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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :يعلى العنوان التال
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 اجمللس
 بعد املائة األربعونو السادسةالدورة 

 2102 نيسان/أبريل 22-22روما، 

إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة 

(JIU/REP/2011/9) 

 
 

ُيعرض هذا التقرير لوحدة التفتيش املشرتكة مشفوعًا بتعليقات مقتضبة للمدير العام وتعليقات مشرتكة أكثر - 1

 .(A/67/119/Add.1)تفصياًل جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق 

 

 نظمة األذذية والرراعةملعام الدير املتعليقات 

 
 إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات منظومة"املعنون ير وحدة التفتيش املشرتكة تقرنظمة امل تؤيد- 2

  .تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني ذات الصلة باإلضافة إىل" األمم املتحدة

 

وهي قيد تنفيذ مجيع  8و 7و 5و 4و 3و 2و 1ويطيب للمنظمة أن تشري إىل أنها نفذت بالفعل التوصيات - 3

إطار حوكمة تكنولوجيا املعلومات وإدارة ، على وجه اخلصوص، حتت 11وجيري معاجلة التوصية . التوصيات األخرى

 . الذي وضتعه املنظمةاملعرفة 

 

على  اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبشأن عرض  6وستمضي املنظمة قدما يف تنفيذ التوصية - 4

 .     األجهرة الرئاسية يف السياق األوسع ملناقشة برنامج العمل وامليرانية املقرتح لفرتة السنتني للمنظمة

 

يف املنظمة  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتتبع تكالأجريت العملية األوىل ل، 9وفيما يتعلق بالتوصية - 5

تكنولوجيا املعلومات املشرتكة لتكاليف ال املتعلق بتحديد شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمشروع حتت إطار 

 .واالتصاالت
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*1239802* 

  الدورة السابعة والستون
  * من القائمة األولية١٣٦البند 

        وحدة التفتيش املشتركة
إدارة تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتـــــصاالت يف مؤســـــسات منظومـــــة      

  املتحدة  األمم
    

  مذكرة من األمني العام    
  

تعليقــات جملــس يتــشرف األمــني العــام أن حييــل إىل أعــضاء اجلمعيــة العامــة تعليقاتــه و    
ــيش          ــر وحــدة التفت ــى تقري ــسيق عل ــين بالتن ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم الرؤســاء التنفي

ــون   ــشتركة املعن ــم     ”امل ــة األم ــصاالت يف مؤســسات منظوم ــات واالت ــا املعلوم إدارة تكنولوجي
  ).JIU/REP/2011/9 (“املتحدة

 
  

  *  A/67/50.  
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  موجز  
ــون        ــشتركة املعنـ ــيش املـ ــدة التفتـ ــر وحـ ــدف تقريـ ــات  إدار”يهـ ــا املعلومـ ة تكنولوجيـ

ــم املتحــدة    ــة األم ــصاالت يف مؤســسات منظوم ــا   “واالت ــة لتكنولوجي ــز اإلدارة الفعال  إىل تعزي
املعلومات واالتصاالت مـن خـالل التحليـل املقـارن ملختلـف أطـر وممارسـات وعمليـات إدارة                   

 بغيــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت املتبعــة يف خمتلــف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة
 توصـية هتـدف إىل   ١١ويتـضمن التقريـر   . الوقوف على أفضل املمارسات والدروس املـستفادة     

ــة األمــم املتحــدة       ــصاالت يف مؤســسات منظوم ــا املعلومــات واالت ــز أطــر إدارة تكنولوجي تعزي
مياثلـها  يتعلق بدور وتشكيل وفعالية جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت أو مـا                فيما

سسات؛ واستراتيجية املؤسـسات يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، ومـدى               يف املؤ 
تواؤمهــا مــع احتياجــات ســري العمــل والتنفيــذ؛ ودور ومــسؤوليات كــبري مــوظفي املعلومــات    

؛ وإدارة خمـاطر تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت؛ وأداء تكنولوجيـا املعلومـات             من مياثلـه   أو
  .ها؛ واالستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواالتصاالت والرقابة علي

وتعرض هذه املذكرة آراء مؤسسات منظومة األمم املتحدة بشأن التوصـيات الـواردة               
ــر ــها     . يف التقري ــيت قدمت ــشكل موحــد اســتنادا إىل اإلســهامات ال ــة ب ــد أوردت آراء املنظوم وق

ظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق،      املؤسسات األعـضاء يف جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف من     
  .اليت رحبت بالتقرير وأيدت حتليله واستنتاجاته
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  مقدمة  - أوال  
ــون        - ١ ــشتركة املعنـ ــيش املـ ــدة التفتـ ــر وحـ ــدف تقريـ ــات  ”يهـ ــا املعلومـ إدارة تكنولوجيـ

 إىل تعزيــز اإلدارة الفعالــة لتكنولوجيــا   “واالتــصاالت يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة    
لومات واالتـصاالت مـن خـالل التحليـل املقـارن ملختلـف أطـر وممارسـات وعمليـات إدارة                املع

تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت املتبعــة يف خمتلــف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة بغيــة  
 توصـية هتـدف إىل      ١١ويتـضمن التقريـر     . الوقوف على أفضل املمارسات والدروس املـستفادة      

ــز أطــر إدارة تكنولو  ــم املتحــدة     تعزي ــة األم ــصاالت يف مؤســسات منظوم ــات واالت ــا املعلوم جي
يتعلق بدور وتشكيل وفعالية جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو مـا يكافئهـا               فيما

يف املؤسسات؛ واسـتراتيجية املؤسـسات يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، ومـدى                 
نفيــذ؛ ودور ومــسؤوليات كــبري مــوظفي املعلومــات   تواؤمهــا مــع احتياجــات ســري العمــل والت  

؛ وإدارة خمــاطر تكنولوجيـا املعلومـات واالتــصاالت؛ وأداء تكنولوجيـا املعلومــات    مـن مياثلـه   أو
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواالتصاالت والرقابة عليها؛ واالستثمارات يف 

  
  تعليقات عامة  - ثانيا  

مــا يــرد يف التقريــر مــن حتليــل  إىل حــد كــبري تحــدة تؤيــد مؤســسات منظومــة األمــم امل  - ٢
ونتائج، وحتيط علمـا بـأن التقريـر يقـدم معلومـات مفيـدة ميكـن االسـتناد إليهـا كـأطر مرجعيـة                   

ــى    ــائم علـ ــج قـ ــاع هنـ ــدعو إىل اتبـ ــات”ويـ ــات  “أفـــضل املمارسـ ــا املعلومـ  يف إدارة تكنولوجيـ
ــواردة يف التقريــر أن معظــم التوصــيأن تالحــظ معظــم املؤســسات يــسر و. واالتــصاالت ات ال

قدما لكفالة تنفيذ التوصيات األخرى ذات الصلة الـواردة         وأن العمل جيري     ،نفذت بالفعل  قد
الوكـاالت كـذلك عـن تقـديرها للتعـاون الكـبري فيمـا بـني وحـدة التفتـيش                    تعرب  و. يف التقرير 

 مالحظـة أن    املشتركة ورؤساء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املؤسسات املشاركة، مع        
وحدة التفتيش املشتركة قد شاركت يف اجتماعني لشبكة تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت          

  .لدى اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق
  

  تعليقات حمددة على التوصيات  - ثالثا  
  ١التوصية     

ؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تتـألف جلنـة إدارة          ملون  ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذي    
الذين ميثلون األقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو ما يكافئها، من مديري األعمال 

يتوىل رئاسـتها مـدير تنفيـذي، يفـضل أن يكـون علـى              أن  مجيع الدوائر الرئيسية باملنظمة، و    
  .يعادلهمستوى نائب رئيس املؤسسة أو ما 
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  . املتحدة هذه التوصية وترحب هباتؤيد مؤسسات منظومة األمم  - ٣
  

  ٢التوصية     
ينبغي أن يكفـل الرؤسـاء التنفيـذيون ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة انعقـاد جلنـة إدارة                  
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو ما يكافئهـا بانتظـام وبـأكرب قـدر ممكـن مـن مـشاركة                   

سـجالت االجتماعـات،    حتفـظ   لكافيـة يف التوقيـت املناسـب و       م الوثائق ا  تقدأن  أعضائها، و 
  .من أجل االستفادة بشكل كامل من عمل اللجنة ومهمتها

  . املتحدة هذه التوصية وترحب هباتؤيد مؤسسات منظومة األمم  - ٤
  

  ٣التوصية     
ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة استعراض وتقيـيم مهـام             

أداء جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو مـا يكافئهـا علـى حنـو منـتظم، ولكـن                   و
  . فعاليتها وتيسري حتقيق حتسن هباضمانمبا ال يقل عن مرة كل ثالث سنوات، من أجل 

  . املتحدة هذه التوصية وترحب هباتؤيد مؤسسات منظومة األمم  - ٥
  

  ٤التوصية     
نفيــذيون ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن يكــون كــبري   ينبغــي أن يكفــل الرؤســاء الت 

، أو من مياثله، على مستوى رفيع مالئـم مـن املـستويات اإلداريـة العليـا                 موظفي املعلومات 
ــة، وأن    ــه املــسؤوليات والــصالحيات العام ــوافر وأن يكــون لدي ــة  تت ــه إمكاني ــصال لدي االت

  . اإلدارة التنفيذيةب
  . املتحدة هذه التوصية وترحب هباتؤيد مؤسسات منظومة األمم  - ٦
  

  ٥التوصية     
ينبغــي أن يكفــل الرؤســاء التنفيــذيون ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن جيــري إعــداد   
االستراتيجيات املؤسسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملوافقة عليها واستعراضـها         

املنظمة وأولوياهتا يف  العمل بشكل وثيق مع احتياجاتلضمان اتساقها واستكماهلا دوريا، 
  .ستثماراهتا يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتحتقق فائدة الوأن 
  .تؤيد مؤسسات منظومة األمم املتحدة هذه التوصية وترحب هبا  - ٧
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  ٦التوصية     
الرؤساء التنفيذيني  إىل  ؤسسات منظومة األمم املتحدة     ملينبغي أن تطلب اهليئات التشريعية      

وا االســتراتيجيات املؤســسية لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت علــى الــدول   أن يعرضــ
  .األعضاء إلعالمها والتماس تأييدها

وهـي تـشري إىل أن   . تؤيد مؤسسات منظومة األمم املتحدة هـذه التوصـية وترحـب هبـا           - ٨
  .هذه ممارسة مستقرة لدى معظم اهليئات التشريعية وجمالس اإلدارة لديها

  
  ٧التوصية     

ــذيون يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة    حيــرص ينبغــي أن   أن تكــونعلــى الرؤســاء التنفي
 استراتيجيات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت لـديهم متوائمـة علـى حنـو وثيـق مـع اخلطـط                    

تليب للمؤسسة أو ما يكافئها، من أجل كفالة أن املتوسطة األجل والطويلة األجل االستراتيجية 
  .وتدعمهاومهامها علومات واالتصاالت احتياجات سري العمل لدى املؤسسة تكنولوجيا امل

  .تؤيد مؤسسات منظومة األمم املتحدة هذه التوصية وترحب هبا  - ٩
  

  ٨التوصية     
ينبغــي أن ينــشئ الرؤســاء التنفيــذيون يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة آليــات لرصــد 

تـصاالت لـديها، مبـا يكفـل الرصـد املـستمر            تنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا املعلومـات واال     
الســتراتيجيات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت وخريطــة طريــق تنفيــذها، واإلجنــازات 
املستهدفة منها ومؤشرات أدائها، وإبـالغ جلنـة إدارة تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                

  . عن هذه األمور،ما يكافئها، بشكل منتظم أو
  .ومة األمم املتحدة هذه التوصية وترحب هباتؤيد مؤسسات منظ  - ١٠
  

  ٩التوصية     
ــذيون يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة اجلهــود الــيت       ينبغــي أن يعــزز الرؤســاء التنفي
يبــذلوهنا يف إطــار تتبــع تكــاليف تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف مؤســساهتم، مبــا يف  

املخصصة، وكذلك التفاصيل املتعلقـة     ذلك جمموع التكاليف السنوية املتكررة والتكاليف       
  .بعناصر التكاليف الرئيسية

وتـشري الوكـاالت    . تؤيد مؤسسات منظومة األمم املتحـدة هـذه التوصـية وترحـب هبـا               - ١١
إىل أنه توجد مبادرة ضمن شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منظومة األمم املتحـدة              
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 الوكــــاالت حلــــساب تكــــاليف تكنولوجيــــا تــــسعى إىل توحيــــد املنهجيــــة الــــيت تــــستخدمها
  .واالتصاالت املعلومات

  
  ١٠التوصية     

ينبغـــي أن يكفـــل الرؤســـاء التنفيـــذيون ملؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة أن جتـــرى        
ــا    ــتثمارات واملـــشاريع الرئيـــسية يف جمـــال تكنولوجيـ استعراضـــات مـــا بعـــد التنفيـــذ لالسـ

يات وسياسـات املنظمـة لالسـتثمار يف        املعلومات واالتصاالت على حنو يتماشـى مـع منـهج         
  .جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تؤيد مؤسسات منظومة األمم املتحدة هذه التوصية وترحب هبـا، غـري إن الكـثري منـها              - ١٢
تقتــرح إضــفاء املزيــد مــن الوضــوح بــشأن النقطــة احملــددة الــيت جيــرى عنــدها إمتــام الكــثري مــن    

ع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنطوي على عنصر تـشغيلي         أن مشاري وتالحظ  املشاريع،  
  .ضخم يتعلق بسري العمل

  
  ١١التوصية     

 بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة         ،ينبغي أن يعمل األمني العام    
عـة  شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعلى  على إضفاء التناسق    ،املعين بالتنسيق 

املـشتركة املتعلقـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت          حتديد القضايا   للمجلس عن طريق    
والتنـسيق  والتركيز عليها، وتقدمي إرشادات واضحة إىل الشبكة من أجل حتـسني التعـاون              

  .فيما بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة
اء التنفيـذيني ملنظومـة     يرحب األمـني العـام هبـذه التوصـية، بـصفته رئـيس جملـس الرؤسـ                  - ١٣

يف ســـياق هـــذه التوصـــية، أن غـــري أن الوكـــاالت تالحـــظ، . األمـــم املتحـــدة املعـــين بالتنـــسيق
 مـــن التقريـــر تـــشري إىل عـــدد مـــن الكيانـــات املـــشتركة بـــني الوكـــاالت املعنيـــة  ١٣١ الفقـــرة

ملركـز  فريق عامل مشترك بني األمم املتحـدة وا       ”بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من بينها      
تـشري إىل أن    الوكـاالت عـدم وجـود هـذا الكيـان، و          تالحـظ   و. “لكتـروين الدويل للحساب اإل  
يــشري إىل جلنــة اإلدارة للمركــز الــدويل للحــساب اإللكتــروين، وهــي ليــست التقريــر رمبــا كــان 

فريقا عامال مشتركا بني الوكاالت، ولكنها جملس إدارة املركز الـدويل للحـساب اإللكتـروين،      
  .ت سلطة أي آلية مشتركة بني الوكاالتوليست حت
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  الدورة السابعة والستون
  * من جدول األعمال القائمة األولية١٣٦البند 

        وحدة التفتيش املشتركة
يف املنظمـــات التابعـــة  عمليـــة إدارة تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت     

  ملنظومة األمم املتحدة
  

  مذكرة من األمني العام    
ــل إىل أعــ       ــأن حيي ــام ب ــشرف األمــني الع ــيش    يت ــر وحــدة التفت ــة تقري ــة العام ضاء اجلمعي

يف املنظمات التابعة ملنظومـة      عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      “املشتركة املعنون   
  ). JIU/REP/2011/9(” األمم املتحدة

 
  

  *  A/67/50. 
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عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
  يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة

  ادمن إعد

  ييشان جانغ
  نيكوالي شولكوف

  وحدة التفتيش املشتركة

  ٢٠١١ ،جنيف

  األمم املتحدة
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عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
  يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة

  من إعداد

  ييشان جانغ
  نيكوالي شولكوف

  وحدة التفتيش املشتركة
  املتحدةاألمم 
  ٢٠١١جنيف، 
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   تنفيذيموجز    

عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات التابعة ملنظومة     
  األمم املتحدة

    JIU/REP/2011/9  

  اهلدف املتوخى    
شهد العامل يف السنوات األخرية النمو السريع لتكنولوجيات املعلومات   

فقد أصبحت هذه التكنولوجيات أصالً من . لى حنو مطردواالتصاالت وأمهيتها املتزايدة ع
األصول الدينامية واالستراتيجية اليت ال غىن عنها ألي منظمة من املنظمات يف معرض 

  .سعيها إىل حتقيق رسالتها وأهدافها
فكيف ميكن تسخري القوة اليت تتسم هبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

زيادة االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل تسخرياً فعاالً؟ وكيف ميكن 
أقصى حد؟ وكيف ميكن التخفيف من املخاطر املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات 

عملية إدارة تكنولوجيا : واالتصاالت؟ وتشري مجيع هذه األسئلة إىل َمْعلم قياسي واحد هو
  .املعلومات واالتصاالت

الستعراضية هو إجراء حتليل مقاَرن لُألطر واهلدف املتوخى من الدراسة ا  
واملمارسات والعمليات املختلفة إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف شىت 
املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بقصد حتديد أفضل املمارسات والدروس املستفادة 

  .إدارة فعالةومن مث النهوض بعملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  النتائج واالستنتاجات الرئيسية    
 توصية، إحداها موجهة إىل اهليئات التشريعية للمنظمات ١١يتضمن هذا التقرير   

التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وتسع منها موجهة إىل الرؤساء التنفيذيني، وإحداها موجهة 
اء التنفيذيني يف منظومة األمم جملس الرؤسإىل األمني العام لألمم املتحدة بصفته رئيس 

  .املتحدة املعين بالتنسيق
تكنولوجيا املعلومات  إطار فعال لعملية إدارة إجيادومن رأي املفتشْين أن   

  :واالتصاالت هو أمر ينبغي أن يشمل ما يلي
  جلنة أو هيئة مناظرة لعملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي عملها

تألف من مديرين كبار من مجيع أجزاء املنظمات وجتتمع بصورة بصورة جيدة وت
  ؛)٣ و٢التوصيتان (منتظمة، وخيضع أداؤها لالستعراض بصورة دورية 

  قيادة قوية متارسها اإلدارة التنفيذية على هيكل عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات
ملعنية واالتصاالت، وُيفضل أن يكون ذلك على مستوى نائب رئيس املنظمة ا

  ؛)١التوصية (
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  تعيني كبري موظفي معلومات مناسب أو شخص مناظر يف منصب رفيع املستوى
يتوىل املسؤوليات والسلطة اإلمجالية يف هذا الشأن وتكون له إمكانية الوصول إىل 

  ؛)٤التوصية (اإلدارة التنفيذية 
 ت تكون وضع استراتيجية مؤسسية كاملة بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

متوائمة مع احتياجات وأولويات العمل لدى املنظمات، وجتعل االستثمار يف 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيقق القيمة احلقيقية املتوخاة منه، وهي 

  ؛)٧ و٥التوصيتان (استراتيجية ينبغي مراجعتها وحتديثها على حنو دوري 
 يجية  املتعلقة بتكنولوجيا إجياد آلية ذات أساس مكني لرصد تنفيذ االسترات

 ؛)٨التوصية (املعلومات واالتصاالت 
  تعزيز اجلهود الرامية إىل تتّبع تكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

املنظمات وإجراء استعراضات الحقة لالضطالع باالستثمارات الكبرية يف جمال 
قيق فعالية التكاليف هذه التكنولوجيا بغية تيسري صنع القرارات االستراتيجي وحت

  ).١٠ و٩التوصيتان (واملساءلة والشفافية 
  توصيات مقدمة لكي تنظر فيها األجهزة التشريعية    
  ٦التوصية     

ينبغي أن تطلب اهليئات التشريعية للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة إىل   
نولوجيا املعلومات الرؤساء التنفيذيني تقدمي االستراتيجيات املؤسسية املتعلقة بتك

  .واالتصاالت إىل الدول األعضاء لإلحاطة هبا علماً ولدعمها
توصية مقدمة لكي ينظر فيها جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين     

  )جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق(بالتنسيق 
  ١١التوصية     

جملس الرؤساء التنفيذيني تحدة، بصفته رئيس ينبغي قيام األمني العام لألمم امل  
، بترشيد شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة جمللس الرؤساء املعين بالتنسيق

