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 موجز

  الفقرة( 327من الوثيقةة   37بناء على توجيهات الدورة الثالثة والعشرين بعد املائة للمجلس/REP ،)

ُتعرض تقارير وحدة التفتيش املشرتكة على جلنيت املاليةة والننةامم مشةفوعة بتعليقةات املةدير العةام       

 )وتعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني إن وجدت( الستعراضها وإبداء التعليقات عليها

 

 

 

 

 التوجيهات امللتمسة من جلنة املالية

  إىل أخذ العلم باملعلومات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشةرتكة املرقةق طيةه    إّن جلنة املالية مدعوة

 .وإىل إبداء ما لديها من تعليقات للمجلس
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 اجمللس
 

 بعد املائة ناخلمسوالدورة 

 4112 كانون األول/ديسمرب 5-1روما، 

 النظم املركزية لتخطيط املوارد يف منظمات األمم املتحدةاستعراض 

(JIU/REP/2012/8) 

 

 جمللس مستفيضة تعليقاتبو العام املدير موجزة من بتعليقات مشفوعًا املشرتكة التفتيش لوحدة التقرير هذا ُيعرض -1

 (.A/69/73/Add.1) بالتنسيق املعنية املتحدة األمم منظومة يف التنفيذيني الرؤساء
 

 ر العام ملنظمة األغذية والزراعةتعليقات املدي
 

تقرير وحدة التفتيش املشرتكة وتعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني بشأن "استعراض تقّر منظمة األغذية والزراعة  -2

النظم املركزية لتخطيط املوارد يف منظمات األمم املتحدة". وإذ تؤّيد املنظمة بشكل عام التقرير وما ورد فيه من توصيات، 

من خالل مراكز اخلدمات املشرتكة سوف يشّكل السياسات واإلجراءات وتوحيدها وتقديم الدعم اإلداري  مواءمةتعترب أّن 

 ختطيط املوارد يف املنظمات.لنظام شرطًا مسبقًا العتماد نظم واسرتاتيجيات مشرتكة 
 

، تؤّيد املنظمة التعليقات املشرتكة اليت مفادها أّن املسائل التشغيلية اليومية لتخطيط 2ويف ما يتعلق بالتوصية  -3

أّن رصد مشاريع ختطيط املوارد يف املنظمات واإلشراف  وترىصالحيات األجهزة التشريعية  املوارد يف املنظمات ليس من

والية املنظمة.  يدعمعلى التمويل والتقدم احملرز والتنفيذ على اعتبار أّن ذلك  اعليها من قبل تلك األجهزة جيب أن يركز

على رفع تقارير دورية إىل أجهزتها الرئاسية حول هذه اجلوانب يف مشاريع تطوير  1111وتواظب أمانة املنظمة منذ سنة 

 خطط املوارد لديها.
 

وهي ستشارك يف العمل املتصل بها يف شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة  4وتؤّيد املنظمة التوصية  -4

من شأنه  قائمة على نظم سحابية على ما يبدو أّن اعتماد حلول غري أّن هذه التوصية تعين للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى.

 .خالفًا للوضع القائم حاليًا، اتختطيط املوارد يف املنظمنظم أن خيفض إىل حد كبري تكاليف 
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                        الدورة الثامنة والستون
   * ت                     من جدول األعمال املؤق   ١٤٢      البند 

                            وحدة التفتيش املشتركة
                                                          استعراض النظم املركزية لتخطيط املوارد يف منظمات األمم املتحدة    

  
                     مذكرة من األمني العام    

  
                                                                                  بـأن حييـل إىل اجلمعيـة العامـة تعليقاتـه وتعليقـات جملـس الرؤسـاء                                    يتشرف األمني العام    

                                                                                               التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق على تقرير وحدة التفتيش املـشتركة املعنـون           
   . )A/68/344  (   “                                                        استعراض النظم املركزية لتخطيط املوارد يف منظمات األمم املتحدة ”
    

  موجز  
                                        اسـتعراض الـنظم املركزيـة لتخطـيط         ”                                                       يتناول تقرير وحـدة التفتـيش املـشتركة املعنـون             

ــدة  ــم املتحـ ــات األمـ ــوارد يف منظمـ ــذ ت  ) A/68/344  (   “                                        املـ ــتخدامها،            تنفيـ ــات واسـ                                    لـــك التطبيقـ
                                                                       هلـا واإلضـافات الـيت أدخلـت عليهـا منـذ أن بـدأ األخـذ                                                    ذلـك التحـديثات الـيت أجريـت         يف   مبا

                                                                              وحيلل االسـتعراض أيـضا إدارة املـشروع، والتكـاليف واملنـافع املرتبطـة                .                      بتلك النظم ألول مرة   
                                                 ، ويوجـه توصـيات إىل الرؤسـاء التنفيـذيني           )                نظـم التخطـيط    (                                       بالنظم املركزيـة لتخطـيط املـوارد        

   .                                     يني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق                                      واهليئات التشريعية وجملس الرؤساء التنفيذ

 
  

  *    A/68/150.   
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                                                                                وتعكس هذه املذكرة أراء مؤسسات منظومة األمم املتحدة بـشأن التوصـيات املقدمـة           
                                                                                          وقد مت جتميع أراء املنظومة استنادا إىل املـسامهات الـيت قدمتـها املنظمـات األعـضاء                   .           يف التقرير 

   .              ر وأيدت نتائجه                                          يف جملس الرؤساء التنفيذيني، واليت رحبت بالتقري
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       مقدمة  -     أوال  
                                                                                     يدرس استعراض النظم املركزية لتخطيط املوارد يف مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة                -   ١
)  A/68/344 (       تنفيــذ تلــك التطبيقــات واســتخدامها، مبــا يف ذلــك التحــديثات الــيت أجريــت هلــا                                                                                        

                   وحيلـل االسـتعراض      .                                                               دخلت عليها منذ أن بدأ األخـذ بتلـك الـنظم ألول مـرة                           ُ   واإلضافات اليت أُ  
                                                                                                     أيــضا إدارة املــشروع، والتكــاليف واملنــافع املرتبطــة بــنظم التخطــيط، ويوجــه توصــيات إىل         

   .                                                          الرؤساء التنفيذيني واهليئات التشريعية وجملس الرؤساء التنفيذيني
  

              تعليقات عامة  -       ثانيا  
                                                                ألمم املتحدة بالتقرير املتعلق بتنفيذ نظم التخطـيط وأعربـت                                رحبت وكاالت منظومة ا     -   ٢

                    ووافقـت الوكـاالت      .                                                                                    عن تقديرها للمعلومـات املفيـدة الـيت يتـضمنها التقريـر ألغـراض املقارنـة               
   .                                                              بوجه عام على التوصيات اليت وردت به والتحليل الذي تقوم على أساسه

                             ى سـبيل املثـال، أشـارت            فعلـ   .                                                                وعلق بعـض الوكـاالت علـى بعـض مـا جـاء يف التقريـر                 -   ٣
                                            نظـم التخطـيط تتطلـب وجـود ربـط فعـال        ”         ، إىل أن    ٦٨                        ملـشتركة، يف الفقـرة                        وحدة التفتـيش ا   

                                                                                                    بـشبكة اإلنترنـت ليتـسىن تـشغيلها بـصورة جيــدة، رغـم أن تطـور التكنولوجيـا يتوقـع أن يتــيح          
ــط باإلنترنــت       ً         مــستقبالً للمــ  ــول    . “                                    ستخدمني العمــل دون رب ــذا الق                                        وذكــرت الوكــاالت أن ه

                         ني إذا كان هذا جـزءا       ي                                                                    كون صحيحا، ولكن ينبغي أن يأيت هذا التأكيد من البائعني الرئيس           ي   قد
                                                                                              مــن خطتــهم التكنولوجيــة، خاصــة وأن املؤشــرات تــدل علــى أن البــائعني يــسعون إىل حتــسني    

   .                                                   الربط اإللكتروين يف مجيع أحناء العامل باعتباره حال للمشكلة
                                                لرغم من أن وحدة التفتيش املشتركة اسـتخدمت                                               وأشارت األمانة العامة إىل أنه على ا        -   ٤

                                             لتـضرب مـثال علـى دمـج نظـم التخطـيط          ٧٠                                                نظام أوموجا املؤسس بشكل صـحيح يف الفقـرة          
  ا                                                                                                     مع النظم املوروثة، فإهنا جانبت الـصواب حـني ذكـرت أن حـاالت الـدمج هـذه مل يرصـد هلـ                      

   .                     أي متويل ومل خيطط هلا بعد
    

                           تعليقات حمددة على التوصيات  -       ثالثا  
   ١        التوصية     
                                                                                                    ينبغي للرؤسـاء التنفيـذيني ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة أن يكفلـوا تلقـي املـوظفني                        

                   ص موارد مناسـبة          ً       ً                                                         تدريباً مناسباً يليب احتياجاهتم احملددة طوال دورة حياة النظام، وختصي         
     .              للتدريب املستمر
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                     فني تـدريبا مناسـبا                        إىل ضمان تلقي املـوظ  ١                                         أيدت الوكاالت بشدة الدعوة يف التوصية         -   ٥
                                           بيــد أن الوكــاالت أشــارت إىل أن التــدريب   .                                                 علــى نظــم التخطــيط وإجــراءات تــسيري األعمــال

                                                                                                     ينبغــي ربطــه باكتــساب املعــارف واحلفــاظ عليهــا مــن خــالل إجــراء االختبــارات وإصــدار           
                                                                                            ولذلك، فإن جمرد توفري التـدريب قـد ال حيقـق اهلـدف األساسـي الـذي ترمـي إليـه                       .         الشهادات
                             بــل جيــب أن خيــضع املوظفــون   .                                                       املتمثــل يف ضــمان االســتخدام الفعــال لــنظم التخطــيط         املنظمــة 

ــاجح للنظــام وأ     ــة االســتخدام الن ــق بكفال ــوا املــس                                                                       للمــساءلة فيمــا يتعل ّ             ن حيّمل ــك،   ؤ                      ولية عــن ذل
   .                        أمر ميكن أن يدعمه التدريب    وهو

  
   ٢        التوصية     
                        نظومـة األمـم املتحـدة                               جمـالس اإلدارة يف مؤسـسات م    /                                    ينبغي أن متارس اهليئات التـشريعية         

                                                                                                 بصورة مستمرة، دور الرصد والرقابـة املخـول هلـا فيمـا يتـصل مبـشاريعها املتعلقـة بـنظم                
                                                                                                  التخطيط، مبا يشمل السياسات املتبعـة علـى صـعيد التنفيـذ والـصيانة وترقيـة الربجميـات                  

     .                                                      والفعالية من حيث التكلفة، وإجناز األهداف العامة للمشاريع
  ،                                            اريع نظـم التخطـيط والرقابـة عليهـا                                  ، املتعلقـة برصـد مـش       ٢                        أيدت الوكاالت التوصية      -   ٦

                                          وأكدت الوكاالت، يف ردودها، على األمهيـة         .                                                مشرية إىل أن أهنا موجهة إىل اهليئات التشريعية       
ــشفافية إىل اهليئــات التــشريعية وجمــالس اإلدارة بــشأن التقــدم       ــز بال                                                                                                          احلامســة لتقــدمي تقــارير تتمي

ــنظم          احملــرز، و                                       ورة التــشاور علــى النحــو الواجــب                          وأشــارت أيــضا إىل ضــر   .                           اإلنفــاق وتنفيــذ ال
                                                                                                     اهليئات التشريعية بشان إجراء أي تعديل على اللوائح وبشأن ما يعـد مـن تقـارير يف نطـاق                      مع

                     ومـع ذلـك، تـشري        .                                                                                     سلطاهتا، مثل ما هو مطلوب لتنفيذ املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام              
                                                                                    تطبيــق نظــم التخطــيط لــيس غايــة يف حــد ذاتــه ولكــن وســيلة يقــصد منــها                     الوكــاالت إىل أن 

                                                وتضيف أنه يف إطار قائم على النتـائج، ال تكـون       .                                      مساعدة املنظمات على االضطالع بوالياهتا    
                                                                                                املسائل التشغيلية اليومية، مثل صيانة نظم التخطيط والتحديثات املدخلة عليها، من اختـصاص             

                                                                              تؤثر هذه املسائل بـشكل مباشـر علـى هـذه اهليئـات، علـى سـبيل                                               اهليئات التشريعية، إال عندما   
                                                                                                      املثـال، عنــدما يطلــب متويــل إضــايف، أو عنــدما تـؤثر املــسائل التــشغيلية علــى اخلــدمات املقدمــة   

   .                مباشرة إىل اهليئات
   ٣        التوصية     
                     نشئوا آليات تكفل رصد                              ؤسسات منظومة األمم املتحدة أن ي                         ينبغي للرؤساء التنفيذيني مل    

     .                              بصورة منتظمة طوال دورة حياهتا                          يع نظم التخطيط واإلبالغ عنها    مشار
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                                                                                            أيدت الوكاالت إنشاء آليـات تكفـل رصـد مـشاريع نظـم التخطـيط واإلبـالغ عنـها،                     -   ٧
                                       ه اآلليــات ينبغــي أن تــشكل جــزءا                        وأشــارت إىل أن هــذ   .  ٣                                      علــى حنــو مــا يــرد يف التوصــية     

   .                           فضل املمارسات ومعايري الصناعة                                          اإلدارة العادية، وأهنا ينبغي أن تتبع معايري أ   من
  

   ٤        التوصية     
                                                                                           ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤسـاء التنفيذييــن، أن يوجـه اللجنـة اإلداريـة              

                                                                            الرفيعة املستوى جمللس الرؤساء التنفيذييـن إىل وضع سياسة عامة مشتركة ملنظومة األمم 
     . ٤   ٢٠١                                         املتحدة بشأن احللول السحابية، قبل هناية عام 

                                             ، اليت تدعو إيل وضع سياسة عامة مـشتركة          ٤                                     دعمت الوكاالت، بوجه عام، التوصية        -   ٨
ــسحابية    ــول ال ــشأن احلل ــم املتحــدة ب ــة األم ــ  .                                                      ملنظوم ــادة التعمــق        وحتم                                       س بعــض الوكــاالت لزي

                                           أهنـا ميكـن أن تـوفر قـدرا أكـرب                                                                           استكشاف مـسألة اسـتخدام اخلـدمات الـسحابية، الـيت رأوا             يف
                                                                                             ليـة للتوسـع، ومـن اخليـارات الفعالـة مـن حيـث التكلفـة، مبـا يـشمل ختفـيض                                     املرونة، والقاب    من

              الــيت ميكــن                                                                وعلــى وجــه اخلــصوص، ألقــت الوكــاالت الــضوء علــى املنــافع    .                   تكــاليف التــشغيل
ــى اســتراتيجيات نظــم التخطــيط مــن وراء تط      أن ــى االســتفادة                                                              تعــود عل ــوم عل ــق سياســة تق                                          بي
   .                             لسحابية على نطاق املنظومة كلها        اخلدمات ا   من
            التنظيميـة   /                                         شأن التعامل مـع القيـود القانونيـة                                            وحثت الوكاالت على إدراج توجيهات ب       -   ٩

                                                                                                  من حيث ختزين مواد امللكية الفكرية السرية يف املبادئ التوجيهية للنـهج املـشترك الـذي تـضعه              
ــاالت   ــشتركة بـــني الوكـ ــات املـ ــسات     .                                        اآلليـ ــانونيني للمؤسـ ــشارين القـ ــارت إىل أن املستـ                                                         وأشـ

                                                                                            عنية وغريهـا مـن مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة أصـدروا بيانـا عـن توظيـف                                 املتخصصة وامل 
                                                                                                خــدمات احلوســبة الــسحابية اســتجابة لطلــب مــن األمــني العــام لالحتــاد الــدويل لالتــصاالت،     

                                   وعلــي الــرغم مــن أن املستــشارين   .                                                          بوصــفه رئيــسا لــشبكة تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت
                                                                  دروه مبنـافع اسـتخدام احلوسـبة الـسحابية ومبخاطرهـا الـيت                                                        القانونيني أقروا يف البيـان الـذي أصـ        

                                                                                                  تــشمل التــأثري احملتمــل علــى االمتيــازات واحلــصانات الــيت تتمتــع هبــا مؤســسات منظومــة األمــم  
                                                                                                      املتحـــدة، فقـــد اقترحـــوا أن تتخـــذ الوكـــاالت إجـــراءات حمـــددة قبـــل الـــشروع يف االســـتعانة  

                                              طر واملنـافع، وتعزيـز سياسـات وممارسـات                                                           باخلدمات السحابية، مبا يف ذلك إجراء حتليل للمخا       
                                                                                                   تـصنيف املعلومـات، وتقيــيم اخلـدمات الــسحابية الداخليـة، مثــل االسـتفادة مــن املركـز الــدويل       
                                                                                                 للحاســوب، وأن تتأكــد مــن أن القــرارات املتعلقــة باســتخدام اخلــدمات الــسحابية تتخــذ علــى  

   .                أعلى مستوى مؤسسي
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   تنفيذيموجز    
     استعراض النظم املركزية لتخطيط املوارد يف منظمات األمم املتحدة

JIU/REP/2012/8  
نظم (اهلدف من هذا التقرير هو استعراُض تطبيق النظم املركزية لتخطيط املوارد              
 منظمات األمم املتحدة، واستعراُض استخداِمها وصيانتها وتطورها وترقيتها         يف) التخطيط

وتوِسعة نطاقها، وحتديُد عوامل النجاح يف تعزيز استدامتها وحتسني مرونتـها مواكبـةً              
ويرمي االستعراض إىل مساعدة املنظمـات يف       . ملتطلبات املستخدمني وتطور التكنولوجيا   

 عليها وتعزيز فوائدها؛ وحتديد الفرص الساحنة لتقاسـم         حتسني نظم التخطيط اليت تعتمد    
عمليات نظم التخطيط ومواءمتها وتوحيدها على صعيد منظومة األمم املتحدة؛ وتقاسـم            

ألقصى قدر من التآزر يف هذا الصدد علـى         اً  خدمات تلك النظم أو دمج مكوناهتا توخي      
ـ          دة إزاء مـوردي نظـم      صعيد املنظومة بأكملها؛ وتعزيز موقف منظمات األمـم املتح

لكفاءة وفعالية تلك النظم وقيمتها املضافة      اً  إىل ذلك، ُضّمن التقرير تقييم    اً  وسعي. التخطيط
  .وتأثريها ورضا املستخدمني عنها واتساقها واستدامتها

وتستند حمصلة واستنتاجات وتوصيات هذا االستعراض إىل تقارير سـابقة ذات             
فتيش املشتركة، وإىل دراسات حالية وأخرى سبقتها       صلة باملوضوع صادرة عن وحدة الت     

  .بشأن تطبيق نظم التخطيط ضمن هيكل األمم املتحدة

  النتائج واالستنتاجات الرئيسية
ميكن تشبيه عملية تطبيق نظام للتخطيط بسلسلة من اخلطوات واملراحـل الـيت               

غري مباشرة طـوال    تتطلب تقنيات قوية إلدارة املشاريع وتترتب عليها تكاليف مباشرة و         
والحظ املفتشان إىل أن عمليات تنفيذ معظم مـشاريع نظـم           . مراحل دورة حياة النظام   

التخطيط يف املنظمات أدت إىل جتاوز امليزانيات احملددة واجلداول الزمنية املتوقعة نتيجـة             
حتديـد املتطلبـات    : لضعف ختطيط وإدارة املشاريع؛ ويعزى ذلك إىل أمور منها ما يلي          

يفية بصورة غري مناسبة؛ وحتديد امليزانيات واجلداول الزمنية بصورة غري واقعية؛ وتغيري            الوظ
نطاق املشاريع؛ وتأخر حتويل نسق البيانات وإعادة تصميم أساليب العمـل؛ ومقاومـة             

وخلص املفتشان  . املستخدمني للتغيري؛ والتكاليف غري املتوقعة الناجتة عن تكييف الربجميات        
ات مطالَبة بأن تراعي على حنو أفضل عوامل النجاح املبّينة يف هذا التقريـر،              إىل أن املنظم  

وتتقاسم الدروس املستفادة داخل املنظومة، وتعّزز التعاون املشترك بني وكاالهتا يف دعـم             
  .نظم التخطيط ابتغاء مزيد من فعالية التكلفة يف تطبيقها وصيانتها وتوسعتها

نظمات األمم املتحدة اختارت يف البداية نظـم        ووقف املفتشان على أن معظم م       
وكانت . ختطيط مكيفة بدرجة عالية، بسبب تردد املديرين يف إعادة تصميم أساليب العمل  

تلك املنظمات تفّضل يف الغالب، عندما حيني وقت ترقية برجمياهتا، إعادة تفعيـل النظـام               
يانة وترقيـة الـنظم املكّيفـة،    ترقيته بقدر أقل من التكييف، بسبب التكلفة العالية لص     أو

أفضل من جانب املستخدمني لنظام      وهو ما أتاح قبوالً    وبسبب جهد التعلم املرتبط بذلك،    
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أن درجة عالية من تكييف نظم التخطيط تنطوي على         اً  والحظ املفتشان أيض  . اًأقل تكييف 
إىل أنـه   وخلص املفتـشان    . تأثري سليب على سهولة استخدام تلك النظم ومرونة تشغيلها        

ينبغي للمنظمات أن تعيد تصميم أساليب عملها بصورة فعالة وأن حتّد من اعتمادها على              
  .تكييف نظم التخطيط، مغتنمة فرصة الترقيات الربجمية إلعادة النظر يف تلك األساليب

وفيما يتعلق بالتكاليف، الحظ املفتشان أن كل منظمة تقيس تكاليف نظم التخطيط              
وُتغفَـل  . ا جيعل من الصعب للغاية تقييم التكلفة اإلمجالية المتالك تلك النظم          بصورة خمتلفة، مم  

التكاليف غري املباشرة عادة من ميزانية مشاريع نظم التخطيط ومن التكاليف املتوقعة للـصيانة              
والترقية الربجمية، رغم أهنا تشكل أكرب نسبة من التكلفة يف دورة حياة النظام، ورغم وجـود                

. اًية مباشرة بني التكييفات املدخلة يف البداية على النظام وتكلفة صيانته وترقيته الحق            عالقة سبب 
واستنتج املفتشان أن املنظمات مطالَبة، لضمان اإلدارة الفعالة ملشاريع نظم التخطيط، بأن تضع             
خطة التكاليف بصورة واقعية، مبا يشمل التكلفة اإلمجالية لعناصر امـتالك النظـام وتكلفـة               

  .لذلك طوال حياة املشروعاً وينبغي إتاحة التمويل الكايف وفق. واجهة احلاالت الطارئةم
فوائد نظـم التخطـيط     اً  أن معظم املنظمات ال تقيس كمي     اً  والحظ املفتشان أيض    

تتيحه من وفورات يف التكاليف أو ما تتيح جتنبه من تكاليف، رغم أن العديد منها ذكر                 وما
ينطوي على ترشيد ومواءمة ألساليب العمل املتبعة يف مقراهتـا،           يطأن استخدام نظم التخط   

. عن إسهامه يف حتقيق مكاسب من حيث الكفاءة وحتسني إدارة املعلومات واإلبـالغ   فضالً
وأسهم استخدام نظم التخطيط يف تعزيز الضوابط الداخلية وإتاحة استخالص بيانات ماليـة             

ـ فوخلص امل. تعزيز الضوابط املاليةصة إىل موحدة يف الوقت املناسب، وأدى بصفة خا  شان ت
إىل أن مشاريع نظم التخطيط متثل استثمارات كبرية تتحملها املنظمات، وبالتـايل تتطلـب      
  .آليات لرصدها عن كثب ولإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذها وحتقيق الفوائد املتوقعة منها

يف املنظمـات الـيت     اً  إجيابياً  ريوالحظ املفتشان أن مدى تأثري نظم التخطيط تأث         
طُبقت فيها يتوقف على هنج التطبيق، وإدارة التغيري، واستراتيجية التدريب، وجهد تعلـم             
املستخدمني، وإدارة البيانات، والضوابط الداخلية املفعلة يف النظام، ومرونة تشغيل النظام،           

  .دمني بعد تطبيق النظاموقدرة املنظمات على مجع ودراسة املالحظات الواردة من املستخ
واستنتج املفتشان أن مشاريع نظم التخطيط تتأثر بعدم تقدمي تـدريب مناسـب               

للمديرين وللموظفني الرئيسيني املعنيني بالنظام ومستخدميه النهائيني قبل وبعـد تفعيـل            
وأدى عدم تقدمي التدريب إىل ظهور مقاومـة للتغـيري يف صـفوف املـديرين               . النظام

وخلص . ، ونقص يف دقة البيانات، وإىل مشاكل يف اإلبالغ واملراقبة الداخلية          واملستخدمني
املفتشان إىل أن املديرين احلاليني واملـرتقبني، ومـوظفي نظـم التخطـيط الرئيـسيني،           
واملستخدمني النهائيني ينبغي أن يتلقوا طوال دورة حياة النظام التدريب الكايف لإلحاطـة             

. ، وإىل أنه ينبغي ختصيص املوارد املناسبة للتـدريب املـستمر          بفوائده ووظائفه التشغيلية  
 وعالوة على ذلك، أدرك املفتشان أن سبب قصور الضوابط الداخلية يف النظام يعزى أيضاً         
. إىل عدم وجود آليات دائمة الستقاء املالحظات الواردة من املستخدمني بعد تطبيق النظام   

أن ترصد باستمرار مالحظات املستخدمني وتعزز      وخلص املفتشان إىل أن املنظمات ينبغي       
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. اإلشراف الداخلي على نظم التخطيط، لتحديد ومعاجلة الصعوبات الناشـئة واملخـاطر           
إعـادة حتديـد أدوار     اً  وللتخفيف من املخاطر املرتبطة بالضوابط الداخلية، ينبغي أيـض        

خطيط، واحلرص على أن    ألساليب العمل املضّمنة يف نظام الت     اً  املوظفني ومسؤولياهتم وفق  
  .يكون املديرون موضع مساءلة تامة عن املوافقات اإللكترونية الصادرة عن طريق النظام

