصية 

اء          ى الرؤس دة إل م المتح ة األم ات منظوم الس إدارة مؤسس ب مج ي أن تطل ينبغ
ذا الت ي ه واردة ف ذ التوصيات ال ة عن تنفي ا المقبل ي دوراته ارير ف ديم تق ذيين تق ر التنفي قري

ع              والموجهة إلى الرؤساء التنفيذيين، وال سيما منها تلك التي تهدف إلى إصالح إدارة المواق
 . الشبكية، وتحديث االستراتيجية والسياسة العامة لهذه المواقع وتطبيق التعددية اللغوية
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  اإلداريمستويات الموظفين األقدم المسؤولين عن المواقع الشبكية للمؤسسات وتسلسلهم -1المرفق 

 الموظفون األقدم وتسلسلهم اإلداري المؤسسة

ابع   الرئيس، دائرة إدارة االتصاالت والمعلومات،       إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ة     وهو ت ام المساعد للتنمي ين الع اون،   االلألم دارة الشؤون االقتصادية   إقتصادية والتع
 واالجتماعية

ا إدارة شؤون اإلعالم عإدارة الطبق ا للموق بكية، )org.un.www ( الشبكيت العلي دمات الش م الخ يس قس ابع ، رئ و ت ائط وه ار ووس عبة األخب دير، ش لنائب الم
 اإلعالم، إدارة شؤون اإلعالم

 لنائب األمين التنفيذيوهو تابع ، ) ألوروبا للجنة االقتصادية الشبكيموقعالمدير (آبير موظفي شؤون اإلعالم  اللجنة االقتصادية ألوروبا

يا   ة آلس ادية واالجتماعي ة االقتص يط  اللجن والمح
 الهادئ

 لرئيس دائرة األمم المتحدة لإلعالموهو تابع موظف معاون مكلف بالموقع الشبكي، 

 مساعد إلدارة المعارف واالتصاالتللمدير العام الوهو تابع شعبة تبادل المعارف وبناء القدرات، مدير  منظمة األغذية والزراعة
 لمدير شعبة شؤون اإلعالموهو تابع سم األنباء والمعلومات، قرئيس  الوآالة الدولية للطاقة الذرية

 لمدير شؤون اإلدارةوهو تابع رئيس إدارة شؤون اإلنترنت والوثائق،  منظمة الطيران المدني الدولي

 رئيس شعبة تكنولوجيا المعلوماتتابعان لمدير قاعدة البيانات، آالهما / موظف مكلف بتطويرمدير الموقع، يدعمه محكمة العدل الدولية

 م العام ووسائل اإلعالماإلعالشعبة لوهو تابع رئيس وحدة إنشاء المواقع الشبكية بمنظمة العمل الدولية،  منظمة العمل الدولية

 ألمين العامابع لالرئيس تو. يجي وشؤون األعضاء بصفته رئيس مجلس تحرير الموقع الشبكيرئيس دائرة التخطيط االسترات االتحاد الدولي لالتصاالت

 للمنسق، ديوان األمين العاموهو تابع ، الشبكيرئيس الوحدة المسؤولة عن الموقع  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

 لمدير مكتب االتصاالتوهو تابع نترنت، رئيس االتصاالت الداخلية وعبر اإل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  

 لمدير شعبة االتصاالت واإلعالموهو تابع رئيس وحدة اإلنترنت،  برنامج األمم المتحدة للبيئة

  

ة  م والثقاف ة والعل دة للتربي م المتح ة األم  منظم
 )اليونسكو(

 مدير مكتب اإلعالموهو تابع لمنسق البوابة اإللكترونية، 
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 الموظفون األقدم وتسلسلهم اإلداري المؤسسة

م ال    ة لغرب        لجنة األم متحدة االقتصادية واالجتماعي
 آسيا

 رئيس قسم نظم المعلومات واالتصاالتوهو تابع لمدير الموقع الشبكي، 

 رئيس فرع وسائط اإلعالم واالتصاالت، شعبة اإلعالم والعالقات الخارجيةوهو تابع لمدير االتصاالت الداخلية والخارجية باإلنترنت،  صندوق األمم المتحدة للسكان

 مدير شعبة العالقات الخارجيةوهو تابع لرئيس فريق االتصاالت،  وضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينمف

 رئيس نظم المعلومات القائمة على اإلنترنت، شعبة االتصاالت اليونيسيف

 رئيس الديوانوهو تابع لرئيس وحدة الدعوة العامة،  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 مساعد نظم المعلومات الحاسوبية، دائرة تكنولوجيا المعلومات، شعبة شؤون اإلدارة :اإلدارة التقنية م المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األم

 رئيس قسم الدعوةوهو تابع لمدير الموقع الشبكي،  :إدارة محتوى الموقع الشبكي

 لمدير العام مباشرة  تابع لوهمناء المكتبة وأل ارئيسمل  الذي يعمدير الموقع الشبكي مكتب األمم المتحدة في جنيف

 شعبة شؤون اإلدارةوهي تابعة لدائرة إدارة المؤتمرات،  مكتب األمم المتحدة في فيينا

 مدير المكتب التنفيذي واالتصاالتوهو تابع لمدير برنامج االتصاالت،  االتحاد البريدي العالمي