 عن طريق حتديد القضايا املشتركة املتعلقة بتكنولوجيا التنفيذيني املعين بالتنسيق
 إىل الشبكة من أجل املعلومات واالتصاالت والتركيز عليها، وتقدمي توجيه واضح

  .حتسني التعاون والتنسيق فيما بني املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ............................................................................موجز تنفيذي     
  ٨  ١٣- ١  ....................................................................مقدمة  -  أوالً  

املعلومات األساسية املتعلقة بالدراسة االستعراضية وأهداف الدراسة   -ألف     
  ٨  ١٣- ١  ......................................بعة فيهاونطاقها واملنهجية املت

  ١١  ٧٣-١٤  ...............................عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -  ثانياً  
  ١١  ١٦-١٤  ...............تعريف عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -  ألف     
  ١٢  ٢٢-١٧  .................أمهية عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -   باء     
  ١٤  ٢٨-٢٣   إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاهلياكل واُألطر األساسية لعملية  -  جيم     
  ١٥  ٥٨-٢٩  .......................جلان إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -  دال     
  ١٦  ٣٧-٣٣  ...........تكوين جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  - ١         
  ١٨  ٤٠-٣٨  .............قيادة جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  - ٢         
  ١٩  ٤٤-٤١  ...... جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاختصاصات  - ٣         
  ٢٠  ٥٨-٤٥  ............فعالية جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  - ٤         
  ٢١  ٧٣-٥٩  ............................................كبري موظفي املعلومات  -   هاء     

  ٢٩  ٩٤-٧٤  ..............................................................االستراتيجية  -  ثالثاً  
هـــــا إعـــــداد اســـــتراتيجية تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتـــــصاالت وإقرار      - ألف     

  ٢٩  ٨٥-٧٧  ..................................................بانتظام وحتديثها
ــع اخلطــط        -  باء      ــصاالت م ــات واالت ــا املعلوم ــتراتيجية تكنولوجي ــة اس مواءم

  ٣٢  ٨٩- ٨٦  ..........................................االستراتيجية للمنظمة
  ٣٣  ٩٤-٩٠  ...........تنفيذ ورصد استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -  جيم     

  ٣٥  ١٢٩-٩٥  ...........علومات واالتصاالتاملوارد والقضايا األخرى املتعلقة بتكنولوجيا امل  -  رابعاً  
  ٣٥  ١٠١-٩٥  ...................شفافية تكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -  ألف     
  ٣٧  ١٠٧- ١٠٢  ..............االستثمارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -   باء     
  ٣٩  ١١٦- ١٠٨  ................أداء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرقابة عليها  -  جيم     
  ٤٠  ١٢١- ١١٧  .............املخاطر املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإدارة   -  دال     
  ٤٢  ١٢٦- ١٢٢  ..........................................أمن تكنولوجيا املعلومات  -   هاء     
  ٤٣  ١٢٩- ١٢٧  رة على العمل بعد األعطال الكربىاستمرارية األعمال واستعادة القد  -  واو     
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  ٤٤  ١٣٤- ١٣٠  ......االتالتعاون على نطاق املنظومة بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتص  -  خامساً  
  املرفقات

جلان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو اهليئات املناظرة هلا، يف املنظمات التابعة ملنظومة   -  األول  
  ٤٦  ..............................................................................املتحدة  األمم

االستراتيجيات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم   -  الثاين  
  ٤٧  ...................................................................................املتحدة

  ٤٨  ............كبريو موظفي املعلومات، أو مْن يناظرهم، يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة  -  لثالثا  
استعراض عام لإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش   -  الرابع  

  ٥٣  ..................................................................................املشتركة
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  مقدمة  - أوالً  

اسة االستعراضية وأهداف الدراسة ونطاقها املعلومات األساسية املتعلقة بالدر  -ألف  
  واملنهجية املتبعة فيها

، دراسة ٢٠١١أجرت وحدة التفتيش املشتركة، كجزء من برنامج عملها لعام   - ١
إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم " استعراضية بعنوان 

ت أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة، وقد أجرهتا حظيت بدعم من حنو عشر منظما" املتحدة
  .الوحدة استجابةً القتراح من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ومل تُُجر حىت اآلن أي دارسة استعراضية على نطاق املنظومة لعملية إدارة تكنولوجيا   - ٢
ن وحدة التفتيش بيد أ. املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدةاملعلومات واالتصاالت يف 

تناوال بإجياز موضوع عملية إدارة تكنولوجيا  )١( تقريرين٢٠٠٨املشتركة قد أصدرت يف عام 
وقد أكد هذان التقريران على أمهية اإلدارة الفعالة لتكنولوجيا . املعلومات واالتصاالت

علومات املعلومات واالتصاالت باعتبارها عامالً حاسم األمهية لنجاح عمليات تكنولوجيا امل
وسلطت هذه التقارير األضواء أيضاً على أن إدارة . واالتصاالت يف أي منظمة من املنظمات

التابعة ملنظومة األمم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي قضية ذات أمهية بالغة للمنظمات 
  .، وهي قضية تستحق مزيداً من الدراسةاملتحدة

االستثمار يف تكنولوجيا "  يف تقريره املعنون وقد ذكر األمني العام لألمم املتحدة  - ٣
حتقيق إدارة فعالة لتكنولوجيا " أن ) A/62/502" (تقرير مرحلي: املعلومات واالتصاالت

  .)٢(املعلومات واالتصاالت يف منظمة ضخمة ومعقدة وموزعة جغرافياً، يشكل حتدياً كبرياً
ل مقاَرن لُألطر واملمارسات واهلدف من هذه الدراسة االستعراضية هو إجراء حتلي  - ٤

املنظمات التابعة ملنظومة والعمليات املختلفة إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف شىت 
 بقصد حتديد أفضل املمارسات والدروس املستفادة ومن مث النهوض بعملية إدارة األمم املتحدة

ت اجلوانب الرئيسية اليت جرى النظر وقد اشتمل. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إدارةً فعالةً
فيها على اهلياكل القائمة املتعلقة بإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وتنفيذ استراتيجية 
املنظمة املعنية فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ واملواءمة االستراتيجية هلذه 

__________ 
استعراض خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف "، املعنونة JIU/REP/2008/5انظر الوثيقة  )١(

استعراض إدارة املواقع الشبكية " املعنونة JIU/REP/2008/6، والوثيقة "مؤسسات منظومة األمم املتحدة
 إدارة املعلومات يف " املعنونة JIU/REP/2002/9 الوثيقة ، وكذلك"ملؤسسات منظومة األمم املتحدة باإلنترنت

 ".إدارة نظم املعلومات :مؤسسات منظومة األمم املتحدة
 .٢، الفقرة A/62/502الوثيقة  )٢(
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 به املنظمة؛ وعملية اإلدارة وصنع القرارات التكنولوجيا مع أهداف ووالية العمل الذي تقوم
فيما يتعلق مبوارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستثمار يف هذه التكنولوجيا؛ وأداء 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارة املخاطر املتصلة هبا، مبا يف ذلك أمن هذه التكنولوجيا 

وباإلضافة .  العمل بعد األعطال الكربى اخلاصة هباواستمرارية األعمال واستعادة القدرة على
إىل عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل املنظمات املعنية، فإن هذه الدراسة 
االستعراضية قد حبثت أيضاً عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى منظومة 

عاون فيما بني املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة يف األمم املتحدة، وال سيما التنسيق والت
شبكة تكنولوجيا املعلومات جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثالً عن طريق 

  . وجلنته اإلدارية الرفيعة املستوىواالتصاالت التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق
 على النحو املناسب، عند إعداد هذا التقرير، املعايري وقد أخذ املفتشان يف االعتبار  - ٥

واملنهجيات املقبولة دولياً فيما يتعلق بعملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت تعترب 
أهداف الرقابة املتعلقة بتكنولوجيا ‘أفضل املمارسات لدى قطاعات النشاط يف هذا الصدد، مثل 

رابطة مراجعة حسابات نظم املعلومات ‘، اليت وضعتها ‘املتصلة هبااملعلومات والتكنولوجيات 
مكتبة البنية ‘وهو املعهد التابع هلذه الرابطة، و‘ معهد إدارة تكنولوجيا املعلومات‘و‘ وضبطها

املتحدة،  اليت استحدثتها حكومة اململكة‘ األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 للمنظمة ٢٧٠٠٠ و٢٠٠٠٠املعياران ‘، و)Prince2 methodologies(‘ ٢منهجيات برينس‘و

- ٣٨٥٠٠املتعلقان بأمن تكنولوجيا املعلومات، فضالً عن املعيار ‘ الدولية لتوحيد املقاييس
 للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس وللجنة الكهربائية التقنية الدولية املتعلق باإلدارة ٢٠٠٨

  .املؤسسية لتكنولوجيا املعلومات
ووفقاً للمعايري واملبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش املشتركة وإلجراءات عملها   - ٦

الداخلية، مشلت املنهجية املستخدمة يف إعداد هذا التقرير إجراء استعراض أويل، واستبيانات، 
وقد أُجريت مقابالت يف جنيف ونيويورك وباريس وروما وفيينا . ومقابالت، وحتليل متعمق

ن العاصمة مع مسؤولني من معظم املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة وواشنط
وُسعي إىل إجراء مشاورات وحوار . جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيقوكذلك مع أمانة 

مع مجيع األطراف الرئيسية صاحبة املصلحة، مبن يف ذلك مديرون كبار ومديرون تنفيذيون، 
وجيا االتصاالت واملعلومات، ومستعِملون فضالً عن مسؤولني عن ومسؤولون عن تكنول

  .الرقابة
وشارك أيضاً الفريق املعين بالتقرير، بناء على دعوة موجهة إليه، يف الدورتني السادسة   - ٧

الرؤساء التنفيذيني  شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة جمللسعشرة والسابعة عشرة ل
، على التوايل، ٢٠١١ أكتوبر/أبريل وتشرين األول/، اللتني ُعقدتا يف نيساناملعين بالتنسيق

  .وناقش مع املشاركني قضايا رئيسية تتعلق بعملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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وجرى أيضاً التشاور مع منظمات دولية ومؤسسات مالية أخرى، مثل االحتاد   - ٨
 الزراعية، وصندوق النقد الدويل، واملنظمة الدولية للهجرة، األورويب، والصندوق الدويل للتنمية

ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، والبنك 
ونظراً إىل الطائفة الواسعة من القضايا اليت جرى تناوهلا، مل يكن من املمكن إجراء . الدويل

. قضايا يف كل منظمة من املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدةاستعراض متعمق جلميع هذه ال
ولذلك، فإن اهلدف الوحيد من اإلشارة إىل املنظمات املعنية يف سياقات خاصة هو إيراد أمثلة 

  .فقط
وأخرياً، صدرت عن مراجعي احلسابات الداخلني واخلارجيني للمنظمات التابعة   - ٩

 التقييم التابعة هلذه املنظمات تقارير شىت تتناول عملية إدارة ملنظومة األمم املتحدة وعن مكاتب
وهذه التقارير، هي واملناقشات اجلارية والنقاش الدائر على . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 بشأن جمللس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق التابعة اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوىمستوى 
  .لة قد أُخذت يف احلسبان أيضاً يف السياق املناسبالقضايا ذات الص

وعلى النحو املعتاد، الُتمست تعليقات بشأن مشروع التقرير من املنظمات املشاركة   -١٠
  .وأُخذت هذه التعليقات يف احلسبان يف التقرير النهائي

ة  من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، ُوضعت الصيغ٢-١١ووفقاً للمادة   -١١
النهائية هلذا التقرير بعد التشاور فيما بني املفتشني من أجل اختبار استنتاجاته وتوصياته يف ضوء 

  .احلكمة اجلماعية للوحدة
ولتسهيل تناول هذا التقرير وتنفيذ توصياته ورصدها، بني اجلدول الوارد يف املرفق   -١٢

وحيدد .  أجل اختاذ إجراء أو للعلم بهالرابع ما إذا كان التقرير مقدماً إىل املنظمات املعنية من
اجلدول التوصيات املتصلة بكل منظمة من املنظمات، وما إذا كانت هذه التوصيات تتطلب 

  .قراراً من اهليئة التشريعية للمنظمة املعنية أو تتطلب أن يتخذ الرئيس التنفيذي إجراًء بشأهنا
ملساعدة يف إعداد هذا التقرير، ويعرب املفتشان عن تقديرمها لكل من قدم إليهما ا  -١٣

  .وخاصة من شاركوا يف املقابالت وقدموا طواعية ما لديهم من معرفة وخربة فنية
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  عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -ثانياً  

  تعريف عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -ألف  
االتصاالت هي نظام فرعي وجزء تكنولوجيا املعلومات و) حوكمة(عملية إدارة   -١٤
عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي "و. )٣(يتجزأ من حوكمة الشركات ال

مسؤولية املديرين التنفيذيني وجملس اإلدارة وهي تتألف من قيادة هذه العملية واهلياكل التنظيمية 
 يف املنظمة إىل دعم والعمليات اليت تكفل أن تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  .)٤("استراتيجيات املنظمة وأهدافها وإىل التوّسع فيهما
املفهوم جيمع : ومتشياً مع هذا التعريف، ذكر األمني العام، يف تقرير حديث، ما يلي  -١٥

 املبادئ والعمليات املرتبطة بصنع القرار يف بنيالواسع إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
. من هياكل تنظيميةصنع القرار وجيا املعلومات واالتصاالت وما يرتكز عليه جمال تكنول

تخذ القرارات، ومن يساهم ويوّضح اإلطار اإلداري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كيف ُت
 وكيف جيري تنسيق أنشطة تكنولوجيا املعلومات يتحمل املسؤولية،يف اختاذها، وَمن 

اضطالَع أصحاب املصلحة الرئيسيني هذا اإلطار عامة، ويكفُل واالتصاالت داخل األمانة ال
 إدارة أنشطة املنظمة ومواردها يف جمال تكنولوجيا لتوجيهباألدوار واملسؤوليات املالئمة 

  .)٥( وفعاالًاً واضحتوجيهاًاملعلومات واالتصاالت 
، فإن ‘وجيات املتصلة هباأهداف الرقابة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتكنول‘ومتشياً مع   -١٦

إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي احملور املوجِّه للمساعي املتعلقة هبذه التكنولوجيا 
التواؤم مع والية وأهداف ‘ ١‘: والذي يكفل أن يليب أداء هذه التكنولوجيا األهداف التالية

ن زيادة الفوائد إىل أقصى حد؛ متكني املنظمة من استغالل الفرص وم‘ ٢‘املنظمة وحتقيقهما؛ و

__________ 
 من ٣-٦-١تكنولوجيا املعلومات يف الفقرة ) حوكمة(تعرف املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس عملية إدارة  )٣(

املتعلق باإلدارة املؤسسية لتكنولوجيا املعلومات بأهنا ) ISO/IEC 38500-2008 (٢٠٠٨-٣٨٥٠٠معيارها 
. النظام الذي يكون يف ظله االستعمال احلايل واملستقبلي لتكنولوجيا املعلومات موجهاً وخاضعاً للرقابة

نظمة وتنطوي اإلدارة املؤسسية لتكنولوجيا املعلومات على تقييم وتوجيه استعمال هذه التكنولوجيا لدعم امل
وهي تشمل االستراتيجية والسياسات املتعلقة باستعمال . املعنية ورصد هذا االستعمال مبا حيقق اخلطط

 .تكنولوجيا املعلومات يف سياق منظمة معنية
: املتاح على املوقع، ,ITGI, Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition, 2003, pp. 6-11: انظر )٤(

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/Documents/BoardBriefing/26904_Board_Briefing_ 

final.pdf. 
 .٢٤، الفقرة A/65/491الوثيقة  )٥(
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اإلدارة ‘ ٤‘استعمال موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استعماالً يتسم باملسؤولية؛ و‘ ٣‘و
  .)٦(املناسبة للمخاطر املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  أمهية عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -باء  
نوات األخرية منواً سريعاً وأمهية متزايدة لتكنولوجيا املعلومات شهد العامل يف الس  -١٧

ومن الصعب تصور وجود منظمة تعمل بنجاح يف القرن احلادي والعشرين دون . واالتصاالت
  .وجود بنية أساسية قوية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

اضي من جمرد مهمة وقد تطور دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خالل العقد امل  -١٨
وقد أصبحت هذه . خلفية داعمة لتصبح مهمة رئيسية وقوة متكينية دافعة للمنظمات

التكنولوجيا أصالً من األصول الدينامية واالستراتيجية اليت متكّن املنظمة من حتقيق رسالتها 
علومات وال بد من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلدارة العمليات وامل. وأهدافها بنجاح

ومن مث أصبحت املنظمات معتمدة . واملعارف الضرورية لتحقيق ودعم والية املنظمة وأهدافها
  .بدرجة متزايدة على بنية أساسية من تكنولوجيا املعلومات تؤدي عملها بنجاح

ويف الوقت نفسه، منت النفقات والتكاليف املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   -١٩
فالتكاليف الكلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف . به خالل السنوات املاضيةمنواً ُيعتد 

 يف املائة من امليزانية ١٣ و٢املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة قد تراوحت تقريباً بني حنو 
، وبلغ إنفاق معظم املنظمات على تكنولوجيا ٢٠١٠ و٢٠٠٩للمنظمات املعنية خالل عامي 

وال يدخل ضمن . )٧( يف املائة من امليزانية السنوية الكلية٧ إىل ٤ات واالتصاالت حنو املعلوم
هذه التكاليف اإلنفاق على مبادرات ومشاريع حمددة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

، هي، كما رأت بعض املنظمات، قد تكون يف ‘نظم ختطيط موارد املؤسسة‘واالتصاالت، مثل 
. لسنوية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لدى املنظمات املعنيةمثل حجم امليزانيات ا

وكانت التكاليف الكلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى االحتاد الدويل لالتصاالت تبلغ 
، بينما كانت يف مفوضية األمم املتحدة ٢٠٠٩/٢٠١٠ يف املائة من امليزانية يف الفترة ٣حنو 

.  على التوايل٢٠١٠ و٢٠٠٩ يف املائة يف عامي ٤ و٣ تبلغ ما بني السامية لشؤون الالجئني
 يف املائة من ميزانيته على تكنولوجيا املعلومات ٢وأنفق صندوق األمم املتحدة للسكان حنو 

 يف ٧واالتصاالت خالل هذه الفترة، يف حني أن منظمة الطريان املدين الدويل قد أنفقت حنو 
__________ 

املتصلة  أهداف الرقابة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيات‘ومات بشأن لالطالع على مزيد من املعل )٦(
 .http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Pages/Overview.aspx :، انظر املوقع)COBIT(‘ هبا

 تقدمي صورة عامة واألرقام املبينة هي جماميع هتدف إىل. تستند هذه املعلومات إىل الردود املقدمة يف االستبيان )٧(
وهي ال تسمح باخلروج باستنتاجات حمددة فيما يتعلق باملنظمات املعنية، بالنظر إىل االختالف . للوضع القائم

 .يف واليات هذه املنظمات وهياكلها وأنشطتها وعملياهتا
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من ميزانيتها السنوية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) دي مليون دوالر كن٢,٧(املائة 
، على الرغم من أن تسعة مشاريع يف جمال تكنولوجيا املعلومات ٢٠١٠- ٢٠٠٩يف الفترة 

 ٢٠٠٩ دوالر كندي يف عام ٦٤٠ ٠٠٠واالتصاالت قد ُمولت عن طريق أموال إضافية بلغت 
 يف ٣,٤العاملية لألرصاد اجلوية حنو املنظمة وأنفقت . ٢٠١٠ مليون دوالر كندي يف عام ٢,٥و

املعايري احملاسبية من ميزانيتها السنوية على تنفيذ برنامج )  مليون دوالر فرنك سويسري٢,٩(املائة 
  .٢٠١١-٢٠٠٨ خالل الفترة الدولية للقطاع العام

أن تضفي وتشكل عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامالً هاماً يؤدي إىل   -٢٠
التابعة ملركز ‘ سلُون‘وقد أجرت مدرسة . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قيمة على العمل

إدارة حبوث نظم املعلومات يف معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا، دراسة بشأن عملية إدارة 
 مؤسسة أعمال يف أكثر ٣٠٠وتناولت الدراسة أكثر من . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 بلداً وخلصت إىل حدوث قيمة يف العمل املتصل بتكنولوجيا املعلومات نتجت مباشرةً ٢٠من 
وأشار هذا البحث إىل أن الشركات . عن إدارة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات إدارة فعالة