وفيما يتعلق باالتساق، الحظ املفتشان أنه على الرغم من عدم وجود اسـتراتيجية               
متسقة لألمم املتحدة بشأن عمليات تطبيق نظم التخطيط، فقد أتاحت هذه الـنظم درجـة     

 من التواؤم يف أساليب العمل على صعيد منظومة األمم املتحدة برمتها؛ ويرجع ذلـك               معينة
اإلقبال املتزايد مع مرور الوقت على استخدام نسخ غري مكيفـة    : إىل عدد من العوامل، منها    

من نظم التخطيط؛ وتقارب الوظائف التشغيلية اليت يعرضها موردو نظم التخطيط؛ وإمكانية            
وتقاسم نظم التخطيط بني بعض املنظمات؛ وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية          دمج نظم خمتلفة؛    

والحظ املفتشان أن تباين ما تطبقه املنظمات من قواعد وأنظمة وأطر حماسبية            . للقطاع العام 
وممارسات يف جمال اإلبالغ يعّد من الصعوبات الرئيسية اليت حتول دون مزيد من االتـساق               

وخلص املفتشان إىل أن األمني العام، بـصفته رئـيس جملـس            . طعلى صعيد نظم التخطي   
، )جملس الرؤسـاء التنفيـذيني    (الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق         

ُمطالَب بتسريع وترية اجلهود اليت تبذهلا اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى من أجـل مواءمـة               
ومع . ملتحدة بأكملها، بغية تعزيز كفاءة املنظمات وفعاليتها      أساليب العمل يف منظومة األمم ا     

االعتمـاد    تطور التكنولوجيا ونضج نظم التخطيط املستخدمة، سيكون من املمكن مستقبالً         
  .على نظام واحد للتخطيط، كما يتضح من جتربة شركة بروكتر وغامبل يف هذا اجملال

نظم التخطيط أن للموردين    وعالوة على ذلك، الحظ املفتشان على صعيد سوق           
يرّجح كفتهم بصورة غري متناسبة إزاء العمالء، وخلصوا إىل أن اللجنـة            اً  تفاوضياً  موقع

اإلدارية الرفيعة املستوى التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني مطالَبـة بإنـشاء فرقـة عمـل              
 ولبلـورة   الستعراض الفرص املتاحة على نطاق املنظومة للتعاون يف جمال نظم التخطيط،          

  .موقف أفضل ملؤسسات منظومة األمم املتحدة حيال موردي نظم التخطيط
توصية موجهة إىل األمني العام بـصفته رئـيس         : ويتضمن التقرير أربع توصيات     

جمالس اإلدارة، وتوصيتان   /جملس الرؤساء التنفيذيني، وتوصية موجهة إىل اهليئات التشريعية       
  . ملؤسسات منظومة األمم املتحدةموجهتان إىل الرؤساء التنفيذيني

  توصية موجهة إىل اهليئات التشريعية وجمالس اإلدارة
  ٢التوصية 
جمالس اإلدارة يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن /ينبغي للهيئات التشريعية   

تضطلع على أساس مستمر بدورها يف مراقبة مشاريع نظم التخطـيط الـيت تعنيهـا               
شمل تطبيقها، وصيانتها، وسياسات توسعتها، وفعاليتـها مـن         واإلشراف عليها، مبا ي   

  .حيث التكلفة، وإجناز أهدافها العامة
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  مقدمة  -أوالً  

  اخللفية  -ألف  
حتت اً   استعراض ٢٠١٢أجرت وحدة التفتيش املشتركة كجزء من برنامج عملها لعام            -١

). نظم التخطيط " (ملركزية لتخطيط املوارد يف منظمات األمم املتحدة      استعراض النظم ا  "عنوان  
ويستند االستعراض إىل تقارير سابقة لوحدة التفتيش املشتركة ذات صـلة باملوضـوع، وإىل              

  .دراسات حالية وأخرى سابقة بشأن تطبيق نظم التخطيط يف منظومة األمم املتحدة
يت تستخدمها تطبيقات موحدة يف جمـال       تتيح نظم التخطيط للمنظمات ال    اً،  وعموم  -٢

إدارة املوارد املالية والبشرية واملادية، ومتكنها من دمج البيانات وأساليب العمـل يف نظـام               
وتتكون نظم التخطيط مـن   . معلومايت موحد قائم على تقاسم جمموعة مشتركة من البيانات        

واحملاسـبة، وإدارة املـوارد     وحدات برجمية خيصص كل منها جملال وظيفي معّين، مثل املالية           
ويتيح هذا التصميم القائم على     . البشرية، وإدارة سلسلة التوريد، وميكن تطبيقها على مراحل       

حبيـث  اً  وتصمم نظم التخطيط أيـض    . االكتفاء بتفعيل وظائف بعينها   اً  وحدات برجمية أيض  
خصوصيات املنظمات  تتضمن بارامترات قابلة للتعديل ميكن، إىل حد ما، هتيئة إعداداهتا وفق            

وتشمل خيارات التهيئة إعدادات مثل حتديد اإلطار احملاسيب والفترات املالية،          . وهيكل عملها 
  .رامترات حتكم أساليب العملاوكذلك ب

وقد استثمرت معظم منظمات األمم املتحدة يف اقتناء نظم للتخطـيط حتـل حمـل                 -٣
وبتحـسني األداء التـشغيلي والكفـاءة       أنظمتها املوروثة ألسباب تتعلق باحتواء التكاليف       

وبالنظر إىل خمتلف التطبيقات الربجمية املعروضة يف قطاع نظم التخطيط          . والضوابط الداخلية 
وإىل فوائدها، ال سيما مقارنة بغريها من وسائل معاجلة البيانات التنظيمية املهيكلـة، يتـيح               

ـ   ل ودجمهـا، وتقاسـم البيانـات    استخدام نظم التخطيط مزايا تتمثل يف أمتتة أساليب العم
  .واملمارسات املشتركة على نطاق املنظمة، وإنتاج املعلومات والوصول إليها آنيا

وتتيح هذه النظم للمنظمات فرصة لتبّني ممارسات جيدة وتعزيز الكفاءة التـشغيلية              -٤
وجيـا  وهي تشكّل أرضية تيّسر على املنظمات اعتمـاد التكنول        . واملساءلة واألداء التنظيمي  

وعالوة على ذلك، تتيح إمكانيةُ الوصول إىل نظم التخطيط وإىل قواعـد بياناهتـا              . اجلديدة
املركزية املتكاملة، من خالل متصفحات اإلنترنت، تيسَري االستعانة مبصادر خارجية تقـدم            
خدمات أو وظائف يف جمال الدعم، أو نقل هذه اخلدمات أو الوظائف إىل اخلارج، أو إنشاء                

  .مشتركة للدعممراكز 
اً وشاق ما يكون طويالًاً فتطبيقها غالب. وتتسم نظم التخطيط بدرجة عالية من التعقيد        -٥

وينطوي على تغيريات تنظيمية هامة وتتدخل فيه العديد مـن اجلهـات صـاحبة              اً،  ومكلف
املصلحة، مبا يف ذلك موظفو تكنولوجيا املعلومات، وممثلو مقـدمي اخلـدمات واإلدارات             
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دمة للنظام، إضافة إىل استشاريني خارجيني وأخصائيي دمـج الـنظم، أي شـركاء             املستخ
لتنفيذ املشاريع ميتلك اخلربة الالزمـة، إضـافة إىل         اً  وتتطلب مثل هذه املشاريع فريق    . التنفيذ

  .آليات فعالة إلدارة املشاريع وإدارة التغيري واإلشراف وإدارة املخاطر
 نظم التخطيط بصورة متزايدة بأمهية حتسني أساليب        وتسلم املنظمات اليت تستثمر يف      -٦

تقييم نتائج تطبيق تلك النظم من حيث تعزيز الكفاءة والفعالية واألداء التنظيمي، وتعتمد يف              
هذا التقييم على حتديد أهداف وغايات واضحة للمشروع يتفق عليها منذ البداية، وعلى هتيئة          

خطيط، مبا يشمل املقـاييس الالزمـة لتحديـد         دراسة جدوى كاملة لعملية تطبيق نظم الت      
ومن الالزم إجناز هذه املشاريع يف الوقت احملدد ويف حدود امليزانية املخصصة ووفق             . النجاح

  .الوظائف التشغيلية املتوقعة، مع تقييم املعاوضات الالزمة

  ية املتصلة باملوضوعقرارات اجلمعية العامة وتقارير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزان  )أ(  
ما فتئت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية تدعو يف تقاريرها عن التقـدم               -٧

إىل زيادة  ) أوموجا(احملرز يف تنفيذ مشروع النظام املركزي لتخطيط املوارد يف األمم املتحدة            
.  األمـم املتحـدة    التعاون بني األمانة العامة لألمم املتحدة واملؤسسات األخرى يف منظومة         

. وميكن اعتبار هذا التعاون كخيار طويل األجل خلفض تكاليف نظم التخطيط يف املـستقبل             
وتناط باألمني العام مهمة كفالة تعزيز أوجه التبادل والتآزر بني املنظمات إىل أقـصى حـد                

 يتصل مببادراهتا اجلارية املتعلقة بنظم التخطيط، ودراسة جدوى إحداث تقـارب بـني             فيما
كيانات منظومة األمم املتحدة يف األجل الطويل يصب يف اعتماد حلول مشتركة فيما يتصل              

وقـد  . ٤٣-٤١، الفقـرات    A/66/7/Add.1، و ٤٠، الفقرة   A/65/576انظر  (بنظم التخطيط   
  ).٦٦/٢٤٦ و ٦٥/٢٥٩أقرت اجلمعية العامة تلك التوصيات يف قراريها 

  صلة باملوضوع والقضايا الرئيسية اليت أثريتتقارير وحدة التفتيش املشتركة املت  )ب(  
هذا هو أول استعراض لنظم التخطيط على صعيد منظومة األمم املتحدة تضطلع به               -٨

وقد سبق لوحدة التفتيش املشتركة أن أجرت يف السنوات املاضية          . وحدة التفتيش املشتركة  
م التخطيط علـى نطـاق      من االستعراضات اليت تناولت فيها قضايا متصلة بتطبيق نظ        اً  عدد

وحيـدو  . أو دور تلك النظم يف تقدمي اخلدمات اإلدارية       /مؤسسات منظومة األمم املتحدة و    
، مؤداه )١(مفتشي وحدة التفتيش املشتركة اقتناع راسخ، أبدوه يف تقارير ذات صلة باملوضوع

ها يف تقـدمي    من زيادة التعاون بين   اً  أن مؤسسات منظومة األمم املتحدة ميكن أن تستفيد كثري        
__________ 

النظام املشترك  :  ذات الصلة بنظم التخطيط املواضيع التالية      تناولت التقارير السابقة لوحدة التفتيش املشتركة      )١(
لكشوف املرتبات؛ وإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وخدمات استضافة تكنولوجيـا املعلومـات     
واالتصاالت؛ ومراكز اخلدمات املنقولة إىل اخلارج؛ وجاهزية مؤسسات منظومة األمم املتحـدة للمعـايري              

  موجزاً ١ويتضمن املرفق   . ة للقطاع العام؛ وأطر املساءلة؛ وترتيبات السفر؛ واخلدمات الطبية        احملاسبية الدولي 
: يف املوقع اإللكتروين لوحدة التفتيش املشتركة يف العنوان التايل         لألجزاء ذات الصلة من تلك التقارير املتاحة      

www.unjiu.org. 
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خدمات نظم املعلومات واخلدمات اإلدارية، سواء من حيث زيادة الوفورات أو من حيـث              
وهم ما انفكوا يشجعون على هذا التعاون، ويسلطون الضوء علـى           . تعزيز الكفاءة والفعالية  

ضرورة تقاسم اخلربات بني املنظمات؛ وتوحيد وترشيد ومواءمة ممارسات العمـل فيهـا؛             
انب املشتركة من تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت واحللـول العمليـة            وتقاسم اجلو 

  .؛ وجتنب االزدواجية املكلفةواالستراتيجيات حيثما كان ذلك ممكناً

  األهداف والنطاق  -باء  
اهلدف من هذا التقرير هو استعراُض تطبيق نظم التخطيط يف مؤسسات منظومـة               - ٩

صيانتها وتطورها وترقيتها وتوِسعة نطاقها، وحتديُد   األمم املتحدة، واستعراُض استخداِمها و    
عوامل النجاح يف تعزيز استدامتها وحتسني مرونتها مواكبةً ملتطلبات املستخدمني وتطـور            

ويرمي االستعراض إىل مساعدة املنظمات يف حتسني نظـم التخطـيط الـيت       . التكنولوجيا
قاسم عمليـات نظـم التخطـيط       عليها وتعزيز فوائدها؛ وحتديد الفرص الساحنة لت        تعتمد

ومواءمتها وتوحيدها على صعيد منظومة األمم املتحدة، وتقاسم خدمات تلـك الـنظم             
ألقصى قدر من التآزر يف هذا الصدد على صعيد املنظومة بأكملها، اً دمج مكوناهتا توخي  أو

ن إىل ذلك، ُضمّ  اً  وسعي. وتعزيز موقف منظمات األمم املتحدة إزاء موردي نظم التخطيط        
لكفاءة وفعالية نظم التخطيط وقيمتها املضافة وتأثريها ورضا املـستخدمني          اً  التقرير تقييم 

  .عنها واتساقها واستدامتها
ويشمل نطاق االستعراض املنظومة بأكملها، ويتناول مسألة تطبيق نظم التخطـيط             -١٠

  .٢٠١٢يف مجيع املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة حىت منتصف عام 

  املنهجية  -جيم  
للمعايري واملبادئ التوجيهية واإلجراءات الداخلية لوحدة التفتيش املـشتركة،         اً  وفق  -١١

للوثائق املرجعيـة واالسـتبيانات     اً  أولياً  مشلت املنهجية املتبعة يف إعداد هذا التقرير استعراض       
 مجيع املنظمـات    وأُرسل استبيان مفصل إىل   . وللمقابالت والتحليالت املتعّمقة اليت أجريت    

استطالع عرب االنترنت على املـشاركني يف االجتمـاع املـشترك           اً  املشاركة، وُعمِّم أيض  
اجملموعة االستشارية املعنية باستخدام نظم أوراكل يف املنظمـات         " الذي عقدته    ٢٠١٢ لعام

 جمموعة االهتمامـات املـشتركة املعنيـة      "و) اجملموعة االستشارية لنظم أوراكل   " (الدولية
اً واسـتناد . )٢()جمموعة االهتمامات املشتركة املعنية بـنظم سـاب       " (باستخدام نظم ساب  

__________ 

جمموعة االهتمامات املشتركة املعنيـة بـنظم       /كلضم االجتماع املشترك للمجموعة االستشارية لنظم أورا       )٢(
 مشارك، منهم يف املقام األول ممثلون عن منظمـات دوليـة معنيـون بتكنولوجيـا                ١٠٠ساب أكثر من    

 بشأن املنهجيـة يف     وترد معلومات أكثر تفصيالً   . املعلومات ومندوبو مبيعات من شركيت أوراكل و ساب       
 .www.unjiu.orgاملوقع اإللكتروين 
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الردود الواردة، أجرى املفتشان مقابالت مع مسؤولني من املنظمات املشاركة والتمـسا             إىل
 وجهات نظر منظمات ومؤسسات دولية أخرى، مبا يف ذلك صندوق النقد الـدويل،              أيضاً

  .)٣(بروكتر وغامبل من القطاع اخلاصوالبنك الدويل، وشركة 
وأتيحت لوحدة التفتيش املشتركة إمكانية الوصول إىل أجوبة االستطالع اجملّمعة            - ١٢

يف إطار دراسة بشأن نظام أوموجا تناولت عملية تطبيق وامـتالك نظـم التخطـيط يف                
وعـالوة  . ريف صياغة هذا التقري   اً  ، وهي دراسة استعني هبا أيض     )٤(منظمات األمم املتحدة  

على ذلك، استعان املفتشان مبجموعات مناقشة نوعية مع املـستخدمني يف عينـة مـن               
استخدام نظامي أوراكل أو ساب؛ والعمـل       : املنظمات اختريت على أساس املعايري التالية     

ويـرد يف املرفـق     . يف امليدان أو تركّز العمل يف املقر؛ وامتالك قوة عاملة صغرية أو كبرية            
ز باالستنتاجات املستندة إىل اآلراء الـيت أبـداها املـستخدمون يف سـياق              اخلامس موج 

  .جمموعات املناقشة النوعية
والُتمست تعليقات من املنظمات املشاركة بشأن مشروع التقرير وروعيـت هـذه              -١٣

 من النظـام األساسـي لوحـدة        ٢-١١للمادة  اً  ووفق. التعليقات يف الصيغة النهائية للتقرير    
شتركة، أُعّدت الصيغة النهائية هلذا التقرير بعد التشاور مع املفتشني ليتسىن وضـع        التفتيش امل 

ما تضمنه التقرير من استنتاجات وتوصيات على حمك احلكمة اجلماعية لوحـدة التفتـيش              
ولتسهيل تناول التقرير وتنفيذ توصياته واالضطالع بالرصد الالزم يف هذا الصدد،           . املشتركة

يبني ما إذا كان التقرير قدم إىل املنظمات املعنية من باب محلها              دس جدوالً ُضّمن املرفق السا  
وحيدد اجلدول التوصيات ذات الصلة بكل منظمة،       . على اختاذ إجراءات أو من باب اإلطالع      

ويبّين ما إذا كانت حتتاج إىل قرار من جانب هيئتها التشريعية أو جملس إدارهتـا أو ميكـن                  
  .ذ اإلجراءات الالزمةلرئيسها التنفيذي اختا

ويود املفتشان اإلعراب عن تقديرمها لكل من ساعد يف إعداد هذا التقرير، وخاصة               -١٤
  .أولئك الذين شاركوا يف املقابالت وتقامسوا معهما عن طيب خاطر معارفهم وخرباهتم

__________ 

ي شركة بروكتر وغامبل على بعض أوجه التشابه مع منظومة األمم املتحدة من حيث نطاق نـشاطها          تنطو )٣(
اً،  بلـد  ١٨٠ عالمة جتارية ُيسّوق هلـا يف        ٣٠٠ موظف وتدير  ١٢٠ ٠٠٠ودرجة التعقيد فيها، فهي تضم      

    انظر . تضطلع بعمليات يف خمتلف املناطق ومجيع القارات كما
http://www.pg.com/en_US/downloads/company/PG_GBS_Factsheet.pdf. 

 .ترد النتائج الكاملة لالستطالع املتعلق بأوموجا يف املوقع اإللكتروين لوحدة التفتيش املشتركة )٤(
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  تطبيق نظم التخطيط وصيانتها  -ثانياً  

  نبذة عامة  -ألف  
 يف وحدة التفتيش املشتركة اليت مشلـها االسـتعراض،          من بني املنظمات املشاركة     -١٥

، وتـستخدم   )٥()PeopleSoft(أو بيبلسوفت   /و) Oracle( منظمة نظام أوراكل     ١٣تستخدم  
وقد ). Agresso(، وتستخدم منظمة واحدة نظام أغريسو       )SAP(سبع منظمات نظام ساب     

ىل امتالك نظام أكثر اسـتدامة  يف سعيه إ  اً  استنتج االحتاد الدويل لالتصاالت، الذي كان سباق      
ومل تكـن   . وكفاءة من حيث التكلفة، أنّ نظم التخطيط هي أفضل حل لتلبية احتياجاتـه            

 لتخطيط املوارد أو حـالً    اً  مشتركاً  مؤسسات منظومة األمم املتحدة قد اختارت آنذاك نظام       
  .يف هذا الصدداً مكيف
، وانطلقت موجـة مـن      وحذت منظمات أخرى حذو االحتاد الدويل لالتصاالت        -١٦

منظمة األمـم املتحـدة      عمليات تطبيق نظم التخطيط يف التسعينات من القرن املاضي بدأهتا         
لألغذية والزراعة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة           

 مؤسـسات   ومع ذلك، ختتلف املراحل اليت قطعتها     . ، وبرنامج األغذية العاملي   )اليونيسيف(
منظومة األمم املتحدة يف تطبيق نظم التخطيط، وال تزال بعض املنظمات بدون نظام من هذا               

 يف سياق كل اسـتخدام لنظـام        -وتتباين طريقة هتيئة إعدادات الربجمية الواحدة       . )٦(القبيل
  . وفق احتياجات العمل اخلاصة بكل منظمة ووفق ممارساهتا-التخطيط 

 أن منظمة الطريان املدين الدويل هي املنظمة الوحيدة اليت تستخدم           وجتدر اإلشارة إىل    -١٧
نظام أغريسو، وأن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلـسطينيني يف الـشرق              

مع برنامج  اً  ، ومنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية تتعاونان حالي        )األونروا(األدىن  
وسـتدرس  . مرحلة تصميم نظام للتخطيط قائم على تطبيق سـاب   األغذية العاملي يف سياق     

منظمة األمم املتحدة للسياحة العاملية إمكانية اعتماد نظام للتخطيط أو نظام متكامل آخر بعد             
 نظم التخطيط اليت    ١ويبني الشكل   . شروعها يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام       

  .)٧(تستخدمها املنظمات

__________ 

، )PeopleSoft(، وبيبلسوفت   )Oracle Financials(أوراكل فايننشلز   : يشمل نظام أوراكل الربجميات التالية     )٥(
 ).Oracle E-Business Suite(بيزنيس  - وجمموعة أوراكل إ

 .انظر املرفق الثاين )٦(
 مـستخدم لنظـام أوراكـل،       ٤٠ ٠٠٠ يتضح من استبيانات وحدة التفتيش املشتركة أن مثـة حاليـاً           )٧(

وعند االنتـهاء مـن     .  مستخدم لنظام أغريسو   ١ ٠٠٠ مستخدم لنظام ساب، وأقل من       ١٦ ٠٠٠ مقابل
باشرين لنظام ساب يف منظومة األمـم املتحـدة         مشروع نظام أوموجا، سيصبح عدد املستخدمني امل       تنفيذ
 . مستخدم٢٥ ٠٠٠ حنو
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     ١الشكل 
  )٨(نظم التخطيط املطبقة يف منظومات األمم املتحدة

  
ويالحظ مع مرور الوقت أن الوظائف التشغيلية لنظامي أوراكل وساب أصـبحت              -١٨

أن مثة تكنولوجيات جديدة ميكن استخدامها كواجهة ربط بـني نظـم            اً  علماً،  أكثر تشاهب 
نظـم التخطـيط إال إذا كانـت     ومع ذلك، ال ميكن االستفادة بالكامل من        . ختطيط خمتلفة 

أساليب العمل األساسية قائمة على نفس النظام وعلى استخدام قاعدة بيانات واحـدة، وإذا              
ومن مث لوحظ وجـود     . اًيف إجراءات عمل حمددة جد    اً  كان الربط بالنظم اخلارجية حمصور    

جـة يف   مشكلة عامة يف سياق تطبيق نظم التخطيط تتمثل يف أن العمليات ليست كلها مندر             
 ألسباب مردها أنه    )٩(وتستخدم بعض املنظمات نظامي أوراكل وساب كليهما      . نفس النظام 

 أكثر مالءمـة    -أوراكل     املعروف اليوم ب   -عند ظهور نظم التخطيط كان نظام بيبلسوفت        
ومبا أن هذا الوضع قد     . للموارد البشرية، وكان نظام ساب أصلح للعمليات احملاسبية واملالية        

من املتوقع أن املنظمات املعنية سوف تتحول يف املدى الطويل إىل إجناز مجيع عملياهتا              تغري، ف 
  .ضمن نظام واحد لتخطيط املوارد

__________ 

ضمن فئة ساب ألن نظام ساب سيـشكل مكونـه          ) أوموجا(ُصّنف نظام التخطيط اخلاص باألمم املتحدة        )٨(
ويعتمد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحـدة        . األساسي

وتعتمد منظمـة الـصحة العامليـة    . يع، وهيئة األمم املتحدة للمرأة على نظام ختطيط واحد خلدمات املشار 
 . على نظام ختطيط واحدوبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين باإليدز أيضاً

، )Inspira -إنـسبريا  (على سبيل املثال، تستخدم أمانة األمم املتحدة نظام أوراكل ألغراض املوارد البشرية    )٩(
 . أهنا سوف تستخدم نظام ساب كأرضية أساسيةعلماً

 نظام أغريسو نظام ساب نظام أوراكل

املنظمة البحريـة
 الدولية

 منظمة األمم املتحدة للطفولة

منظمة األمم املتحدة للتنمية   
 الصناعية

 برنامج األغذية العاملي

االحتاد الدويل
 لالتصاالت

منظمة األمم املتحـدة
 للتربية والعلم والثقافة 
األمم املتحدة

منظمة األمم املتحدة
 لألغذية والزراعة

الوكالة الدولية للطاقة
 الذرية

 منظمة العمل الدولية

برنامج األمم املتحدة
 املشترك املعين باإليدز

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 صندوق األمم املتحدة للسكان

مم املتحدةمفوضية األ 
 لشؤون الالجئني

مكتب األمم املتحدة
 خلدمات املشاريع

هيئة األمـم
 املتحدة للمرأة

 االحتاد الربيدي العاملي

 منظمة الصحة العاملية

املنظمة العامليـة
 للملكية الفكرية
املنظمة العامليـة
 لألرصاد اجلوية

62% 

5% 

ريان 33%
الط

مة 
منظ

ويل
الد

دين 
امل
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مـن   من األبسط واألفضل اقتناء برجميات متخصصة بـدالً       اً،  ويف حاالت قليلة جد     -١٩
 سبيل املثـال،  فعلى. تكييف نظم التخطيط لتلبية متطلبات حمددة للغاية تفرضها طبيعة العمل       

قسم النقل اجلوي بإدارة األمم املتحدة للدعم امليداين إىل اقتناء برجمية متخصصة            اً  يسعى حالي 
 لتيسري إدارة املسائل املتعلقة بالطريان، ألن نظم التخطيط ليست   -) ATMS( إي يت إم إس      -

  .مالئمة هلذا اجملال

  التكاليف  -باء  
ملوارد بسلسلة من اخلطوات اليت تتطلب تكاليف       ميكن تشبيه تطبيق نظام لتخطيط ا       -٢٠