 مدير االتصاالتتابع ل  وهوموقع الشبكي،مدير ال برنامج األغذية العالمي

 مدير االتصاالتوهو تابع لمدير الموقع الشبكي،  منظمة الصحة العالمية

 لوماتشعبة تكنولوجيا المع/دائرة التطبيقات اإللكترونية واإلدارية/الدعم التقني لتكنولوجيا المعلومات، رئيس شعبة خدمات اإلنترنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ات  ي المعلوم عبة           ف دير، ش الحيات الم من ص ا ض ة به ة المتعلق ات العام فحات المعلوم ة وص ة الفكري ة للملكي ة العالمي ة المنظم بواب
 االتصاالت والتوعية

 رجيةمدير الديوان والعالقات الخاوهو تابع لرئيس وحدة منتجات اإلعالم وإدارة الموقع الشبكي،  المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
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  المؤشرات اإلحصائية الرئيسية المستخدمة لقياس أداء المواقع الشبكية ودرجة األهمية المالحظة-2المرفق 
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  العناصر الرئيسية لسياسة الموقع الشبكي ومبادئه التوجيهية-3المرفق 
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 2007شبكة في عام  توزيع الميزانية والمالك الوظيفي لمختلف وظائف ال-4المرفق 
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  استخدام اللغات في المواقع الشبكية للمؤسسات-5المرفق 

 المؤسسة
لغة 

النسخة 
ية الكاملة

رب
لع
ا

يني 
ص
ال  ة

نس
فر
ال  ية

وس
لر
ا  ية

با 
إلس
ا

ية
ن

 

٧٠ ٢ ٧٠ ٢٠ ٣٠ اإلنكليزية منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
 ٢ ١ ٢ ١ ١ زيةاإلنكلي الوآالة الدولية للطاقة الذرية
اإلنكليزية منظمة الطيران المدني الدولي

 /
 الفرنسية

  ١٠٠   

      اإلنكليزية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
٣٠  ٣٠ ١٥ ١٥ اإلنكليزية اليونيسيف

٣٣  ٣٣   اإلنكليزية مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
٤٥  ٥٠   اإلنكليزية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

٣٥ ١٠ ٩٠ ١٠ ٢٠ اإلنكليزية منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
٢٥ ٥ ٣٠ ٣٠ ١٥ اإلنكليزية برنامج األمم المتحدة للبيئة

 ١  ١   اإلنكليزية مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
درات     ي بالمخ دة المعن م المتح ب األم مكت

 والجريمة
 ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ يزيةاإلنكل

٣٠ ٢ ٣٠ ٢ ١٠ اإلنكليزية صندوق األمم المتحدة للسكان
ة   ادية واالجتماعي دة االقتص م المتح ة األم لجن

 آسيا لغرب   
اإلنكليزية

 العربية/ 
١٠
٠ 

    

٢٠ ٥ ٩٠ ٢ ٥ اإلنكليزية االتحاد البريدي العالمي
      اإلنكليزية برنامج األغذية العالمي

١٦ ٨ ٢١ ٨ ٨ اإلنكليزية ة العالميةمنظمة الصح
٢٠ ٢ ٣٠ ٢ ٢ اإلنكليزية المنظمة العالمية للملكية الفكرية
٨٠ ٧٥ ٨٥ ٧٠ ٧٠ اإلنكليزية المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
ص ٤ اإلنكليزية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 فر
١٠ ٢ ٣٠

 ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ اإلنكليزية إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
٦٠ ٥٠ ٦٥ ٥٠ ٥٠ اإلنكليزية إدارة شؤون اإلعالم

يا    ة آلس ادية واالجتماعي ة االقتص اللجن
 والمحيط الهادئ

١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ اإلنكليزية

   ٩٠   اإلنكليزية مكتب األمم المتحدة في جنيف
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اإلنكليزية مكتب األمم المتحدة في فيينا
 /

 الفرنسية

  ١٠٠   

اإلنكليزية الدوليةمحكمة العدل 
 /

 الفرنسية

٢ ٢ ١٠٠ ٢ ٢ 

 

 .بيانات قدمتها فرادى المؤسسات ردًا على استبيان المفتشين: 
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  استعراض للتدابير الواجب أن تتخذها المؤسسات المشارآة بناًء على توصيات لجنة التفتيش المشترآة-6المرفق 
JIU/REP/2008/6 

  الوآاالت المتخصصة والوآالة الدولية للطاقة الذرية  صناديقها وبرامجهااألمم المتحدة،

ى 
التأثير المتوخ

 

األمم المتحدة
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الوآالة الدولية للطاقة الذرية
 

اذ  التخ
التقرير                       إجراء

 

                         للعلم

 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 1التوصية 
 e E E  E E E E E E  E E E E E E E E E E E E E E E 2التوصية 
 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 3التوصية 
 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 4التوصية 
 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 5التوصية 
 o 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 6التوصية 
 c 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 7التوصية 

 e 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 8التوصية 

 توصية باتخاذ قرار من قبل جهاز تشريعي L: :مفتاح الرموز
 :E توصية باتخاذ إجراء من قبل الرئيس التنفيذي 
 توصية ال تتطلب اتخاذ إجراء من قبل هذه المؤسسة :  

اون        :جنشر الممارسات الفضلى        : بالمساءلة      تعزيز  :  أ :األثر المطلوب ال      :د تعزيز التنسيق والتع ز الضوابط واالمتث ة     :ه تعزي ز الفعالي رة      :و تعزي ة آبي ورات مالي  وف
  آثار أخرى:ح تعزيز الكفاءة   :ز

-
-

-
-

-
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المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،  من غير األونكتاد، ومكتب األمم ST/SGB/2002/11تشمل جميع الكيانات المدرجة في الوثيقة  * 
 .والموئل، والمفوضية السامية لشؤون الالجئين، واألونروا