 يف املائة ٢٠اليت لديها إدارة جيدة بدرجة أكرب لتكنولوجيا املعلومات حتقق أرباحاً أعلى بنسبة 
األقل عن مثيلتها لدى الشركات اليت لديها إدارة رديئة هلذه التكنولوجيا، وذلك يف ظل على 

  .)٨(وجود أهداف استراتيجية واحدة
وتشكل اإلدارة الفعالة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامالً حاسم األمهية لتطبيق   -٢١

جيا املعلومات واالتصاالت هذه التكنولوجيا بنجاح يف أي منظمة؛ فهي تكفل أن تكون تكنولو
وحتقيقاً هلذه الغاية، . لدى املنظمة متوائمة مع استراتيجيات هذه املنظمة ووالياهتا وداعمةً هلما

ينبغي أن تكفل آلية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تكون عملية صنع القرارات 
هتا مدفوعةً بنشاط عمل املنظمة بغية املتعلقة بوجهة هذه التكنولوجيا وباستراتيجيتها واستثمارا

. التمكني من حتقيق املواءمة الدقيقة بني هذه التكنولوجيا واالحتياجات املتعلقة بعمل املنظمة
وينبغي أيضاً يف هيكل وعمليات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يكفال تلبية األولويات 

ما يشكل يف كثري من األحيان حتدياً يف واالحتياجات الشاملة على مستوى املنظمة ككل، وهو 
املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة اليت قامت بإضفاء الطابع االحتادي والالمركزي على 
البَِنى األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما يالزمها من عمليات ختصيص ملوارد هذه 

  .التكنولوجيا
الفعالة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتسني التنسيق وُتسهم أيضاً عملية اإلدارة   -٢٢

وأخرياً، فإن وجود هيكل فعال . واالتساق فيما يتعلق مبستويات األمن املتعلقة هبذه التكنولوجيا
لعملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إمنا ييّسر إجياد وعي مالئم باألمهية االستراتيجية 

__________ 
 ;Peter Weill and Jeanne W. Ross, IT Governance, Harvard Business School Press, 2004, p. VIII:انظر )٨(

the research covered the period 1999-2003. 
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 لدى املديرين واملوظفني، كما أنه يعزز هذه التكنولوجيا بوصفها أداة استراتيجية هلذه التكنولوجيا
  .وعامالً ميكّن من زيادة فعالية وكفاءة املنظمة وييّسر عملية إدارة التغيري

  اهلياكل واُألطر األساسية لعملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -جيم  
واحد لعملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال توجد صيغة واحدة أو هيكل   -٢٣

ومع ذلك، توجد عناصر مشتركة متفق . يالئمان مجيع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة
  .عليها تشكل اهليكل األساسي إلطارٍ لعملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

هي  ما: ة رئيسية ثالث أسئلة حساسة هيوعملية إدارة هذه التكنولوجيا تتناول بصور  -٢٤
القرارات اليت جيب اختاذها لضمان اإلدارة املالئمة واالستعمال املالئم؟ وَمن الذين ينبغي أن 

  يتخذ هذه القرارات؟ وكيف سيجري تنفيذ هذه القرارات ورصدها؟
تألف من والعنصر احملوري هنا هو جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات أو هيئة مناظرة ت  -٢٥

مديرين تنفيذيني يقدمون اإلرشاد والتوجيه اإلمجاليني بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وكثرياً ما حتظى هذه اللجنة أو هذا اجمللس بالدعم من جلنة تقنية تقدم . على صعيد املنظمة ككل

وكذلك لدى . )٩(ويوجد أيضاً لدى منظمات األمم املتحدة. املشورة التقنية والدعم التقين
املنظمة اليت تتبعها مكاتب إقليمية وميدانية جلان حملية لتكنولوجيا املعلومات تعمل يف إطار 

  .أو يف إطار مكاتبها اإلقليمية والقطرية/اإلدارات املوضوعية للمنظمة و
ويوجد أيضاً لدى معظم املنظمات فريق عامل أو عدة أفرقة عاملة أو فرقة عمل واحدة   -٢٦

ق عمل فيما يتعلق بربامج رئيسية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منها أو عدة فر
وأخرياً، فباإلضافة إىل . )١٠(مثالً األفرقة العامة لكل برنامج من الربامج االستراتيجية الثالثة

اهليئات الدائمة املعنية بإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ُتنشأ هياكل إدارة منفصلة 
نظام ختطيط ‘صصة من أجل املشاريع الكبرية احلجم والشاملة لعدة قطاعات، مثل تنفيذ وخم

، وهي قد تضم جلاناً توجيهية وأفرقة مشاريع وأفرقة عاملة وِفَرق عمل على ‘موارد املؤسسة
  .مستويات خمتلفة، حسب الوضع

__________ 
ويف ) األونكتاد(تتسم هياكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  )٩(

م ، ومكتب األم)موئل األمم املتحدة(برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
املتحدة يف فيينا، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستراتيجية الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن بأنه حيكمها إطار إدارة 
م املتحدة واللذان وضعها مكتب تكنولوجيا املعلومات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعمول هبما يف األم

 .واالتصاالت باألمانة العامة لألمم املتحدة
 .إدارة املعارف، وإدارة املوارد، وإدارة البنية األساسية: هذه الربامج هي )١٠(
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ملنظمة جزءاً وتشكل االستراتيجية املؤسسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت با  -٢٧
وفضالً عن ذلك، فإن . يتجزأ من عملية اإلدارة األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال

كبري موظفي املعلومات أو كبري موظفي التكنولوجيا أو رئيس إدارة تكنولوجيا املعلومات 
ملنظمة واالتصاالت وهو املوظف األعلى املسؤول عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ا

والذي يكون كبري موظفي املعلومات أو الشخص املناظر له مسؤوالً أمامه، هو والدول األعضاء 
يف اهليئات التشريعية، أي فيما يتعلق بالبت يف املوارد املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

نظمة فيما خيص أو بتخصيص هذه املوارد هلا عن طريق عملية إعداد امليزانية الربناجمية للم
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يؤديان دوراً هاماً يف إدارة تكنولوجيا املعلومات 

  .واالتصاالت باملنظمة
ومع اختالف هياكل وواليات املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، فإن هياكل   -٢٨

ه التكنولوجيا أو اهليئات إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك جلان إدارة هذ
  .املناظرة هلا، ختتلف فيما بني املنظمات

  جلان إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -دال  
يوجد لدى األغلبية العظمى من املنظمات جلنة أو هيئة مناظرة إلدارة تكنولوجيا   -٢٩

وبرنامج األمم املتحدة ويف معظم املنظمات، مبا يف ذلك األمم املتحدة . املعلومات واالتصاالت
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
وبرنامج األغذية العاملي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، فإن جلنة أدارة تكنولوجيا املعلومات 

رة العليا واإلدارة التنفيذية واالتصاالت هي هيئة مستقلة تتكون من موظفني على مستويي اإلدا
وال يوجد لدى بعض املنظمات، مثل منظمة . )١١(متثل مجيع أجزاء املنظمة ويرأسها مدير تنفيذي

، جلان مستقلة إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إذ تقوم )إيكاو(الطريان املدين الدويل 
تعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باألحرى جلان اإلدارة القائمة لديها بتناول املسائل امل

ويف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية . باإلضافة إىل قضايا تنظيمية وإدارية أخرى
، بتقدمي ٢٠١٠فرباير /، تقوم جلنة التغيري والتجديد التنظيمي، اليت أُنشئت يف شباط)اليونيدو(

__________ 
ت يوجد لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدما )١١(

تكنولوجيا املعلومات املشاريع، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وجامعة األمم املتحدة آلية فريدة إلدارة 
واالتصاالت، ووفقاً هلا فإن مجيع الوكاالت املستخِدمة لنظام أطلس أعضاء يف فريق إدارة نظام أطلس املشترك 

ضايا املشتركة املتصلة بنظام أطلس، وهو وجيتمع هذا الفريق بصفة منتظمة الستعراض الق. بني الوكاالت
يشكل جانباً هاماً يف الوكاالت اليت جيري فيها تصعيد القضايا االستراتيجية اليت تؤثر على الوكاالت 
املستخِدمة لنظام أطلس إىل فريق الرعاية التنفيذي الذي يضم األمناء العامني املساعدين للوكاالت الثالث 

ي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم وه(املستخدمة لنظام أطلس 
 ).املتحدة خلدمات املشاريع
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ع االلتزامات املتصلة بالتغيري يف املنظمة، مبا يف التوجيه والرقابة االستراتيجيني فيما يتعلق جبمي
  .ذلك مجيع القضايا وأُطر اإلدارة واالتصاالت واملعلومات

وأهم دور ووظيفة تؤديهما جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتمثالن يف   -٣٠
 اللجنة حمفالً وتتيح. ضمان مواءمة هذه التكنولوجيا مع احتياجات العمل لدى املنظمة املعنية

وآلية ميكن بواسطتهما ملديري أنشطة العمل األخرى من مجيع أجزاء املنظمة أن جيتمعوا ملناقشة 
املتطلبات واالحتياجات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على صعيد املنظمة؛ ولذلك 

 وتكتسب هذه املهمة .تعمل اللجنة كآلية للتوفيق بني األولويات املتنافسة على هذا املستوى
أمهية خاصة بالنظر إىل أن األغلبية العظمى من املنظمات لديها هياكل قوية إلدارة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت تتسم بالالمركزية وبالطابع االحتادي، إذ تكون الوحدات املختلفة 

اإلقليمية والقطرية موجودة يف اإلدارات والربامج الرئيسية هلذه املنظمات وكذلك يف املكاتب 
وإذا مل توجد هيئة مركزية إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . التابعة هلذه املنظمات

تتناول القضايا الشاملة على مستوى املنظمة، تواجه املنظمات خطر وجود هياكل إلدارة 
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتسم بالتجزؤ وعدم الكفاءة وعدم الفعالية

ووقْت إجراء هذه الدراسة االستعراضية، كانت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   -٣١
يف طور إصالح هياكل إدارة ) اليونسكو(، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )الفاو(

 ويف هذا السياق، استعرضت املنظمات أيضاً تكوين. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديهما
واختصاصات اللجان أو اهليئات املناظرة إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها، ومل 
تقم بعض اإلدارات بعد بإنشاء جلان إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة هبا أو أن 

قب ويقوم حالياً برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ع. هذه اللجان مل تكن تعمل بكامل طاقتها
مراجعة هليكل إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديه، بتنقيح اختصاصات هيئته املعنية 

  .بإدارة هذه التكنولوجيا، وهي جملس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 .)١٢(ينبغي للرئيسْين التنفيذيْين ملنظميت الفاوولذلك فإن من رأي املفتشْين أنه   -٣٢

ن تأخري ال موجب له إنشاء جلاهنما أو هيئاهتما املناظرة إلدارة واليونسكو أن يكفال دو
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وضمان أن تعمل هذه اللجان أو اهليئات بغية اإلفادة 

  .الكاملة من هذه التكنولوجيا يف دعم واليات وأهداف املنظمتني

  تكوين جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -١  
وختتلف . عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي مسؤولية اإلدارة العليا  -٣٣

املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة فيما بينها من حيث تكوين ورئاسة اللجان واهليئات املناظرة 
__________ 

 على اإلطار اجلديد إلدارة تكنولوجيا املعلومات وتنظيم ٢٠١١يوليه / متوز١٨وافق املدير العام للفاو يف  )١٢(
 .٢٠١١سبتمرب /املعرفة، وُنفّذ هذا اإلطار يف أيلول
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وعادة ما تشتمل العضوية على مديري أنشطة . إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها
العمل األخرى على املستويات املختلفة من شىت أجزاء املنظمة، مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية 

ويرأس اللجنة مدير تنفيذي، يكون أحياناً هو نائب الرئيسي التنفيذي . والقطرية، حسب احلالة
  . للمنظمة، ويكون يف حاالت أخرى هو مدير شؤون اإلدارة أو َمْن يعادله

موظفي املعلومات أو رئيس دائرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما أن كبري   -٣٤
يكون ممثالً يف جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بوصفه عضواً يعمل حبكم منصبه 

وهذا يكفل أن يكون باستطاعة كبري موظفي املعلومات تقدمي الدعم . )١٣(أو بوصفه أمني اللجنة
عمال اللجنة؛ كما أنه يكفل أن يكون كبري موظفي املعلومات على علم اإلداري والتقين لتيسري أ
  .مبناقشات اللجنة وقراراهتا

وقد الحظ املفتشان أن تكوين هذه اللجان يف بعض املنظمات ال يكفل متثيالً كافياً   -٣٥
ملديري أنشطة العمل األخرى من مجيع أجزاء املنظمة، ومن بينهم مديرون من اإلدارات 

ج املوضوعية املختلفة يف املقر ويف املكاتب اإلقليمية والقطرية يف حالة املنظمات اليت لديها والربام
وَعِلم املفتشان أيضاً أن أعضاء هذه اللجان ليسوا يف مجيع املنظمات مديرين . وجود ميداين قوي

  . من املستوى املالئم باإلدارة العليا
 أن يكون مجيع أو على األقل معظم املديرين غةومن رأي املفتشْين أن من األمهية البال  -٣٦

الرئيسيني ألنشطة العمل من مجيع الدوائر الرئيسية للمنظمة، مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية 
والقطرية، حسب ا حلالة، ممثلني يف هيئة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باملنظمة، 

 إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بغية ضمان إجياد جلنة أو هيئة مناِظرة فعالة
باعتبارها حمفالً يستطيع فيه مديرو أنشطة العمل األخرى إجراء مناقشات وتقدمي توجيه 

  .وإرشاد بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى املنظمة
وفضالً عن ذلك، ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة مديري أنشطة عمل على املستوى   -٣٧

إذ ميكن عندئذ فقط . املناسب يف اإلدارة العليا، ويفضل أن يكونوا على أعلى مستوى يف اإلدارة
أن ميثلوا إداراهتم وبراجمهم على حنو مالئم، وتكون لديهم السلطة الالزمة للتعبري يف اللجنة عن 

ت، مما احتياجات ومتطلبات هذه اإلدارات والربامج يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
ميكِّن اللجنة من العمل كمحفل للمناقشة ولصنع القرارات بشأن املسائل املتعلقة بتكنولوجيا 

__________ 
ففي األمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون : مارسات املعمول هبا يف املنظماتختتلف امل )١٣(

الالجئني، على سبيل املثال، يكون كبري موظفي املعلومات عضواً حبكم منصبه يف اللجنة التنفيذية لتكنولوجيا 
وضية السامية لشؤون الالجئني، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باملفاملعلومات واالتصاالت وجملس إدارة 

على التوايل؛ ويف برنامج األغذية العاملي، فإن كبري موظفي املعلومات عضو يف اللجنة التوجيهية لنظم معلومات 
اإلدارة؛ يف حني أن كبري موظفي املعلومات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يؤدي دور أمني جملس تكنولوجيا 

 .الربنامجاملعلومات واالتصاالت ب
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املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك التوفيق بني األولويات واملتطلبات واالحتياجات املتنافسة يف 
 أنشطة العمل وهذا من شأنه أيضاً أن يكفل بقاء مجيع مديري. هذا اجملال على مستوى املنظمة

األخرى على علم بأحدث التطورات بانتظام بشأن قضايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وكذلك بشأن متطلبات هذه التكنولوجيا وحالة املبادرات واالستثمارات الرئيسية املتعلقة 

  .بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمة

  ومات واالتصاالتقيادة جلنة إدارة تكنولوجيا املعل  -٢  
املفتشان أنه ينبغي أن يترأس جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مدير يعتقد   -٣٨

تنفيذي، ُيفضَّل أن يكون نائباً للرئيس التنفيذي للمنظمة أو مدير تنفيذي له وضع مماثل من 
تنفيذية وآراؤها يف فهذا يكفل أن ُتؤخذ إسهامات اإلدارة ال. حيث الرتبة أو املهمة أو السلطة

االعتبار يف مناقشات هذه اهليئة ويف أعماهلا، كما يكفل يف الوقت نفسه أن تظل اإلدارة 
. التنفيذية على علمٍ بأعمال اللجنة ومناقشاهتا وقراراهتا ومبا يستجد يف هذا الشأن بصورة دورية

ظيمية بالقيمة واألمهية وهذا من شأنه أيضاً أن يسهم يف زيادة الوعي على مستوى اإلدارة التن
االستراتيجيتني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة إىل املنظمة وأن يزيد من فعالية عملية 

  .إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أعلى مستويات املنظمة
ناظرة ويرى املفتشان أن جلان إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو اهليئات امل  -٣٩

هلا، يف منظمة الفاو، واألمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وبرنامج 
فهذه اللجان . األغذية العاملي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، هي أمثلة جيدة يف هذا الصدد
اً من مجيع دوائر يرأسها نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة املعنية وتضم عضويتها مديرين كبار

أما خارج . املنظمة، كما تشمل متثيالً كافياً للمكاتب البعيدة عن املقر وللمكاتب امليدانية
منظومة األمم املتحدة، فإن صندوق النقد الدويل يفيد أيضاً كممارسة من أفضل املمارسات يف 

جلنة تكنولوجيا ‘، أي هذا الشأن بالنظر إىل أن هيئته إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يرأسها أحد النواب الثالثة للمدير العام وتضم يف عضويتها مديرين ‘ نشاط األعمال واملعلومات

وهذا املستوى لرئاسة وعضوية اللجان أو . شاغلني ملناصب اإلدارة العليا من اإلدارات املختلفة
ت يف تلك املنظمات يكفل إشراك اهليئات املناظرة املعنية بإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

اإلدارة العليا والتنفيذية يف القضايا املتعلقة هبذه التكنولوجيا ويساعد على حتسني مواءمة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع احتياجات العمل اخلاصة هبذه املنظمات، مبا يف ذلك 

لتكنولوجيا يف ضوء حقيقة املوارد التوفيق بني االحتياجات واألولويات املتنافسة يف جمال هذه ا
احملدودة على مستوى املنظمة ككل، ويزيد على وجه اإلمجال من االعتراف بالقيمة 

  .االستراتيجية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل املنظمة
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ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل زيادة فعالية وكفاءة عملية إدارة   -٤٠
  . املعلومات واالتصاالت على مستوى املنظمة، باالستناد إىل أفضل املمارساتتكنولوجيا

  ١التوصية 
ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون للمنظمات التابعة ملنظومة لألمم املتحدة أن   

تتألف جلان إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو اهليئات املناظرة هلا من أعلى 
 املمثلني جلميع الدوائر الرئيسية باملنظمة وأن يرأسها مدير مديري أنشطة العمل

  .تنفيذي، ُيفضَّل أن يكون برتبة نائب رئيس املنظمة أو ما يعادله

  اختصاصات جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -٣  
طة بلجان إدارة تتباين فيما بني املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة األدوار واملهام املنا  -٤١

: وبصورة عامة تشمل مهامها، يف مجلة أمور، ما يلي. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 حافظة استعراض وإقرار االستراتيجية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ واستعراض
يف هذه االستثمار واألولويات املتعلقة هبذه التكنولوجيا، مبا يف ذلك أولويات االستثمار 

التكنولوجيا؛ وممارسة الرقابة على االستثمارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا 
يف ذلك التغيريات اجملرات واالستعراضات الالحقة لتنفيذ املبادرات الرئيسية املتعلقة هبذه 

بتكنولوجيا التكنولوجيا؛ وإسداء املشورة بشأن السياسات واملعايري واإلجراءات املتعلقة 
املعلومات واالتصاالت وإقرار هذه السياسات واملعايري واإلجراءات؛ وتقدمي املشورة والتوجيه 

  .على حنو عام بشأن املسائل املتعلقة هبذه التكنولوجيا
ومن رأي املفتشْين أن جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأي منظمة تؤدي   -٤٢

لتوجيه اإلمجايل ويف العمل كمحفل ملناقشة قضايا تكنولوجيا املعلومات دوراً رئيسياً يف توفري ا
وهذا أمر . واالتصاالت والنظر فيها على مستوى املنظمة وعلى نطاق شامل لقطاعات شىت

يتسم بأمهية خاصة بالنظر إىل أن معظم املنظمات لديها باألحرى هياكل ال مركزية وهجينة 
ت تتألف من إدارة مركزية ُتعىن بتكنولوجيا املعلومات وكذلك لتكنولوجيا املعلومات واالتصاال