وتـشمل التكلفـة اإلمجاليـة      . مباشرة وأخرى غري مباشرة طوال مراحل دورة حياة النظام        
المتالك نظام للتخطيط تكاليف اقتناء الربجميات واملعدات، وتكاليف التنفيذ املرتبطة بتعمـيم        

يانة النظام بعد تركيبه، وتكاليف التغيري      النظام وبدء استخدامه، وتكاليف التشغيل املتعلقة بص      
وتشمل التكلفـة   . والتوسعة املستمرة املرتبطة بترقية النظام وإضافة وظائف تشغيلية جديدة        

تكاليف فرعية أو خمفية، مثل تكاليف تنقية البيانات؛ وحتديث الوثائق؛ ونقل البيانـات             اً  أيض
ر واجهات ربط بني نظـم املعلومـات        إىل النظم اجلديدة والتحقق منها ومطابقتها؛ وتطوي      

املوروثة ونظام التخطيط؛ واختبارات املستخدمني؛ وإدارة عملية تعميم النظـام؛ وتكـاليف          
التدريب املستمر؛ ومسألة تراجع إنتاجية املوظفني بعد تفعيل النظام، وهي تكاليف يتحمـل             

  .اجلزء الرئيسي منها أصحاب العمل الذين يشرعون يف استخدام النظام
وحتاول شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة جمللس الرؤساء التنفيـذيني            -٢١
وضع هنج مشترك لتقييم التكلفة اإلمجالية المتالك أنـشطة تكنولوجيـا املعلومـات             اً  حالي

، ومن املتوقع أن يبلغ هنايته حبلول أوائل        ٢٠١١واالتصاالت، وهو مشروع بدأ يف أوائل عام        
كن املشروع يركز فقط على تكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ككل، ل. ٢٠١٣عام 

وحتاول منظمة  . وال يتناول بصورة منفصلة التكلفة اإلمجالية المتالك مكونات نظم التخطيط         
انظـر  (األغذية والزراعة حتديد العناصر التقنية يف التكلفة اإلمجالية المتالكها نظام التخطيط            

 ذلك، فحىت وقت إجراء االستعراض، كانت كل منظمة تقيس تكاليف           ومع. )١٠()١اإلطار  
نظامها لتخطيط املوارد بصورة خمتلفة، مما جيعل من الصعب للغاية تقييم التكلفـة اإلمجاليـة          

ويرى املفتشان أن مـشروع     . المتالك نظم التخطيط املستخدمة يف منظومة األمم املتحدة       
 التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني ينبغي أن يوسع        شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

  .حبيث يشمل وضع منهجية مشتركة لتقييم التكلفة اإلمجالية المتالك نظم التخطيط

__________ 

 .ء استعراض وحدة التفتيش املشتركة يف وقت إجراكان تقييم البيانات املتاحة ال يزال جارياً )١٠(
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     ١اإلطار 
العناصر التقنية املندرجة يف التكلفة اإلمجالية المتالك نظام لتخطيط املوارد كما حـددهتا             

  منظمة األغذية والزراعة

 التوسعة، سواء قبل بدء التطبيق أو بعده؛/ت والصيانة وتكاليف التغيرياقتناء املعدا •

 اقتناء الربجميات وتكاليف الصيانة، سواء قبل بدء التطبيق أو بعده؛ •

تكاليف املوظفني املرتبطة بتطبيق نظام التخطيط وبالصيانة والتكاليف املستمرة املرتبطة           •
 التوسعة بعد بدء التطبيق؛/بالتغيري

تناء الشبكات واالتـصاالت والـصيانة والتكـاليف املـستمرة املرتبطـة            تكاليف اق  •
 التوسعة بعد بدء التطبيق؛/بالتغيري

  .تكاليف الوسائل وغريها من املقتنيات •

إىل املعلومات املقدمة من املنظمات، بلغت تكلفة تطبيق نظم التخطـيط يف        اً  واستناد  -٢٢
 دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة        مليون ٧١٢ عنمنظومة األمم املتحدة ما ال يقل       

 ٦٦وال يشمل هذا الرقم تكاليف الصيانة السنوية املتكررة اليت تبلغ ما ال يقل عن               . )دوالر(
مـا تغفـل مـن      اً  التكاليف الفرعية، اليت كثري   اً  وتستثىن منه أيض  . )١١(مليون دوالر سنوياً  

حتديد تكاليف التنفيـذ الفعليـة      ، األمر الذي يعيق الشفافية يف       )١٢(ميزانيات نظم التخطيط  
وحيول دون اختاذ هيئات اإلدارة املشرفة على املشاريع قرارات مستنرية يف الوقت املناسـب              

  .للتخفيف من املخاطر، مبا يف ذلك خماطر نقص التمويل
ويود املفتشان يف هذا الصدد التذكري بتقرير وحدة التفتيش املشتركة عن عملية إدارة        -٢٣

أن اإلدارة الفعالة لتكنولوجيـا     "ملعلومات واالتصاالت، الذي يسلط الضوء على       تكنولوجيا ا 
املعلومات واالتصاالت على مستوى املنظمة ال ميكن حتقيقها بدون وجود صورة واضـحة             

ومن أجل تـأمني التمويـل الكـايف، ينبغـي          . )١٣("للتكاليف الكلية اليت تتكبدها املنظمة    
عية تشمل التكلفة اإلمجالية المتالك نظم التخطيط       للمنظمات أن تضع خطط تكاليف واق     

جمـالس اإلدارة   /وينبغي للهيئات التشريعية  . وكذلك التكلفة املتكبدة يف احلاالت الطارئة     
  .أن تتيح التمويل الكايف الذي يليب متطلبات مشاريع نظم التخطيط وفق خطة التكاليف

__________ 

 .انظر توزيع تلك التكاليف يف املرفق الرابع )١١(
 املدرجة حالياً على سبيل التوضيح، قّدر جملس مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة أن التكاليف اجلانبية غري                )١٢(

، دون حساب   "دوالر ماليني   ١١٠ و   دوالر مليون   ٨٦أن تتراوح بني    "يف ميزانية مشروع أوموجا حيتمل      
انظر التقرير املرحلـي الـسنوي األول   . تكلفة املوارد البشرية اليت ال تزال تدار باالعتماد على نظام إنسبريا  

 .٦٩، الفقرة)A/67/164( لتخطيط موارد املؤسسة جمللس مراجعي احلسابات عن تنفيذ نظام األمم املتحدة
وحدة التفتيش املشتركة، عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات التابعة ملنظومة األمـم    )١٣(

 .٩٩، الفقرة )JIU/REP/2011/9(املتحدة 
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أن املنظمـات املـشمولة     وفيما يتصل باقتناء وتطبيق نظم التخطـيط، يالحـظ            -٢٤
باالستعراض عادة ما ختصص ميزانية للمشروع ميكن أن تغطي تكلفة تراخيص الربجميـات،             
واالستضافة، واملعدات والبىن التحتية، واالستشارات اخلارجية، وتكاليف موظفي املشروع،         

خص نظم  فتكاليف ر . مقابل تراخيص برجميات متماثلة   اً  خمتلفاً  أن كل منظمة تدفع سعر    اً  علم
التخطيط تتحدد حسب املنطقة اجلغرافية ووقت التنفيذ، حيث إن اجلهات اليت تعتمد نظـام              
التخطيط يف وقت مبكر تستفيد من خصومات أعلى مقارنة باجلهات اليت تتأخر يف اعتمـاد               

وتتسم مناذج تسعري الترخيص بكوهنا بالغة التعقيد، وقد حيدد السعر حـسب عـدد             . النظام
وقد تترتب على االتفاق  . أو حسب عدد املستخدمني   /و) CPU ()١٤(ة املركزية وحدات املعاجل 

املربم مع بائع نظام التخطيط، حسب طبيعة االتفاق، تكاليف إضافية مقابل كـل تثبيـت               
  .اختباري للنظام

 ما تغفل تكاليف الصيانة والترقية املرتبطة بنظام لتخطيط املوارد من ميزانيات            وغالباً  -٢٥
تنفيذ، على الرغم من أهنا تشكل أكرب نسبة من التكلفـة يف دورة حيـاة نظـام                 مشاريع ال 

أن هناك عالقة سببية مباشرة بني التكييفات اليت تدخل علـى النظـام يف              اً  التخطيط، وعلم 
من األمهية مبكـان أن     ويرى املفتشان أنه    . اًالبداية وتكاليف الصيانة والترقية املتكبدة الحق     

يزانيات تطبيق نظم التخطيط بوضوح تكاليف الصيانة والترقية الـيت          حتدد املنظمات يف م   
ستتكبد يف املستقبل، مبا يف ذلك التكلفة املتوقعة الناجتة عن التكييفات املقترح إدخاهلـا              

  .على الربامج
مـا تـدرج تكـاليف    اً أما يف املرحلة اليت تلي تنفيذ مشروع استخدام النظام فغالب         -٢٦

لتراخيص وتكاليف الدعم املستمر يف امليزانية اإلمجاليـة الـيت ختصـصها            الصيانة املتعلقة با  
غري أنه من الصعب حتديد تقديرات تكـاليف        . املنظمات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

فعلى سبيل املثال، يف برنامج     . النظام خارج الدوائر املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      
يف شعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميزانية مستقلة لـدعم         ختصص   األغذية العاملي، 

نظام التخطيط، لكن تكاليف هذا النظام ال حتدد بصورة مستقلة يف وحدات العمـل، ألن                
  .من أنشطة العملاً نظام التخطيط يشكل جزء

ار ويلح موردو نظم التخطيط يف الترويج القتناء ترقيات هلذه النظم، ويقترن ذلك بإصد              -٢٧
نسخ جديدة من الربجمية يف كل أربع أو مخس سنوات ُتضمن وظائف تشغيلية ووحدات برجميـة                

، كما يواكب ذلك وقف لدعم النسخ       )انظر املرفق الثاين  (مستجدة وتصويبات لعيوب يف الربجمية      
وتنطوي ترقيات نظم التخطيط    . املوروثة من الربنامج بعد وقت قصري من إصدار النسخة اجلديدة         

وتزداد تكلفة ترقية النظام كلما اتسع نطاق تكييف شـفرته          .  تكاليف هامة تتكبدها املنظمة    على
__________ 

سويب من خالل إجراء   وحدة املعاجلة املركزية هي مكون يف نظام حاسويب يسمح بتنفيذ تعليمات برنامج حا             )١٤(
وتلجأ بعض الشركات إىل تطبيق مناذج ترخيص ُتحّمل مبوجبها املنظمات سداد           . عمليات أساسية يف النظام   

 .قيمة الرخصة عن كل وحدة معاِلجة ُتثبت فيها برجمية نظام التخطيط
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غري أنـه   . ، ألن الترقية تتطلب كل مرة إعادة إدخال التكييفات        )نص الربجمية األساسي  (األساسية  
مـضافة إىل   "/ملحقـة "من املمكن احلد من التكاليف املترتبة على التكييف بضم وحدات برجمية            

  .)١٥(من إدخال التكييفات ضمن الشفرة األساسية للنظام ام التخطيط، بدالًنظ
ختلو  ولوحظ أن التخطيط للتكاليف املتكررة الناجتة عن عمليات الترقية الربجمية مسألة ال             -٢٨

من مشاكل تواجهها منظمات األمم املتحدة، ال سيما بالنظر إىل طابع ميزانياهتا اليت تغطي عـادة                
.  سنتني، األمر الذي ال يتيح وضع توقعات متعددة السنوات ملشاريع نظم التخطـيط             فترة سنة أو  

إمكانية ختصيص رصيد احتياطي    اً  وملعاجلة هذه املسألة، يبحث برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حالي        
  .لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتغطية متويل عمليات الترقية الربجمية يف املستقبل

الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة مطـالبون        املفتشان أن   ويرى    -٢٩
حبساب تكاليف نظم التخطيط طوال دورة حياهتا وبتقدمي تقارير منتظمة عنها إىل اهليئات             

  .التشريعية ملنظماهتم أو جمالس إدارهتا

  الكفاءة  -جيم  
ارها من مشاريع تكنولوجيا     ما ُينظر عن خطأ إىل مشاريع نظم التخطيط باعتب         غالباً  -٣٠

على حتول رئيسي يف أساليب العمـل       اً  املعلومات واالتصاالت، مع أهنا مشاريع تنطوي أيض      
فاستخدامها يتطلب االضطالع على    . وعلى تغري يف الثقافة اليت حتكم سري األمور يف املنظمة         

ملستخدمني، ليتسىن  من جانب ا    حنو مسبق بعمليات ختطيطية وإدارية وإشرافية حمكمة، وإقباالً       
  .تنفيذها بنجاح وحتقيق الفوائد املرجوة منها

 يف املائة من عمليات تنفيذ مشاريع نظـم التخطـيط يف            ٦٧والحظ املفتشان أن      -٣١
 يف املائة منـها أدت إىل جتـاوز         ٣٣املنظمات أدت إىل جتاوز اجلدول الزمين احملدد هلا وأن          

: لعدم االلتزام باجلدول الزمين ما يلي     اً  ألكثر شيوع وتشمل األسباب ا  . )١٦(امليزانيات األصلية 
التغيريات املدخلة على نطاق املشروع؛ والتأخر يف تكييف الربجميات؛ واملقاومة اليت يبـديها             
املستخدمون حيال التغيري؛ ووضع جدول زمين أويل بصورة غري مالئـم؛ وتـأخر حتويـل               

. تأخر عمليات إعادة تصميم أساليب العمل     البيانات؛ وتغيري استراتيجية املشروع األصلية؛ و     
التكاليف غري املتوقعة الناجتـة عـن       : أما أسباب جتاوز امليزانيات األصلية فتعزى إىل ما يلي        

تكييف النظام؛ وحتديد املتطلبات الوظيفية بصورة غري مالئمة؛ والتأخر غري املتوقع يف التنفيذ؛             
  ).رفق الثالثانظر امل(ووضع تقديرات غري واقعية للتكاليف 

__________ 

ابة وحدات برجمية   تشمل خيارات تكييف نظم التخطيط إعادة كتابة جزء من الشفرة األساسية للربجمية، أو كت              ) ١٥(
املضافة، أو استحداث واجهة ربـط  / من قبيل الوحدات الربجمية امللحقة     -  لتدرج يف نظام التخطيط    ُتعّد داخلياً 

لالطالع علـى   ) http://www.unjiu.org(انظر املوقع االلكتروين لوحدة التفتيش املشتركة       . مع نظام خارجي  
 .ة إعدادات نظام التخطيط وتكييف نظام التخطيطمزيد من التحليالت املتعلقة بالفرق بني هتيئ

نتائج استطالع املشاركني يف االجتماع املشترك بني اجملموعة االستشارية لنظم أوراكل وجمموعـة             : املصدر )١٦(
 . منظمة١٩وقد شارك يف االستطالع ممثلو . االهتمامات املشتركة املعنية بنظم ساب



JIU/REP/2012/8 

11 GE.13-00643 

  ختطيط املشروع واختيار الربجمية  )أ(  
الحظ املفتشان أثناء االستعراض أن األسباب الرئيسية اليت تعزى إليها أوجه قصور              -٣٢

التخطيط للمشروع وحتديد ميزانيته بصورة غري مالئمـة،        : تنفيذ مشاريع نظم التخطيط هي    
املشروع؛ وحتديد املتطلبات الوظيفية    يف ذلك وضع جدول زمين غري واقعي؛ وتغيري نطاق           مبا

. بصورة غري مالئمة؛ وافتقار املشروع إىل املوظفني املناسبني؛ وضعف ترتيبات إدارة املشروع           
بأساليب العمل قبل أن تكـون عمليـة ذات صـلة             وملا كانت نظم التخطيط ترتبط أوالً     

ع من بدايتـه أصـحاُب   بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فمن املهم أن يشَرك يف املشرو       
ويرى املفتشان أن مـسؤوليات أصـحاب       . العمل، مبا يف ذلك كبار املديرين واملستخدمون      

العمل حيال تنفيذ نظام التخطيط وصيانته، وما يرتبط بذلك من تكاليف، ينبغي أن حتـدد               
 طوال  لذلكاً  بوضوح منذ بداية املشروع، وينبغي ختصيص املوارد البشرية واملالية الالزمة وفق          

أن يشمل وضع توقعات بشأن وقف تشغيل       اً  وينبغي لتخطيط املشروع أيض   . حياة املشروع 
  .النظم املوروثة والتكاليف املرتبطة بذلك

ويتطلب التخطيط للجدول الزمين للمشروع ونطاقه حتديـد اسـتراتيجية لتنفيـذ              -٣٣
ي تعميم النظام دفعـة     أ" (التعميم الكلي "وتشمل اخليارات املتاحة استخدام هنج      . املشروع

وميكن يف . )١٧("النموذج أوالً"ي، أو األخذ بنهج  ، أو اتباع هنج مرحل    )واحدة يف مجيع املواقع   
أو املوقـع   /استراتيجية النهج املرحلي تقسيم التنفيذ إىل مراحل حسب الوظيفة التـشغيلية و           

ي أو مبكاتب إقليمية     لتحديد ما إذا كان األمر يتعلق مبقر رئيس        -أو نوع املكتب    /اجلغرايف و 
 يف املائة منها هنج     ٣٦ومن بني املنظمات املشمولة باالستعراض، اعتمد       . أو ومبكاتب قطرية  

 يف  ٢٣ يف املائة النهج املرحلي وفق الوظيفة التشغيلية، واعتمـد           ٢٣التعميم الكلي، واعتمد    
  .)١٨(أو نوع املكتب/املوقع اجلغرايف وحسب اً مرحلياً املائة هنج

، يعترب تطبيق نظام التخطيط وفق هنج التعميم الكلي عملية أكثـر خمـاطرة              موماًوع  -٣٤
وبالتايل يتطلب النهج األول استراتيجيات حمكمة إلدارة املخاطر،        . بكثري من التطبيق املرحلي   

وعالوة على ذلك، فاملخاطر املرتبطـة بنـهج        . واستراتيجيات قوية إلدارة التغيري واالتصال    
ومن ناحية أخرى، يتيح    . ما تكون أشد كلما زاد حجم وتعقيد املنظمة       اً  البالتعميم الكلي غ  

هنج التعميم الكلي إمكانية ترشيد كافة أساليب العمل يف املنظمة على حنو متزامن وتقلـيص               
  .تكاليف صيانة النظم املوروثة، شريطة وقف استخدامها عند تنفيذ مشروع نظام التخطيط

__________ 

لى املستخدمني االنتقال من النظم املوروثة إىل نظام التخطـيط          يف سياق اتباع هنج التعميم الكلي، يتعني ع        )١٧(
أما يف النهج املرحلي، فيطبق نظـام التخطـيط   . اجلديد يف تاريخ واحد يتوقف فيه استخدام النظم املوروثة      

، ويف هنج النمـوذج أوالً    . أو نوع املكتب  /أو املوقع اجلغرايف و   /على مراحل حتدد وفق الوظيفة التشغيلية و      
مث يوسع نطاق االستخدام ليشمل مواقـع       ،   استخدام نظام التخطيط يف بعض املواقع أو اإلدارات أوالً         يبدأ
 .إدارات أخرى مع مرور الوقت إذا ما كانت جتربة النموذج ُمرضية أو

نتائج االجتماع املشترك بني اجملموعة االستشارية لنظم أوراكل وجمموعة االهتمامـات املـشتركة             : املصدر )١٨(
 . بنظم ساباملعنية
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 الرابع لألمني العام لألمم املتحدة عن مشروع ختطيط املوارد يف            للتقرير املرحلي  ووفقاً  -٣٥
 ٣٠٠   نظام موروث وأن ُيـربط ب      ٧٠٠، يتوقع أن حيل نظام أوموجا حمل        )A/67/360(املنظمة  

ومبا أنه من املتوقع أن حيتضن نظـام التخطـيط          . )١٩(ام آخر من خالل واجهات ربط بينية      نظ
املوارد البشرية واملالية واملشتريات واملخزون وخدمات الدعم العمليات الرئيسية، مبا يشمل إدارة 

املركزي، فمن املهم أن تراعى يف خطة تنفيذ مشروع أوموجا وجدوله الزمين مسألة وقف النظم 
املوروثة الرئيسية املستخدمة يف العمليات السالفة الذكر، مثل نظام املعلومات اإلدارية املتكامل            

وقد شددت اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة        . ، ونظام مريكوري  ، ونظام غاليليو  )إمييس(
ضرورة أن ُتسحب يف الوقت الالزم      " عن نظام التخطيط على      ٢٠١٢وامليزانية يف تقريرها لعام     

" الُنظم اليت سيحل حملها نظام ختطيط املوارد يف املؤسسة جتّنباً لتحمل تكاليف ال لـزوم هلـا                
رحلي املقبل تفاصيل عن الُنظم اليت سيجري سحبها، مبا يشمل،   بأن يتضمن التقرير امل   "وأوصت  

  .)٢٠("ف واملوارد غري املتصلة بالوظائفيف هذا السياق، معلومات عن املوارد املتصلة بالوظائ
وفيما يتصل بكربيات املنظمات، عادة ما يكون اتباع النهج املرحلي يف تنفيذ مـشروع                -٣٦

ترن ذلك بتخطيط مالئم للمشروع بأكمله، مبا يشمل ضـم          نظام التخطيط أفضل حل، إذا ما اق      
مجيع أساليب العمل يف نظام معلومايت موحد ووقف تشغيل النظم املوروثة لتجنب االزدواجية يف              

جمالس اإلدارة مطالبة مبساءلة كبار املديرين عـن        /ويرى املفتشان أن اهليئات التشريعية    . التكاليف
وملا كانـت   . وامليزانية املقررين لتخطيط ضمن اجلدول الزمين     نظام ا إجناز خطوات تنفيذ مشروع     

مشاريع نظم التخطيط عمليات تكتسي أمهية كربى، فمن الالزم أن تكون التكـاليف واملنـافع               
  .واملخاطر املرتبطة بنهج التنفيذ املقرر موضع تقييم دقيق أثناء مرحلة تصميم املشروع

مشاريع نظم التخطيط مع ما يتزامن معهـا    وينبغي أن حيدد بوضوح ترابط وتداخل         -٣٧
من مشاريع أخرى تنطوي على حتول رئيسي يف العمل، مثل تطبيق املعايري احملاسبية الدوليـة               
للقطاع العام، ومبادرات اعتماد الالمركزية ونقل األنشطة إىل اخلارج؛ وينبغي أن يـشمل             

االتـساق الكامـل لألنـشطة      ذلك املخاطر واحلاالت الطارئة املرتبطة باملشاريع، لضمان        
وعادة مـا تقتـرن تلـك       . ومواءمتها، وإتاحة مستويات مناسبة من املوارد البشرية واملالية       

املشاريع بوضع عبء على نفس املسؤولني يف املنظمات، وبالتايل قد يؤدي سوء التخطـيط              
 جزئي يف وضعف التنسيق بني املشاريع الكربى املنطوية على حتول يف العمل إىل فشل كلي أو

  .مشاريع نظم التخطيط
فعلى سبيل املثال، ينبغي أن حيدد بوضوح ترابط وتداخل مشروع تطبيـق املعـايري                -٣٨

فقد قررت اليونيسيف . تطبيق نظام لتخطيط املوارد احملاسبية الدولية للقطاع العام مع مشروع
طبيـق املعـايري     مشروع نظامها للتخطيط بالتزامن مـع ت       - على الصعيد العاملي     -أن تنفذ   

احملاسبية الدولية للقطاع العام، لتجنب مشاكل حتويل البيانات الـيت ميكـن أن حتـدث إذا                
__________ 

 .٧٦، الفقرة )A/67/360(تقرير األمني العام : التقرير املرحلي الرابع عن مشروع ختطيط املوارد يف املؤسسة )١٩(
 .٧٧، الفقرة )A/67/565(تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية : مشروع ختطيط موارد املؤسسة ) ٢٠(
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نفذت املعايري احملاسبية الدولية باالعتماد على النظم املوروثة ولتجنب تكلفة تعديل نظـام              ما
ية فقـد   أما منظمة السياحة العامل   . )٢١(داخلي متجاوز الستخدامه يف ضوابط حماسبية جديدة      

قبل النظر يف إمكانية      قررت، بسبب مواردها احملدودة، أن تطبق املعايري احملاسبية الدولية أوالً         
وكان من املتوقع أن تنفذ األمم املتحدة املرحلـة األوىل مـن            . تطبيق نظام لتخطيط املوارد   

. متزامنـة واملعايري احملاسبية الدولية بصورة     ) نظام أوموجا املؤسس  (مشروع نظام التخطيط    
 لكن يف ضوء تأخر تنفيذ مشروع أوموجا، سُيبدأ بتنفيذ املعـايري احملاسـبية الدوليـة أوالً               

وعالوة على ذلك، اضطرت بعض     . )٢٢(باالعتماد على النظم املوروثة وعلى خترجيات يدوية      
لنظام التخطيط الذي تستخدمه، إىل إعـادة تفعيـل       اً  بالغاً  املنظمات، بسبب اختيارها تكييف   

ويشار هنا على   . مع املعايري احملاسبية الدولية   اً  ظام أو إلغاء التكييفات ليصبح نظامها متوافق      الن
 تطبيـق   ٢٠٠١سبيل املثال إىل حالة برنامج األغذية العاملي، الذي اختار أول األمر يف عام              

 من شبكة ونظام املعلومـات يف       ١نظام للتخطيط ذي درجة عالية من التكييف هو النسخة          
 إىل إعادة تفعيل    ٢٠٠٨-٢٠٠٧قبل أن يضطر يف عامي      ) WINGS I( ج األغذية العاملي  برنام

ليتمكن من االمتثال للمعايري احملاسـبية      ) WINGS II( من شبكة ونظام املعلومات      ٢النسخة  
  .الدولية ومن حتسني فعالية التكلفة

ملنظمات برجمية   يف املائة من ا    ٧٨ومن بني املنظمات املشمولة باالستعراض، اختارت         -٣٩
ومن األمهية مبكان يف وقـت اختيـار        . )٢٣(نظام التخطيط من خالل عملية مناقصة تنافسية      