وحدات هلذه التكنولوجيا تقع ضمن اإلدارات والربامج املوضوعية املختلفة، كما تقع ضمن 
  .املكاتب اإلقليمية وامليدانية

ولتجنب حدوث مشاكل مثل التجزؤ، وعدم الكفاءة، واالزدواجية يف العمل، وتطبيق   -٤٣
 وعدم توافق النظام، يف -  مثل معايري األمن -لفة من معايري تكنولوجيا املعلومات مستويات خمت

مجلة أمور، داخل املنظمة، يلزم وجود حمفل أو آلية ميكن بواسطتهما جلميع مديري أنشطة 
العمل األخرى من مجيع دوائر املنظمة واهليئة املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن 

وأفضل طريقة . قشة وحبث املسائل املتعلقة هبذه التكنولوجيا على مستوى املنظمةجيتمعوا ملنا
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يتحقق هبا ذلك هو إنشاء جلنة تؤدي مهامها جيداً، متتد أيضاً اختصاصاهتا ودورها ليتضمنا 
القضايا الشاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل دعم تطبيق معايري منسَّقة 

هذه التكنولوجيا، وتوافقية النظم احلاسوبية، وتيسري إتاحة املعرفة وتقاسم ومشتركة بشأن 
وينبغي أيضاً أن تعمل هذه اللجنة كمحفل . املعلومات بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ميكن فيه مناقشة املطالَب املتنافسة من جانب شىت اإلدارات والربامج خبصوص هذه التكنولوجيا 
لى مستوى املنظمة، بغية التمكني من حتديد األولويات باالستناد إىل األولويات والنظر فيها ع

وينبغي للجنة أن . واالحتياجات الرئيسية للمنظمة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تتيح التوجيه اإلمجايل بشأن هذه التكنولوجيا على مستوى املنظمة لضمان املواءمة الدقيقة هلذه 

نولوجيا مع احتياجات وأولويات العمل على مستوى املنظمة بدالً من أن يكون ذلك على التك
  .مستوى اإلدارات

ويف الوقت نفسه، ال بد من مشاركة كبار مديري أنشطة العمل األخرى يف اللجنة   -٤٤
 ١وُيرجى الرجوع إىل التوصية . وضمان رئاسة مناسبة هلذه اهليئة من مستوى اإلدارة التنفيذية

  .الواردة أعاله يف هذا التقرير

  فعالية جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -٤  
من رأي املفتشْين أن اجملاالت التالية ذات أمهية أساسية ومن شأهنا دعم مهام جلنة إدارة   -٤٥

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  علومات واالتصاالتزيادة الوعي بالقيمة االستراتيجية لتكنولوجيا امل  )أ(  
ال يوجد اعتراف كامل بالقيمة واألمهية االستراتيجيتني لتكنولوجيا املعلومات   -٤٦

واالتصاالت، وهذا هو التأكيد املشترك الذي منا إىل علم املفتشْين أثناء ما عقداه من اجتماعات 
مديري وما أجرياه من مقابالت مع مديري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذلك مع 

وقد ُوضِّح للمفتشْين أنه بالنظر إىل التكنولوجيات املتغرية بسرعة وإىل . أنشطة العمل األخرى
التعقيد الذي يتسم به نظام التشغيل وإىل االعتماد املتنامي على تكنولوجيا املعلومات 

لي واالتصاالت يف أعمال املنظمات وإىل االحتياجات املرتفعة املستوى من جانب شىت مستعِم
هذه التكنولوجيا، فإن أي قرارات بشأن القضايا اإلدارية والتشغيلية بل وحىت الربناجمية إمنا 
تشمل عنصراً من عناصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هذه أو تتضمن آثاراً على هذه 

وأُثريت أيضاً مسألة التكاليف الكبرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف . التكنولوجيا
 يف املائة من امليزانيات السنوية ١٣ يف املائة وما يصل إىل ٢املنظمات املعنية واليت تتراوح بني 

وأُشري أيضاً إىل أن كل مبادرة من املبادرات الكبرية املتعلقة بتكنولوجيا . هلذه املنظمات
يث تنطوي على آثار من ح‘ نظم ختطيط موارد املؤسسة‘املعلومات واالتصاالت، مثل تنفيذ 

  .التكاليف تبلغ عادة ماليني من دوالرات الواليات املتحدة
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وقد الحظ املفتشان احلاجة امللحة إىل ضمان إدخال جوانب وعناصر تكنولوجيا   -٤٧
املعلومات واالتصاالت ضمن املناقشات والقرارات املتعلقة بالقضايا اإلدارية والتنظيمية 

فهذا من شأنه ضمان املواءمة الدقيقة هلذه . جياوالتشغيلية اليت هلا آثار على هذه التكنولو
التكنولوجيا مع النشاط املضطلع به وزيادة قيمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعامل 

وأفضل طريقة يتحقق هبا . متكيين وأصل استراتيجي وأداة لتحسني الفعالية من حيث التكاليف
جلميع املديرين الرئيسيني ألنشطة العمل ذلك هي إنشاء جلنة تؤدي مهامها جيداً ميكن فيها 

  .األخرى أن جيتمعوا ملناقشة احتياجاهتم من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ومن رأي املفتشْين أن . ويؤيد املفتشان هذه الشواغل ويتفقان مع االعتبارات املذكورة  -٤٨

ز مكانة تكنولوجيا جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي أداة ممتازة إلبرا
ومن شأهنا أيضاً أن تكون هذه التكنولوجيا مدفوعة . املعلومات واالتصاالت يف املنظمة

بأنشطة العمل األخرى، ال أن يكون العكس هو الصحيح، مما جيعل هذه التكنولوجيا أداة 
  .لتحقيق والية وأهداف املنظمة ولزيادة الفعالية والكفاءة

  ارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتزيادة كفاءة جلنة إد  )ب(  
بينما تؤدي معظم جلان إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مهامها تأديةً مالئمةً   -٤٩

إذ يلزم . بصورة عامة، جرى إبالغ املفتشْين بأنه توجد يف بعض احلاالت أوجه انعدام للكفاءة
إذ ال جيري دائماً احترام وترية ) أ: (ةبشكل ملحوظ إجراء حتسينات يف اجملاالت الثالثة التالي

ال يشارك األعضاء ) ب(االجتماعات، كما هي منصوص عليها يف اختصاصات اللجنة؛ و
ال ) ج(بأعداد كافية أو يقوم بتمثيلهم أشخاص مناوبون كثرياً ما يكونون من صغار املوظفني؛ و

 ففي – أو ال تكون هذه الوثائق وافية ُتقدَّم أحياناً الوثائق املتعلقة باالجتماع يف الوقت احملدد
بعض احلاالت ال حتتوي الوثائق على مجيع املعلومات الضرورية، ويف حاالت أخرى تكون 
الوثائق تفصيلية وضخمة بشكل مفرط أو تكون ذات طابع تقين مفرط مما يعرقل املناقشات 

  .والقرارات داخل اللجنة
ومن رأيهما أيضاً أنه ينبغي القيام دورياً، . ضاياويرى املفتشان أنه يلزم تناول هذه الق  -٥٠

على األقل مرة كل ثالث سنوات، استعراض وتقييم أداء جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ملهامها، بالنظر إىل الدور البالغ األمهية الذي تؤديه اللجنة فيما يتعلق بإدارة 

لة، من أجل ضمان أدائها لعملها بصورة فعالة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إدارة فعا
  .واستكشاف طرق زيادة دعم أعماهلا
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  تعزيز التواصل بني نشاط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأنشطة العمل األخرى  )ج(  
يتسم التواصل واحلوار بني نشاط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأنشطة العمل   -٥١

. نظمة ترغب يف تسخري إمكانات هذه التكنولوجيا تسخرياً كامالًاألخرى بأمهية حيوية ألي م
ففي إحدى . ويوجد افتقار إىل هذا التواصل يف بعض املنظمات أو ال يوجد فيها تواصل كاٍف

املنظمات، أعرب موظفو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن رضاهم عن التواصل بني هذين 
ات ومتطلبات أنشطة العمل األخرى من حيث هذه النشاطني، مؤكدين أهنم يلبون احتياج

أنه يواجهون صعوبات يف التواصل مع نشاط ) ٢-برتبة مد(اخلدمات، بينما ذكر عدة مديرين 
وقالوا إهنم رغم نقلهم الحتياجاهتم بالكامل إىل دائرة . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وهم بأنه ال ميكن تلبية طلباهتم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فإن موظفيها قد أخرب
وقالوا . واحتياجاهتم وأن عليهم قبول ما تعرضه عليهم دائرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

إهنم لذلك يشعرون بأن احتياجات العمل لديهم مل ُتؤخذ يف احلسبان على حنو واٍف وأنه جرى 
  .إمهاهلا
 حلوار ناجح بني نشاط تكنولوجيا والحظ املفتشان أيضاً وجود أمثلة جيدة شىت  -٥٢

وعلى سبيل املثال فإن أحد القطاعات باملنظمة . املعلومات واالتصاالت وأنشطة العمل األخرى
قد اقترح إجراء تنقيح كامل لتطبيق من التطبيقات يتعلق ببيع ) وايبو(العاملية للملكية الفكرية 

 وبعد حبث كامل للمشروع مع دائرة .منشورات منظمة الوايبو ودورياهتا على شبكة اإلنترنت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تبّين أن هذا االستثمار ال ميكن استعادته خالل فترة زمنية 

ونتيجةً لذلك، ُبحثت آليات . معقولة عن طريق الدخل املتولد من عمليات البيع على اإلنترنت
ب املنظمة ودورياهتا ومنشوراهتا أخرى من بينها استخدام سالسل املتاجر السوقية لبيع كت

  .األخرى
ويتسم التعاون والتواصل الوثيقان بأمهية خاصة للمشاريع الكبرية املتعلقة بتكنولوجيا   -٥٣

املعلومات واالتصاالت واليت تتطلب إسهاماً وعمالً كبريين من جانب أنشطة العمل األخرى 
نظم ختطيط موارد ‘ يف حالة تنفيذ ونشاط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما هو األمر

إذ يعتمد جناح هذه املشاريع على جمموعة من العوامل من بينها بصورة خاصة إقامة . ‘املؤسسة
شراكة وإجياد تفاعل وتعاون على حنو فعال بني نشاط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ني على هذا النحو، جيب أن وحتقيقاً للتعاون والتواصل الوثيق. وإدارات أنشطة العمل األخرى
تكون أدوار ومسؤوليات نشاط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأنشطة العمل األخرى 

  .حمددة بوضوح
ينبغي اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز التواصل بني نشاط ومن رأي املفتشْين أنه   -٥٤

 ييّسر ويعّزز أعمال فهذا بدوره. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأنشطة العمل األخرى
  .جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأدائها ملهامها
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  تشجيع تقاسم املعلومات  )د(  
كان تقاسم املعلومات غري كاٍف يف بعض احلاالت، مبا يف ذلك تقاسم الوثائق مثل   -٥٥

ارة تكنولوجيا احملاضر والقرارات فضالً عن عدم كفاية التواصل بصورة عامة فيما بني جلنة إد
املعلومات واالتصاالت واهليئات الدائمة األخرى املشمولة بإطار عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، مثل اللجان االستشارية التقنية أو األفرقة العاملة أو ِفرق العمل املعنية بتكنولوجيا 

هيئات االستشارية والتقنية، يف وقد أدى ذلك إىل وضع مل يتسن فيه لل. املعلومات واالتصاالت
  .بعض احلاالت، أن تفي بواليتها على النحو املالئم، والعكس صحيح

وباملثل، ما زالت توجد إمكانية لتحسني التواصل وتقاسم املعلومات فيما بني اهليئات   -٥٦
علومات الدائمة واهليئات االستشارية والتقنية واألفرقة العاملة املعنية بإدارة تكنولوجيا امل

واالتصاالت من ناحية وشىت اهليئات املخصصة الغرض واألفرقة العاملة املنشأة من أجل املشاريع 
الكبرية احملددة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من الناحية األخرى، مثل مشروع 

جراء وعلى وجه اإلمجال، ما زال يوجد أيضاً متسع إل. ‘نظم ختطيط موارد املؤسسة‘تنفيذ 
حتسني يف تقاسم قرارات ومناقشات جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهليئات 
األخرى، حسب احلالة، مع اإلدارة واملستعِملني ونقل هذه املناقشات والقرارات إليهما على 

  .أساس مستمر ويف الوقت املناسب
نظمات التابعة ملنظومة األمم ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمومن رأي املفتشْين أنه   -٥٧

املتحدة أن يكفلوا قيام مجيع اهليئات التقنية واالستشارية واألفرقة العاملة وِفرق العمل املعنية 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأداء مهامها على النحو السليم، مبا يف ذلك عقد 

ونقل القرارات اجتماعات منتظمة تنطوي على مشاركة مناسبة من جانب األعضاء، 
والتطورات إىل اإلدارة واملستعِملني وتقاسم هذه القرارات والتطورات معهما على أساس 

  .منتظم ويف الوقت املناسب
ومن شأن تنفيذ التوصيتني التاليتني زيادة فعالية وكفاءة عملية إدارة تكنولوجيا   -٥٨

  .املعلومات واالتصاالت

  ٢التوصية 
ني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن يكفلوا ينبغي للرؤساء التنفيذي  

عقد اجتماعات منتظمة للجان أو للهيئات املناظرة املعنية بإدارة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت على أن يشارك فيها األعضاء أمت مشاركة ممكنة، وتوفري الوثائق املالئمة يف 

 بغية اإلفادة الكاملة من أعمال اللجنة الوقت املناسب واالحتفاظ مبحاضر لالجتماعات
  .ومهامها
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  ٣التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن يكفلوا   

القيام على حنو منتظم، ولكن ليس أقل من مرة كل ثالث سنوات، باستعراض وتقييم 
صاالت أو اهليئة املناظرة هلا بغية مهام وأداء جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالت

  .ضمان فعاليتها وتيسري عملية حتسينها

  كبري موظفي املعلومات  -هاء  
يوحد اختالف بني املنظمات من حيث مستوى منصب كبري موظفي املعلومات   -٥٩

وُتستخدم أيضاً مصطلحات خمتلفة خبصوص اللقب الوظيفي، مثل . وخطوط مسؤوليته ومهامه
‘ كبري موظفي التكنولوجيا‘و‘ كبري موظفي تكنولوجيا املعلومات‘و‘ املعلوماتكبري موظفي ‘

  .ومدير أو رئيس تكنولوجيا املعلومات
ويف بعض املنظمات، يكون كبري موظفي املعلومات، أو َمْن يناظره، مسؤوالً أمام نائب   -٦٠

اد الدويل لالتصاالت، منظمة الفاو، واألمم املتحدة، واالحت: مثالً(الرئيس التنفيذي للمنظمة 
ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج األغذية 

مسؤوالً أمام مدير ‘ كبري موظفي املعلومات‘، بينما توجد منظمات أخرى يكون فيها )العاملي
ة للبيئة، وصندوق منظمة اإليكاو، وبرنامج األمم املتحد: مثالً(شؤون اإلدارة أو َمْن يناظره 

، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةاألمم املتحدة للسكان، ومنظمة اليونيدو، و
  ).واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

، أو مْن يناظره، تتباين فيما بني املنظمات ‘كبري موظفي املعلومات‘كذلك فإن مهمة   -٦١
مة املعنية وهليكلها من حيث تكنولوجيا املعلومات املختلفة تبعاً للهيكل التنظيمي للمنظ

ويوجد لدى معظم املنظمات هيكل ال مركزي وهجني لتكنولوجيا املعلومات . واالتصاالت
واالتصاالت يتألف من إدارة مركزية لتكنولوجيا املعلومات ووحدات لتكنولوجيا املعلومات 

ذلك يف املكاتب اإلقليمية وبعض موجودة يف اإلدارات والربامج املوضوعية املختلفة، وك
  .املكاتب القطرية

ويف املنظمات اليت لديها هيكل أكثر ال مركزية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   -٦٢
وإدارة قوية تتوىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يكون عادةً لكبري موظفي املعلومات 

صاالت وخدماهتا املقدمة إىل املنظمة سلطة أكرب بشأن قضايا تكنولوجيا املعلومات واالت
وعلى العكس من ذلك، ففي بعض املنظمات املُضفي عليها الطابع االحتادي بدرجة . بأكملها
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أو املنظمات اليت لديها ) مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية واالحتاد الدويل لالتصاالت(قوية 
، تتسم مهمة ) ومنظمة الصحة العامليةمثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(وجود ميداين قوي 

بأهنما تقتصران على تقدمي اخلدمات وأوجه الدعم األساسية ‘ كبري موظفي املعلومات‘وسلطة 
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متشياً مع والية اإلدارة املختصة بتكنولوجيا املعلومات 

تخصصة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أما اخلدمات امل. واالتصاالت باملنظمة املعنية
واملطلوبة لإلدارات والربامج املوضوعية فتقدمها وحدات تكنولوجيا املعلومات املوجودة بتلك 

وعادة ما تقدِّم هذه الوحدات تقاريرها إىل رئيس اإلدارة املعنية أو رئيس . اإلدارات والربامج
وُتموَّل هذه . وتكون مسؤولة أمامه) قليمي أو امليداين املعينأو رئيس املكتب اإل(الربنامج املعين 

الوحدات أيضاً عن طريق ميزانيات اإلدارات أو الربامج املعنية أو ميزانيات املكاتب اإلقليمية أو 
امليدانية املعنية وال متُوَّل من خمصصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف امليزانية الربناجمية 

  .ملعنيةللمنظمة ا
وتؤدي اخلصائص املميزة واهلياكل التنظيمية احملددة لكل منظمة من املنظمات التابعة   -٦٣

كبري ‘ملنظومة األمم املتحدة إىل أن يكون من الصعب مقارنة وضع ومهمة واختصاصات 
ا بيد أن املفتشْين قد أبدي. أو مْن يناظره مقارنة تفصيلية فيما بني املنظمات‘ موظفي املعلومات

أن األغلبية العظمى من املنظمات لديها باألحرى هياكل ذات طابع : مالحظتني رئيسيتني مها
احتادي وال مركزي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهو ما اعتربه املديرون واملسؤولون 
قد الذين أُجريت معهم مقابالت أمراً إشكالياً من ناحية ولكنه مفيد أيضاً من الناحية األخرى؛ و

بذلت بعض املنظمات يف السنوات األخرية حماوالت من أجل إضفاء مزيد من املركزية على 
هياكلها املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك تعزيز إداراهتا املعنية 

  .التكنولوجيا هبذه
مات ويوجد لدى معظم املنظمات هيكل هجني يضم إدارة مركزية لتكنولوجيا املعلو  -٦٤

مكاتبها  ووحدات لتكنولوجيا املعلومات موجودة يف اإلدارات والربامج املوضوعية للمنظمة ويف
وأوضح املوظفون الذين أُجريت معهم مقابالت أن هذا النوع من اهلياكل . اإلقليمية وامليدانية

ظم العمل، وتطبيق ن يتسبب يف مشاكل من بينها التجزؤ، وانعدام الكفاءة، واالزدواجية يف
 مثالً معايري األمن -خمتلفة لتكنولوجيا املعلومات، ومستويات خمتلفة ملعايري تكنولوجيا املعلومات 

ويف الوقت نفسه، أوضح عدة مديرين ألنشطة عمل أخرى أهنم ال .  داخل املنظمة الواحدة-
؛ وهم يشعرون باالرتياح الكامل إذا اعتمدوا كليةً على إدارة مركزية لتكنولوجيا املعلومات

يرون أن الوحدات املخصصة لتكنولوجيا املعلومات تعرف نظم تكنولوجيا املعلومات املتخصصة 
مثالً النظم املستخدمة يف جماالت إدارة املوارد البشرية أو (اليت حتتاج إليها اإلدارة املعنية 

عرفة وخربة فنية وأنه قد جتّمعت لديها م) املشتريات أو التغيريات يف عملية التوريد، وما إىل ذلك
فبالنظر إىل ارتباطها الوثيق باإلدارات املعنية، فإهنا تعرف احتياجات العمل احملددة . خاصة
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مثالً (وفضالً عن ذلك، ففي بعض املنظمات . وميكن أن تستجيب للطلبات يف الوقت املناسب
، توجد متطلبات حمددة ))الوايبو(الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 

بشأن السرية، كما أن استقاللية بعض اإلدارات والربامج تتطلب وحدات ونظماً مستقلة 
  .لتكنولوجيا املعلومات