وينبغي . الربجمية التأكد من أهنا تناسب على أفضل وجه أساليب ومتطلبات العمل يف املنظمة            
ظيفية قبل الشروع يف عملية الشراء أن حتّدد بدقة مجيع متطلبات املستخدمني واملواصفات الو            

وينبغي اختيار برجميات نظم التخطيط بعد حتليل متأن للوقوف         . وأن تدرج يف طلب العروض    
على الفجوات الالزم تداركها يف أساليب عمل املنظمة وتقييم التكلفة املتوقعة طـوال دورة              

أو نظـم موروثـة     /حياة النظام، وما قد يلزم من تكييفات ونظم تقتىن من جهة أخـرى و             
  .ة بتكامل النظموتطبيقات خاص

  هنج التنفيذ وعملية إعادة تصميم أساليب العمل  )ب(  
تعميمهـا  اً  تصمم نظم التخطيط وفق املمارسات اجليدة املعتمدة، وميكن بالتايل نظري           -٤٠

وتضم النسخ العامة من نظم التخطيط خيارات لتهيئة اإلعدادات تسمح للمنظمات       ". كما هي "
ومع . لها اليت ميكن احلفاظ عليها بعد عمليات ترقية النظم        بتضمني تلك النسخ بعض قواعد عم     

بعض الفجوات بني عمليات نظم التخطـيط       اً  ذلك، فحىت بعد هتيئة إعدادات النظم، تبقى دائم       
  :وجتد املنظمات نفسها أمام ثالثة خيارات يف هذا الصدد. وأساليب عمل املنظمة

__________ 

لفعلي لنظام التخطيط اخلاص باليونيسيف، وهـو نظـام    التشغيل ا مكتبا٣٩٠ً و بلدا١٣٤ًبدأ يف أكثر من      )٢١(
 .مرتكز على برجمية ساب ومطابق للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 .هي حل مؤقت اهلدف منه االلتفاف على مشكلة معروفة قائمة يف النظام" التخرجية" )٢٢(
 .استطالع أوموجا: املصدر )٢٣(
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") النسخة غـري املكيفـة    "(اعتماد نظام التخطيط دون تكييف      : ١اخليار    )أ(  
  له؛اً وإعادة تصميم أساليب عملها وفق

  تكييف نظام التخطيط ليناسب أساليب العمل يف املنظمة؛: ٢اخليار   )ب(  
  .اعتماد هنج خمتلط وتنفيذ تكييفات حمدودة للنظام: ٣اخليار   )ج(  

ييفـات  ومن مث تلجأ املنظمات يف بعض احلاالت إىل هنج خمتلط وتكتفي بإدخال تك              -٤١
 أن تتبع مثالً  اً  خمتلطاً  وميكن للمنظمات اليت تعتمد هنج    ). ١انظر اجلدول   (حمدودة على النظام    

أساليب عامة فيما يتصل باألنشطة غري األساسية وأساليب خاصة فيما يتـصل بـإجراءات              
وينطوي كل خيار على مزايا ومساوئ ينبغي للمنظمة أن توازن          . العمل األساسية يف املنظمة   

  .ها بعناية عندما حتدد النهج الذي ستتبعه حيال تنفيذ مشروع نظام التخطيطبين
     ١اجلدول 

  حتليل ملواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات املرتبطة بكل خيار

خليار
ا

 

خيار اعتماد النسخة غـري       -١
 املكيفة من نظام التخطيط

خيار اعتماد نسخة من نظـام        -٢
ـ اً  التخطيط مكيفة تكييف   اً تام

 وفق أساليب العمل يف املنظمة

خيار اعتماد هنج خمتلط واالكتفـاء  -٣
 بإدخال تكييفات حمدودة على النظام

قوة
ن ال

واط
م

 

جيعل من عملية تنفيذ مشروع       •
نظام التخطيط وصيانة النظام    

يته عملية أسهل وأقـل     وترق
  .تكلفة وأسرع

يتيح تعميم مراعاة املمارسات      •
اجليدة املوحدة يف أسـلوب     

 .مل املنظمةع

يسّهل قبول النظام من جانـب        •
 .املستخدمني

حيد من تكاليف التكييـف ويـسهل         •
لنظام مقارنة بنظـام كامـل      ترقية ا 
  .التكييف

ق االحتياجـات   يتيح تعديل النظام وف     •
  .احلامسة يف املنظمة

يتيح تكييف النظام من خالل إضـافة        •
وحدات برجمية ميكن أن ُيحتفظ هبـا       

ترقية، شريطة إجـراء    بعد عمليات ال  
 .عملية إعادة اختبار

عف
لض
ن ا
واط
م

 
أكرب من إعـداد    اً  يتطلب قدر   •

ستخدمني ومن التـدريب    امل
  .على النظام

ــق   • ــام وف ــف النظ ال يكي
 .االحتياجات اخلاصة للمنظمة

اً ينطوي على تكاليف عالية جـد       •
فيما يتصل بـالتطبيق والـصيانة      

عن تكاليف أعلى     والترقية، فضالً 
  .تبار يتصل باالخفيما

ينطوي على تكلفة عالية فيمـا        •
يتصل بالدعم وعلى قدر كبري من      
االعتماد على وجود معرفة داخلية 

 .متخصصة

ينطوي على تكاليف أكرب فيما يتصل        •
بالتطبيق والصيانة والترقيـة مقارنـة      

 .بتركيب النسخة غري املكيفة
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خليار
ا

 

خيار اعتماد النسخة غـري       -١
 املكيفة من نظام التخطيط

خيار اعتماد نسخة من نظـام        -٢
ـ اً  التخطيط مكيفة تكييف   اً تام

 وفق أساليب العمل يف املنظمة

خيار اعتماد هنج خمتلط واالكتفـاء  -٣
 بإدخال تكييفات حمدودة على النظام

ص
لفر
ا

 

يتيح ترقية نظام التخطيط بسهولة    •
ادة مـن االبتكـارات     واالستف

  .التكنولوجية اجلديدة
يتحمل بائع نظام التخطـيط       •

مسؤولية أداء النظام يف حالة     
 .ظهور مشاكل

إمكانية استخدام نظـم تقـتىن مـن         • 
مثـل  (أطراف أخرى ألغراض خاصة   

، األمر الـذي يتـيح      )إدارة الطريان 
يـستفاد  اً  وظائف تشغيلية أوسع نطاق   
 .لمنظمةمنها يف األعمال األساسية ل

طر
ملخا
ا

/
ات
ديد
الته

 

احتمال أن ُيبدي املستخدمون      •
أهم من املقاومة حيـال     اً  قدر

النظام يف حالة عدم حتـضريهم      
بصورة جيدة وإشـراكهم يف     
عملية إعادة تصميم أسـاليب     

  .العمل
يف املنظمات الصغرية بوجـه       •

خاص، احتمال حدوث نقص    
يف إنتاجية املوظفني، حيث إن     

كن أن يؤدي   نظام التخطيط مي  
إىل استغراق بعض إجـراءات   
العمل مدة أطـول وزيـادة      
تعقيدها مقارنة بـإجراءات     

 .العمل األصلية

يزيد التكييف من خماطر جتـاوز        •
املواعيد احملددة يف اجلدول الزمين     

  .ةوجتاوز امليزانية املقرر
قد ال تتمكن املنظمة، يف حالـة         •

تكييف الشفرة األساسية لنظـام     
 ترقية نظامها ومن    التخطيط، من 

االستفادة من الوظائف التشغيلية    
اجلديدة الناشـئة عـن تطـور       

 ٢انظـر اإلطـار     (التكنولوجيا  
لالطالع على أمثلة من البنـك      

   .)الدويل وصندوق النقد الدويل
يصعب التكهن بتأثري التكييـف       •

فقد يؤدي ذلك إىل    . على النظام 
ظهور عيـوب، وهـو قـصور       

  .يتهيتحمل البائع مسؤول ال
قد يكـون اسـتقدام مـوظفني         •

متخصصني من ذوي املعـارف     
الالزمة املتعلقة بتكييف النظـام     

وقد يكون االحتفـاظ    اً  صعباً  أمر
   .مكلفاً هبؤالء املوظفني

قد يؤدي التكييف املفرط لنظـام        •
 .التخطيط إىل تقويض منافع النظام

يقترن اسـتخدام وحـدات برجميـة         •
ر ظهـور   مبخاطاً  مهيأة داخلي /ملحقة

  .عيوب يف النظام
من أطراف  يؤدي استخدام نظم مقتناة    •

ثالثة أو استخدام نظـم موروثـة إىل        
حدوث خلـل يف دقـة       زيادة خماطر 

البيانات مرده أن بيانات هذه النظم قد 
ال تنقل إىل نظم ختطيط املوارد بصورة       

أي أهنا ال تنقـل إال يف فتـرة         (آنية  
ل وعالوة على ذلك، يؤدي نق    ). الليل

البيانات بأسلوب يـدوي إىل زيـادة    
   .خماطر حدوث خلل يف دقة البيانات

وقد انتهى املطاف مبعظم منظمات األمم املتحدة املشمولة باالستعراض اليت نفـذت              -٤٢
. مشروع تطبيق نظام لتخطيط املوارد إىل اعتماد هنج خمتلط نتيجة الستراتيجية ذات شـقني             

.  إىل اختيار نظام للتخطيط ذي درجة عالية من التكييـف          ففي البداية، حنت تلك املنظمات    
اً، لكن عندما حيني وقت ترقية النظام ختتار املنظمات إعادة تفعيله أو ترقيته بطريقة أقل تكييف              
  .بسبب التكاليف العالية املرتبطة بصيانة وترقية النظم املكيفة وبسبب جهد تعلم املستخدمني
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 صندوق النقد الدويل والبنك الـدويل الـواردة يف          وميكن أن ُتستخلص من جتارب      -٤٣
.  صورة جيدة للمخاطر اليت ينطوي عليها االعتماد على تكييف بالغ لنظم التخطيط          ٢ اإلطار
إىل تأثري التكييف على التكلفة اإلمجالية المتالك النظام ووظائفـه التـشغيلية، فمـن              اً  ونظر

لفعالية تكلفة النهج املقرر اتباعه حيال تنفيـذ       اًمتأنياً  الضروري أن جيري كبار املديرين تقييم     
  .مشروع نظام التخطيط

     ٢اإلطار 
  جتربة صندوق النقد الدويل والبنك الدويل مع الوحدات الربجمية املكيفة لنظام التخطيط 

اختار صندوق النقد الدويل والبنك الدويل تفعيل نسخ عالية التكييف مـن الوحـدة               
وارد البشرية يف برجمية بيبلسوفت ألن الربجمية كانت يف ذلك الوقت تفتقر            الربجمية اخلاصة بامل  

. إىل وظائف تشغيلية أساسية، وألن املديرين مل يكونوا آنئذ مستعدين لتغيري أساليب العمـل             
وبلغ تكييف الربجمية درجة أضحى معها يف وقت الحق حذف التكييفات وترقية الوحـدات    

  .الربجمية عملية مكلفة للغاية
وكانت إعادة تفعيل الوحدات الربجمية السبيل الوحيد للتمكن من ترقيتـها وإضـافة               

وبالتايل شرع البنك الدويل يف إعادة تفعيل الوحدة الربجمية اخلاصة          . وظائف تشغيلية جديدة  
مبوارده البشرية، هبدف االقتراب بأكرب قدر ممكن من النسخة غري املكيفـة، مـع مراعـاة                

وتعلم البنك الدويل من جتربته فوضع خطـة        . ووالياهتا ومتطلباهتا القانونية  سياسات املنظمة   
 ٢٠١٣ومن املتوقع تفعيل الوحدة الربجمية اجلديدة يف عـام        . عمل جيدة إلعادة تفعيل نظامه    

  . يف املائة سابقا٨٠ًمن   يف املائة بدال٥٩ًلتشتمل على درجة من التكييف بلغت نسبته 
أن خماطر عدم إجراء ترقية لنظامه       يل يف الوقت الراهن إىل    وخلص صندوق النقد الدو     

على تلبيته احتياجاته   اً  للتخطيط تبقى يف مستوى منخفض، بالنظر إىل أن الصندوق قادر ذاتي          
دامت شركة   أن بإمكانه االستمرار يف ذلك ما     اً  املتعلقة بصيانة شفرة الربجمية األساسية، معترب     

ومن مث مل يلجأ الـصندوق إىل إعـادة      ). People Tools(لز  أوراكل مستمرة يف دعم بيبل تو     
. تفعيل وحدته الربجمية اخلاصة باملوارد البشرية رغم أنه خيطـط إلجيـاد حـل للمـشكلة               

كخيار بديل يتيح له تفعيل وظائف تشغيلية أسلوب الربجميات املتاحـة            ويستخدم الصندوق 
، وهي وحدات خدمة ذاتية خاصـة       "software-as-a-service) "الربجميات اخلدمية (كخدمة  

، ُتدمج يف الوحدة الربجمية بيبلـسوفت اخلاصـة         "سحايب"باملوارد البشرية قائمة على توزيع      
  .باملوارد البشرية

  

غري ضروري على تكييف نظم التخطيط بسبب عدم إقبال         اً  والحظ املفتشان اعتماد    -٤٤
إىل عدم وعي املديرين بفوائد     اً   أساس ويعزى ذلك . املديرين على إعادة تصميم أساليب العمل     

 نظم التخطيط، وإىل مقاومة التغيري، واالفتقار إىل هيكل إشراف جيـد وحتديـد واضـح              
  .للسلطات واملسؤوليات، وصعوبة وتعقيدات تغيري بعض أساليب العمل
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ويرى املفتشان أن الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة مطـالبون           -٤٥
خطة مشروع شاملة يف مرحلة التصميم، مبا يشمل مجيع جوانب املشروع، بقصد            بإعداد  

  . إعادة تصميم أساليب العمل على حنو فعال واالكتفاء حبد أدىن من التكييفات

  اإلشراف على املشروع  )ج(  
 يف املائة من املنظمات املـشمولة باالسـتعراض   ٩١فيما يتصل باإلشراف، تبني أن       -٤٦

من املنظمـات     يف املائة  ٨٣لنظام التخطيط، واختارت نسبة     اً  يهية خصيص أنشأت جلنة توج  
وقد أدير مشروع نظام التخطيط     . مسري بدوام كامل ليضطلع مبسؤولية املشروع     /تعيني مدير 

 يف املائة من املنظمات، وأدرج ضمن مبادرات مؤسـسية          ٥٧كمبادرة مؤسسية مستقلة يف     
 وسواء ُضّم مشروع نظام التخطيط إىل مبـادرات         .)٢٤( يف املائة من احلاالت    ٢٢أخرى يف   

مؤسسية أخرى أو أدير بصورة مستقلة، فقيادته ينبغي أن تناط هبيكل إداري واضح يضطلع              
  .مبسؤوليات القرار الالزمة وفق تراتبية مساءلة واضحة

ثقافة املؤسسات، فهـو   ومبا أن تنفيذ مشاريع نظم التخطيط ينطوي على تغيري يف           - ٤٧
ومـن مث، ينبغـي أن تنـاط        . ختاذ اإلدارة العليا قرارات تتجاوز احلدود الوظيفية      يتطلب ا 

اً أن ذلك يستدعي قدر   اً  مشاريع نظم التخطيط بأعلى مستوى إشرايف يف املؤسسات، علم        
من املشاركة وااللتزام والقيادة من جانب كبار مديري قطاعات العمل املعنية طوال              كامالً

  .مراحل تنفيذ املشروع
وُيذكر يف هذا الصدد أن األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت قد أخذ زمام القيادة                -٤٨

يف مجيع القرارات املتعلقة بآخر ترقية للنظام املعتمد يف املنظمة، وأن نائب املدير التنفيـذي يف                
خطـيط  كل من اليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي قد ترأسا اللجنة التوجيهية ملشروع نظام الت    
  .يف املنظمتني لضمان استكمال تلك املشاريع يف الوقت احملدد ويف حدود امليزانية املقررة

    ٣اإلطار 
  عوامل جناح اإلشراف على مشاريع نظم التخطيط 

  :وضع هيكل إشرايف واضح يشمل حتديد ما يلي  
 - مدير رفيع املستوى تكون له سلطة كاملة ويكون موضع مساءلة تامة عن املشروع             •

 -مثل املدير التنفيذي، نائب املدير التنفيذي املعين بعمليات املنظمة، أو ما شابه ذلـك        
 لكفالة اختاذ قرارات فعالة ويف الوقت املناسب على صعيد املنظمة وطوال عملية التنفيذ؛

جلنة توجيهية رفيعة املستوى أو ما شاهبها يرأسها مدير رفيع املستوى مـن املنظمـة،                •
  من كبار املديرين واملستخدمني من كل وحدة من وحدات العمل؛وتضم جمموعة

__________ 

 .استطالع أوموجا: املصدر )٢٤(
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مدققني داخليني أعضاء يف اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى بصفة مراقبني، علـى أن              •
يتمثل دورهم يف تقدمي املشورة بشأن الضوابط الداخليـة وإدارة املخـاطر وقـضايا              

 اإلشراف حسب احلاجة؛

 تبّين يف إطارها األدوار واملسؤوليات بصورة حمكمة؛عملية واضحة الختاذ القرارات  •

 تسلسل واضح للسلطات وخلطوط االتصال؛ •

  .موظفني مؤهلني ومكرسني للعملية •
  

  إدارة املخاطر  )د(  
ينبغي أن يشكل التقييم املستمر للمخاطر املرتبطة باملشروع والتغـيريات املقترحـة              -٤٩
وينبغي أن تقّيم املخـاطر علـى       . اإلشراف عليه ال يتجزأ من عملية إدارة املشروع و      اً  جزء

مستوى إدارة املشروع طوال دورة حياة نظام التخطيط، وأن حيال هذا التقييم إىل اللجنـة               
وينبغي أن حتدد بصورة حمكمة تكاليف إجـراءات        . التوجيهية الرفيعة املستوى أو ما يعادهلا     

عة املستوى، لكي تتمكن من اختاذ قرار       ختفيف املخاطر وأن ُتخطر هبا اللجنة التوجيهية الرفي       
وينبغي إبالغ جمالس اإلدارة بانتظام     . فعال يف الوقت املناسب بشأن ختفيف املخاطر الشديدة       

باملخاطر الشديدة والقرارات اليت اختذت بشأهنا، كما ينبغي حتديد أهم املخاطر وخيـارات             
  .التخفيف منها

ظمات اليت مشلتها الدراسة بأهنا طبقـت إدارة         من املن  )٢٥( يف املائة  ٩٥وأفادت نسبة     -٥٠
 وتأيت يف صدارة املخـاطر الـيت استـشعرهتا        . املخاطر على مشاريع نظمها لتخطيط املوارد     

مسائل إدارة التغيري؛ وتصميم املـشاريع وإدارهتـا        : املنظمات املشمولة باالستعراض ما يلي    
واالفتقـار إىل املـوظفني      اءلة،بصورة غري مالئمة؛ وتأخر اإلجناز؛ وقصور اإلشراف واملس       

ومع ذلك، فرغم هذه املخاطر املسلّم هبا، تفتقر العديد مـن           ). ٢انظر الشكل   (املناسبني  
  .املنظمات خالل مرحلة صيانة نظام التخطيط إىل إطار دائم وفعال لتقييم وإدارة املخاطر

__________ 

 .املرجع نفسه )٢٥(



JIU/REP/2012/8 

19 GE.13-00643 

     ٢الشكل 
  )٢٦(بتنفيذ مشاريع نظم التخطيطعوامل اخلطر الرئيسية اليت تستشعرها املنظمات فيما يتصل 

    ٤اإلطار 
  عوامل جناح إدارة املخاطر

 دارة املخاطر منذ بداية املشروع؛من الالزم وجود عملية رمسية إل •

يلزم تقييم املخاطر املرتبطة بتنفيذ مشروع نظام التخطيط ومراقبتها وتقدمي تقارير عنها             •
تكاليف إجراءات   اس مستمر، مع توضيح   إىل اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى على أس      

 ختفيف املخاطر؛

من الالزم أن ُيجرى تقييم املخاطر طوال فترة املشروع وأن يشمل املخاطر املرتبطـة               •
ختطيط املشروع وإدارته، وقصور اإلشراف واملـساءلة،        مبسائل إدارة التغيري، وقصور   

كل الفنية، والتـداخل مـع      واالفتقار إىل املوظفني املناسبني، ونقص التدريب، واملشا      
 أخرى؛ مشاريع ومبادرات إدارية رئيسية

  .إشعار جمالس اإلدارة يف الوقت املناسب باملخاطر الشديدة وبإجراءات ختفيفهااً وينبغي أيض •
  

  إدارة التغيري  ) ه(  
يتطلب تنفيذ مشروع نظام للتخطيط وجود اسـتراتيجية حمكمـة إلدارة التغـيري               -٥١

ومن األسباب الرئيسية اليت قد تؤدي إىل فشل التنفيذ عدم وجود إقبال . الوالتوقعات واالتص
وختتلف املخاطر النامجة عن املقاومة اليت يبديها املستخدمون حسب         . من جانب املستخدمني  

على اسـتراتيجية التنفيـذ    اً  وعالوة على ذلك، فهي تتوقف أيض     . ثقافة املنظمة والقيادة فيها   
__________ 

 .جع نفسهاملر )٢٦(

 مسائل إدارة التغيري
 قصور تصميم وإدارة املشاريع
 تأخر التشغيل الفعلي للنظام

 إلشراف واملساءلةقصور ا
 عدم كفاية املوارد من املوظفني

 نقص التدريب
 مشاكل البىن األساسية لتكنولوجيا املعلومات

 قصور يف قيادة املشروع
 تأخر إعادة تصميم أساليب العمل

 مشاكل يف نقل البيانات إىل النظام اجلديد
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أن املخاطر تكون أشد عند اعتماد نظم التخطيط دون تكييـف وعنـد             اً  والنهج املتبع، علم  
وينبغي النظر يف تلك املخاطر بعناية عند حتديد استراتيجيات إدارة          . اتباع هنج التعميم الكلي   

  .التغيري واالتصال املتبعة يف املشروع
شروع ولدعم التغيري التنظيمي، يلزم إشراك املستخدمني على حنو موسع يف تنفيذ م              -٥٢

وقد واجهت معظم املنظمات املشمولة باالستعراض، بدرجات متفاوتة، بعد         . نظام التخطيط 
تنفيذ مشروع نظام التخطيط بعض املقاومة اليت أبداها املستخدمون حيال التغيري؛ ويرجع ذلك 

وينبغي أن يتوىل كبار املديرين يف مجيع . إىل قصور يف االتصال ويف تدريب املستخدمنياً جزئي
مراحل املشروع إبالغ املوظفني على حنو فعال بالتحسينات املتوقع جنيها من نظام التخطيط،             

وينبغي . وذلك للتفاعل مع توقعات املستخدمني بشأن ما يتيح النظام إجنازه وما ال يتيح إجنازه
أال ُينظر إىل نظام التخطيط كحل واف جلميع املشاكل املستعصية، وإمنا كنظـام متكامـل               

من جانب اإلدارة العليا ومن جانب املوظفني الذين سيعهد إليهم باستخدامه يف               إقباالً يتطلب
إىل أمهية إدارة التغيري، اختارت بعض املنظمات، مثل اليونيدو، أن تسند اً ونظر. عملهم اليومي

مهام اإلدارة اليومية للمشروع، مبا يف ذلك مجيـع         " مكتب التغيري والتجديد يف املنظمة    "إىل  
  .)٢٧(نشطة إدارة التغيري واالتصال الالزمة إلجناح اعتماد نظام التخطيطأ

     ٥اإلطار 
  عوامل النجاح يف إدارة التغيري واالتصال

تيجية لالتصال، مبا   اة وخطة واضحتني إلدارة التغيري، مبا يف ذلك استر        يحتديد استراتيج   
  :عمل، ومبا يراعييشمل املبادرات الرئيسية األخرى املتعلقة بتحول أساليب ال

 للعملية؛اً واضحاً إبداء الرئيس التنفيذي دعم •

 كبار مديري املشروع منذ بدايته؛ تكريس شعور متلك زمام األمور وااللتزام لدى •

 إشراك املستخدمني يف عملية إعادة تصميم أساليب العمل منذ بداية املشروع؛ •

لرمسي ملـشروع نظـام     حرص كبار املديرين على وجود اتصال منتظم بشأن الوضع ا          •
التخطيط، وفوائده، وحتدياته، ومشاكله، وبشأن ما يتيح النظام إجنازه ومـا ال يتـيح              

 إجنازه، من أجل التفاعل مع توقعات املستخدمني؛

وجود عملية اتصال مستمرة ومنفتحة وذات اجتاهني بني القمة والقاعـدة، لـضمان              •
  . يف الوقت املناسبإمكانية استشعار حدوث مشاكل ومعاجلتها وتسويتها

  

__________ 

لالطالع على املزيد من املعلومات، انظر منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، أرصدة االعتمـادات غـري      )٢٧(
 .٤، الصفحة )IDB.38/9/Add.2(تقرير من املدير العام : برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة: املنفقة
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  من املوظفني احتياجات املشروع  )و(  
يتطلب وضع خطة لتنفيذ مشروع لنظام التخطيط ضمان متكن فريق املشروع مـن               -٥٣

يف   طويالًاً  ومعلوم أن التوظيف يأخذ وقت    . االستعانة يف الوقت املناسب مبا يلزمه من املوظفني       
. ملخاطر والطوارئ املرتبطة به يف خطـة املـشروع  منظومة األمم املتحدة؛ لذا ينبغي مراعاة ا  

إىل اً  حباالت تأخر يف عملية توظيف أعضاء فريق املشروع نظـر           فمشروع أوموجا تأثر مثالً   
والحظ املفتشان خالل االستعراض أن املنظمات      . )٢٨(عدم وجود ختطيط دقيق يف هذا الصدد      

 املوظفني مـن العـارفني بـنظم        تواجه مشاكل رئيسية يف عملية اختيار واستقدام واستبقاء       
وليس لدى املنظمات يف الوقت الراهن قائمة رمسية بأمساء مرشحني من خرباء نظم             . التخطيط
وعالوة على ذلك، تواجه املنظمات صعوبة يف توظيف خرباء نظم التخطيط بصفة            . التخطيط

جـر الـذي   إىل أن املرتب اليومي الذي تعرضه عليهم يقل بكثري عـن األ  اً  مستشارين، نظر 
  .عادة يف القطاع اخلاص يتقاضونه

التخطيط إال وزاد اعتمادها  وكلما اتسع نطاق ما تعتمده املنظمات من تكييف لنظم      -٥٤
وقد تنشأ عن ذلـك  . املعرفة املتخصصة يف جمال تكييف النظم على موظفني من ذوي اً  داخلي

 منظمات أخـرى لـديها      مشاكل، خاصة يف حالة اختيار خرباء نظم التخطيط االنتقال إىل         
فعلى سبيل املثال، فقد برنامج األغذية العـاملي        . مشروع مماثل ومستعدة ملنحهم مزايا أفضل     

  .من أكثر موظفيه خربة بنظام ساب عند انتقاهلم للعمل يف مشروع أوموجااً بعض
     ٦اإلطار 

  عوامل النجاح يف تلبية احتياجات مشروع نظام التخطيط من املوظفني 

  :خطة مناسبة منذ بداية املشروع لتلبية االحتياجات من املوظفني، حبيث تشمل ما يليوضع   
 التخطيط لتلبية االحتياجات من املوظفني طوال دورة حياة املشروع؛ •

 حتديد جمموعة املهارات احلامسة اليت يتطلبها املشروع؛ •

رباء املتخصصني  احلرص يف الوقت املناسب على اختيار واستقدام وتعيني املوظفني واخل          •
 ممن لديهم املهارات املطلوبة؛

 وضع نظام للحوافز والتعويضات واملكافآت الستقدام املوظفني املؤهلني واستبقائهم؛ •

 تفادي ما قد يتسبب فيه تغري املوظفني بنسبة عالية من حاالت طارئة والتخطيط لذلك؛ •

 إتاحة تدريب مناسب لفريق املشروع؛ •

  . نقل املعارفوضع إطار رمسي حيكم عملية •
  

__________ 

مراجعي احلسابات عن تنفيذ نظام األمم املتحـدة     انظر األمم املتحدة، التقرير املرحلي السنوي األول جمللس          )٢٨(
 .٤٧، الفقرة )A/67/164(لتخطيط موارد املؤسسة 



JIU/REP/2012/8 

GE.13-00643 22 

  تدريب املستخدمني والدعم  )ز(  
الحظ املفتشان أن املنظمات مل تقدم ما يكفي من التدريب قبل وبعد تنفيذ مشروع                -٥٥

لكن ذلك التدريب كـان يف      . قُدِّم التدريب يف وقت تطبيق النظام     اً  وعموم. نظام التخطيط 
ويتوقف النجاح  .  جداً سرعاًكثري من األحيان، حسب ما أورده مستخدمون، غري كاف ومت         

تدريب كبار املديرين، ال سـيما      : يف تنفيذ مشروع نظام التخطيط واستخدامه على ما يلي        
على أن يكونوا على وعي تـام       اً  األعضاء منهم يف اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى، حرص       

ملـستخدمون  ا("بفوائد نظام التخطيط، وتقدمي تدريب تقين متقدم للمستخدمني الرئيـسيني   
واختـار االحتـاد الـدويل      . عن تدريب مستمر للمستخدمني النهائيني      ، فضالً ")العارفون

لالتصاالت توظيف مستشارين قبل بدء تنفيذ مشروع نظامه لتخطيط املـوارد مـن أجـل      
تدريب فريق املشروع وكبار املديرين املشاركني يف اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى لضمان            

إلدارة الـتغري   اً  خمصـص اً  تدريباً  ونظمت اليونيدو أيض  . مل بفوائد النظام وأدائه   وعيهم الكا 
ومع ذلك، لـوحظ    . وإعادة تصميم أساليب العمل تلقاه كبار مديريها قبل انطالق املشروع         

يف كثري من املنظمات أن مثل هذا التدريب غري موجود، األمر الذي يؤدي إىل ظهور بعض                
  . ذلك من جانب املديريناملقاومة للتغيري، مبا يف

ومبا أن استخدام تلك النظم يقوم      . وتتأثر أساليب العمل باستخدام نظم التخطيط       - ٥٦
بيد أن  . على املوافقة اإللكترونية، فاملديرون مطالبون باستخدامها أكثر بكثري من ذي قبل          

ن واملـوظفني   املستخدمني أوردوا يف سياق جمموعات املناقشة النوعية أن العديد من املديري          
فهم ال يطلبون املشاركة فيما يعنيهم      . من الفئة الفنية يبدون مقاومة حيال استخدام النظام       

من ذلك يرسلون موظفني من اخلدمات        من دورات تدريبية متعلقة بنظم التخطيط، وبدالً      
وتنشأ عن مقاومة املديرين للتغيري مشاكل ذات صلة بـدور املـساءلة            . العامة نيابة عنهم  

  .ملراقبة يف النظاموا
للمـستخدمني  اً  مناسباً  ووقف املفتشان على أن العديد من املنظمات ال تتيح تدريب           -٥٧

وتعتمـد املنظمـات   . الرئيسيني واملستخدمني النهائيني بعد االنتهاء من تنفيذ مشروع النظام  
ما ُيعـّدها    اًوعلى إتاحة موارد تعلم إلكتروين بشأن النظام غالب       " تدريب املدربني "على هنج   

وقد وضعت منظمة الصحة العاملية     . الذين شاركوا يف تنفيذ املشروع    " املستخدمون العارفون "
من املواضيع اليت جيري تناوهلـا خـالل دورات       اً  استراتيجية للتدريب املستمر وحّددت عدد    

، واعتمدت بعض املنظمات مثـل االحتـاد الـدويل          ) أدناه ٧انظر اإلطار   (تدريبية مباشرة   
إلصدار الشهادات، يشترط مبوجبه علـى املـستخدمني        اً  تصاالت، والبنك الدويل نظام   لال

  .النهائيني اجتياز تدريب لنيل الشهادة الالزمة الستخدام النظام
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     ٧اإلطار 
  عناصر التدريب الرئيسية كما حددهتا منظمة الصحة العاملية

النطاق (مقدمة بشأن نظام التخطيط      •
  )واملزايا

فح وأدوات الـدعم    عناصر التـص   •
  )أدوات املستخدم(

إدارة السجالت والقواعد املطبقة يف      •
  حاالت غياب املسؤول

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام •
  األصول الثابتة •
  إدارة التغيري •
  إدارة املكافآت •
  خطة العمل وإدارة خطة املوارد البشرية •

  مراقبة خطة العمل والتقارير •
  ارد البشريةإدارة خطة إجراءات املو •
  إدارة اإلجازات والغيابات •
الوظائف التشغيلية القائمـة علـى       •

  خدمة ذاتية
  إدارة شؤون املوردين •
  إدارة املشتريات •
  إدارة السفر •
  إدارة األنشطة واالجتماعات •
  اإلبالغ املايل •
  تقنيات تعليم الكبار •

  
ـ            -٥٨ د تفعيـل   ويف حاالت كثرية، مل ختطط املنظمات لتقدمي التدريب للمستخدمني بع

مبهمة تقـدمي التـدريب والـدعم    " املستخدمني األكثر دراية "ويعّول على اضطالع    . النظام
لنظرائهم، ويشّجع املستخدمون على الرجوع إىل موارد التعلم اإللكتروين، رغـم أن هـذه              

ولوحظ يف بعض احلاالت أن مكاتب ظلت بدون أي         . املوارد مل تكن قد ُحدِّثت بالضرورة     
وعندما كانـت وحـدات عمـل       . عندما غادرها املستخدمون الرئيسيون   مستخدم عارف   

مكاتب ميدانية تستشعر احلاجة إىل تدريب إضايف للمستخدمني، فهي تتوىل تأمني املوارد             أو
  .الالزمة لتنظيم تدريب حضوري

وخلص املفتشان إىل أن هذا النهج ال خيلو من إشكال عندما َيِفد موظفون جدد إىل                 -٥٩
يف املكاتب امليدانية الصغرية، حيث املوظفون قد ال جيدون الوقت لتدريب           اً  خصوصاملنظمة،  
وإضافة إىل ذلك، تنطوي إتاحة وصول بعض املستخدمني إىل النظام دون أن تكون         . نظرائهم

هلم دراية بكافة وظائفه التشغيلية على زيادة ملخاطر وقوع أخطاء يف بيانات النظام، األمـر               
بقصور اً  نتاجية املستخدمني أيض  إوتتأثر  . على العديد من إجراءات العمل    اً  الذي قد يؤثر سلب   

ويف كثري من احلاالت، يؤدي نقص التدريب إىل شعور         . معرفتهم بالوظائف التشغيلية للنظام   
  .باإلحباط لدى املستخدمني
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وحلل هذه املشكلة، ُوضعت يف إطار مشروع أوموجا استراتيجية للتدريب من شأهنا           -٦٠
وهتـدف اخلطـة إىل إعـداد       .  تتيح التدريب الشامل خالل مرحلة تعميم النظام وبعدها        أن

 ليـصبحوا   -  خيتارون من مراكز للتدريب أو من البعثات       -مدربني خرباء بالعمليات احمللية     
وسوف يعود هؤالء املدربون اخلرباء بالعمليات احمللية إىل        . مدربني يف إطار مشروع أوموجا    

بعد  تنفيذ برنامج للتدريب املستمر      ألصلية بعد تلقيهم التدريب ليواصلوا تويل     مقرات بعثاهتم ا  
  .بدء التشغيل الفعلي لنظام أوموجا

وفيما يتعلق بالدعم، عادة ما حتال املشاكل اليت يستعصي حلها علـى املـستخدمني                -٦١
زراعـة،  واختارت بعض املنظمات، مثل منظمة األغذية وال      . العارفني إىل مستوى آخر للدعم    

إىل اً  ومفوضية شؤون الالجئني، ومنظمة الصحة العاملية، نقل خدمات الدعم إىل اخلارج وحتديد           
ومع ذلك، أشار العديد من املستخدمني الذين أجريت معهم مقابالت إىل           . مراكز خدمية عاملية  

صلون من الوقت، وإىل أهنم ال حي     اً  أن اضطالع هذه املراكز حبل مشاكلهم عملية تستغرق كثري        
  .يف بعض احلاالت على أي جواب، باستثناء اإلخطار اآليل بإنشاء بطاقة للطلب

وتلجأ بعض املنظمات، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إىل إرسال بيان حبلـول               -٦٢
-املشاكل العامة والتغيريات املدخلة على نظام التخطيط من خالل سجلها حلفظ املعـارف              

لكن لوحظ يف بعض املنظمات أن      . ت متخصصة يف جمال املمارسات    وشبكا -احلافل مبواده   
وإضافة إىل  . املستخدمني الذين أجريت معهم مقابلة ليسوا على علم هبذه احللول والتغيريات          

يف إبالغ املستخدمني بـالتغيريات     اً  قصوراً  ذلك، أورد مستخدمون من املستوى امليداين أيض      
  .اليت تدخل على النظام يف املقر

     ٨طار اإل
  عوامل جناح التدريب املتعلق بنظم التخطيط 

  :إىل حتليل لالحتياجات، تراعي ما يلياً حتديد خطة تدريب من البداية، استناد  
ـ اً  تلقي كبار املديرين، مبن فيهم أعضاء اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى، تدريب           • اً كافي

  قبل بدء تنفيذ مشروع النظام؛
بـشأن  اً مالئماً  تدريب  ديرين احلاليني وأولئك الذين سيعينون مستقبالً     تلقي املوظفني وامل   •

  مزايا نظام التخطيط وبشأن كيفية استخدامه قبل أن يتاح هلم إدخال بيانات يف النظام؛
  حتديث مواد التعلم اإللكتروين بصورة دائمة؛ •
  إتاحة التدريب للمستخدمني يف امليدان باللغة اليت تناسبهم؛ •
  مالئم ويف الوقت املناسب للمستخدمني؛تقدمي دعم  •
  إخطار املستخدمني بالتغيريات املدخلة يف النظام يف الوقت املناسب؛ •
إتاحة أكشاك ومنتديات مفتوحة ومدونات طوال مدة املشروع لتمكني املـستخدمني            •

  .من تقاسم املشاكل اليت تعترضهم وإجياد حلول هلا
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  :ن يعزز فعالية تنفيذ مشاريع نظم التخطيطومن شأن تنفيذ التوصية التالية أ  -٦٣

  ١التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يكفلوا تلقي املوظفني          
يليب احتياجاهتم احملددة طوال دورة حياة النظام، وختصيص موارد مناسـبة           اً  مناسباً  تدريب

  .للتدريب املستمر

  فته وبنيته التحتيةاستضا: نظام التخطيط  )ح(  
 يف املائة من املنظمـات      ٥٠من بني املنظمات املشمولة باالستعراض، اختارت نسبة          -٦٤

أن تسند خدمات استضافة نظمها لتخطيط املوارد إىل املركز الدويل للحساب اإللكتـروين،             
  يف ١٧، يف حني اختـارت       يف املائة من تلك املنظمات باستضافة نظمها داخلياً        ٣٣وتتكفل  

إىل تقيـيم   اً  واستناد. )٢٩(املائة من املنظمات أن تسند استضافة نظامها إىل مؤسسات جتارية         
، يعترب  )٣٠(استراتيجي للمركز الدويل للحساب اإللكتروين أجرته مؤسسة ماكرتي وشركاؤه        

عمالء املركز أن تكلفة خدمات االستضافة اليت يقدمها املركز تعادل أو تتجـاوز بـصورة               
لكن . فس اخلدمة لدى جهات أخرى أو تكلفة االضطالع هبا بوسائل داخلية          طفيفة تكلفة ن  

مسؤويل املركز يزعمون أنه لو زاد عدد املنظمات اليت تعتمد على خدمات املركز، لتراجعت              
  .تكلفة االستضافة لكل منظمة

وتشكل استضافة نظام التخطيط عملية معقدة للغاية، إذ من الالزم مراعاة العديد من   -٦٥
وليست كل االعتبارات بنفس القدر من األمهيـة يف         . لعوامل عند اختيار مكان استضافتها    ا

. مجيع املنظمات، األمر الذي يصعب معه إجياد حل ملسألة االستضافة يليب احتياجات اجلميع            
بيد أن العوامل الرئيسية اليت ينبغي مراعاهتا عند البت يف مسألة استضافة نظام للتخطيط أمـر    

  .عن اجلوانب التشغيلية بيعة البيانات وأمنها ومسألة التكاليف، فضالًحتدده ط
وتتمثل الغاية األوىل من االستعانة بنظم التخطيط يف ضرورة توحيد البيانات داخل              -٦٦

ومن املسائل اليت تستدعي دراسة متأنية حتديُد ما إذا كانت طبيعة بيانـات نظـام               . املنظمة
ومن بني تكاليف االستضافة اليت     . ج منظومة األمم املتحدة   التخطيط تسمح باستضافتها خار   

، ومسألة توريد البىن التحتيـة لتكنولوجيـا املعلومـات          )٣١(ينبغي مراعاهتا تكلفة التراخيص   
وجيب على الوكاالت اليت تبحث خيار االستـضافة        . واستضافتها، وتكاليف إدارة التطبيق   

 اخلدمة املقدمة وما ُيحسب كخدمة مستقلة عليهـا   ملا تشمله اً  متأني  اخلارجية أن جتري حتليالً   
__________ 

 .استبيان وحدة التفتيش املشتركة: املصدر )٢٩(
)٣٠( McKinsey and Company, “Strategic assessment of ICC: Final report”, 9 May 2011, p. 17. 
 أن بعض   و احلصول عليه من مقدمي خدمات االستضافة، علماً       ميكن للمنظمات إما اقتناء الربجمية حلساهبا أ       )٣١(

 .مقدمي هذه اخلدمات قد مينحون ختفيضات هامة يف السعر
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مسألة إتاحة اخلـدمات واألداء      وتشمل املسائل األخرى اليت ينبغي مراعاهتا     . تسديد فاتورته 
ومن املستصوب احلفاظ علـى قـرب       . باجلوانب التشغيلية اً  واملرونة، وهي أمور تتأثر كثري    

نظام، وأن تكون خدمة االستضافة متاحـة       املسافة بني املستخدمني واملسؤولني الفنيني عن ال      
  .على مدار الساعة

 أي بتركيب الربجميات على     -" حملياً"ومن حيث املبدأ، ميكن تفعيل نظام التخطيط          -٦٧
خوادم داخل مركز بيانات متلكه املنظمة،على غرار ما تفعله منظمات األمم املتحـدة حـىت             

برجميـات  "، أي باسـتخدام     )SaaS(دمية  اآلن، كما ميكن تفعيله وفق أسلوب الربجميات اخل       
وقد تعترب بعض مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن الربجميات السحابية تطـرح            ". سحابية

ويرد يف املرفـق الرابـع      . بعض املشاكل مردها خماوف أمنية وأخرى تتعلق بسرية البيانات        
 باالسـتعراض   جدول بشأن متوسط التكلفة املتكررة اليت تتكبـدها املنظمـات املـشمولة           

ويتطلب خفض تلك التكـاليف الـتمكن مـن        . يتصل خبدمة استضافة نظام التخطيط     فيما
ولذلك ينبغي ملؤسسات منظومة األمم املتحدة النظـر يف         . االستفادة من وفورات احلجم   

  .حلول االستضافة املشتركة لالستفادة من وفورات احلجم
إلنترنت ليتسىن تشغيلها بصورة جيدة،     وتتطلب نظم التخطيط وجود ربط فعال بشبكة ا         -٦٨

. للمستخدمني العمل دون ربـط باإلنترنـت        رغم أن تطور التكنولوجيا يتوقع أن يتيح مستقبالً       
من وجـود     وعلى املنظمات اليت ختطط الستخدام نظام التخطيط يف مكاتبها امليدانية التأكد أوالً           

ظمات إىل تنفيذ مبادرات للتعزيز الشبكي      وقد حتتاج املن  . ربط مناسب باإلنترنت يف تلك املكاتب     
  . أو إىل تثبيت حمطات ساتلية يف بعض املكاتب القطرية ليتسىن هلا استخدام نظام التخطيط

وعلى سبيل املثال، عندما شرع برنامج األغذية العاملي يف تنفيذ مـشروع نظامـه                -٦٩
 ليتسىن للمستخدمني لتخطيط املوارد، اضطر إىل تركيب حمطات ساتلية يف كل مكتب قطري       

وخيتلـف  . ربط االتصال بالنظام يف حالة عدم اشتغال الربط عن طريق مقدم اخلدمة احمللـي          
عرض النطاق الترددي حسب حجم املكتب وعدد املستخدمني املتوقع ربط اتصاهلم بالنظام            

وحدد برنامج األغذية العاملي ثالثة مستويات خمتلفة من عـرض النطـاق            . يف نفس الوقت  
يتقيد إىل أبعد احلـدود     اً   أسلوب اليونيسيفواستخدمت  . لعدد من املستخدمني  اً  ترددي وفق ال

استخدام خمـتلط جلميـع     (باملنهج العلمي، إذ اختارت حماكاة عبء االستخدام يف املستقبل          
، وإجراء قياسات يف مجيع املواقع العاملية للوقوف على مشاكل اجلودة يف أطراف             )التطبيقات

ستعاضة عن مقدمي خدمات الربط األقل جودة خبدمات ربط سـاتلية، مـع             الشبكة، واال 
االعتماد على تكبري انتقائي لعرض النطاق الترددي، وعلى اجلمع يف كل التـدخالت بـني               

املنظمات ينبغي ويرى املفتشان أن    . عمليات تعزيز للربط قائمة على املعدات وعلى الربجميات       
ث املوصولية باإلنترنت والبىن التحتيـة يف مجيـع         أن تكفل إتاحة خدمة مستقرة من حي      
وينبغي إجراء تقييم دقيق ملخاطر ضعف املوصولية       . املواقع اليت تقرَّر استخدام النظام فيها     

  .باإلنترنت يف املكاتب امليدانية ومعاجلتها والتخفيف من حدهتا
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  حتويل البيانات وتكامل النظم  )ط(  
يط تنقية البيانات ونقلها مـن نظـام إىل آخـر           يتطلب تنفيذ مشروع نظام التخط      -٧٠

على أنشطة ترمي إىل إثراء البيانات، خاصة يف سياق تفعيل      اً  وقد ينطوي ذلك أيض   . وحفظها
مـن   نسخة غري مكيفة من النظام، حيث إن البيانات املطلوبة يف النظام قد تكون أكثر مشوالً           

 تطلبت عملية تنفيذ مشروع نظـام       وعالوة على ذلك،  . تلك اليت أدخلت يف النظم املوروثة     
ـ  /موروثـة و  اً  التخطيط يف العديد من املنظمات املشمولة باالستعراض تضمينه نظم         اً أو نظم

إىل أن بعض إجراءات العمل قد ال تكون بالـضرورة قابلـة            اً  مقتناة من جهة أخرى، نظر    
ل نظام أوموجا   وعلى سبيل املثال، سوف يتطلب تفعي     . لإلجناز باالعتماد على نظام التخطيط    

املؤسس ضم العديد من النظم املوروثة املختلفة يف مجيع مقرات العمل، وهذه خطوة مل خيطط     
  .هلا بعد ومل يرصد هلا متويل

     ٩اإلطار 
  عوامل النجاح يف حتويل البيانات ودمج النظم

آخـر  من الضروري تقييم املوارد والوقت الالزمني لتنقية البيانات ونقلها من نظام إىل              •
  عن تأثري ذلك على إنتاجية وحدات العمل؛ وحفظها، ولدمج النظم، فضالً

  جيب توخي الدقة يف التخطيط وامليزنة املتعلقني بتكاليف حتويل البيانات ودمج النظم؛ •
من الضروري حتديد املعايري وإجراءات التحقق وتقدمي التدريب الالزم، لضمان الدقـة             •

  . قاعدة بيانات نظام التخطيطواالتساق يف البيانات املدخلة يف
  

  عمليات ترقية نظم التخطيط   )ي(  
ُيصدر موردو نظم التخطيط نسخة جديدة من الربجمية يف كـل أربـع إىل مخـس                  -٧١

ملـدة تنـاهز      كامالًاً  ويقدم بائعو النظام دعم   . سنوات، وحيثون املنظمات على ترقية نظمها     
مدته اً  إضافياً  وتتيح مرحلة متديد الدعم حيز    . ةمخس سنوات، ابتداء من تاريخ إصدار الربجمي      

سنتان أو ثالث سنوات ميكن أن تستغله املنظمات للتخطيط لترقية نظامها ولتنفيـذ هـذه               
باملخـاطر،  اً  حمفوفاً  ويشكل االمتناع عن ترقية النظام بعد مرحلة متديد الدعم خيار         . اخلطوة

 للعيوب احملددة أو النعدام التوافق مـع        ألن املوردين ليسوا بعد ذلك مسؤولني عن إجياد حل        
ولـذلك مـن الـضروري أن    . إصدارات سابقة أو جديدة لربجميات مقتناة من جهة أخرى  

فعلى سبيل املثال،   . تضطلع املنظمات بترقية لربجمياهتا على األقل مرة واحدة كل سبع سنوات          
ارد البشرية، اليت ستـصبح  ختطط مفوضية شؤون الالجئني لترقية وحدهتا الربجمية اخلاصة باملو   

  .٢٠١٣من عام اً غري مشمولة بفترة التمديد لدعم الرخصة اعتبار
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    ١٠اإلطار 
  املزايا والفرص اليت تتيحها ترقيات نظم التخطيط

متكني املنظمات من االستمرار يف االستفادة من خدمات الدعم الكاملة الـيت تـدفع               •
  صيانة الربجمية؛قيمتها كجزء مما تتكبده من تكاليف سنوية ل

  ختفيف املخاطر املرتبطة بتشغيل قاعدة إلكترونية غري مشمولة بالدعم؛ •
  إتاحة الوصول إىل وظائف تشغيلية جديدة يف الربجمية، وتصويب العيوب السابقة؛ •
متكني املنظمات من حذف بعض التكييفات نتيجة للسمات التشغيلية املستجدة الـيت             •

  ات الواردة من املستخدمني على الصعيد العاملي؛أدرجت يف النظام تلبية للمالحظ
  إتاحة فرصة للمنظمات لكي حتسن من أساليب عملها وتستوعب املتطلبات املتغرية؛ •
  .دعم اعتماد حلول تكنولوجية وإصدارات برجمية جديدة •
  

    ١١اإلطار 
  )٣٣( وشركة ساب)٣٢(الصيانة مبوجب الرخصة وفق ما تتبعه شركة أوراكل/مراحل الدعم

 النهاية التقريبية السمات الرئيسية لنوعا

 شركة أوراكل
رات اجلديدة، والرقـع، والـدعم      ايتمثل يف دعم كامل، مبا يشمل اإلصد         الدعم األول

التقين، وحق الوصول إىل قاعدة املعارف، والتصويبات، واإلخطارات األمنيـة،          
جلديدة الـصادرة   واعتماد الشواهد فيما يتصل جبميع املنتجات والنسخ احلالية وا        

 .من أوراكل أو من جهة أخرى

 سنوات بعـد إصـدار٥
 النسخة

يتمثل يف تقدمي معظم اخلدمات الواردة أعاله، لكن بدون خدمة اعتمـاد               الدعم املمدد
 .الشواهد اخلاصة مبعظم املنتجات أو النسخ اجلديدة الصادرة عن جهة أخرى

 سنوات بعد انتهاء الدعم٣
 األول

ال يشمل التصويبات أو الرقع اجلديدة، وال يشمل أي اعتماد للـشواهد               ولالدعم املوص
 .اخلاصة مبنتجات أو نسخ حالية أو جديدة صادرة عن أوراكل أو جهة أخرى

 غري حمدود

 شركة ساب
يشمل اإلصدارات اجلديدة، والرقع، والدعم التقين، وحق         كامالًاً  يتيح دعم    الصيانة العادية

الشواهد   املعارف، والتصويبات، واإلخطارات األمنية، واعتماد     الوصول إىل قاعدة  
 .اخلاصة مبعظم املنتجات والنسخ احلالية واجلديدة الصادرة عن جهة أخرى

  سنوات بعد إصدار النسخة٥

__________ 

    : يف٢٠١٢أغسطس /آب ١٥، "سياسات الدعم التقين لربجميات أوراكل"انظر  )٣٢(
http://www.oracle.com/us/support/library/057419.pdf. 