واألمم املتحدة ) الفاو(وقد قامت منظمات مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   -٦٥
 السامية لشؤون الالجئني وبرنامج وصندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية األمم املتحدة

األغذية العاملي ببذل جهود هامة وحتقيق تقدم هام يف سبيل إضفاء املركزية على هيكل 
وُتكفل اخلدمات . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها على مدى السنوات املاضية

األساسية لتكنولوجيا مثل خدمات البنية (األساسية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف املنظمة بأسرها عن طريق إدارة ) املعلومات واالتصاالت، وخدمات مكتب املساعدة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وقد ُنسِّقت إجراءات ومنهجية إدارة مشاريع تكنولوجيا 
ملية إدارة املعلومات واالتصاالت على مستوى املنظمة بأسرها، مبا يف ذلك إنشاء مهمة تتعلق بع

مشاريع هذه التكنولوجيا داخل إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ واُتخذت خطوات 
لتحقيق التناسق يف اهليكلية والبنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات؛ وأُحرز تقدم يف تطبيق املعايري 

ئني على حنو متزايد وتقوم مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالج. املُضفى عليها التناسق
بتعهيد خدماهتا األساسية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات عن طريق إسنادها إىل مقدمي خدمات 

، وهو )من القطاع اخلاص واملركز الدويل للحساب اإللكتروين التابع لألمم املتحدة(خارجيني 
أعقاب صدور كذلك فإن منظمة الفاو، يف . ما قد يؤدي إىل حتقيق وفورات يف التكاليف

التوصيات الواردة يف استعراضها الواسع النطاق، قد حتركت يف اجتاه إجياد كيان مركزي 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتقوم بتقييم اخليارات املتعلقة بتقدمي اخلدمات األساسية 

تحدة بطريقة أكثر فعالية من حيث التكاليف، ضمن احلدود اليت يفرضها بروتوكول األمم امل
وكثرياً ما تكون عملية إضفاء املركزية على نشاط تكنولوجيا . املتعلق باالمتيازات واحلصانات

املعلومات واالتصاالت يف تلك املنظمات مصحوبة بإنشاء جهات وْصل أو بتعيني موظفي 
اتصال من أجل اإلدارات والربامج الرئيسية بغية زيادة التواصل والتفاعل مع أنشطة العمل 

رى وزيادة املواءمة مع احتياجات هذه اإلدارات، على النحو الذي اضطُلع به يف منظمة األخ
  .الفاو ويف األمم املتحدة واملفوضية السامية لشؤون الالجئني ومنظمة الوايبو

) UMOJA(‘ أوموجا‘وهو نظام (‘ نظم ختطيط موارد املؤسسة‘وقد أدى كذلك تنفيذ   -٦٦
يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة يف األمم املتحدة ونظام أطلس 

إىل زيادة االجتاه حنو إضفاء املزيد من املركزية على نشاط تكنولوجيا املعلومات ) للسكان
واالتصاالت، وهو ما أدى بدوره إىل ظهور حتديات وخماطر جديدة تتعلق على سبيل املثال 

  .باملوصولية واألمن
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ية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذه املنظمات هو عملية وإضفاء الالمركز  -٦٧
يتعلق  وقد جرى إبالغ املفتشْين بوجود ثغرات يف املوارد، يف بعض املنظمات، فيما. مستمرة

باملهام الشاملة اجلديدة إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل تنسيق السياسات والبنية 
  .تعلقة هبذه التكنولوجيا وحتديد املعايري اخلاصة هبااألساسية والنظم امل

أن النموذج )) اليونيسيف(مثل منظمة األمم املتحدة للطفولة (ورأت منظمات أخرى   -٦٨
االحتادي ُيفضَّل وأنه أنسب هيكل يف هذا الصدد إذا ُدعم ببيئة تنظيمية قوية وأسلوب إدارة 

ومهمة مركزية قوية موجودة باملقر فيما يتعلق بطريقة املصفوفة ُمضفى عليه الطابع الرمسي 
وفيما يتعلق باملنظمات ذات التوّجه . باالستراتيجية والتوحيد القياسي والسياسات واملمارسات

امليداين بصورة خاصة، يكون اهلدف النهائي هو التأثري احمللي وسرعة احلركة والقدرة على 
ويف هذا الصدد، تقوم منظمة اليونيسيف . ساسيةاالستجابة من أجل الوفاء األمثل بالوالية األ

حالياً بإضفاء الالمركزية على عدد من دوائر خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة 
هلا غري املوجودة باملقر يف الوقت الذي تبين فيه مهمة مركزية قوية باملقر تتعلق باالستراتيجية 

  .والتوحيد القياسي والسياسات
 يريد املفتشان تقدمي أي مقترحات حمددة خبصوص ما إذا كان ينبغي للمنظمات أن وال  -٦٩

. تعتمد هياكل مركزية أو غري مركزية ذات طابع احتادي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فلكال النموذجني مزاياه ومثالبه، كما ُبيِّن ذلك أعاله، والبت يف ذلك متروك باألحرى 

  .خذ يف احلسبان هياكلها ووالياهتا واحتياجاهتا احملددةللمنظمات، على أن ُتؤ
بيد أن املفتشْين قد الحظا أن النظم ذات الطابع االحتادي قد أدت يف بعض املنظمات   -٧٠

وعلى . إىل التجزؤ من حيث النظم والبنية األساسية واهلياكل اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات
م تكنولوجيا املعلومات مل تكن متوافقة بعضها مع سبيل املثال، حدث يف بعض احلاالت أن نظ
وفضالً عن ذلك، ففي كثري من املنظمات ُتطبَّق . بعض أو مل تكن قادرة على االتصال فيما بينها

يف مجيع أجزاء املنظمة سياسات ومعايري خمتلفة ميكن، كما هو األمر يف حالة معايري األمن 
فمع االستعمال . عليها آثار حادة متس املنظمة بأكملهااخلاصة بتكنولوجيا املعلومات، أن يترتب 

الواسع النطاق لشبكات املعلومات واالتصال الداخلية والشبكات اخلارجية واألجهزة احملمولة 
وما إىل ذلك، قد تشكل مستويات األمن املنخفضة لتكنولوجيا املعلومات يف أحد أجزاء املنظمة 

 وأخرياً، الحظ املفتشان أن تقاسم املعلومات واملعرفة بشأن .هتديداً لألجزاء األخرى من املنظمة
وعلى سبيل املثال، حدثت . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما زال ضعيفاً يف عدة منظمات

حاالت أصدرت فيها إدارة من اإلدارات تكليفاً باستحداث نظم تكنولوجيا معلومات حمددة 
ها يف إدارات أخرى، مما نتج عنه االزدواجية يف كان قد جرى بالفعل استحداثها واستخدام

  .العمل وعدم الكفاءة يف استخدام املوارد
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كبري ‘ويعتقد املفتشان أن مهمة ودور إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو   -٧١
ينبغي، يف ظل التوجيه واإلرشاد اإلمجاليني من جانب جلنة إدارة تكنولوجيا ‘ موظفي املعلومات

مات واالتصاالت واملوظف الذي ُيعهد إليه باملسؤولية النهائية عن تكنولوجيا املعلومات املعلو
واالتصاالت يف املنظمة، أن جيري توسيع نطاقهما لكي تتضمنا املهام الشاملة لعدة قطاعات مثل 
حتقيق االتساق يف النظم واهلياكل واملعايري والسياسات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات 

صاالت، فضالً عن تقاسم املعلومات واملعارف بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالت
فهذا من شأنه أن يعزز عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات . داخل املنظمة، على النحو املناسب

  .واالتصاالت على مستوى املنظمة، مما ينتج عنه زيادة فعالية وكفاءة هذه التكنولوجيا
 نفسه، وبالنظر إىل أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإىل أهنا ترتبط ويف الوقت  -٧٢

ارتباطاً وثيقاً جبميع العمليات ومراحل العمل الرئيسية يف املنظمات وال غىن هلذه العمليات 
ومراحل العمل عنها، وكذلك بالنظر إىل التكلفة الكبرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

ن كبري موظفي املعلومات أو مْن يناظره على مستوى وظيفي مناسب يف املنظمة ينبغي أن يكو
وهذا من شأنه أن . لكي تكون لديه إمكانية الوصول مباشرةً إىل اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية

يكفل النظر يف اجلوانب املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدخاهلا ضمن املناقشات 
ت املتعلقة جبميع العمليات اإلدارية وتدفقات وإجراءات العمل ذات الصلة، وضمان والقرارا

ويكون من شأنه أيضاً . املواءمة الدقيقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع احتياجات العمل
حتقيق فعالية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها عامالً متكينياً وأداةً لتحقيق وفورات يف 

أما املمارسات اجليدة يف هذا الصدد فتتمثل يف املنظمات اليت يكون فيها . تكاليف ولالبتكارال
كبري موظفي املعلومات أو مْن يناظره مسؤوالً أمام نائب رئيس املنظمة، كما هو احلال يف األمم 

رنامج املتحدة ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واالحتاد الدويل لالتصاالت وب
  .األغذية العاملي

ومن شأن تنفيذ التوصية التالية أن يدعم فعالية وكفاءة عملية إدارة تكنولوجيا   -٧٣
  .املعلومات واالتصاالت

  ٤التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة ضمان أن   
مستوى وظيفي رفيع مناسب وأن ، أو مْن يناظره، على ‘كبري موظفي املعلومات‘يكون 

يُُعهد إليه باملسؤوليات والسلطات اإلمجالية يف هذا الصدد وأن تكون لديه إمكانية 
  .الوصول إىل اإلدارة التنفيذية
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  االستراتيجية  -ثالثاً  
تشكل استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزءاً حاسم األمهية من مكونات   -٧٤

وتفيد االستراتيجية كمخطط ومبدأ توجيهي . وجيا املعلومات واالتصاالتعملية إدارة تكنول
بشأن التوّجه واألداء املستقبليْين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خبصوص الفترة الزمنية ذات 

، فتتيح األساس لتحقيق رؤية شاملة عن طريق )عادةً ما تكون من أربع إىل مخس سنوات(الصلة 
ية املبذولة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإطالق مبادرات جديدة دعم اجلهود احلال

  .)١٤(يف هذا اجملال تساعد على حتقيق أهداف املنظمات
والغرض من االستراتيجية هو حتقيق القيمة عن طريق استعمال تكنولوجيا املعلومات   -٧٥

تعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إذ ُيتوقَّع من استراتيجية م. واالتصاالت استعماالً فعاالً
أن تدعم فعالية املنظمة عن طريق مواءمة هذه التكنولوجيا مع احتياجات العمل، وحتسني 

وعادةً ما . الكفاءة عن طريق اعتماد التكنولوجيات اجلديدة واستعماهلا يف الوقت املناسب
اتج اليت ميكن حتقيقها يف جمال تشمل االستراتيجية األولويات واالستثمارات الرئيسية والنو

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الفترة الزمنية احملددة دعماً لوالية املنظمة وخططها 
وهي كثرياً ما حتدد أيضاً إطار حوكمة وإدارة . االستراتيجية وعملياهتا ومبا يتواءم معها

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
عظمى من املنظمات استراتيجيات بشأن تكنولوجيا املعلومات وتوجد لدى األغلبية ال  -٧٦

، )١٥(مثل الفاو(ووقت إجراء هذه الدراسة االستعراضية، كانت عدة منظمات . واالتصاالت
يف طور إعداد وإقرار استراتيجياهتا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ) واليونسكو، واليونيدو

كما أن منظمة اليونيسيف هي يف صدد استعراض . واالتصاالت يف إطار اإلصالح اجلاري هبا
وتنقيح استراتيجيتها احلالية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعتزم االنتهاء من هذا 

  .٢٠١٢العمل يف الربع األول من عام 

  عداد استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإقرارها وحتديثها بانتظامإ  -ألف  
ميكن حتقيق اإلدارة الفعالة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدون وجود وثيقة ال   -٧٧

استراتيجية تعرض بصورة إمجالية األولويات واالستثمارات الرئيسية للمنظمة والنواتج الرئيسية 
وُتستخدم االستراتيجية أيضاً لتكون هي األداة . اليت ميكنها أن حتققها يف فترة متوسطة األجل

ية املركزيتني اللتني ال بد منهما لضمان مواءمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع واآلل
__________ 

 .٤، الفقرة A/62/793انظر الوثيقة  )١٤(
يوليه / متوز١٨وافق املدير العام ملنظمة الفاو على االستراتيجية اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات لدى املنظمة يف  )١٥(

 .، وجيري حالياً تنفيذ هذه االستراتيجية٢٠١١
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احتياجات العمل باملنظمة، وحتتوي االستراتيجية على اُألطر األساسية لعملية إدارة هذه 
التكنولوجيا، مبا يف ذلك دور ومهمة هيئات إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهليئات 

واالستشارية واألفرقة العاملة املعنية بذلك، ومن مث طرائق العمل واإلجراءات املتبعة يف التقنية 
ولذلك، فمن رأي املفتشْين . عملية صنع القرارات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ينبغي للمنظمات اليت مل تعتمد حىت اآلن استراتيجية بشأن تكنولوجيا املعلومات أنه 
  .ت أن تفعل ذلك دون تأخري ال موجب لهواالتصاال

وليست مجيع املنظمات تقوم على حنو منتظم باستعراض وحتديث استراتيجياهتا املتعلقة   -٧٨
  .بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ولكي تكون استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متوائمةً على حنو دقيق مع   -٧٩
 العمل هبا وأولوياهتا ومعربةً عنها مجيعاً، فإنه ينبغي مراجعتها واليات املنظمة واحتياجات

وحتديثها بصورة دورية بقصد تناول األولويات املتغرية والتغّيرات يف جماالت تركيز أعمال 
املنظمة أو التغّيرات املتعلقة بأوجه التمويل واملوارد املتاحة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

ومن األمثلة اجليدة على املنظمات اليت تقوم . لتغيريات والتطورات التكنولوجيةوكذلك ملواكبة ا
منظمة العمل : دورياً بتنقيح وحتديث استراتيجياهتا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

، وصندوق األمم املتحدة للسكان، )اليونيدو(الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
  .ية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيومفوض

وينبغي يف عملية حتديث استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تتبع   -٨٠
وينبغي بصورة خاصة . اخلطوات نفسها اليت اُتبعت يف عملية إعداد وإقرار االستراتيجية األصلية

ار املديرين واملديرون التنفيذيون ضمان إشراك مستويات كثرية من املنظمة، مبْن يف ذلك كب
 وميكن حتقيق .واملسؤولون عن العمل واملستعِملون، إشراكاً كامال وفعاالً يف هذه العملية

ذلك على أفضل وجه عن طريق إجراء عملية تشاور رمسية وغري رمسية واسعة النطاق بني نشاط 
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأنشطة العمل األخرى

ينبغي أيضاً قيام جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو اهليئة املناظرة هلا، و  -٨١
وظف بإقرار االستراتيجية املنقحة اليت ينبغي أن يوافق عليها الرئيس التنفيذي للمنظمة أو م

 إىل جانب أهنا تكفل املواءمة -فهذه اإلجراءات . مسؤول يتمتع بالسلطة املفوَّضة املناسبة
الدقيقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع أنشطة العمل األخرى من حيث االستراتيجية 

 تشّجع تقاسم املسؤولية بني نشاط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأنشطة -والعمليات 
ل األخرى، كما أهنا تعزز الدور اهلام الذي تقوم به اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية خبصوص العم

وكذلك تعكس هذه اإلجراءات حقيقة أن . حتديد استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
عملية حتديث االستراتيجية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي نشاط شامل يدعم 

  .حتقيق األهداف واملهام املختلفة للمنظمة وعمل يدفعه مديرو األنشطة األخرى إىل األمام
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وقد لوحظ وجود أمثلة جيدة خبصوص عملية إعداد االستراتيجية يف منظمة الفاو،   -٨٢
ففي أثناء عداد استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . ومنظمة الوايبو، واألمم املتحدة

نظمة الوايبو، أُجريت مشاورات واسعة مع مجيع اإلدارات عن طريق عقد اجتماعات اخلاصة مب
وتنظيم حلقات عمل وجلسات إعالمية بغية فهم األولويات واحتياجات العمل فضالً عن 
املخاطر فهماً أفضل واحلصول على إسهامات أفضل بشأهنا، وبغية معرفة الكيفية اليت ميكن هبا 

 واالتصاالت أن تساعد على تلبية هذه االحتياجات والتصدي هلذه لتكنولوجيا املعلومات
ويف األمم املتحدة، بدأت عملية التخطيط االستراتيجي بعمل ذي أساس عريض . املخاطر

وحتقيقاً هلذه . يهدف إىل حتديد االحتياجات الرئيسية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ن أنشطة التخطيط االستراتيجي، مبا يف ذلك إجراء مقابالت الغاية، جرى االضطالع بسلسلة م

مع املديرين التنفيذيني، وإجراء دراسة استقصائية على صعيد املنظمة بشأن تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وإجراء مشاورات مع البعثات الدائمة وحبوث تكنولوجية، وتنظيم معتكف 

  .)١٦( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتللتخطيط االستراتيجي من أجل كبار مديري
أما يف االحتاد الدويل لالتصاالت واألونكتاد واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي   -٨٣

ويف . واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، فيقوم نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة بإقرار االستراتيجية
 التشريعية بإقرار االستراتيجية؛ بينما جيري، يف بعض املنظمات، مثل األمم املتحدة، تقوم اهليئة

مثالً يف (منظمات أخرى، عرض االستراتيجية على اهليئة التشريعية وتقدميها إليها بناء على طلبها 
كما هي احلال يف منظمة (أو إلحاطتها هبا علماً ) اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان

  ).الوايبو
راتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينبغي أن تكون استويرى املفتشان أن   -٨٤

جزءاً ال يتجزأ من الوثائق اليت تتاح للدول األعضاء يف اهليئات التشريعية بغية متكينها من 
اإلعداد للقرارات الضرورية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن اختاذ هذه 

 بصورة خاصة على املبادرات واالستثمارات الرئيسية وينبغي أن تنص االستراتيجية. القرارات
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع إيراد مشاريع متسقة وحمددة وذات أولوية 
. ومنسَّقة، مبا يف ذلك بيان إطار زمين واقعي للتنفيذ، فضالً عن آثار تنفيذ املشاريع على املوارد

الدول األعضاء مبعلومات وببيانات عن االحتياجات من وينبغي أال يقتصر األمر على تزويد 
املوارد خبصوص مشاريع واستثمارات رئيسية معينة مرتفعة التكاليف بشأن تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، بل أن جيري أيضاً إبقاء الدول األعضاء على علم باألولويات واالحتياجات 

واملخطط هلا كما هي مبينة يف استراتيجية تكنولوجيا واملبادرات واالستثمارات الرئيسية احلالية 
وهبذه الطريقة، تكون الدول األعضاء يف وضع ميكّنها . املعلومات واالتصاالت اخلاصة باملنظمة

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات من اختاذ قرارات ذات أساس جيد بشأن حتديد األولويات 
__________ 

 .١٢ إىل ٦، الفقرات A/62/793انظر الوثيقة  )١٦(
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وهذا من شأنه التمكني من األخذ مبنظور . لمواردواالتصاالت وما يقابلها من عمليات ختصيص ل
وهنج أكثر استراتيجية خبصوص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى املنظمة، ومن مث 
احلد من التجزؤ وحتسني املواءمة واالستعمال الفعال املتسم بالكفاءة للموارد املخصصة لتكنولوجيا 

من شأن ذلك أيضاً أن يكفل املشاركة من جانب مديري و. املعلومات واالتصاالت يف املنظمات
  .أنشطة العمل األخرى والدول األعضاء

ومن شأن تنفيذ التوصيتني التاليتني حتسني املساءلة والفعالية والكفاءة بشأن عملية إدارة   -٨٥
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  ٥التوصية 
عة ملنظومة األمم املتحدة أن يكفلوا ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التاب  

إعداد استراتيجيات بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى املنظمة 
وإقرارها واستعراضها وحتديثها بصورة دورية من أجل ضمان أن تكون هذه 
االستراتيجيات متوائمة مع احتياجات العمل واألولويات باملنظمة وأن حتقق قيمة 

  .ت املضطلع هبا بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلالستثمارا
  

  ٦التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن تطلب من   

الرؤساء التنفيذيني هلذه املنظمات أن يعرضوا استراتيجيات تكنولوجيا املعلومات 
  .ء لإلحاطة هبا علماً ولدعمهاواالتصاالت هلذه املنظمات على الدول األعضا