    ، يف "شتري دليل امل-تراخيص منتجات ساب "انظر  )٣٣(
http://www.sap.com/asset/index.epx?id=68939f62-732f-4d6b-b1d0-fe30ebe89387. 
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 النهاية التقريبية السمات الرئيسية لنوعا

عادة ما يشبه نطاق الدعم املقدم يف إطار الصيانة املمددة الدعم املقدم يف                الصيانة املمددة
وهذه املرحلة من الدعم اختيارية وتتطلب . دية، مع بعض القيودإطار الصيانة العا
 .إبرام عقد مستقل

 سنوات بعـد٣سنتان أو   
 انتهاء الصيانة العادية

الصيانة اخلاصة 
 بالعميل

ال تتاح يف إطار الصيانة اخلاصة بالعميل حزم دعم، أو تعديالت قانونية،              
. رقيات تكنولوجية حمدودة  فهي ال تشمل إال ت    . حل ملشاكل خاصة بالعميل    أو
تتاح يف إطارها اتفاقات خدمية، كما ال تنطوي على ضمان حلل املـشاكل             وال

 .املرتبطة بربجميات مقتناة من جهة أخرى مل يعد البائع يدعم صيانتها

 غري حمدود

ويف حاالت معّينة، قد ختتار املنظمات عدم إجراء ترقيات كاملـة لنظمهـا بـسبب                 -٧٢
يف املنظمة من أجل إدخال حتوالت رئيـسية يف أسـاليب             تكون جارية أصالً  مبادرات أخرى   

ويف مثل هذه احلاالت، ميكن للمنظمات أن ختتار االكتفاء بتنفيذ ترقية تقنية للنظـام،              . العمل
لالستفادة من خدمات الدعم التقين الكامل الذي يتيحه املوردون، ونقل النظام إىل أحدث قاعدة 

ومع ذلك، قد ينطوي هذا النهج على جتاوز        . اظ على نفس أساليب العمل    تكنولوجية مع احلف  
ومع ذلك،  . للتكاليف مبا أن الترقية التقنية لنظام مكيف ستتطلب إعادة تفعيل تكييفات النظام           

فال بد هلذه املنظمات من إجراء ترقية كاملة للنظام بعد تفعيل الترقية التقنية ليتسىن هلا استخدام                
  .غيلية اجلديدة واحملسنة اليت يضمها نظام التخطيط ولالستفادة من قدراته كاملةالوظائف التش

وقررت منظمة الصحة العاملية، بالنظر إىل عملية اإلصالح الكربى اليت تـشهدها،              -٧٣
فترة الدعم املمدد لرخصتها يف العام نفسه، تنفيذ         ، وإىل انتهاء  ٢٠١٣املتوقع تنفيذها يف عام     

مها لتخطيط املوارد من أجل التخفيف من املخاطر املرتبطة باستخدام قاعـدة       ترقية تقنية لنظا  
عن املخاطر الناشئة عن تنفيذ عدة مـشاريع          تكنولوجية غري مشمولة خبدمات الدعم، فضالً     

وقررت املنظمة أن تشرع يف املشاريع املنفصلة املتعلقة بتحول         . حتولية رئيسية يف وقت واحد    
الحق بعد مشروع الترقية التقنية، وذلك ملعاجلة احتياجات اإلصالح  النظام وتبسيطه يف وقت     

ويرى املفتشان أنه ينبغي للمنظمـة أن تغتـنم         . يف املنظمة وعمليات التوحيد والتحسينات    
فرصة الترقية التقنية املخطط هلا لترشيد أساليب عملها، هبدف االسـتفادة مـن نظـام               

على أساليب عمل ووظائف تشغيلية حمسنة،      لتخطيط املوارد بلغ مرحلة النضج وينطوي       
  .مبا يتيح احلد من عدد التكييفات املدخلة على النظام وجتنب جتاوز التكاليف

  التدقيق  )ك(  
 يف املائة من املنظمات بأهنـا       ٧٣من بني املنظمات املشمولة بالدراسة، أفادت نسبة          -٧٤

 يف املائـة مـن   ٦٨نما ذكرت استعانت بتدقيق خارجي ملشروع نظامها لتخطيط املوارد، بي    
ويعترب املفتشان أن هيئات الرقابة الداخلية      . )٣٤(املنظمات أهنا استعانت بتدقيق داخلي لنظامها     

واخلارجية ميكن أن تضطلع بدور هام يف مجيع مراحل دورة حياة النظام من أجل استعراض               
عليقاهتا بشأهنا والتوصية الضوابط الداخلية للمشروع وعملية اإلشراف وإدارة املخاطر وإبداء ت   

  .بالطرق والوسائل الكفيلة حبل ما حيدد من مشاكل
__________ 

 .استطالع أوموجا: املصدر )٣٤(



JIU/REP/2012/8 

GE.13-00643 30 

ومن املشاكل املتكررة املتعلقة مبسألة الضوابط الداخلية مسألة مدى أمهية وجود بنية              -٧٥
حمكمة إلدارة معلومات املستخدم، وفصل املهام، وضوابط املدفوعات، من أجل التخفيف من 

من مث، ففي حالة عدم وجـود إدارة ُمحكمـة ملعلومـات وأذون             و. خماطر نظام التخطيط  
املستخدم، قد يتسىن للمستخدمني إجراء عمليات كاملة، مثل إصدار أوامر الشراء أو املوافقة             
على املدفوعات، دون احلاجة إىل استصدار موافقة من املديرين، األمر الذي تنشأ عنه خماطر              

  .ذات صلة باالحتيال
اً ئل املتعلقة بأمن البيانات وإعادة التشغيل بعد وقوع الكوارث أيـض          وشكلت املسا   -٧٦

تناوله املدققون الداخليون الذين أجريت معهم مقابالت، مبا أن نظـم التخطـيط             اً  موضوع
  .يفترض أن ُتدمج فيها عادة كل البيانات اإللكترونية للمنظمة
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  االستخدام واألثر  -ثالثاً  

  تخطيط ُنظم الاستخدام   -ألف  
نظـم  تطبيـق   وراء  من  ت تسعى يف البداية     معظم املنظمات كان  تبني للمفتشْين أن      -٧٧
ومثلما يتضح يف املرفق الثـاين، هنـاك        . دعم املوارد البشرية والعمليات املالية    إىل  تخطيط  ال

 ُيعتمدو. تخطيطنظم القواسم مشتركة واختالفات بني املنظمات فيما خيص استخدام قدرات   
 األساسي  نيالنظامتتالءم مع   املوارد البشرية لكي    الربجمية اخلاصة ب  وحدة  لاتكييف  على  عادة  

وعلى الرغم من ذلك، اشتكى موظفـو املـوارد         . واإلداري ملوظفي منظمات األمم املتحدة    
ـ     البشرية، يف منظمات عديدة، من أن النظام ال يعكس           املوارد بدقة أساليب العمل اخلاصة ب

  .يدويةخترجيات  قضاء وقت إضايف يف إجياد البشرية ويتطلب من املستخدمني
 ألغراض إدارة الربامج واملشاريع، مبا يف ذلـك يف          تخطيط أيضاً ت ُنظم ال  واسُتخدم  -٧٨

 على موارد من خارج امليزانية، بغية االستجابة ملتطلبـات           كبرياً املنظمات اليت تعتمد اعتماداً   
تخطيط عادة أصعب يف هـذا      نظم ال  تطبيق   وكان. املاحنني املتعلقة بتعزيز اإلبالغ والشفافية    

وقد طبقت بعض املنظمات بنجـاح      . طرائق متفق عليها بوضوح   نظراً إىل عدم وجود     اجملال  
إلدارة الربامج واملشاريع مسحت بإدارة املشاريع واملخاطر إدارة منهجية وقائمة          برجمية  وحدة  

) موئل األمـم املتحـدة    (بشرية  ويتفاوض برنامج األمم املتحدة للمستوطنات ال     . على النتائج 
 يف انتظار تطبيـق     -خدمي متكامل    نظام   -  بشأن شراء نظام سحايب إلدارة املشاريع      حالياً

ميوَّل بالكامل من   املوئل  ومبا أن   . نظام أوموجا املوسع وكذلك من أجل تكميل هذا التطبيق        
من أجل تلبية متطلبات    مي  خدنظام  اقتناء  املسامهات اخلارجة عن امليزانية، فإنه قرر النظر يف         

  . املاحنني املتعلقة بتقدمي التقارير املالية وتقارير املشاريع على حنو أفضل
 يف تطبيق الوحدات وبسبب عدم توحيد املقاييس، واجهت املنظمات صعوبات أيضاً         -٧٩

ونزعـت  . اتلوجستياخلاصة بعمليات الشراء وإدارة اإلمدادات وال     الربجمية لنظام التخطيط    
أو بـنظم   مبصادر خارجية أخـرى     نظمات إىل تكييف الوحدات املذكورة، أو االستعانة        امل

مجيع عمليات برنامج األغذية العاملي يف جمال ُتدعم وحىت اآلن . موروثة ملعاجلة تلك العمليات
ويعكف برنامج األغذيـة    . تخطيطالات، باستخدام نظام موروث موصول بنظام       لوجستيال

تخطيط من أجل   النظام  ضمن  ات  لوجستياخلاصة بال الربجمية  تصميم وحدته    على   العاملي حالياً 
الربجميـة  لوحدة  ُجربت بالفعل ا  وقد  . تعزيز تكامل النظم وحتقيق الفعالية من حيث التكاليف       

  .اجلديدة يف ليبرييا وسرياليون
ته تخطيط مل تستخدم وحد   نظاماً لل والحظ املفتشان أن معظم املنظمات اليت طبقت          -٨٠
ما زالت حتتاج إىل جعل     تستخدم هذه الوحدة     اخلاصة باإلبالغ، وأن املنظمات اليت       لربجميةا

 إذ ميكـن  ،تخطيطالالتقارير من نظام الستخالص وهناك طريقتان . ماًاالتقارير أسهل استخد 
ميكن إعـدادها   كما  اإلبالغ،  الربجمية اخلاصة ب  وحدة  الإصدارها مباشرة من النظام باستخدام      
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وبيانـات  تخطيط  البيانات نظام   حتفظ فيها   البيانات، اليت ميكن أن     اد على سجالت    باالعتم
بيد أن معظم املنظمات ما زالـت       . واإلبالغدعم اختاذ القرار    ألغراض  أخرى  نظم متعددة   

  .تفتقر إىل هذين احللني أو أهنا بصدد تطبيقهما
اختالف وتنوع  رير  اليت تواجهها املنظمات فيما خيص إعداد التقا      ومن املشاكل     - ٨١

، ولذلك تستهلك املنظمات    دارة واملاحنني واإلدارة العليا   جمالس اإل متطلبات اإلبالغ لدى    
وينبغي للمنظمات ضمان أن    .  من الوقت واملوارد يف إعداد تقارير حسب الطلب        مزيداً

تكون وظيفة اإلبالغ مرنة وأن تسمح بإعداد تقـارير تلـيب االحتياجـات العامـة               
 من حماولة إعداد تقارير حسب الطلب مقيدة        ، بدالً  من املعلومات  صلحةألصحاب امل 

  .مبتطلبات معينة
وميكن أيضا تلبية احتياجات الدول األعضاء واملاحنني واملـديرين مـن املعلومـات             -٨٢

، حيث ميكنهم احلـصول علـى       )٣٥(مبنحهم إمكانية الوصول إىل لوحات بيانية على الشبكة       
وقد استحدثت منظمـة اليونيـدو لوحـات بيانيـة علـى            . ي احلقيق معلومات يف الوقت  

. تخطيط بتعاون وثيق مع دوهلا األعـضاء واملـاحنني        النظام  ضمن  أدوات لإلبالغ   /الشبكة
 من اإلبالغ عن النتائج وإدارة املخاطر، على وستعمَّم أدوات اإلبالغ هذه، اليت ستمكّن أيضاً    

الربجميـة  وحدات  ال مبجرد تطبيق مجيع     ،٢٠١٣أصحاب املصلحة يف اليونيدو يف مطلع عام        
لوحة بيانيـة   تشغيلية تتمثل يف    ولدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وظيفة       . تخطيطالنظام  ل

والتحفظ الرئيسي على هذا النـهج هـو أن         . على الشبكة تدعم املديرين يف اختاذ القرارات      
تخطيط قـد   الموصولة بنظام   جهات أخرى   من النظم املوروثة أو من نظم       املستمدة  البيانات  

وبالتايل، فعندما ُتمنح ألصحاب املصلحة يف منظمة ما إمكانية         .  احلقيقي ُتحدَّث يف الوقت   ال
الوصول إىل لوحة بيانية على الشبكة، ينبغي تنبيههم إىل القيود احملتملة فيما خيص البيانـات               

ة إجراء استفسارات جمدية     إطالعهم بشكل جيد على طريق     وينبغي أيضاً . اليت يقدمها النظام  
  .يف النظام

ن معظم املنظمات اليت لديها نظم ختطـيط والـيت طبقـت            أ ٣يتضح من الشكل    و  -٨٣
تـستعن يف   أو إدارة األداء مل     /أو إدارة املخاطر املؤسسية و    /امليزنة القائمة على النتائج و    /اإلدارة
وفضلت املنظمات  . العمليات، على الرغم من أن بإمكان النظام دعم هذه          تخطيطالنظام  بذلك  

وخـالل  .  تصميم أساليب عملها   مع احتياجاهتا بدل إعادة   بدرجة عالية   استخدام نظام مكيف    
، نزعت املنظمات إىل اسـتخدام وظـائف        تخطيطالاملرحلة األوىل على األقل من تطبيق نظام        

ـ     وحسب رأي املفتشني،    . استخداماً مل يرَق إىل قدرات النظام     النظام   تخدام مـن شـأن اس
  .تخطيط أن يكون أكثر فعالية من حيث التكاليفالالوظائف الكاملة اليت توفرها نظم 

__________ 

ملعلومات بشكل تسهل قراءته، من أجل دعـم        ُتعرض فيها ا  بيانية هي واجهة إلكترونية للمستخدم      اللوحة  ال )٣٥(
 . بصورة ُميسَّرةاختاذ القرارات املستنرية



JIU/REP/2012/8 

33 GE.13-00643 

     ٣الشكل 
أو إدارة  /أو إدارة املخاطر املؤسسية و    /املنظمات اليت طبقت اإلدارة القائمة على النتائج و       

   )٣٦(نظم مستقلة يف وأتخطيط الاألداء يف نظام 
 

  

 تطبق ال اإلدارة القائمة على النتائج وال إدارة املخاطر املؤسـسية            يشمل املنظمات اليت مل      *:ملحوظة
   .تخطيطالإدارة األداء يف نظام  وال

  **   تخطيطاليشمل املنظمات اليت طبقت مبادرة واحدة على األقل من املبادرات الثالث يف نظام.  

  الفعالية  -باء  

  تخطيط الاملنافع املتوقعة من نظام   )أ(  
املبلغ عنها  و،  تخطيطنظام لل  حملة عامة عن املنافع املتوقعة من تطبيق         ٤ل  يقدم الشك   -٨٤
" اجملموعة االستشارية لنظم أوراكـل "يف االجتماع املشترك بني املشاركني  استطالع آراء   يف  
 نظام متكامـل  إجياد  تلك املنافع   من  و. "‘ساب‘جمموعة االهتمامات املشتركة املعنية بنظم      "و

  .دةُمرّشموحدة ووتكريس أساليب عمل كاملها على نطاق املنظمة ب

__________ 

 .استبيانات وحدة التفتيش املشتركة: املصدر )٣٦(

الوكالة الدولية 
املنظمة العامليـة  للطاقة الذرية

 للملكية الفكرية

 اليونيدو 

*تطبيق منفصل **تطبيق يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية

منظمة الصحة 
 العاملية

 غذية والزراعةمنظمة األمم املتحدة لأل 
 منظمة الطريان املدين الدويل 
 منظمة العمل الدولية 
 املنظمة البحرية الدولية 

االحتاد الدويل 
 لالتصاالت

برنامج األمم املتحدة 
 اإلمنائي

منظمة األمم املتحدة 
 للتربية والعلم والثقافة

ممصندوق األ 
 املتحدة للسكان

 األمم املتحدة 
مفوضية األمـم 

املتحدة السامية
 لشؤون الالجئني

منظمة األمـم 
 املتحدة للطفولة

برنامج األغذية 
 العاملي

29%

71%
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    ٤الشكل 
  تخطيط الاملنافع املتوقع أن جتنيها منظمات األمم املتحدة من نظام 

  
  

  تخطيط واإلبالغ عنهااملتعلقة بُنظم الجنازات اإلرصد   )ب(  
اليت مشلها االستعراض   منظومة األمم املتحدة    على صعيد مؤسسات    : تبّين للمفتشني   -٨٥
تخطيط يف دراسات اجلدوى اليت     الالنواتج والنتائج املتوقعة من نظام      حتدد  عظم املنظمات   مأن  

ويف حـني أجـرى     .  لكن القليل منها حياول قياس منافع النظام كمياً        ه،جتريها بشأن تطبيق  
 ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة تقييمات ملنافع تطبيقهمـا          )٣٧(برنامج األغذية العاملي  

، تفتقر معظم املنظمات إىل البيانات املرجعية واملؤشِّرات الكميـة املؤسـسية            تخطيطاللنظام  
  .قياس منافع هذا النظامالالزمة ل

ة لـشؤون   تقارير خمتلفة للجنة االستشاري   ُيذكر أن   ملتحدة،  وفيما خيص أمانة األمم ا      -٨٦
 أكدت مراراً  " قد ،تخطيطنظام ال صادرة على مدى سنوات بشأن مشروع       ة،  إلدارة وامليزاني ا

على أمهية وضع خطة مفصلة للمشروع تشتمل على معامل املـشروع الرئيـسية والنـواتج               
املتوخاة والتكاليف، وتسجيل املعلومات املرجعية األساسية بشأن املعايري الرئيـسية وقـت            

انظـر  (املوافقة على املشروع، وتوثيق التغيريات احلاصلة باملوازاة مـع تطـور املـشروع              
A/64/7/Add.9   غايـات  : ومن بني املعايري الرئيسية الواجب توثيقها ما يلـي        ). ٧٢، الفقرة

املشروع وأهدافه، ونطاقه اجلغرايف والوظيفي، واملعامل الرئيسية والنواتج املتوخاة، والفوائـد           
املتوقعة، واملخاطر، واالفتراضات، والقيود، واملهام الواقعة خارج النطاق، واستقدام املوظفني،   

وذكر آخر تقريـر    ". والتكاليف التقديرية والتمويل، وكذلك هيكل إدارة املشروع وتنظيمه       
ما زالت  " إىل أنه    مرة أخرى هذه االحتياجات، مشرياً    ) ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين (للجنة  
__________ 

  : تخطيط تشمل ما يليال من تطبيقه لنظام ُتجىنخلص برنامج األغذية العاملي إىل أن املنافع القابلة للقياس اليت س ) ٣٧(
إلنتاجية، احتسني  ‘ ٢‘لفعالية، مع احتمال حتقيق وفورات يف التكاليف أو جتنب تكاليف؛           احتسني  ‘ ١‘"  

وقدَّر املبلغ السنوي املتكرر لوفورات التكـاليف       ".  قيمة أعلى بالقوة العاملة نفسها     من أجل إجناز أنشطة ذات    
 . مليون دوالر١١,٥٥تخطيط مبا قدره استخدام نظام الالتكاليف املتجنَّبة، الناتج عن  أو

 احلاجة إىل نظام متكامل على نطاق املنظمة بكاملها

 اعتماد ممارسات جيدة/أساليب العملتوحيد 

 أساليب العملأمتتة /ترشيد

 جمزأ/متجاوزاستبدال نظام موروث 

 حتسني جودة املعلومات وتوقيتها

 رفع اإلنتاجية وخفض التكاليف

 جديدةتشغيلية احلاجة إىل وظيفة 

 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامدعم اعتماد 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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اللجنة ترى ضرورة تزويد اجلمعية العامة مبعلومات مفصلة عن خطة املـشروع إىل جانـب               
ة األساسية اليت ميكن استخدامها لتقييم التقدم احملرز باملوازاة مـع تطـور             املعلومات املرجعي 

وتكرر اللجنة طلبها السابق وتوصي بإدراج تلك اخلطة واملعلومـات املرجعيـة             . املشروع
  . )٣٨("األساسية يف التقرير املرحلي املقبل

توقعة من تطبيـق    وأفادت معظم املنظمات، يف تقييمها الكمي للمنافع، بأن املنافع امل           -٨٧
وكانت إحدى منافع النظام اليت أُخـذت       . )٣٩( على األقل  ئياًزققت، ج حتتخطيط قد   النظام  

املنظمة البحريـة الدوليـة     اضطلعت  وقد  . بعني االعتبار هي الوفورات يف تكاليف املوظفني      
ني بقياس املنافع املادية احملققة من حيث الوفورات يف تكاليف املـوظفني املـؤقتني والـدائم              

تخفيض تكاليف املوظفني الدائمني    ل التخطيط"والوفورات يف الساعات اإلضافية، مفيدة بأن       
حقَّق هذا التخفيض على مـدى األشـهر        ت وبالتايل، سي   ....  شهراً ١٢يستغرق فترة تناهز    

القادمة، كجزء من عملية مستمرة إلعادة توزيع املوارد اإلدارية بغية دعم عمليـات اخلـط               
لكن املفتشني الحظا أن معظم املنظمات مل تقس الوفورات احملققة يف التكاليف            . )٤٠("األول

  .تخطيطالأو التكاليف املتجّنبة نتيجة تطبيق نظام 
املالحظـات  وإىل جانب ذلك، تبني للمفتشني أنه بينما مجعت معظم املنظمـات              -٨٨

وحـدات   يف   ثلنييم النظام وتطبيقه عن طريق مم     املستخدمني خالل مرحليت تصم   من  الواردة  
. يف مرحلة ما بعد تطبيق النظام     تلقي املالحظات الواردة    لالعمل املعنية، فإهنا مل تضع أي آلية        

وبإمكـان املنظمـات    . اهنومل خيرب معظم املستخدمني يف امليدان املقر باملشاكل اليت يواجهو         
 املستخدمني،  رضااستطالع  حتديد املشاكل اليت يواجهها املستخدمون عن طريق استبيانات         

اليت تعرض على   املشاكل الشائعة   ومن خالل رصد    واملنتديات الشبكية، وجمموعات النقاش،     
مكاتب اخلدمات، والوقت الذي استغرقه حـل هـذه املـشاكل، والـدروس املـستفادة               

املناقشة التوعية الـيت     يف امليدان شاركوا يف جمموعات       نيلكن مستخدم . واملمارسات اجليدة 
دت واليت أبلغ هبـا     ّداملشاكل الشائعة اليت حُ   أوردوا أن   وحدة التفتيش املشتركة     استعانت هبا 

املالحظـات الـواردة مـن      وينبغي للمنظمات ضمان رصد     .  مل تعاجل  موظفو الدعم املقرَّ  
، من أجل حتديد آثار النظام السلبية وخماطره        تخطيطالاملستخدمني طوال دورة حياة نظام      

  . وبفعاليةاسبومعاجلتها يف الوقت املن
 الدول األعضاء   تأخذو. تخطيط استثمارات كبرية طوال دورة حياهتا     النظم  وتتطلب    -٨٩

.  من الفعالية والكفاءة يف سري أعمال املنظمـات       هذه االستثمارات متوقعة مزيداً   على عاتقها   
  ضـاراً  تـأثرياً بطبيعـة احلـال     وأي إخفاق كبري يف مرحلة تنفيذ املـشروع قـد يـؤثر             

__________ 

 .٤٠ة ، الفقر)A/67/565(تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية : مشروع ختطيط موارد املؤسسة ) ٣٨(
 .استبيانات وحدة التفتيش املشتركة: املصدر )٣٩(
 Change Management Programme: Note by the Secretary-Generalانظر املنظمة البحريـة الدوليـة،    )٤٠(

(C 93/7/Add.1) ٣، الفقرة. 
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تخطيط استثمارات المشاريع متثل ومن مث . األهداف املتوقعة والسري العام للوظائف/افعاملن يف
استراتيجية بالنسبة للمنظمات تتطلب آليات للرصد عن كثب واإلبالغ عـن التكلفـة             

  .تخطيط والتقدم احملرز يف تطبيقه وحتقيق املنافع املتوقعة منهالاإلمجالية المتالك نظام 
اهليئـات  / الرصد على مستوى اإلدارة العليـا وجمـالس اإلدارة         وينبغي أن جيري    -٩٠

خطط املشاريع والتقـدم احملـرز      متواتر  وينبغي لإلدارة العليا أن تناقش بشكل       . التشريعية
يف الالزمـة  واملشاكل ذات الصلة لكي يتسىن هلا اإلمساك بزمام األمور واختـاذ التـدابري    

عدم التقليل من أمهية دور اإلدارة العليا وجمـالس         وينبغي  . لمخاطرتفادياً ل الوقت املناسب   
ومن شأن  . اهليئات التشريعية يف الرقابة، باعتبارها اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة        /اإلدارة

ز عزوأن ي لمشروع  اليت توىل ل  مهية  برقابة دقيقة يؤدي إىل زيادة األ     جمالس اإلدارة   اضطالع  
ل اختاذ جمالس اإلدارة للقرارات يف الوقـت        سهيإلدارة، و اصفوف  يف   اسماحل و نضباطاال

ولتسهيل الرصد والرقابة على حنو أفضل، ينبغـي تقـدمي          . جناح التنفيذ إاملناسب من أجل    
  ).إىل جملس اإلدارة(واخلارجي ) إىل اإلدارة العليا(تقارير منتظمة على املستويني الداخلي 

  :تخطيطنظم اليادة فعالية مشاريع ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل ز  -٩١

  ٢التوصية 
منظومـة األمـم    يف مؤسسات   جمالس اإلدارة   /ينبغي أن متارس اهليئات التشريعية      

شاريعها املتعلقـة   فيما يتصل مب  هلا  والرقابة املخول   رصد  الدور  بصورة مستمرة،   املتحدة  
صيانة وترقية الربجميات   املتبعة على صعيد التنفيذ وال     اتسياسال مبا يشمل    ،تخطيطنظم ال ب