مواءمة استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع اخلطط االستراتيجية   -باء  
  للمنظمة

ليست مجيع استراتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ختضع للمواءمة الدقيقة   -٨٦
وبناًء . جل للمنظمة املعنيةعلى حنو كاٍف مع اخلطط االستراتيجية املتوسطة األجل والطويلة األ

عليه، تواجه هذه املنظمات خماطر حمتملة تتمثل يف أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها 
قد ال تدعم وتساند بالكامل احتياجات وأولويات العمل لدى املنظمة كما هي حمددة ومعروضة 

  .يف خططها االستراتيجية
ظمات أن تويل اهتماماً كافياً، عند إعداد وحتديث ومن رأي املفتشْين أنه ينبغي للمن  -٨٧

استراتيجياهتا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ألن تكون هذه االستراتيجيات متوائمة مع 
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وميكن حتقيق ذلك على أفضل حنو إذا . خططها االستراتيجية املتوسطة األجل والطويلة األجل
ومات واالتصاالت إشارة حمددة وبالتفصيل إىل الكيفية اليت ميكن أشارت استراتيجية تكنولوجيا املعل

هبا لألولويات واملبادرات واألنشطة الرئيسية املنصوص عليها يف استراتيجية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أن تليب وتدعم األهداف االستراتيجية املناظرة للمنظمة املعنية، كما ترد يف اخلطة 

  .يجية اإلمجالية املتوسطة األجل والطويلة األجلاالسترات) اخلطط(
وتشتمل األمثلة اجليدة على استراتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى   -٨٨

. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان واالحتاد الدويل لالتصاالت
ومات واالتصاالت لصندوق األمم املتحدة وعلى سبيل املثال، فإن استراتيجية تكنولوجيا املعل

 تربط بصورة حمددة الغايات واألهداف االستراتيجية للصندوق ٢٠١٣-٢٠١١للسكان للفترة 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باخلطة االستراتيجية للصندوق، كما اعتمدها اجمللس 

راءات الواردة يف االستراتيجية كذلك، جرى ربط ومواءمة اإلج. التنفيذي، وُتواِئمها معها
احلالية لالحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع اخلطة التشغيلية 

وقام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتطبيق املمارسة . ٢٠١٢- ٢٠٠٩لألمانة العامة للفترة 
دة السنوات لدعم اخلطة االستراتيجية املتمثلة يف إضفاء الطابع الرمسي على استراتيجية متعد

 على مدير الربنامج املعاونوقد وافق فريق العمليات بالربنامج الذي يرأسه . للربنامج
  .االستراتيجية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ومن شأن تنفيذ التوصية التالية أن يدعم فعالية وكفاءة عملية إدارة تكنولوجيا   -٨٩
  .ت واالتصاالتاملعلوما

  ٧التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة التأكد من أن   

استراتيجياهتم املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متوائمة تواءماً دقيقاً مع 
 ضمان أن االستراتيجية املتوسطة األجل والطويلة األجل أو اخلطط املناظرة بغية اخلطط

تدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتساند االحتياجات والواليات املتعلقة 
  .بأنشطة العمل األخرى

  تنفيذ ورصد استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -جيم  
 ويف تنفيذ ورصد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتنظر املفتشان أيضاً يف أداء نشاط   -٩٠

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاستراتيجية 
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 والوثائق املكملة استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتويف منظمات شىت، فإن   -٩١
هلا، مثل خرائط الطريق وخطط التنفيذ، ال تبني األولويات أو النواتج احملددة امللموسة ذات 

وقد لوحظ وجود ممارسات .  األداءاإلطار الزمين احملدد املتوقع حتقيقها كما ال تبني مؤشرات
اليت ) مثالً صندوق األمم املتحدة للسكان واالحتاد الدويل لالتصاالت(جيدة يف بعض املنظمات 

حتدد استراتيجياهتا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو مفصل النواتج املتوقع 
مثل مفوضية (وقامت منظمات أخرى .  الدقيقحتقيقها واُألطر الزمنية املقابلة، مما يسمح بالرصد

بتكملة استراتيجياهتا ) األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
أو ) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خبرائط طريق 

تعرض اإلجراءات واملبادرات واألنشطة ) لالجئنيمفوضية شؤون ا(خبطط استراتيجية وتشغيلية 
امللموسة اليت ينبغي حتقيقها خالل اُألطر الزمنية احملددة من أجل الوفاء مبتطلبات استراتيجيات 

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ومل تقم مجيع املنظمات جبعل األولويات واملبادرات الرئيسية احملددة يف استراتيجية   -٩٢

جيا املعلومات واالتصاالت تنعكس يف امليزانيات وخطط العمل املتعلقة بتكنولوجيا تكنولو
بيد أنه قد لوحظ وجود أمثلة . املعلومات واالتصاالت للمنظمة أو اإلدارة أو الوحدة املعنية

وعلى سبيل املثال، فإن املبادرات واألولويات الرئيسية الواردة يف . جيدة يف بعض املنظمات
ة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبنظمة الوايبو قد جرى التعبري عنها وإدراجها يف استراتيجي

امليزانية الربناجمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى املنظمة ويف خطط العمل لفترة السنتني 
  .اخلاصة بإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ليات اليت تيّسر تنفيذ ورصد استراتيجياهتا وال يوجد لدى بعض املنظمات هذه اآل  -٩٣
ويؤدي عدم وجود هذه اآللية إىل عرقلة تنفيذ . املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإىل ضبابية مسألة املساءلة فيما يتعلق بتحديد ما 
 تنفيذ نشاط معني أو مبادرة معينة مذكورة يف هي اإلدارة أو املكتب أو املوظف املسؤول عن
وأخرياً، فإن تنفيذ استراتيجية معينة بشأن . استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد يعاق بفعل وجود ثغرات يف التمويل بالنظر إىل عدم 
ت معينة تتعلق بتكنولوجيا املعلومات ختصيص موارد أو ما يكفي من املوارد ألنشطة وأولويا

واالتصاالت وحمددة يف االستراتيجية أو يف امليزانيات الربناجمية اخلاصة بنشاط تكنولوجيا 
  .املعلومات واالتصاالت أو ميزانيات اإلدارات والربامج املوضوعية املعنية

ة تكنولوجيا ومن شأن تنفيذ التوصية التالية أن يدعم فعالية وكفاءة عملية إدار  -٩٤
  .املعلومات واالتصاالت، وأن يدعم أيضاً أوجه الرقابة واالمتثال
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  ٨التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة إنشاء آليات   

 اخلاصة هبذه املنظمات، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلرصد تنفيذ استراتيجيات 
باستمرار رصد استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وضمان أن جيري 

وخارطة الطريق املتعلقة بتنفيذها والنواتج املتوقع حتقيقها ومؤشرات األداء وتقدمي 
تقارير عنها إىل اللجان أو اهليئات املناظرة املعنية بإدارة تكنولوجيا املعلومات 

  .واالتصاالت

  ى املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملوارد والقضايا األخر  - رابعاً  

  شفافية تكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -ألف  
الحظ املفتشان أن األغلبية العظمى من املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة قد   -٩٥

 تكنولوجياواجهت صعوبات يف تبيان احتياجاهتا السنوية الكلية من املوارد فيما يتعلق ب
 بالنظر إىل اهليكل اهلجني لوضع هذه التكنولوجيا لديها والذي يتألف من املعلومات واالتصاالت

إدارة مركزية لتكنولوجيا املعلومات ووحدات لتكنولوجيا املعلومات موجودة يف اإلدارات 
وبصورة خاصة، فإن . والربامج املوضوعية املختلفة وكذلك يف املكاتب اإلقليمية وامليدانية

نظمات اليت لديها طابع ال مركزي ووجود ميداين بدرجة قوية تواجه صعوبة يف التحديد امل
الكمي جملموع تكلفة امتالكها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نظراً إىل أن امليزانيات تدار 

 ويف حالة. بطريقة منفصلة من جانب اإلدارات املوضوعية واملكاتب اإلقليمية وامليدانية املعنية
وباإلضافة إىل ذلك، فإن .  مكتباً حول العامل١٦٦برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يصل ذلك إىل 

 كثرياً ما ُتدرج بالفعل ضمن ميزانية الربامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعناصر تكلفة 
  .واألنشطة املوضوعية املختلفة التابعة للمنظمة

 على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيف وفضالً عن ذلك، يشتمل جمموع تكال  -٩٦
االحتياجات من املوارد املطلوبة ملشاريع معينة متوسطة األجل وطويلة األجل وكبرية احلجم 

أو نظم جديدة ‘ نظم ختطيط موارد املؤسسة‘، مثل تنفيذ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل
طريق امليزانية الرأمسالية للمنظمة على أخرى لتكنولوجيا املعلومات، وهي كثرياً ما ُتموَّل عن 

  .مدى فترة متتد عدداً من السنني
واستناداً إىل الردود الواردة على االستبيان، تتراوح التكاليف السنوية الكلية التقريبية   -٩٧

 يف املائة من امليزانية السنوية الكلية ١٣ إىل حنو ٢لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني حنو 
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 يف املائة من ميزانيتها السنوية الكلية على ٧ إىل ٤؛ وتتفق معظم املنظمات حنو للمنظمة
وال يشمل هذا الرقم اإلنفاق على مبادرات ومشاريع معينة . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الذي ميكن أن يبلغ ‘ نظم ختطيط موارد املؤسسة‘بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل 
  . التكاليف السنوية املتكررة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيف ارتفاعه

وكما ُبّين أعاله، يوجد اجتاه حنو إضفاء مركزية معينة على نشاط تكنولوجيا املعلومات   -٩٨
يتعلق بتكاليف  وهذا سيؤدي إىل حتقيق مزيد من الشفافية فيما. واالتصاالت يف بعض املنظمات

بالنظر إىل أن هذه التكلفة تتعلق، إىل حد كبري، باملخصصات املرصودة يف هذه التكنولوجيا، 
امليزانيات الربناجمية إلدارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باملنظمات املعنية، ويتعني فقط 

وفضالً عن ذلك، . إضافة تكاليف املبادرات واملشاريع الرئيسية املتعلقة هبذه التكنولوجيا
نظمات قوائم بتكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خبصوص خدماهتا اعتمدت بعض امل

وسيؤدي ذلك أيضاً إىل . األساسية املتعلقة هبذه التكنولوجيا أو هي يف طور إعداد هذه القوائم
وجتري حالياً عملية . زيادة الشفافية والوضوح بشأن تكلفة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

على ‘ شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‘ ويف اإلدارية الرفيعة املستوىاللجنة مماثلة يف 
 سيزيد من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاموأخرياً، فإن تنفيذ . مستوى املنظومة ككل

  .مساعدة وكاالت األمم املتحدة على حتديد تكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها
أن اإلدارة الفعالة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على فتشْين ومن رأي امل  -٩٩

مستوى املنظمة ال ميكن حتقيقها بدون وجود صورة واضحة للتكاليف الكلية اليت تتكبدها 
إذ يلزم وجود مزيد من املعلومات التفصيلية .  بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملنظمة

مبا يف ذلك كحد أدىن جمموع التكاليف السنوية املتكبدة عن تكاليف هذه التكنولوجيا، 
خبصوص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واألجزاء املتعلقة بالتكاليف السنوية املتكررة 
والتكاليف املخصصة الغرض هلذه التكنولوجيا، وتفاصيل تكاليف أنشطة معينة ونظم ومشاريع 

االت وبيان تفصيلي هبا، وآثار االستثمارات حمددة تتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتص
واملبادرات املستقبلية املقترحة لتكنولوجيا املعلومات على التكاليف املتكبدة، وهذه املعلومات 
مطلوبة لضمان إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إدارة فعالة باالستناد إىل هنج استراتيجي 

وجيب أن تتوافر لصانعي القرارات الداخليني . ليفقائم على النتائج وفعال من حيث التكا
واخلارجيني معلومات عن اآلثار اليت تلحق بالتكاليف لكي ميكن أن يأخذوا يف االعتبار على حنو 

فالوضع احلايل يضر أيضاً . أفضل عوامل التكلفة هذه يف عملية صنع القرارات وحتديد األولويات
  .رة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقتني بإداباملساءلة والشفافية

 الواردة يف تقرير سابق لوحدة التفتيش ١ويشري املفتشان يف هذا الصدد إىل التوصية   - ١٠٠
 مؤسسات واالتصاالت يف املعلومات تكنولوجيا استضافة خدمات استعراض‘املشتركة عن 

 التنفيذيني الرؤساء على يتعني، اليت اقُترح فيها أنه ) JIU/REP/2008/5(‘ املتحدة األمم منظومة
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 أجل  منللجنة اإلدارية الرفيعة املستوىا مع العمل املتحدة األمم ملنظومة املنظمات التابعة يف
 واالتصاالت املعلومات الصلة بتكنولوجيا ذات التكاليف /النفقات لتسجيل متسقة طريقة حتديد

ويسلم املفتشان . واالتصاالت وماتاملعل تكنولوجيا خدمات وفوائد تكاليف حتليل بغية تسهيل
يف هذا الصدد بالعمل املضطلع به يف بعض املنظمات، وكذلك يف اللجنة اإلدارية الرفيعة 

شبكة (املستوى وشبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني 
بيد .  املعلومات واالتصاالتبشأن حتديد تكاليف تكنولوجيا) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أهنما يشجعان املنظمات املذكورة فضالً عن اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى وشبكة تكنولوجيا 
  .املعلومات واالتصاالت على االنتهاء من أعماهلا واختتامها دون تأخري ال موجب له

لكفاءة خبصوص علمية  املساءلة والفعالية وايدعمومن شأن تنفيذ التوصية التالية أن   - ١٠١
  .إدارة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

  ٩التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن يعززوا   

جهودهم الرامية إىل تتّبع التكاليف املخصصة الغرض لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لتكاليف املتكررة والتكاليف املخصصة الغرض السنوية يف منظماهتم، مبا يف ذلك جمموع ا

يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فضالً عن تتّبع تفاصيل عناصر التكاليف 
  .الرئيسية

   املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالستثمارات  -باء  
 واالتصاالت فيما بني تتباين عملية صنع القرارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات  - ١٠٢

ففي : ففي معظم املنظمات، تعتمد عملية صنع القرارات على احلجم املايل للمشاريع. املنظمات
كبري موظفي ‘املشاريع الصغرية املتعلقة هبذه التكنولوجيا، تكون سلطة اختاذا القرارات هي 

امليدانية؛ أما املشاريع أو رؤساء اإلدارات املوضوعية أو املكاتب اإلقليمية أو /و‘ املعلومات
املتوسطة احلجم فتحتاج القرارات إىل إقرارها من جانب رئيس اإلدارة وكذلك، يف بعض 

 باملنظمة، فضالً عن موافقة من جانب جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاحلاالت، 
وأما املشاريع الكبرية أو أعلى سلطة ُتعىن هبذه التكنولوجيا أو رئيس املنظمة؛ /كبار املديرين و

 فيتعني إنشاء هياكل خمصصة إلدارة املشاريع تضم جلاناً توجيهية وجلان التكلفةجداً الباهظة 
إدارة وأفرقة عاملة وما إىل ذلك وُيلتَمس التمويل هلذه املشاريع من الدول األعضاء أو قد ُتموَّل 

  .من امليزانيات الرأمسالية للمنظمات
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املنظمات منهجيات إلدارة املشاريع، عادة ما تستند إىل نظام وقد وضعت معظم   - ١٠٣
بيد أنه كثرياً ما ال ُتطبق هذه املنهجيات تطبيقاً متسقاً يف مجيع . وتّتبعه) Prince 2"(٢برينس "

أجزاء املنظمة، بالنظر إىل اهلياكل املركزية ذات الطابع االحتادي لتكنولوجيا املعلومات 
وتوجد يف بعض احلاالت منهجيات خمتلفة تستخدمها . معظم املنظماتواالتصاالت القائمة يف 

وهذا يسفر عن تطبيق معايري خمتلفة للتقييم . اإلدارات والوحدات املختلفة يف املنظمة الواحدة
مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما يسفر عن /والبت فيما يتعلق باستثمارات

يتعلق  وافقة وضمان اجلودة، واشتراطات خمتلفة فيماوجود متطلبات خمتلفة خبصوص امل
متطلبات األمن املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من /باخلصائص التقنية، مثل معايري

  .بني جمموعة اشتراطات
ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة ولذلك فمن رأي املفتشْين أنه   - ١٠٤

 يبذلوا جهداً لزيادة تطوير وإقرار منهجيات ومبادئ توجيهية بشأن األمم املتحدة أن
االستثمار يف مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنطبق على مجيع اإلدارات والدوائر 

 وينبغي أن تشمل هذه املبادئ التوجيهية، بصورة خاصة، متطلبات تتعلق .التابعة ملنظماهتم
ع مقترحات مشاريع تكنولوجيا املعلومات، مدعومة مبستندات بتقدمي مربرات اقتصادية جلمي

وافية، مبا يف ذلك حتليل التكاليف والفوائد طوال فترة حياة املشروع وأن حتدد احتياجات 
وينبغي أيضاً أن تشمل هذه املبادئ التوجيهية معايري معينة لتقييم استثمارات . التمويل ومصادره

ية االختيار بغية التمكني من إجياد عملية نزيهة وشفافة يف هذا املشاريع لالسترشاد هبا يف عمل
الصدد، فضالً عن اشتراط بيان كيف سيدعم املشروع املقترح األهداف االستراتيجية اإلمجالية 

وينبغي أيضاً أن تشمل املبادئ التوجيهية . لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على صعيد املنظمة
اريع وإجراء استعراض إلزامي الحق للتنفيذ بشأن املشاريع نصوصاً بشأن تنفيذ املش

  .واالستثمارات الكبرية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
وقد الحظ املفتشان عدم وجود حمفظة مشاريع مركزية يف معظم املنظمات، تعّدد مجيع   - ١٠٥

قل صنع القرارات وهذا يعر. مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املنفّذة داخل املنظمة
بشأن استثمارات وأولويات هذه التكنولوجيا على مستوى املنظمة، مما حيبذ اختاذ القرارات على 
أساس كل حالة على حدة وليس على أساس استراتيجي، وهو أمر ميكن أن يؤدي إىل ازدواجية 

  .النظم أو عدم توافقها مما خيلق أسباب عدم الكفاءة
إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مكتب أو مهمة إلدارة وينبغي أن ُينشأ يف   - ١٠٦

املشاريع، على أن تؤخذ يف احلسبان املوارد القائمة، بغية املساعدة يف إدارة عملية تنفيذ 
وفضالً عن ذلك، . املنهجيات واملبادئ التوجيهية املتعلقة باملشاريع، على النحو املناسب

يع تضم مجيع مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينبغي إنشاء حمفظة مركزية للمشار
  .املنفَّذة داخل املنظمة كما ينبغي حتديث هذه احملفظة بانتظام
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ولوحظ وجود أمثلة جيدة ملا ذُكر أعاله يف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   - ١٠٧
واألمم ) اليونيسيف(ولة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطف) الفاو(

وعلى سبيل املثال، . وبرنامج األغذية العاملي) الوايبو(املتحدة، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 
أنشأت األمم املتحدة مكتباً مركزياً إلدارة املشاريع ضمن دائرة اإلدارة االستراتيجية التابعة 

 مواءمة االستثمارات املتعلقة ملكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، هبدف ضمان
واملهام الرئيسية الثالث ملكتب إدارة . بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع أولويات املنظمة

املشاريع اليت تشمل كامل دورة حياة أي مشروع، ابتداًء من تربيره اقتصادياً لغاية حتقيق الفوائد 
وأُنشئت . ة املشاريع، وتقييم فوائد املشاريعاملستهدفة، تشمل إدارة حمفظة املشاريع، ودعم إدار

 املنظمتان مها بصدد إنشاء نفهاتا. أيضاً مهام مماثلة يف برنامج األغذية العاملي ومنظمة الوايبو
حمفظة ملشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية تتبع البنية األساسية والنظم القائمة يف 

   .التجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصا

  أداء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرقابة عليها  -جيم  
تتطلب أيضاً اإلدارة الفعالة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عمليات وهياكل إلدارة   - ١٠٨

األداء ترمي إىل ضمان رصد أداء تطبيق ومشاريع تكنولوجيا املعلومات رصداً مناسباً يف توقيته 
  .لقياس ومواءمة هذه املشاريع مع احتياجات العمل وأولوياتهوموضوعياً وقابالً ل