  .من حيث التكلفة، وإجناز األهداف العامة للمشاريعوالفعالية 
  

  ٣التوصية 
تكفـل  آليـات   أن ُينشئوا   منظومة األمم املتحدة    ملؤسسات  ينبغي للرؤساء التنفيذيني      

  .هتاطوال دورة حياواإلبالغ عنها بصورة منتظمة تخطيط نظم الرصد مشاريع 

  قيمة املضافةاألثر وال  -جيم  

  ومتكاملة دة شَّأساليب عمل ُمَر  )أ(  
وميكن هلذه  . تكاملهاتعزيز  وتوحيدها و بترشيد أساليب العمل    تخطيط  التسمح نظم     -٩٢

النظم دعم إصالحات املنظمات، مثل نقل األنشطة إىل اخلـارج والالمركزيـة، بـتمكني              
تشغيلية ضـمن  طُبِّقت فيها وظيفة    املوظفني من أداء مهام متشاهبة يف مجيع مراكز العمل اليت           

وكمثال على ذلك، نقلت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني           . تخطيطنظام ال 
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تخطيط وخدماهتا اإلدارية الرئيسية ومكتب خـدماهتا العـاملي إىل          نظام ال مشروعها املتعلق ب  
ذلك، أنشأت منظمة   وعلى غرار   . يف منطقة أقل تكلفة   املوجود   "مركزها العاملي للخدمات  "

 ومنظمة الصحة العاملية مراكز لنقل اخلدمات إىل اخلارج يف          ،األمم املتحدة لألغذية والزراعة   
لكن قرار منظمة الصحة العاملية اسـتحداث نظامهـا         . بودابست وكواالملبور، على التوايل   

 يف  بياً سـل  اخلاص بتخطيط املوارد ومركزها العاملي للخدمات يف الوقت نفسه أثـر تـأثرياً            
تخطيط مل يعودوا على مقربة مـن خدمـة دعـم           الاملبادرتني معا، مبا أن مستخدمي نظام       

نوا حديثا أن يتعلمـوا  ّياملستخدمني، بينما كان على موظفي املركز العاملي للخدمات الذين عُ 
  .العمليات اإلدارية للمنظمة

غالبـاً  مـر   وال بد للمنظمات من ضمان فصل كاف للمهام يف النظـام، وهـو أ               -٩٣
. يصعب حتقيقه يف املكاتب الصغرية املوجودة يف مناطق بعيدة بسبب قلة عدد املـوظفني              ما

عمليات الـيت ميكـن     ال لصعوبة تطبيق نظم معقدة يف امليدان، قلصت منظمات عديدة           ونظراً
يميـة   إدارة العمليات املعقدة من املقر أو املكاتب اإلقل       اختارتيف املكاتب امليدانية، و   إجنازها  

وترمي استراتيجية تقدمي الدعم امليداين على الصعيد العاملي        . أو من مراكزها العاملية للخدمات    
العديد من وظائف الدعم اإلداري     جتميع  لدعم امليداين إىل    األمم املتحدة ل  اليت وضعتها إدارة    

ون اتبـاع   يكومن جهة أخرى، قد     . أوغندابيف املراكز اإلقليمية، مثلما هو احلال يف عنتييب         
املوظفني العـاملني يف    أكثر استهالكاً لوقت     العمليات اخلاصة مبنطقة ميدانية       يف مركزيهنج  

  . مركزيةاليقوم على قدر أكرب من النهج بامليدان مقارنة 
إىل اخلـدمات   وإذ يشري املفتشان إىل تقرير وحدة التفتيش املشتركة املتعلق بنقل             -٩٤

كدا من جديد ضرورة تقييم املنظمات لتكاليف ومنـافع          فإهنما يودان أن يؤ    ،)٤١(اخلارج
. هتا العامـة اهتا واستراتيجيا لواليمبصادر اخلدمات، وفقاً  فيما يتصل   مجيع اخليارات املتاحة    

تخطيط النظام  ضمن   معقدة    برجمية وحداتتعميم  وينبغي أن يراعي هذا التحليل تكاليف       
من مبادرات  أصالً  ما جيري   دون إغفال   اطره،  وخمالتعميم  يف املناطق امليدانية، ومنافع هذا      

  . ترمي إىل إدخال حتوالت يف أساليب العملمهمة أخرى

  حتسني إدارة املعلومات واإلبالغ  )ب(  
للمستخدمني يتيح  تخطيط بدمج البيانات يف قاعدة بيانات واحدة، مما         التسمح نظم     -٩٥
ذه النظم أدوات إدارية ميكنها دعم      فه.  واستردادها بطريقة أسهل ويف الوقت املناسب      هاتبويب

تطبيق املعايري  من شأن   وكمثال على ذلك،    .  على حنو أفضل   اإلبالغ والتنبؤ واختاذ القرارات   
  .إعداد التقارير املاليةأن ُيسّهل تخطيط النظام ضمن احملاسبية الدولية للقطاع العام 

__________ 

مراكز اخلـدمات يف    : انظر وحدة التفتيش املشتركة، النقل إىل اخلارج يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة            )٤١(
 .١، التوصية )JIU/REP/2009/6(اخلارج 
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 أن عـدة     النوعيـة  املناقشةخالل اجتماعات جمموعات    ومع ذلك، تبني للمفتشني       -٩٦
زالت تواجه مشاكل متعلقة باإلبالغ، جترب املستخدمني على ترتيـل البيانـات             منظمات ما 

املشاكل الرئيسية اليت واجهت املستخدمني عـدم دقـة         ومن  . األولية وإعداد التقارير يدوياً   
. دقة التقاريرو البحثدقة نتائج األمر الذي يؤثر سلبياً يف البيانات أو عدم اكتماهلا يف النظام، 

عـن  ، أفاد املستخدمون بأنه بسبب عدم دقة نتائج استفسار النظـام            إحدى املنظمات ويف  
لتتبـع  " إكـسيل "فهم يضطرون إىل االستعانة بربنـامج       بشأن تربعات املاحنني،    املعلومات  

  . التربعات مبوازاة مع استخدامهم للنظام
قة البيانات، منها أن البيانـات      وهناك عدة عوامل رمبا كانت وراء مشاكل عدم د          -٩٧

املتاحة يف النظام غري مكتملة وال تقدم الصورة الكاملة؛ وأن البيانات أُدخلت بـشكل غـري    
تكامل الـنظم   يف   بسبب قلة التدريب؛ وأن هناك مشاكل        صحيح يف النظام، وذلك أساساً    

  .يف دمج البياناتصعوبات أسفرت عن 
 مـشاكل متعلقـة بـاإلبالغ ألن        وفضال عن ذلك، واجهت عـدة منظمـات         - ٩٨

كانوا يعّدون التقـارير    ف. يكونوا على علم بطريقة إعداد التقارير يف النظام         املستخدمني مل 
ومشلت املشاكل  . تواريخ خمتلفة، مما أسفر عن تقارير غري دقيقة       استناداً إىل    ويدجموهنا يدوياً 

ر إىل التسميات التوضـيحية     األخرى اليت ُووجهت فيما خيص التقارير افتقار هذه التقاري        
اسـتخدام  يتعـذر معـه     املناسبة اليت ميكن فهمها بسهولة، وتكييف بعض النظم إىل حد           

  .وظائف النظام اخلاصة باإلبالغ

  الكفاءةاملكاسب من حيث   )ج(  
يف ردها على االستبيان بأن نظـام       اليت مشلها االستعراض    أفادت معظم املنظمات      - ٩٩
بيانـات  باسـتخالص   تخطـيط   الوتسمح نظم   . يف مؤسساهتا  عزز الكفاءة تخطيط قد   ال

ن من إدارة املوارد املالية والبشرية      اإليرادات وامليزانية والنفقات يف الوقت املناسب، مما ميكِّ       
التخطيط سمح نظام   يعلى سبيل املثال،    ف. اليةاملراقبة  املعمليات  وتعزيز  مبزيد من الفعالية،    

عـزز  يمديرين باحلصول بسرعة أكرب على معلومات اجلرد، مما      يف برنامج األغذية العاملي لل    
القائم على وسائل   العمل  لسري   وميكن أيضاً . )٤٢(سلسلة اإلمدادات العاملية اخلاصة بالربنامج    

على صعيد الكفاءة   لكن حتقيق مكاسب طويلة األمد      .  إجناز العمليات  لإلكترونية أن يسهِّ  
 ات داخل املنظمات يف أغلب األحيان، وذلك وفقاً       يتطلب إعادة توزيع األدوار واملسؤولي    

  . منقحةلعمليات

__________ 

 ٢انظر برنامج األغذية العاملي، تقدير قيمة شبكة برنامج األغذية العاملي ونظامه العاملي للمعلومات وجنـز                 )٤٢(
)WFP/EB.A/2011/6-F/1(٧. ، ص. 
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عمليات يف نظام متكامـل     الدمج مجيع   إتاحة  ، من خالل    تخطيطالوستساعد نظم     -١٠٠
واحد، على تفادي تكاليف صيانة النظم املوروثة، شريطة سحب هذه النظم من اخلدمة عند              

بفضل الطابع املركـزي   ،تخطيطالنظم  تتطلبذلك، ال وعالوة على . تخطيطالتطبيق نظام   
تكرار إدخال البيانات كما أهنا تزيد من سهولة مجع املعلومات، مما يسمح            واملوحد لبياناهتا،   

لكـن يف العديـد مـن       . مارسة أنشطة أعلى قيمة   ملمزيد من الوقت    بتخصيص  للموظفني  
  . املوظفنياحلاالت، يؤثر عدم تيّسر استخدام النظام والوصول إليه يف إنتاجية 

سهل ليس  ، أفاد املستخدمون بأن النظام      اليت مشلها االستعراض  ويف مجيع املنظمات      -١٠١
املـستخدمني  من  تطلب  تبل  بديهية   ت ليس ولوحظ أن وظيفة التصفح يف النظام      .االستخدام

ـ  تتسم بطابعها املعقد    تخطيط  الأن نظم   وذُكر أيضاً   . قدراً كبرياً من التمرن واملمارسة      همبا أن
ويف معظم األحيان، علـيهم     .  على املستخدمني حتديد األخطاء وتصحيحها     من الصعب جداً  

  .تكرار سلسلة العمليات بكاملها إلدخال تصحيح
وظيفـة  من أجـل تـسهيل     اخلاص هبا   تخطيط  ال وقد كيفت بعض املنظمات نظام      -١٠٢

وكان اجملال األساسي الذي طلب املستخدمون تكييفه من        .  بداهة  أكثر افيه وجعله التصفح  
قواعـد  مع  عمليات النظام   تطابق  أجل تسهيل عملهم هو جمال املوارد البشرية، بسبب عدم          

لكن معظم املستخدمني أفادوا بـأن التكييـف     . املنظمات وإجراءاهتا يف جمال املوارد البشرية     
لـذا رأى   . ر تعقيـداً  النظام أكث استخدام  وجعل  اخلطوات يف سري العمل      من   أضاف مزيداً 

أساليب إلعادة النظر يف ترقية النظام العديد من املستخدمني أنه ينبغي للمنظمات اغتنام فرصة       
وظيفـة  ومن شأن استثمار مـوارد لتعزيـز        . امالنظام وحتسينه سهولة استخدام   ويف  العمل  

  .يف النظام أن يرفع إنتاجية املوظفنيالتصفح 
 مستخدمون من عدة منظمات، يف املقرات ويف امليدان، بأن نظامهم           أيضاًوأفاد    - ١٠٣

ويف بعض احلاالت، عندما . الكثري من الوقتيتسبب يف استنفاد ، ولذلك فهو بطيء جداً
من جديد سلسلة العمليات    يعيدوا  أن  إىل  ن  واملستخدميضطر  ينقطع النظام عن العمل،     
كل األداء عن عدة أسباب، منـها مـشاكل         وقد تنجم مشا  . اليت كانوا بصدد إجنازها   

أو مشاكل الـبىن التحتيـة،      /، و بعيدتكييف النظام إىل حد       أو/اإلنترنت، و بوصولية  امل
، مبـا أن أداء      اليت تثار يف هذا الـصدد      وينبغي حتديد املشاكل  . مشاكل احلواسيب   أو/و

نظمـات  ينبغي للم وحسب رأي املفتشني،    .  نقطة فيه  جودة أضعف على  يتوقف  النظام  
ومرونة النظم  سهولة استخدام   اليت طبقت نظام ختطيط املوارد املؤسسية ضمان تعزيز         

 للنظام مـن  ةاملقبلالترقية بغية رفع إنتاجية املوظفني، من خالل اغتنام فرصة     تشغيلها  
  .أجل معاجلة هذه املسائل
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  الضوابط الداخلية الذاتية   )د(  
ة ذاتية، مبا فيها الضوابط املتعلقة بامليزانية       تخطيط بوضع ضوابط داخلي   التسمح نظم     -١٠٤

. املستخدمني حسب أدوارهـم وصـفاهتم     صالحيات  ، باإلضافة إىل إدارة     التمويلوكفاية  
لكنه قد  .  إجناز العمليات  وميكن أن حيد هذا من كمية املستندات الورقية الالزمة للشروع يف          

وكمثال على ذلـك،    . ملياهتا التقليدية لمنظمات عادة يف ع   تتاح ل  من املرونة اليت     يزيل بعضاً 
تعيني موظـف   لمشروع أو إجراء    بدء  تخطيط  النظام  االعتماد على   عند  ميكن للمستخدم    ال

  .ذلك العمللإن مل تتوفر أي ميزانية يف النظام 
تخطيط مـن   الومن خالل دمج مجيع عمليات منظمة من املنظمات، ميكِّن نظام             - ١٠٥

ويعزز .  بصورة أوضح وتعزيز املساءلة والشفافية يف املنظمة   حتديد املهام وتسلسل السلطة   
 عن تاريخ   النظام الشفافية بتسجيل اسم املستخدم الذي يضيف بيانات يف النظام، فضالً          

لكن النظام يتطلب مـساءلة املـديرين عـن         . العملياتسري  التغيريات اليت جتري على     
جيد، وفصل املهام يف النظام،     على حنو   املوافقات اإللكترونية، وحتديد أدوار املستخدمني      
أيضاً أن ُتدرج فيـه     يستلزم النظام   و. وهذا غري موجود يف عدة منظمات على ما يبدو        

املوارد البشرية لن الربجمية اخلاصة بوحدة الوعلى سبيل املثال، مبا أن      . العمليات األساسية 
غ لن حتدَّد يف النظام خطوط اإلبالنظام أوموجا املؤسس، فذلك يعين أن تطّبق كجزء من 

  .تطبيقهعند 
أن مديرين يف عدة منظمـات      املناقشة النوعية   جمموعات  تبني للمفتشني من خالل     و  -١٠٦
أصالً مسارات ورقية لعمليات املوافقة مبوازاة مع املسارات اإللكترونية املوجودة          اعتماد  طلبوا  

دين إداريني أو منحوهم كلمـات      يف النظام، وفوضوا صالحية املوافقة اإللكترونية إىل مساع       
تخطـيط دون أن يـستعرضها      الولذلك، رمبا حظيت أمور كثرية باملوافقة يف نظـام          . السر

  .املديرون الذين مل يتحملوا مسؤولية املوافقات اليت جرت يف النظام
عـوَّد  يبعد أن ف.  افتقار إىل عمليات مراقبة ويف العديد من احلاالت، كان هناك أيضاً        -١٠٧

. احملتملـة الغش  فيه، مما يزيد من خماطر      ثغرات  كتشف بعضهم   سيتخدمون على النظام،    سامل
، استطاع مستخدمون من مناطق خمتلفة تغيري أمساء املشترين واملوردين          إحدى املنظمات ويف  

لـوحظ أن   ويف ثالث منظمات أخـرى،      . يف طلبات شراء بعدما ُسّددت الدفعات بالفعل      
ار عملية من عمليات املوارد البشرية منذ بدئها إىل حـني           بإمكان شخص واحد معاجلة مس    

  .دفع املبلغ، دون أن يتطلب األمر أي مراقبة
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  االتساق واالستدامة  -رابعاً  

  االتساق والتعاون  -ألف  

  الكفاءةالتنسيق و  )أ(  
    ١٢اإلطار 

  مبادرات التعاون اجلارية على نطاق املنظومة بكاملها

يعة املستوى جمللس الرؤساء التنفيذيني، واملكونة من الرؤساء        تنكب اللجنة اإلدارية الرف    •
 على وضع خطة عمل من      ٢٠٠٩منظومة األمم املتحدة، منذ عام      ملؤسسات  التنفيذيني  

  . اليت حتكم سري العملمارساتاملأجل تنسيق 
اجلهات شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني         تضم   •

منظومة األمـم  ة القرار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات          صاحب
  .تخطيطالنظم مواءمة دراسات بشأن وقد أجنزت الشبكة  ؛املتحدة

واجملموعة االستـشارية   ساب  االهتمامات املشتركة املعنية بنظم      كل من جمموعة     تضم •
ساب نظامي  يت تستخدم   أوراكل موظفي تكنولوجيا االتصاالت من املنظمات ال      لنظم  

يف الـشركتني املعنيـتني،     ممثلي املبيعات    كما ُتشرك اجملموعتان     ،على التوايل وأوراكل  
  .املعارف ومناقشة االحتياجات املشتركةتقاسم املنظمات من سعياً إىل متكني 

ناقشت جلنة إدارة املركز الدويل للحساب اإللكتروين، املكونة من الرؤسـاء التنفيـذيني              •
التراخيص مع موردي نظم    بشأن  مات الشريكة للمركز، دور هذا املركز يف التفاوض         للمنظ

وبإمكان . معظم منظمات جملس الرؤساء التنفيذيني    املذكورة  وتضم جلنة اإلدارة    . تخطيطال
  . يف اجتماعات هذه اللجنة بصفة مراقباملنظمات غري األعضاء أن تشارك أيضاً

  
لرغم من عدم وجود أي استراتيجية متسقة لألمم املتحدة         ن أنه على ا   املفتشالحظ ا   -١٠٨

ن من التنسيق بـني     إىل قدر معيّ  فقد أدت االستعانة هبذه النظم      ،  تخطيطنظم ال بشأن تطبيق   
مع مرور الوقـت، إىل إعـادة       بسبب ميل املنظمات،    منظومة األمم املتحدة،    أساليب عمل   

  .دة اليت يتضمنها النظامومواءمتها مع املمارسات اجليتصميم أساليب عملها 
 عن ذلك، يتقاسم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي نظامه مع مكتب األمم املتحدة             وفضالً  -١٠٩

خلدمات املشاريع، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وجامعة األمم            
كـذلك  ظمة الصحة العاملية    املتحدة، وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، وتتقاسم من       

وأدى هذا  . نظامها مع برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز           
املنظمات اليت تستخدم نظمها اخلاصة، على      أساليب عمل    إىل قدر معني من التنسيق بني        أيضاً

  .ية احتياجاهتا اخلاصةمن أجل تلبعلى نظمها تكييفات أدخلت بعض املنظمات أن الرغم من 
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االهتمامات وتتصدر منظمة األمم املتحدة للطفولة اجلهود املبذولة يف إطار جمموعة             -١١٠
على حنو وثيق مع شركة ساب وبرنامج األغذية        من أجل التعاون    ساب  املشتركة املعنية بنظم    

مات األمـم   العاملي لتعزيز برجمية ساب األصلية بغية استحداث نظام موحد مشترك بني منظ           
 كشوف مرتباتاخلاص بل احلاملتحدة ميتثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، على غرار         

أغلبية املنظمات  خصصتها  وبغض النظر عن االستثمارات الكبرية اليت       . املنظمات غري الرحبية  
ق أكـرب   تنسيبلوغ  اليت حتول دون    الرئيسية  إحدى املسائل   تتمثل  ،  تخطيطلنظم ال حىت اآلن   

احملاسـبية  وأنظمتها وأطرها   اختالف قواعد املنظمات    على صعيد استخدام نظم التخطيط يف       
ملرتبـات تنـسيق   اف وكشتوحيد وعلى سبيل املثال، سيتطلب . وممارساهتا املتعلقة باإلبالغ 

. على نطاق املنظومة بكاملها   واملزايا  النظامني اإلداري واألساسي للموظفني واالستحقاقات      
كبار املـديرين يف    أساليب العمل جيب أن ُتناط ب     تنسيق  مسألة  ت منظمات عديدة أن     وأكد

وظفي تكنولوجيا االتصاالت، معتربة أن شبكة تكنولوجيـا املعلومـات          مبوليس  املنظمات  
 .واالتصاالت التابعة جمللس الرؤساء التنفيذييـن ليست احملفل املناسب هلذا التنسيق

ير، أتاح استعراض جتربة شركة بروكتر وغامبيل استخالص        وخالل إعداد هذا التقر     -١١١
  .أفكار مفيدة عن إمكانية توحيد العديد من نظم التخطيط

    ١٣اإلطار 
  جتربة شركة بروكتر وغامبيل يف تنسيق أساليب العمل

 
وحـىت. تتألف شركة بروكتر وغامبيل من كيانات قانونية عديدة يف مجيع أحنـاء العـامل         

القرن املاضي كان تشغيل بروكتر وغامبيل جيري يف مقر عاملي ويف إطـارمن  ت  منتصف التسعينا 
العديد من الوحدات الصغرية واملستقلة إىل حد بعيد اليت تعىن بالعالمات واألعمال التجارية وتتوزع

، شـرعت الـشركة يف١٩٩٩ويف عام   . يف مناطق خمتلفة، وكان كل بلد يستخدم نظامه اخلاص        
وحـدات: عادة هيكلة املؤسسة بكاملها يف شكل ثالثة أنواع من املنظمات هـي           مبادرة عاملية إل  

األعمال التجارية العاملية اليت تستحدث العالمات التجارية؛ ومنظمات هتيئة التسويق اليت تتوىل تعزيز
فهم العوامل احمللية وتركز على املبيعات والتسويق حسب املناطق اجلغرافيـة؛ ووحـدة خـدمات

التجارية العاملية اليت تضطلع بوظائف دعم وحدات األعمال التجارية العامليـة ومنظمـاتاألعمال  
  .هتيئة التسويق، يف جماالت مثل تكنولوجيا املعلومات، واملشتريات، واحملاسبة

ويف إطار إنشاء وحدة خدمات األعمال التجارية العاملية، نقلـت شـركة بروكتـر  
املالية واملوارد البشرية لتـصبح يف كوسـتاريكا والفلـبنيوغامبيل إىل اخلارج إدارة الشؤون      

ومن خـالل. )٤٣(واململكة املتحدة، مما أدى إىل توحيد أساليب العمل املتبعة يف هذه اجملاالت           
استخدام مراكز اخلدمات املشتركة، استطاعت الشركة حتقيق قاعدة مشتركة للشؤون املالية يف

__________ 

، ُيسند العديد من خدمات الدعم إىل شركات أخرى متخصصة يف هذه اخلدمات، مثـل               ٢٠٠٣منذ عام    )٤٣(
وليت باكارد للبىن التحتية والتطبيقات وحسابات مستحقات الدفع املتصلة باملعامالت التجارية يف            شركة هي 

  .جمال تكنولوجيا املعلومات
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.يف حني ظلت التكييفات املدخلة عليه قليلة       للنظام،وطُبقت تشكيالت عديدة    . ثالث سنوات 
لكن بعض العمليات، مثل املبيعات والتوزيع، اليت كانت أوسع نطاقاً تطلبت إدخال إضـافات

  .برجمية من أجل تلبية احتياجات معينة
وعموماً، تطلب األمر من شركة.  يف إطار نظام التخطيط حالياً)٤٤(سيَّر كل األنشطةوُت  

 وإعـادة٢٠١١ غامبيل فترة امتدت من أواخر تسعينات القرن املاضي إىل هناية عام          بروكتر و 
هيكلة كاملة للشركة، لكي توائم مجيع أساليب عملها ويكون لديها نظام واحـد لتخطـيط

واستطاعت الشركة، مـن خـالل. املوارد على الصعيد العاملي يضم مجيع العمليات األساسية       
 . عن منافع مالية واستراتيجية وتشغيليةرات فضالًدمج عملياهتا، أن حتقق وفو

  

وأدرك املفتشان أنه مع مرور الوقت ستعيد املنظمات تـصميم أسـاليب عملـها                -١١٢
وإىل جانـب   . وستوائمها بشكل أفضل مع املمارسات اجليدة اليت تتضمنها نظم التخطـيط          

 تعزيز تقاسم البيانـات     ذلك، وبفضل تطور التكنولوجيا، ميكن اآلن دمج نظم خمتلفة هبدف         
وأفادت معظم املنظمات اليت مشلها االستعراض أن التقدم احملرز يف هذا الصدد            . بني املنظمات 

حمدود، ومع ذلك حددت بعض الفرص الساحنة لدمج النظم، اليت تشمل الصندوق املشترك             
ـ           م املتحـدة   للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وتسوية املدفوعات يف برنامج األم

 بالـصندوق   ، طور االحتاد الدويل لالتصاالت نظامه ليتسىن وصـله بينيـاً          ومؤخراً. اإلمنائي
املشترك للمعاشات التقاعدية؛ ووافقت منظمة اليونيدو على أن تكون أول من يعتمد الوصلة             

حدة البينية اليت يديرها الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية؛ واستحدثت مفوضية األمم املت          
السامية لشؤون الالجئني وصلة بينية مؤمتتة بشكل تام تتيح ربطاً بني الوحدة الربجمية للموارد              

وتفكـر  . البشرية يف نظامها اخلاص بتخطيط املوارد والصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية    
  . يف القيام بالشيء نفسهعدة منظمات حالياً

 يف امليدان، فهو يقـدم       كبرياً منائي حضوراً وبفضل حضور برنامج األمم املتحدة اإل       -١١٣
خدمات على املستوى القطري ملنظمات أخرى، كمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة           

وُتدَخل املعامالت يف نظـام التخطـيط اخلـاص         . العمل الدولية، ومنظمة السياحة العاملية    
رير إىل كل منظمة من املنظمات      بالربنامج اإلمنائي، مث ترسل دائرة الدعم القطري يف املقر تقا         