من نظام أهداف مراقبة تكنولوجيا املعلومات ) (ME.4-6 ٦- ٤ويتطلب هدف الرقابة   - ١٠٩
أن األهداف املتفق عليها قد مت الوفاء هبا أو جتاوزها؛ ‘١‘ تأكيد )١٧(والتكنولوجيا املتصلة هبا

أن اإلدارة تتخذ إجراًء ‘ ٣‘قيق هذه األهداف يليب التوقعات؛ وأن التقدم احملرز يف اجتاه حت‘ ٢‘و
وينص هذا اهلدف أيضاً على . عالجياً عند عدم حتقيق األهداف أو عند عدم توقّع حدوث تقدم

تقدمي تقارير عن احملافظ والربامج ذات الصلة وأداء تكنولوجيا املعلومات بغية متكني اإلدارة 
فقياس . استعراض التقدم احملرز فيما يتعلق بالوفاء باألهداف احملددةالعليا وهيئات اإلدارة من 

أداء تكنولوجيا املعلومات ينبغي أن يكون أحد الشواغل الرئيسية للمديرين التنفيذيني لألنشطة 
املوضوعية ولتكنولوجيا املعلومات بالنظر إىل أنه يربهن على مدى فعالية تكنولوجيا املعلومات 

  . ة املضافةوقيمتها التجاري
وجيري قياس أداء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستويات خمتلفة يف املنظمات   - ١١٠

فأداء اإلدارة املركزية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي . وعن طريق آليات شىت
والوحدات األخرى لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ُيقاس عن طريق أدوات عامة لقياس 

وُتجري معظم املنظمات أيضاً دراسات استقصائية دورية عن . اء موجودة يف املنظماتاألد
__________ 

علومات بشأن نظام أهداف مراقبة تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيات املتصلة هبا لالطالع على مزيد من امل )١٧(
)COBIT( انظر املوقع ،http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Pages/Overview.aspx. 
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مدى الرضا عن خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما ُتجرى استعراضات الحقة 
للتنفيذ فيما يتعلق باستثمارات ومشاريع كبرية معينة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

  .واالتصاالت
ال يوجد يف بعض املنظمات تقييم ألداء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على بيد أنه   - ١١١

مستوى املنظمة، من حيث حتقيق قيمة مضافة على النحو املتوقع واملبني يف استراتيجية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى املنظمة، ومن مث ضمان أن تكون هذه التكنولوجيا 

  . ات العمل باملنظمة وداعمة هلا على مستوى املنظمة ككلمتوائمة مع احتياجات وأولوي
وحيدث يف املنظمات املختلفة أن النواتج القابلة للتحقيق واألولويات الرئيسية، كما هي   - ١١٢

حمددة ومعروضة يف استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال ُيعّبر عنها يف اختصاصات 
وظائفهم وما يقابلها من عمليات تقييم أدائهم، وذلك يف اإلدارة املوظفني املعنيني أو توصيفات 

املركزية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف الوحدات والربامج األخرى املعنية هبذه 
أن اختصاصات وعمليات تقييم أداء املوظفني ومن رأي املفتشْين . التكنولوجيا يف املنظمة

جات الرئيسية للمنظمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ينبغي أن تشمل األولويات واالحتيا
واالتصاالت وأن ُتربط هبا كما هي معروضة يف استراتيجية املعلومات واالتصاالت اخلاصة 
باملنظمة، بغية ضمان املواءمة الدقيقة ملهمة وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ٧وُيشار هنا أيضاً إىل التوصية . لصددوبغية تيسري رصد أداء هذه التكنولوجيا يف هذا ا
  .الواردة أعاله

وأُبلغ املفتشان بأنه ال ُتجرى بانتظام، بصورة خاصة، عمليات استعراض أو   - ١١٣
استعراضات نظراء منتظمة الحقة للتنفيذ بشأن استثمارات ومشاريع تكنولوجيا املعلومات 

ىل أنه ال يسمح بتقييم ما إذا كانت األهداف وقد اعُترب ذلك مثلباً رئيسياً بالنظر إ. واالتصاالت
املرتبطة باستثمارات تكنولوجيا املعلومات قد حتققت أو ما إذا كانت حتليالت وتقديرات 

كما أن ذلك يعوق تعلّم الدروس لإلفادة منها . التكاليف واملنافع ذات الصلة تتسم بالصواب
وقد ُسلطت أيضاً األضواء . ت واالتصاالتيف املشاريع املستقبلية يف جمال تكنولوجيا املعلوما

  .على هذه املشكلة يف كثري من تقارير املراجعة والتقييم اليت استعرضها املفتشان
ومن شأن تنفيذ التوصية التالية دعم أوجه الرقابة واالمتثال فيما يتعلق بإدارة تكنولوجيا   - ١١٤

  . اإلدارةاملعلومات واالتصاالت فضالً عن دعم فعالية وكفاءة هذه 

  ١٠التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن يكفلوا   

إجراء استعراضات الحقة للتنفيذ بشأن االستثمارات واملشاريع الرئيسية املتعلقة 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك متشياً مع منهجيات وسياسات االستثمار يف 

  .جيا املعلومات واالتصاالت لدى املنظمةتكنولو
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وختضع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملهمة الرقابة الداخلية واخلارجية املعمول هبا   - ١١٥
والحظ املفتشان أن عمليات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتظى بتغطية وافية . يف املنظمة

  .وختضع ملراجعات وتقييمات منتظمة
املفتشْين قد الحظا أيضاً أنه مل جير دائماً تنفيذ التوصيات املتعلقة بالرقابة تنفيذاً بيد أن   - ١١٦

وفضالً . ولذلك فإهنما حيثّان على التعجيل بتنفيذ هذه التوصيات. كامالً ويف الوقت املناسب
 عن ذلك، يرى املفتشان أنه يكون من املفيد قيام جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
دورياً بتضمني جدول أعماهلا القضايا الرئيسية املثارة يف تقارير أعماهلا املتعلقة مبراجعة وتقييم 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخاصة القضايا اليت هلا أبعاد وتأثري على مستوى املنظمة 

  .ككل

  إدارة املخاطر املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -دال  
املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة مبراحل خمتلفة من إدارة املخاطر املرتبطة متر   - ١١٧

بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فبعض هذه املنظمات إما أهنا تعكف على إعداد وثائق 
وعملية إدارة املخاطر . السياسات واُألطر أو تقوم بعمليات جتريبية أو عمليات املرحلة األوىل

 بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي عملية تقودها إدارات تكنولوجيا املعلومات املرتبطة
واالتصاالت أو أهنا، يف عدة منظمات، تشكل جزءاً من تنفيذ عملية إدارة املخاطر اإلمجالية 

  .املعمول هبا يف املنظمة ككل
نامج األمم مثل االحتاد الدويل لالتصاالت وبر(وقد قامت بعض املنظمات بالفعل   - ١١٨

بوضع سجالت للمخاطر تتناول أيضاً ) املتحدة اإلمنائي وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الوايبو
مثل الفاو (بيد أن معظم املنظمات . املخاطر املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ومنهجيات ما زالت يف طور استحداث مناذج ) واليونيسيف واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وإىل جانب املعلومات اجملمعة يف هذه الدراسة االستعراضية، . إلدارة املخاطر على صعيد املنظمة

استعراض إدارة املخاطر "فإن التقرير الذي صدر مؤخراً عن وحدة التفتيش املشتركة املعنون 
  . ذا املوضوعيقدم استعراضاً جيداً هل) JIU/REP/2010/4" (املؤسسية يف منظومة األمم املتحدة

وعلى الرغم من إحراز تقدم يف عملية إدارة املخاطر املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات   - ١١٩
واالتصاالت، فما زال يوجد جمال للتحسني، على النحو الذي مت التعرف عليه أثناء االجتماعات 

تعلقة باملراجعة اليت ُعقدت مع املوظفني وعلى النحو الذي أُشري إليه يف التقارير املختلفة امل
  .والتقييم الداخليني واخلارجيني

ومن رأي املفتشْين أن اإلدارة الفعالة للمخاطر ينبغي أن تتيح إجراء تقييمات دورية   - ١٢٠
للمخاطر على كل من املستوى اإلمجايل االستراتيجي واملستويات احملددة اخلاصة باملنظومة 
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وينبغي أيضاً إجراء تقييمات للمخاطر . سيةوكذلك فيما يتصل باملشاريع املستقبلية الرئي
. خبصوص هياكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املوجودة يف املكاتب اإلقليمية والقطرية

وينبغي قيام املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بإنشاء سجالت أو قوائم للمخاطر 
نتظام وينبغي أن تغطي هذه السجالت املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديثها با

 وأخرياً، ميكن أن ُيستفاد من تقييمات املخاطر كأساس .والقوائم مجيع أجزاء املنظمة املعنية
لصياغة استراتيجيات وسياسات تتعلق بأمن تكنولوجيا املعلومات وكأساس للخطط املتعلقة 

  . الكربىباستمرارية األعمال واستعادة القدرة على العمل بعد األعطال
وينبغي أن تنظر جلان إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املعلومات املتعلقة   - ١٢١

بتقييمات وقوائم املخاطر املرتبطة هبذه التكنولوجيا بقدر ما تتعلق هذه التقييمات والقوائم 
ك مبخاطر ذات آثار على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى املنظمة، مثل تل

، مثالً، أو بنظم رئيسية أخرى يف ‘نظم ختطيط موارد املؤسسة‘املرتبطة بتنفيذ نظام جديد من 
  .جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكون مستخدمة يف مجيع أجزاء املنظمة

  أمن تكنولوجيا املعلومات  -هاء  
تزايد بالنظر إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً هاماً على حنو ميؤدي أمن   - ١٢٢

التطور التكنولوجي واالستخدام الواسع االنتشار هلذه التكنولوجيا وطبيعتها اليت ال غىن عنها يف 
 بأمهية خاصة يف املنظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأمن ويتسم . املنظمات املعنية

تحدة والوكالة الدولية للطاقة وخاصة األمم امل( نظراً إىل أن معظمها التابعة ملنظومة األمم املتحدة
  .تتناول معلومات بالغة احلساسية والسرية) الذرية ومنظمة الوايبو

ويتباين مستوى وجودة عملية إدارة أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما بني   - ١٢٣
 من معايري ٩٠٠١ و٢٧٠٠١املنظمات، على الرغم من أن معظم هذه املنظمات يّتبع املعيارين 

وتشتمل أنشطة األمن املضطلع هبا ). ISO 9001 وISO 27001(ملنظمـة العامليـة لتوحيد املقاييس ا
فيها بشأن تكنولوجيا املعلومات على إعداد وحتديث سجالت للمخاطر املرتبطة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وإجراء مراجعات هليكل املعلومات، وتقييمات ملدى تعرض التطبيقات 

ظم الرئيسية للمخاطر؛ وتدريب التوعية بتكنولوجيا املعلومات؛ وإجراء استبيانات إلزامية والن
مدى املخاطر فيما يتصل بأمن املعلومات؛ وتنظيم حلقات عمل من /بشأن تقييم مدى االمتثال

ويوّسع أيضاً برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من . أجل مديري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  .ق هذه األنشطة لكي ميتد إىل مكاتبه اإلقليمية والقطريةنطا

بيد أنه ليست مجيع املنظمات قد اعتمدت سياسات وأدلة بشأن أمن تكنولوجيا   - ١٢٤
املعلومات واالتصاالت أو أن هذه السياسات واألدلة ال ُتطبَّق تطبيقاً متسقاً داخل املنظمة، مما 

بشأن أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يسفر عن وجود مستويات وسياسات خمتلفة 
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وهذا هو الوضع، بصورة خاصة، يف املنظمات اليت لديها هيكل . داخل املنظمة الواحدة
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتسم بالالمركزية الشديدة واملنظمات اليت لديها مكاتب إقليمية 

نظم احلديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فإن وبالنظر إىل الربط املتبادل القوي بني ال. وقطرية
االختالف يف مستويات وسياسات أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املطبقة يف األجزاء 

وفضالً عن ذلك، فإن . املختلفة من املنظمة نفسها يسفر عن حدوث خماطر تتهدد املنظمة بأسرها
وغري املوظفني ) كنولوجيا املعلومات وغري العاملني فيهاالعاملني يف ت(أدوار ومسؤوليات املوظفني 

. وما ينطبق عليهم من مساءلة هي أمور ال تتسم دائماً بالوضوح) مثل مقدمي اخلدمات اخلارجيني(
وأخرياً، ففي املنظمات املختلفة اليت اعُتمدت فيها سياسات بشأن أمن تكنولوجيا املعلومات 

ُيقدَّم تدريب مالئم إىل  ياسات تبليغاً كافياً إىل مجيع املوظفني والواالتصاالت، ال ُتبلَّغ هذه الس
  .املوظفني العاملني يف تكنولوجيا املعلومات وغري العاملني فيها

ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة ومن مث فمن رأي املفتشْين أنه   - ١٢٥
ن أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف األمم املتحدة أن يكفلوا إعداد استراتيجية بشأ

شكل وثيقة قائمة بذاهتا أو كجزء من استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 
 وينبغي أن ُتؤخذ يف احلسبان يف هذا الصدد .مستوى املنظمة، وأن يكفلوا حتديثها بانتظام

ليت حتدث مثالً عن طريق التكنولوجيات املخاطر اجلديدة املرتبطة بأمن تكنولوجيا املعلومات، ا
نظم ختطيط موارد ‘واإلنترنت و‘ بالك بريي‘والنظم املختلفة مثل األجهزة احملمولة وأجهزة 

كما ينبغي أن توّضح االستراتيجية أو السياسات واألدلة املتعلقة بأمن . ، وهلم جرا‘املؤسسة
وظفني خبصوص أمن تكنولوجيا  أدوار ومسؤوليات املتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وينبغي إبالغ املوظفني هبذه السياسات كما ينبغي . املعلومات وما ينطبق عليهم من مساءلة
  .توفري التدريب املتصل بذلك، حسبما يكون مناسباً

وينبغي قيام املوظفني املعنيني يف إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بإعداد تقارير   - ١٢٦
جلنة إدارة من هذه التكنولوجيا وينبغي تقدميها إىل اإلدارة العليا وكذلك إىل منتظمة عن أ

 أو إىل اهليئة املناظرة هلا من أجل النظر فيها واختاذ إجراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  .بشأهنا

  استمرارية األعمال واستعادة القدرة على العمل بعد األعطال الكربى  -واو  
استمرارية األعمال واستعادة القدرة  املنظمات سياسات وخططاً بشأن اعتمدت معظم  - ١٢٧

على العمل بعد األعطال الكربى يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وتعكف بعض املنظمات على 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف (وقد قامت بالفعل قلة من املنظمات . القيام بذلك

  .تبارات وعمليات حماكاة لنظمهابإجراء اخ) واألمم املتحدة
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نظم ختطيط موارد ‘وقد الحظ املفتشان أن التغيريات التكنولوجية، مثل استعمال   -١٢٨
مبا يف ذلك ( واحلوسبة السحابية، تطرح خماطر جديدة وإضافية بشأن استمرارية األعمال ‘املؤسسة

يلزم تناوهلا وأخذها يف ) تياطيةخماطر على إمكانية الوصل ومواقع االستضافة املأمونة للنسخ االح
استمرارية األعمال واستعادة القدرة على العمل بعد األعطال احلسبان عند إعداد اخلطط املتعلقة ب

ويف هذا السياق، اقترح بعض املوظفني الذين أُجريت معهم مقابالت النظر يف دور . الكربى
باعتباره مقدم اخلدمات لكثري من املركز الدويل للحساب اإللكتروين التابع لألمم املتحدة 

املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وكذلك يف إمكانيات وطرق زيادة التعاون فيما بني 
منظمات األمم املتحدة يف هذا اجملال، ومثالً عن طريق استكشاف إمكانيات أن تعمل املنظمات 

خرى، على النحو الذي ُيماَرس فعالً الستضافة املأمونة للنسخ االحتياطية للمنظمات األكموقع ل
  .فيما بني بعض املنظمات اليت يوجد مقرها يف نيويورك وجنيف

ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم ومن رأي املفتشْين أنه   -١٢٩
د األعمال واستعادة القدرة على العمل بعاملتحدة أن ُيدرجوا املخاطر املتعلقة باستمرارية 

األعطال الكربى ضمن تقييماهتم وسجالهتم املتعلقة باملخاطر املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات 
بصورة واالتصاالت، والتعجيل باعتماد وتنفيذ اخلطط اخلاصة هبم اليت ينبغي حتديثها واختبارها 

بشأن اعتماد  جلنة إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وينبغي تقدمي تقارير منتظمة إىل .دورية
باستمرارية األعمال واستعادة القدرة على العمل بعد األعطال وتنفيذ خطط املنظمات فيما يتعلق 

  .الكربى بقدر ما تتصل هذه التقارير بقضايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالتعاون على نطاق املنظومة بشأن   -خامساً  
التابعة جمللس الرؤساء ‘ شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‘أعمال اعُتربت   - ١٣٠

التنفيذيني املعين بالتنسيق مفيدة ومعاونة على وجه اإلمجال يف دعم التنسيق والتعاون واالتساق 
ففي . يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة

تستفيد هذه املنظمات بصورة خاصة من أعمال الِفَرق العاملة التابعة لشبكة حقيقة األمر، س
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل األعمال املتعلقة بأمن هذه التكنولوجيا وفئات تكاليف 

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كة ويف الوقت نفسه، ساقت بعض املنظمات حججاً مفادها أن مناقشات الشب  - ١٣١

املذكورة ال تؤدي دائماً إىل اخلروج بنتائج وقرارات ملموسة وأنه ليست مجيع املنظمات يف 
وذُكر أيضاً أن . وضع ميكنها من أن تنفّذ مقترحات الشبكة وتوصياهتا وقراراهتا تنفيذاً فعاالً

ض تكلفة حضور االجتماعات نصف السنوية اليت تعقدها الشبكة مرتفعة إىل حد ما يف حالة بع
وأخرياً، أعرب بعض املوظفني عن قلقهم إزاء عدد . املنظمات بالقياس إىل الفوائد املتحققة

شبكة ‘، باإلضافة إىل الشبكات الرمسية وغري الرمسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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، مثل الشبكات احمللية هلذه التكنولوجيا يف مراكز )ICTN(‘ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مل املختلفة، والفريق العامل الذي يتبع املركز الدويل للحساب اإللكتروين التابع لألمم الع

املتحدة، ضمن هيئات أخرى، واقترحوا خفض عدد هذه الشبكات من أجل جتنب االزدواجية 
وأشارت منظمات أخرى إىل أن هيئات التنسيق يف جمال تكنولوجيا . وختفيض تكاليف املشاركة

تصاالت على الصعيد اإلقليمي هي آليات مفيدة وداعمة، وأن مسألة البت يف أمر املعلومات واال
هذه اهلياكل ووضع إرشادات بشأن كيف ميكن اإلفادة مها على أفضل وجه فعال هي مسألة 

  .متروكة لكل فريق معين من فرِق األمم املتحدة لإلدارة القطرية
، أشار بعض املوظفني ‘ومات واالتصاالتتكنولوجيا املعلشبكة ‘ومن أجل زيادة تأثري   - ١٣٢

إىل إمكانية دعم دور الشبكة وأعماهلا إذا وفّر جملس الرؤساء الذين أُجريت معهم مقابالت 
التنفيذيني املعين بالتنسيق إرشادات واضحة، مبا يف ذلك عن طريق طلب والتماس نواتج حمددة 

ت على أهنا متثل مشاكل مشتركة  تكون قد ُحددتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتيف جمال 
وأُشري أيضاً إىل أنه ميكن زيادة حتسني . تواجه أغلبية املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تقاسم املعلومات بشأن القضايا املشتركة يف جمال 
  .‘شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‘مستوى 
، اليت متثل نشاط اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوىف.  املفتشان هذه االعتباراتويؤيد  - ١٣٣

األعمال واإلدارة، ينبغي أن ُتدرج يف جدول أعماهلا القضايا االستراتيجية وقضايا تكنولوجيا 
نظم ختطيط موارد ‘واملعلومات واالتصاالت، مثل تكاليف هذه التكنولوجيا ومشترياهتا، 

نية الوصل بني نظم تكنولوجيا املعلومات، وأمن تكنولوجيا املعلومات، ، وإمكا‘املؤسسة
واستعمال التكنولوجيات اجلديدة، وهي القضايا املشتركة بني مجيع املنظمات التابعة ملنظومة 

وميكن حينئذ للمناقشات اليت ُتجرى والقرارات اليت ُتتخذ . األمم املتحدة واليت تؤثر عليها مجيعاً
شبكة ‘  لوأن تتيح توجيهاً إمجالياً دارية الرفيعة املستوى أن تفيد كإرشادات يف اللجنة اإل

ويف الوقت نفسه، سيكون من شأن ذلك . وأعماهلا) ICTN(‘ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أن يشّجع على مناقشة القضايا االستراتيجية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 

 املوضوعية على مستوى املنظومة ككل يف اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى وأن منظور اإلدارات
ييّسر التواصل والتفاعل فيما بني نشاط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأنشطة العمل 

  .األخرى على هذا املستوى
لومات ومن شأن تنفيذ التوصية التالية دعم التنسيق والتعاون يف جمال تكنولوجيا املع  - ١٣٤

  .واالتصاالت داخل منظومة األمم املتحدة
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  ١١التوصية 
 ينبغي قيام األمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق،   
التابعة للمجلس عن طريق حتديد ‘ شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‘بترشيد 

ومات واالتصاالت والتركيز عليها، وتقدمي القضايا املشتركة املتعلقة بتكنولوجيا املعل
إرشادات واضحة إىل الشبكة املذكورة من أجل حتسني التعاون والتنسيق فيما بني 

  .املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة
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  املرفق األول

جلان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أو اهليئات املناظرة هلا، يف     
  مة األمم املتحدةاملنظمات التابعة ملنظو

جنباً ) www.unjiu.org(ُينشر املرفق األول على املوقع الشبكي لوحدة التفتيش املشتركة   
  .إىل جنب مع التقرير

http://www.unjiu.org/�
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  املرفق الثاين

االستراتيجيات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات     
  ة األمم املتحدةالتابعة ملنظوم

) www.unjiu.org(ُينشر املرفـق الثـاين علـى املوقـع الـشبكي لوحـدة التفتـيش املـشتركة                    
  .جنباً إىل جنب مع التقرير
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  املرفق الثالث

  كبريو موظفي املعلومات، أو مْن يناظرهم، يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة    
 املنظمة وظيفياللقب ال الرتبة خطوط املسؤولية املهام

 مبا رئيس هيئة موظفي تكنولوجيا املعلوماتُيزوَّد   
لإلشراف على أنشطة يكفي من السلطة واملوارد املركزية 

تكنولوجيا املعلومات يف األمانة العامة لألمم املتحدة على 
ورئيس اهليئة مسؤول عن التوجيه واألداء *. نطاق العامل

ومات واالتصاالت املضطلع اإلمجاليني ألنشطة تكنولوجيا املعل
وتشتمل مهامه ومسؤولياته الرئيسية على ما . هبا يف املنظمة

إجياد رؤية وقيادة استراتيجيتني بشأن عملية إدارة ) أ: (يلي
شؤون املعلومات والتكنولوجيا يف األمانة العامة على صعيد 

العمل بصفة املمثل الرئيسي لألمني العام فيما ) ب(العامل؛ و
تقدمي ) ج(إدارة شؤون التكنولوجيا واملعلومات؛ ويتعلق ب

املشورة إىل اللجنة التنفيذية لتكنولوجيا املعلومات 
إصدار ) د(واالتصاالت، بصفته عضواً دائماً يف اللجنة؛ و

السياسات واملعايري املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 
ملعلومات املشاركة يف اللجان التوجيهية لتكنولوجيا ا) ه(و

واالتصاالت اليت توّجه املبادرات الرئيسية يف جمال هذه 
العمل بصفته رئيس مكتب تكنولوجيا ) و(التكنولوجيا؛ و

املسؤول عن االضطالع باألنشطة (املعلومات واالتصاالت 
االستراتيجية يف جمال هذه التكنولوجيا وعن تقدمي اخلدمات 

رصد وحتسني ) ز( واملشتركة اليت تؤثر على املنظمة برمتها؛
 .فعالية إطار عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

رئيس هيئة موظفي تكنولوجيا 
  مسؤول أمام األمني العاماملعلومات

ويقدم تقاريره إىل نائبة األمني العام 
اليت فُوضت املسؤولية عن اإلشراف 
على حافظة أنشطة تكنولوجيا 

  لعامةاملعلومات على نطاق األمانة ا

أمني عام 
 مساعد

رئيس هيئة موظفي 
  تكنولوجيا املعلومات

 األمم املتحدة

رئيس هذا القسم مسؤول أمام رئيس  
  دائرة إدارة املواردشؤون اإلدارة ورئيس 

رئيس، قسم دعم  ٥-ف
 تكنولوجيا املعلومات

 *األونكتاد
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رئيس هذه الدائرة مسؤول أمام مدير  
تحدة شعبة اإلدارة يف مكتب األمم امل

بفيينا ومكتب األمم املتحدة املعين 
ومن الناحية . باملخدرات واجلرمية

الفنية، فإن رئيس الدائرة مسؤول 
تكنولوجيا أيضاً أمام مكتب 

املعلومات واالتصاالت التابع لألمم 
  املتحدة

دائرة رئيس،  ١-مد
 تكنولوجيا املعلومات

مكتب األمم املتحدة 
املعين باملخدرات 

 *واجلرمية

مستشار تكنولوجيا املعلومات  
واالتصاالت مسؤول أمام مدير 
 مكتب العمليات يف املكتب التنفيذي

مستشار تكنولوجيا  ٥-ف
املعلومات 
 واالتصاالت

برنامج األمم املتحدة 
 *للبيئة

برنامج األمم املتحدة     
للمستوطنات البشرية 

موئل األمم (
 )*املتحدة

ة أصحاب العمل يرأس كبري موظفي املعلومات جلن  
املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت حيضر اجتماعاهتا 
نواب املديرين لضمان إدارة االستثمارات املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت إدارة جيدة وأن تكون النظم املعمول 

وجتري املواءمة . هبا على نطاق املنظومة متطورة قدر اإلمكان
ارات املضطلع هبا يف املقر ويف امليدان لكي تكون بني االستثم

  .املشاريع مكشوفة ولكي ميكن تتّبع االستثمارات
ويقدم كبري موظفي املعلومات الدعم يف عملية إدارة   

جلنة أصحاب العمل املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
اليت يرأسها نائب املفوض السامي، وحيضر مديرو الشعب 

وُتعرض يف هذه االجتماعات برامج .  اجتماعاهتاواملكاتب

كبري موظفي املعلومات مسؤول 
مباشرةً أمام الرئيس التنفيذي 

 )املفوض السامي(

كبري موظفي  ٢-مد
املعلومات ومدير 
شعبة نظم وشؤون 

 االتصاالت

 مفوضية األمم املتحدة
السامية لشؤون 

 الالجئني
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االستثمار الكربى من أجل املوافقة عليها أو من أجل حتديث 
 .حالتها

مدير رئيس الشعبة مسؤول أمام  
 )١-مد (شؤون الدعم اإلداري

رئيس شعبة نظم  ٥-ف
 املعلومات

وكالة األمم املتحدة 
إلغاثة وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني 
يف الشرق األدىن 

 *)األونروا(

 على مبادرات األمم كبري موظفي التكنولوجيايشرف   
إصالح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتحدة املتصلة ب

وميثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف احملافل املختلفة املشتركة 
بني الوكاالت، ويشرف على عملية إدارة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وينفّذ استراتيجية تكنولوجيا 

 ويقدم كبري موظفي التكنولوجيا القيادة التقنية يف. املعلومات
جماالت تدبري مشتريات نظم وخدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتطويرها وإدارهتا ودعمها، ويقدم الدعم التقين 
إىل نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمهام احلرجة، 
وينفذ ضوابط منع حدوث الغش، وميكّن من التقييم واإلدارة 

 .ملعلومات واالتصاالتاملالئمني للمخاطر املرتبطة بتكنولوجيا ا

كبري موظفي  ٢-مد 
التكنولوجيا لربنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي 
ومدير مكتـب نظم 
 وتكنولوجيا املعلومات

برنامج األمم املتحدة 
 اإلمنائي

يضع رئيس اخلدمات استراتيجية املبادرات واألنشطة   
والعمليات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 

 يف ‘م ختطيط موارد املؤسسةانظ‘وى اإلمجايل، مبا يف ذلك املست
ورئيس اخلدمات مسؤول عن . صندوق األمم املتحدة للسكان

هتيئة بيئة متكينية جيري يف ظلها إدماج تشاط تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف عمليات نشاط العمل التطويري والتشغيلي مبا 

ويكفل . سماً بالفعالية والكفاءةيؤدي إىل تنفيذ الربامج تنفيذاً مت
رئيس خدمات املعلومات اإلدارية أن متتد البيئة التمكينية بصورة 
عامة داخل الصندوق وختدم مجيع املوظفني واملكاتب واألنشطة 

رئيس اخلدمات مسؤول مباشرة أمام 
  .نائب املدير التنفيذي لشؤون اإلدارة

خدمات    رئيس  ١-مد
  ت اإلداريةاملعلوما

صندوق األمم املتحدة 
 للسكان
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عن طريق اعتماد معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة 
 العمل يف ويكفل رئيس اخلدمات استمرارية. حتديداً بالصندوق

عمليات الصندوق عن طريق احلفاظ على نظم لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت تعمل بكامل طاقتها وعن طريق وجود 

 .الستعادة القدرة على العمل بعد األعطال الكربىخطط 

يتمتع مدير الشعبة بقدر من السلطة يعادل سلطة   
كبري شؤون تكنولوجيا ‘و‘ كبري موظفي املعلومات‘

وهو يبادر مبعظم األعمال . يف املنظمات‘ املعلومات
 .املوضوعية

مدير الشعبة مسؤول أمام نائب املدير 
 التنفيذي لشؤون اإلدارة

شعبة حلول مدير  ٢-مد
وخدمات تكنولوجيا 

 املعلومات

منظمة األمم املتحدة 
 )اليونيسيف(للطفولة 

مهام مدير شؤون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكبري 
  :موظفي املعلومات هي كما يلي

وضع استراتيجيات وسياسات إمجالية بشأن   •
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وضمان تنفيذها 

 على حنو سليم؛واالمتثال هلا 
إسداء املشورة إىل اإلدارة بشأن مجيع القضايا   •

 واملبادرات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
اإلشراف على وضع استراتيجية إمجالية بشأن   •

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ترمي إىل توفري 
إمكانية الوصول إىل املعلومات على أساس فعال من 

 ليف؛حيث التكا
تنظيم عمليات ختطيط وإدارة وتنفيذ مجيع أنشطة   •

 صيانة النظم وحتسينها؛
وضع استراتيجيات الحتواء تكاليف امتالك   •

التكنولوجيات ورصد نفقات اخلدمات العاملية 
 لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

إقامة ودعم العالقات مع وكاالت األمم املتحدة   •
 ولية األخرى؛الشريكة ومع اهليئات الد

كبري موظفي املعلومات مسؤول أمام 
نائب املدير التنفيذي ومدير 

 .العمليات

كبري موظفي  ٢-مد
 املعلومات

 برنامج األغذية العاملي
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املبادرة بإقامة ترتيبات شراكة بني القطاعني العام   •
 .واخلاص واملشاركة فيها

مكتب األمم املتحدة     
 خلدمات املشاريع

الن احلايل عن الوظيفة الشاغرة اخلاصة يشمل اإلع  
مبدير مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مهام 
وواجبات جديدة، من بينها مهام استراتيجية تتعلق بتكنولوجيا 

 .املعلومات

مدير املكتب مسؤول أمام املدير 
  التنفيذي لقطاع التنظيم واإلدارة

مدير مكتب  
تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت

 منظمة العمل الدولية

كبري موظفي املعلومات هو املستشار الرئيسي لإلدارة   
العليا باملنظمة ومدير الشعبة اليت تقدم خدمات تكنولوجيا 
املعلومات فيما يتعلق بتكنولوجيا ونظم املعلومات، مبا يف ذلك 

  .االستراتيجية واهليكل واإلدارة والسياسة العامة والعمليات

علومات مسؤول أمام كبري موظفي امل
 )لشؤون العمليات(نائب املدير العام 

كبري موظفي  
 املعلومات

منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزارعة 

 )الفاو(

سيكون كبري موظفي املعلومات مسؤوالً عن مجيع   
االحتياجات الفنية والتشغيلية املتعلقة بنظم إدارة معارف 

ع استراتيجية فعالة وسينطوي ذلك على وض. ومعلومات املنظمة
وسيعمل كبري موظفي . هبذا الشأن واحلفاظ عليها ورصد تنفيذها

املعلومات بصفة املستشار الرئيسي لإلدارة العليا خبصوص إدارة 
املعارف واملعلومات ونظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ودمج النظم، وسيقود عمليات االبتكار ويزيد من تأثري العمليات 

لطابع األمثل على االستثمار يف منصات تكنولوجيا ويضفي ا
  .املعلومات واالتصاالت باليونسكو

كبري موظفي املعلومات مسؤول أمام 
 املدير العام املساعد لشؤون اإلدارة

كبري موظفي  
 املعلومات

منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلم والثقافة 

 )اليونسكو(

كبري موظفني ‘مل جير إنشاء دور أو مهمة ملنصب   
ورئيس قسم تكنولوجيا املعلومات . يف اإليكاو‘ للمعلومات

واالتصاالت هو أعلى موظفي الفئة الفنية يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات مرتبة وهو سلطة اختاذ القرارات بشأن القضايا 

  .التقنية والتشغيلية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات

رئيس قسم تكنولوجيا املعلومات 
تصاالت مسؤول أمام مدير واال

 . باملنظمةمكتب اإلدارة واخلدمات

رئيس قسم  ٥-ف
تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت

منظمة الطريان املدين 
 )اإليكاو(الدويل 
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مدير، تكنولوجيا    
املعلومات وشؤون 

  االتصاالت

 منظمة الصحة العاملية

 االحتاد الربيدي العاملي    

مام األمني رئيس اإلدارة مسؤول أ 
 العام أو نائبه ويقدم التقارير إليهما 

رئيس، إدارة خدمات  ١-مد
 املعلومات

االحتاد الدويل 
 لالتصاالت

رئيس الشعبة مسؤول أمام مدير إدارة  
تنظيم املوارد ويقدم التقارير إليه 

 )٢-مد(

رئيس، شعبة  ٥-ف
 تكنولوجيا املعلومات

املنظمة العاملية 
 لألرصاد اجلوية 

غل هذه الوظيفة مسؤول أمام شا 
مدير الشعبة اإلدارية أو األمني العام 

  )٢-مد(املساعد 

رئيس /نائب مدير ١-مد
شؤون تكنولوجيا 
املعلومات ونظم 

 املعلومات

املنظمة البحرية 
 الدولية

املنظمة العاملية للملكية     
 )الوايبو(الفكرية 

رئيس اإلدارة مسؤول أمام املدير العام،  
-مد(عم الربامج واإلدارة العامة شعبة د

٢(  

رئيس إدارة  ٥-ف
املعلومات 
 واالتصاالت

منظمة األمم املتحدة 
للتنمية الصناعية 

 )اليونيدو(

املنسق مسؤول أمام مدير شؤون  
 اإلدارة والشؤون املالية

منسق برنامج  ٤-ف
تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت

 منظمة السياحة العاملية

ملعلومات مسؤول عن القضايا التشغيلية كبري موظفي ا  
وهو . والسياساتية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يقدم التقارير إىل القيادة التنفيذية لألمانة العامة عن القضايا 
املتصلة باستراتيجية املعلومات وأمن هذه املعلومات وختطيطها 

كبري موظفي املعلومات مسؤول أمام 
 نائب املدير العام لشؤون اإلدارة

كبري موظفي  مد
املعلومات، مدير، 
شعبة تكنولوجيا 

  املعلومات

الوكالة الدولية للطاقة 
 الذرية
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 .ايريهاواالستثمارات الرأمسالية فيها وسياساهتا ومع

مكتب األمم /مكتب األمم املتحدة يف فييناو) املوئل(يعمل األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية   *
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واألونروا بإطار إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي وضعه مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  .قة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالتابع لألمانة العامة لألمم املتحدة وهي مجيعاً تّتبع استراتيجية األمم املتحدة املتعل
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  الرابعاملرفق 
استعراض عام لإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش     

  املشتركة
    JIU/REP/2011/9  

  ة الذريةالوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاق األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها 

التأثري املنشود
 

س الرؤساء التنفيذيني
جمل

* 

األمم املتحدة
**

 

األونكتاد
 

مكتب األمم املتحدة املعين 
باملخدرات واجلرمية 

 

برنامج األمم املتحدة للبيئة
 

األمم املتحدة 
 ‐

 املوئل
مفوضية شؤون الالجئني 

 

األونروا
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان 

 

اليونيسيف
 

برنامج األغذية العاملي
 

مكتب األمم املتحدة خلدمات 
املشاريع

 

منظمة العمل الدولية
 

الفاو
اليونسكو 

 

اإليكاو
 

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي 
االحتاد الدويل لالتصاالت 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

املنظمة البحرية الدولية
املنظمة العاملية للملكية الف 

كرية
 

اليونيدو
 

منظمة السياحة العاملية
 

الوكالة  الدولية للطاقة الذرية 

الختاذ 
التقرير                إجراءات

 

     للعلم                        
ن ن ن ن ن  ه ١التوصية  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ه ٢التوصية  ن  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ه ٣التوصية  ن  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ه ٤التوصية  ن  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ن  أ ٥التوصية  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ش ش  أ ٦التوصية  ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش
ن  ه ٧التوصية  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ن   د  ٨التوصية  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

  .توصية الختاذ قرار من جانب اجلهاز التشريعي  :ش  :شرح الرموز
  . توصية الختاذ إجراءات من جانب الرئيس التنفيذي  :ن  
  . جانب هذه املنظمةتوصية ال تتطلب اختاذ إجراء من    :  

 حتقيق وفورات مالية )و( زيادة الفعالية   )ه( تعزيز الضوابط واالمتثال   )د( تعزيز التنسيق والتعاون   )ج( نشر أفضل املمارسات   )ب(حتسني املساءلة     )أ(  :التأثري املنشود
  ذات شأن 

  . تأثريات أخرى)ح(زيادة الكفاءة     )ز(  
  . الرؤساء التنفيذينيإجراء يتخذه رئيس جملس  *

 ما عدا األونكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم (ST/SGB/2002/11)تشمل مجيع الكيانات الواردة يف الوثيقة   **
  .ا املوئل، ومفوضية شؤون الالجئني، واألونرو- املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
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  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها 

التأثري املنشود
 

س الرؤساء التنفيذيني
جمل

* 

األمم املتحدة
**

 

األونكتاد
 

مكتب األمم املتحدة املعين 
باملخدرات واجلرمية 

 

برنامج األمم املتحدة للبيئة
 

األمم املتحدة 
 ‐

 املوئل
مفوضية شؤون الالجئني 

 

األونروا
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان 

 

اليونيسيف
 

برنامج األغذية العاملي
 

مكتب األمم املتحدة خلدمات 
املشاريع

 

منظمة العمل الدولية
 

الفاو
اليونسكو 

 

اإليكاو
 

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي 
 

االحتاد الدويل
 لالتصاالت

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

املنظمة البحرية الدولية
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 

اليونيدو
 

منظمة السياحة العاملية
 

الوكالة  الدولية للطاقة الذرية 

الختاذ 
التقرير                إجراءات

  

     للعلم                        
ن  أ ٩التوصية  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
ن   د  ١٠التوصية  ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
                                                    ن ج  ١١التوصية 

  .توصية الختاذ قرار من جانب اجلهاز التشريعي  :ش  :شرح الرموز
  . توصية الختاذ إجراءات من جانب الرئيس التنفيذي  :ن  
  .ذ إجراء من جانب هذه املنظمةتوصية ال تتطلب اختا    :  

 حتقيق وفورات مالية )و( زيادة الفعالية   )ه( تعزيز الضوابط واالمتثال   )د( تعزيز التنسيق والتعاون   )ج( نشر أفضل املمارسات   )ب(حتسني املساءلة     )أ(  :التأثري املنشود
  ذات شأن 

  . تأثريات أخرى)ح(زيادة الكفاءة     )ز(  
  . رئيس جملس الرؤساء التنفيذينيإجراء يتخذه  *

 ما عدا األونكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم (ST/SGB/2002/11)تشمل مجيع الكيانات الواردة يف الوثيقة   **
  .، واألونروا املوئل، ومفوضية شؤون الالجئني- املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
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