وتتوىل بعد ذلك املنظمات مطابقة األرقام املتعلقـة        . اليت تستخدم خدمات الربنامج اإلمنائي    
 ينبغي للمنظمات اليت تستعني خبدمات برنـامج        وحسب رأي املفتشني،  . بتلك املعامالت 

 ي حتلـيالً األمم املتحدة اإلمنائي يف امليدان ولـديها أصـالً نظـام للتخطـيط أن جتـر        
نظامها منافع دمج أو ربط نظامها مع نظام الربنامج اإلمنائي، لكي يتسىن تضمني             /لتكاليف

  .بيانات يف امليدان أكمل وأدق وأنسب من حيث التوقيت

__________ 

  .العمليات املتعلقة بالشؤون املالية واحملاسبة واملوارد البشرية وسالسل اإلمداد واملبيعات والتوزيع )٤٤(
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 مشتركة لتخطيط املوارد، مثلما تدل      ومن املمكن أن تستخدم منظمات خمتلفة نظماً        -١١٤
اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية وشـركة بروكتـر        على ذلك حاالت برنامج األمم املتحدة       

 وترية تنسيق أساليب العمل     ولن حيقق هذا فعالية أكرب فحسب، بل سيسرع أيضاً        . وغامبيل
ولـذلك يـرى    ". أمم متحدة واحدة  "أو بتعبري آخر    " توحيد األداء "وسيسهل حتقيق فكرة    

رة وامليزانية، ينبغي ملنظمات    مثلما اقترحت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدا     املفتشان أنه،   
األمم املتحدة البحث عن فرص للتقارب من أجل اعتماد حلول مشتركة لتخطيط املوارد             

وعلى األمد الطويل، من شـأن التكنولوجيـا        . تعزز قابلية النظم احلالية للتشغيل البيين     
ونضج استخدام نظم التخطيط أن يسهال استخدام نظام مشترك واحـد علـى نطـاق               

وينبغي للمنظمات اليت مل تطبق بعد نظاماً لتخطيط املوارد أن تنظـر يف             . ظومة بكاملها املن
  . من تطبيق نظام جديدإمكانية استخدام نظام من نظم التخطيط احلالية بدالً

  التعاون يف دعم نظم التخطيط  )ب(  
ملنظمات ملساعدة ا) Transcent( باسم ترانسنت وضع برنامج األغذية العاملي مشروعاً  -١١٥

تصميم أسـاليب   إعادة  يف  اليت تستخدم برجمية ساب لتخطيط املوارد على أساس خمصص،          
وحىت اآلن، وقّـع  . لتخطيط ميتثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  لوتطبيق نظام   العمل  

يف الربنامج على مذكرات تفاهم مع وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
 ويشمل املشروع أساسـاً   . الشرق األدىن، ومنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية       

ربنامج األغذية العاملي، مبا يف     التابعني ل موظفي تكنولوجيا املعلومات    جانب  الدعم من   تقدمي  
 إطار تعـاوين  ولدى الربنامج أيضاً  . عند احلاجة بعينها  أنشطة  انتداب موظفني مكلفني ب   ذلك  
 يف الربنامج   نيات العامل لوجستي ال يوظفأتاح مل إطار  هو   عليه مع أمانة األمم املتحدة، و      متفق

 .٢٠١٢مارس /نظام أوموجا خالل آذارإىل فريق  شهر واحدفرصة لالنضمام ملدة 

 حيث يرى برنامج األغذية العاملي أنـه       ،موارد املنظمة عبئاً على   املشروع  ويشكل    -١١٦
 كوحـدة مـشتركة      نظام التخطيط   املوارد البشرية استخدام   من منظور سيكون من األفضل    

 أي مشروع مماثل ملـساعدة املنظمـات الـيت          ال يوجد حالياً  و. تتقاسم املنظمات تكاليفها  
وثيق مـع املركـز   يف إطار تعاون    مشروع ترانسنت   ُينفذ  ومن املتوقع أن    . تستخدم أوراكل 

يف وُيفتـرض   . تخطيطسب لنظام ال  مناالدويل للحساب اإللكتروين لكي ينمو يف ظل دعم         
ُنظـم  مشروع ترانـسنت لتـشمل      يتيحها  توسيع نطاق اخلدمات اليت     األجل املتوسط   
 . يف إطار تعاون أكثر استدامة فيما بني الوكاالت تلك اخلدماتأوراكل، وتقدمي

والحظ املفتشان أن اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى جمللس الرؤساء التنفيذييـن قد             -١١٧
 تناولت يف ذلـك   يف منظومة األمم املتحدة، و    العمل   من أجل تنسيق ممارسات      بذلت جهوداً 

 وتكنولوجيا  ، واملشتريات ،مجيع الوظائف اإلدارية املهمة للمنظمات، مبا فيها املوارد البشرية        
ومن وجهة نظر املفتشني، ينبغي لألمني      .  وامليزانية ، والشؤون املالية  ،املعلومات واالتصاالت 

فعـال  يعمل من أجل إجيـاد تقاسـم        ، أن   فته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني    عام، بص ال
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على صعيد  ، و تخطيطنظم ال يف جمال   فيما بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة       خربات  لل
ع وتـرية    ويـسرِّ  ،، وأن يناقش خطط املشاريع    والدروس املستخلصة  اجليدة   مارساتامل

وتنـسيقها،  العمـل   ة الرفيعة املستوى لتعزيز ممارسات      اجلهود اليت تبذهلا اللجنة اإلداري    
تخطيط وتعزيز االتساق وسبل التعاون الفعال يف جمال      نظم ال هبدف حتسني عمليات تطبيق     

 . على نطاق منظومة األمم املتحدة بكاملهاهااستخدام

 تخطيط الاملفاوضات مع موردي نظم   )ج(  

تتجاوز يها املوردون بقدرة على التفاوض      تخطيط سوق يستأثر ف   السوق نظم   يالحظ أن     -١١٨
ومبجرد أن تبدأ منظمات يف     . بالنسبة إىل الزبائن  قدرة العمالء يف هذا الصدد      غري متناسبة   بصورة  

النظر إىل كافـة     عليها أن تنتقل إىل موّرد آخر، ب       ، يصبح من الصعب جداً    لتخطيطلتطبيق نظام   
 ويشكل القطاع العام سـوقاً . لك املتعلقة بالتدريب، مبا فيها ت تكون قد سخرهتا   االستثمارات اليت 

منظومـة األمـم    وفق مؤسسات   ، لكنهم قد ال يكّيفون هذه النظم        تخطيطال ملوردي نظم    ةكبري
وهلذا، ينبغي للمنظمـات  .  بينهااحتياجات مشتركة حتدد هذه املؤسسات    املتحدة، ال سيما إذا مل      

، حبيث يصبح   تخطيطالموردي نظم   ة والتفاوض مع    الحتياجات املشترك ز تعاوهنا لتحديد ا   أن تعزّ 
 .بإمكان املنتجات العادية هلذه النظم تلبية االحتياجات احملددة، حيثما أمكن

. نةتخطيط مهمة معقدة، تتطلب معارف ومهارات معيّ      الوالتفاوض مع موردي نظم       -١١٩
يص الربجميـة    مقابـل تـرخ     خمتلفاً سعراًتدفع   كل منظمة     أن فيما خيص التراخيص  يالحظ  و

تتجـاوز   يف املائة، يف حـني قـد ال          ٨٠وقد حتصل منظمات على ختفيض بنسبة       . نفسها
ويـرتع  .  يف املائة  ٣٠ نسبة   مؤخراًإال  النظام  مل تطبق   حتصل املنظمات اليت    التخفيض الذي   

أن النموذج  حجتهم يف ذلك    من أجل زيادة إيراداهتم،     " فرِّق تُسد "املوردون إىل استراتيجية    
لكن لو كانت األمم املتحـدة تتحـدث        . ختلف لعمل كل منظمة يتطلب معاملة خمتلفة      امل

 .ن مع هيئة واحدةياملوردبصوت واحد لكان تفاوض 

ويرمي مشروع ترانسنت لربنامج األغذية العاملي إىل مـساعدة املنظمـات علـى               -١٢٠
 عـن   وفـضالً . التفاوض مع شركة ساب، بالتعاون مع املركز الدويل للحساب اإللكتروين         

أوراكـل  لـنظم    ةاالستشاريبني اجملموعة   ركني يف االجتماع املشترك     اذلك، أثار عدة مش   
أن يساعد املركز الـدويل     تتمثل يف   فكرة  االهتمامات املشتركة املعنية بنظم ساب      جمموعة  و

. تخطيطالأسعار العقود مع موردي نظم      بشأن  للحساب اإللكتروين املنظمات على التفاوض      
م املركز الدويل، ورقة لتحفيز النقاش حول ما إذا كان ينبغي التحـرك يف             الصدد قدّ  ويف هذا 

ويف هذه الورقة، التمس املركز الـدويل مـن جلنـة إدارتـه بعـض       . )٤٥(هذا االجتاه أم ال   
 :التوضيحات بشأن طريقة تناول هذا املوضوع وقدم ثالث إمكانيات هي

__________ 

لعقود وإدارهتا، اليت قدمت يف الدورة التاسعة والثمانني         بشأن التفاوض حول ا    ICC MC89/4.2انظر الوثيقة    )٤٥(
  .٢٠١٢أبريل /للجنة إدارة املركز الدويل للحساب اإللكتروين يف نيسان
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، أي أن تضطلع كـل      ئاًيفعل شي أن  بإمكان املركز الدويل    ليس  : ١اخليار    )أ(  
 منظمة بعملية التفاوض اخلاصة هبا؛

العقـود  بـشأن   بإمكان املركز الدويل أن يوفر خدمة التفاوض        : ٢اخليار    )ب(  
 ؛للعمالءوإدارهتا كخدمة موجهة 

 تعاقدي إلزامـي  إطار   من   بإمكان املركز الدويل أن يكون جزءاً     : ٣اخليار    )ج(  
منظومة األمم املتحدة حتديد قائمة باملوردين الذين       ملؤسسات   وميكن   - ملنظومة األمم املتحدة  

وميكن للمركـز الـدويل أن      . كمجموعةإال  تفاوض معهم على العقود     ت أن ال ستتفق على   
 .يرغبون يف ذلكعمالؤه مورد أو أكثر إذا كان إزاء ميسك بزمام املبادرة 

مدير يرأسه  ينبغي أن جديداًكالً هي ٣ و ٢وحسب املركز الدويل، سيتطلب اخلياران        -١٢١
الشركاء كجزء من املـشاريع،     من  حصة كبرية من التكاليف     على أن ُتسترد    ،  ١-مدبرتبة  

، املتكبدةالتكاليف  فوائد تفوق قيمتها    هذا املستوى   االستعانة مبوظف من    قق  حتعلى أمل أن    و
عضاء جلنـة اإلدارة    وأعرب أ . مفاوضات ناجحة املتأتية من   نافع  املوفورات و وذلك بفضل ال  

وطلبوا أن يواصل املركز الـدويل      . املركز الدويل خدمة يف هذا الصدد     اهتمامهم بتقدمي   عن  
.  ميكن ترمجته إىل خدمـة     العمل بشأن هذا املوضوع لكي يقدم يف االجتماع املقبل مفهوماً         

ح ممثلوها   أن رئيس شبكة املشتريات يعمل مع منظمة العمل الدولية، اليت اقتر            أيضاً واوالحظ
 .تسهيل االتصاالت األولية إذا اقتضى األمر ذلك

ومن املهم اإلشارة إىل ضرورة تقاسم املعلومات املتعلقة باالتفاقات الطويلة األمد من             -١٢٢
ـ      يرد فيها ذكر    السوق العاملية لألمم املتحدة، اليت ال       بوابة  خالل   نظم أي عقـود متعلقـة ب

ومل ُتدرج عقـود    . االستشاريةاخلدمات  بعض  بشأن  مة  تخطيط باستثناء بعض العقود املرب    ال
 .تخطيط يف السوق العاملية لألمم املتحدةنظم ال

التابعـة جمللـس    ينبغي للجنة اإلدارية الرفيعة املـستوى       وحسب رأي املفتشني،      -١٢٣
 أن تنشئ فرقة عمل الستعراض الفرص املتاحة على نطـاق منظومـة             الرؤساء التنفيذيني 

وحتسني املوقع التفاوضي ملؤسـسات     تخطيط  نظم ال من أجل التعاون بشأن     األمم املتحدة   
 .تخطيطالموردي نظم إزاء منظومة األمم املتحدة 

 االستدامة  -باء  

 جديدة مـن     وتصدر كل أربع أو مخس سنوات نسخ       تتطور التكنولوجيا باستمرار،    -١٢٤
تعزيـز نظامهـا اخلـاص      لة  فرصعند ترقية الربجمية    وتتاح للمنظمات   . برجمية ختطيط املوارد  

جديدة من أجل تلبية احتياجاهتا املتغرية املتعلقـة        تشغيلية  تخطيط واعتماد مسات ووظائف     الب
تدعم النسخ األحدث لربجمية النظام معظم املنتجـات اجلديـدة للـشركات            و. بسري العمل 

م وتعمـي  ،األخرى، مما يسمح للمنظمات بتطوير نظامها، واستخدام تكنولوجيات جديـدة         
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نظمها اخلاصـة  ترقية قدرة املنظمات على تتوقف و. تطبيقات جديدة بشكل أسهلاستخدام  
أقـرب إىل   وكلما كان النظام    .  على مدى التكييف الذي خضعت له هذه النظم        طتخطيالب

 .أسهل وأقل تكلفةترقيته  تكانالنسخة األصلية غري املكيفة 

قائمة  ةاستحداث وحدات برجمي  يط  تخطنظم ال يف قطاع   احلديثة  وتشمل االجتاهات     -١٢٥
معـززة  تشغيلية  متكن من دمج النظم، ووظائف       )٤٦(سحابية، وبرجميات وسيطة  على خدمة   

وقد طبق صندوق   .  عن تطبيقات حممولة لتخطيط املوارد     ، فضالً لدعم التحليل واختاذ القرار   
طلبات املوافقة على ة بتلك املتعلق، مبا فيها  الربجمية  حممولة لبعض الوحدات   النقد الدويل نسخاً  

وينظر البنك الدويل يف إمكانية زيادة استخدام       . ، وتقارير النفقات، وأدوات السفر    اتاإلجاز
 .التطبيقات احملمولة يف جمال املعامالت

على نطـاق   أصالً   خدماهتم السحابية، املستخدمة     تخطيط حالياً الويطور موردو نظم      -١٢٦
 عن ذلك، تـبني     وفضالً.  املؤسسات الصغرية واملتوسطة   واسع يف القطاع اخلاص، ال سيما يف      

ماِكرتي أند كومباين، باالستناد إىل دراسة استقصائية أجراها املركز الدويل للحـساب  ملؤسسة  
 وخلصت إىل أنه ينبغـي للمركـز        ؛ على اخلدمات السحابية    كبرياً اإللكتروين، أن هناك طلباً   
ويقدم خدمات سحابية خاصة ملنظمات     دراً ما تتكرر،    الساحنة، اليت نا  الدويل أن يغتنم الفرصة     

، بتكلفة أقل مـن تكلفـة       تعميمها يسهل   وتوفر األدوات السحابية حلوالً   . )٤٧(األمم املتحدة 
تكاليف االستضافة وتسمح للمستخدمني بدفع مثن      وهي تتيح ختفيض    . ياًاخلدمات املقدمة داخل  
 مرنة وقابلة للقياس ميكن تكييفها بسرعة مع        وتوفر هذه األدوات حلوالً   . ما حيتاجون إليه فقط   

، مبا فيها احللـول الـسحابية       من جانب جهة أخرى   ستضافة  االلكن حلول   . )٤٨(منو األعمال 
 .سرية البيانات احلساسةبسبب مسألة ، قد تثري خماوف لدى بعض املنظمات )٤٩(املتاحة للعموم

لتوفري مجيع الوظائف اليت حتتـاج      وال يبدو أن الربجميات اخلدمية متطورة مبا يكفي           -١٢٧
 أنسب للمنظمات الصغرية ذات     فهي تشكل يف أغلب األحيان حالً     . إليها املنظمات الكبرية  

 الستكمال وظائف نظام    احتياجات وموارد حمدودة، على الرغم من إمكانية استخدامها أيضاً        
 ةالربجميوحدات  ه ال هذفعل صندوق النقد الدويل، مع مراعاة صعوبة إدماج         ي، مثلما   تخطيطال

 .يف أغلب األحيان
__________ 

تسمح الربجميات الوسيطة ملكونات التطبيق بالتواصل من خالل رسائل موحدة، مما يسهل الـربط بـني                " )٤٦(
 أكثر فأكثر؛ ويف الواقع، ميكن للربجميـات         وميسراً ونتيجة لذلك، يصبح دمج تطبيقات متنوعة مرناً      . النظم

مـاِكرتي أنـد   مؤسـسة  ، انظـر  "خارجهاأو شركة  الل داخل   تشّغسواء كانت   الوسيطة دمج تطبيقات    
  ).٢٠٠٠مايو /أيار(، A second wind for ERP”, McKinsey Quarterly“كومباين، 

 ،٢٠١١مـايو  /أيار ٩، ”Strategic assessment of UNICC: Final report“ماِكرتي أند كومباين، مؤسسة انظر  )٤٧(
  .١٧. ص

ــر  )٤٨( ــات، انظ ــن املعلوم ــد م  www.sap.com/solutions/technology/cloud/overview/index.epxللمزي
  .www.oracle.com/us/solutions/cloud/overview/index.htmlو

ومـن جهـة    . لخدمة عرب اإلنترنـت   اجلمهور من مورِّد ل   لعموم  بشكل عام، ُتتاح احللول السحابية العامة        )٤٩(
  .أخرى، ال ُتشغَّل خدمة سحابية خاصة إال لصاحل منظمة واحدة
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وتتناول شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة جمللس الرؤساء التنفيذييـن           -١٢٨
موضوع احلوسبة السحابية من منظور تقين، لكن ال بد لألمم املتحدة من سياسـة شـاملة،          

ض املنظمات، مثل صندوق    وإذا كانت بع  . تغطي اجلوانب القانونية، بشأن احلوسبة السحابية     
من ستضافة  االتشبه أي حل من حلول      املتاحة للعموم   النقد الدويل، ترى أن احللول السحابية       

ة وخماوف بـشأن سـرية      خماوف أمني تساورها  منظمات أخرى   فثمة   .جانب جهات أخرى  
 مثل  ومبا أن بعض كيانات األمم املتحدة،     . التجاريةيتصل باخلدمات السحابية     االبيانات فيم 

 يف اعتماد حلول سحابية   بالفعل  تنظر  قد بدأت   برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية،      
، فينبغي ملنظومة األمم املتحدة أال تفّوت الفرصة لتحديد هنج مشترك بـشأن             متاحة للعموم 

 .السحابيةاخلدمات 

تطور برجمية  :  يلي تخطيط ما نظم ال وعادة ما تشمل العوامل الشائعة اليت حترك تطور           -١٢٩
، العمـل معززة لتلبية االحتياجات املتغرية يف جمـال        تشغيلية  ، وإتاحة وظائف    ختطيط املوارد 

ستدامة تكفل ا أي خطة   املشمولة باالستعراض   ومل تضع معظم املنظمات     . وخفض التكاليف 
متداخلـة مـع   نظم التخطـيط  لكن العديد منها أشار إىل أن استراتيجيات  . تخطيطالنظام  
وأكد املفتشان .  وإىل أنه ينبغي املواءمة بينهماملعلومات واالتصاالتااتيجيات تكنولوجيا  استر

تخطيط مواءمة دقيقة مع استراتيجيات املنظمات املتوسطة       نظم ال ضرورة مواءمة استراتيجيات    
 من تقرير وحـدة التفتـيش       ٧األجل والطويلة األجل، مشريين يف هذا الصدد إىل التوصية          

أنه ينبغـي   "ملتعلق بعملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت جاء فيها          املشتركة ا 
منظومة األمم املتحدة التأكد من أن اسـتراتيجياهتم املتعلقـة          ملؤسسات  للرؤساء التنفيذيني   

بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متوائمة تواءماً دقيقاً مع اخلطط االستراتيجية املتوسـطة           
طويلة األجل أو اخلطط املناظرة بغية ضمان أن تـدعم تكنولوجيـا املعلومـات              األجل وال 

ومن أجل  . )٥٠("واالتصاالت وتساند االحتياجات والواليات املتعلقة بأنشطة العمل األخرى       
تخطيط وتعزيزها بنجاح، ينبغي للمنظمات وضع خطط لالستدامة من أجـل  التعهد نظم   

طها االستراتيجية املتوسطة األجل والطويلـة      ضمان مواءمة نظامها بشكل دقيق مع خط      
 .وتطور التكنولوجياالعمل األجل، وإمكانية تكييفه مع تطور احتياجات 

 :وُيتوقّع من تنفيذ التوصية التالية تعزيز الفعالية  -١٣٠

 ٤التوصية 

ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذييـن، أن يوجـه اللجنـة      
مـشتركة  سياسة عامـة    لرفيعة املستوى جمللس الرؤساء التنفيذييـن إىل وضع        اإلدارية ا 

  .٢٠١٤ملنظومة األمم املتحدة بشأن احللول السحابية، قبل هناية عام 
__________ 

انظر وحدة التفتيش املشتركة، عملية إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات التابعة ملنظومـة               )٥٠(
  ).JIU/REP/2011/9(األمم املتحدة 
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  املرفق األول

اء ذات الصلة من التقارير السابقة لوحـدة التفتـيش          ملخص لألجز     
  التخطيط نظماملشتركة بشأن 

يف املنظمـات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدةنظام مشترك لكشوف املرتبـات      
(JIU/REP/2005/04) 

  
الحظ املفتشون أن معظم املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وضعت نظمهـا  

ياًداخلطُّورت  ت  تطبيقاتراوح بني   اخلاصة للمعلومات اإلدارية، على أساس حلول شىت ت       
ـ  مقتناة من  لتخطيط املوارد    منتجات جتارية و وبيبلـسوفت سـاب، (ركات خمتلفـة     ش
)Peoplesoft( يف مراحل خمتلفة منكانت   النظم   لوحظ أن  عن ذلك،    فضالًو. )، وأوراكل

، حيث كان بعضها حديث التطبيق بينما كانت نظم أخرى أقدمية املعلومات حيث التهيئة 
تويف معرض اإلشارة إىل أن االستثمارات يف نظـم املعلومـا           .وكان ال بد من تغيريها    

 بليـون دوالر١اإلدارية يف مجيع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة جتاوزت وحدها           
من دوالرات الواليات املتحدة خالل السنوات العشر املاضية، وبالنظر إىل املوارد الكبرية
الالزمة باستمرار لتشغيل هذه النظم وتعهدها ودعمها، أكد املفتشون ضرورة اإلسـراع

اليت أعدهتا،  راتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة باملنظومة بكاملها      بتنفيذ است 
لجنة اإلدارية الرفيعةفرقة العمل املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووافقت عليها ال   

  .ال سيما تنفيذ التطبيقات الربجمية املشتركةاملستوى، 
ملرتبات كمشروع جتـرييب أويلوف ا وأوصى املفتشون بوضع نظام مشترك لكش       
 منظومـة األمـميفمشترك وكخطوة أوىل يف اجتاه نظام مشترك لتخطيط املوارد          لتطبيق  

 نظاماً خمتلفاً لتجهيز كشوف املرتبات١٧والحظ املفتشون أن هناك حنو . املتحدة بكاملها
 نظـامقيد التشغيل على نطاق منظومة األمم املتحدة، وأن هذه النظم ُوضعت كجزء من            

روقد تطورت نظم كل منظمة على حنو مستقل مع مرو         . املعلومات اإلدارية لكل منظمة   
 إىل تفسريات خمتلفة للقواعد واألنظمة املشتركة،اًستناداالسنوات باتباع هنج غري منسق،      

ة إدار ، جمتمعـة ودون مـربر،      عقـدت  املتطلبات اليت ة من   متشابكمما أدى إىل جمموعة     
  .ديثهاكشوف املرتبات وحت

واقترح املفتشون األخذ بنهج تدرجيي لتطبيق نظام مشترك لكشوف املرتبات، يبدأ  
الـنظملكل جمموعة من    " قيادية" مؤسسات   فض عدد نظم كشوف املرتبات، وحتديد     خب
، إضافة إىل كيانات))IMIS (نظام املعلومات اإلدارية املتكامل   ( األخرى   دة أو النظم  ّراملُو
 مثل املركز الدويل للحساب اإللكتروين التابع لألمم املتحدة، الـيتخدمات املشتركة، لل
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ميكنها تقدمي خدمات كشوف املرتبات إىل املنظمات العميلة مقابل رسم على اخلدمـة أو
قادراً على حتقيق من الناحية التقنية و    وقد اعُترب هذا املقترح عملياً    . أسس مالية أخرى  وفق  

والحظ املفتـشون. ون دوالر على مدى عشر سنوات      ملي ١٠٠وفورات إمجالية تفوق    
 أن العمل قد بدأ بالفعل يف هذا الصدد يف سياق شـبكة تكنولوجيـا املعلومـاتأيضاً

اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، وأن بعض/واالتصاالت التابعة جمللس الرؤساء التنفيذييـن    
القبيل لتجهيـز كـشوفاملنظمات أعربت عن اهتمامها باستخدام حل مشترك من هذا       

وأوصى املفتشون بإقامة هيكل إدارة قوي مشترك بني املنظمات لتنسيق ومراقبة. املرتبات
إنشاء نظام مشترك لكشوف املرتبات وتطبيقه، مؤكدين األمهية احلامسة الـيت تكتـسيها

  .القيادة القوية للوصول باملشروع إىل نتيجة ناجحة
  

 واالتصاالت يف املنظمات التابعة ملنظومـة األمـمماتاملعلوعملية إدارة تكنولوجيا    
 (JIU/REP/2011/9)املتحدة 

 لُألطـر واملمارسـات والعمليـات املختلفـة إلدارة مقاَرناً أجرى املفتشان حتليالً    
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف شىت املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة هبـدف

ليـة إدارة تكنولوجيـادروس املستفادة ومن مث النـهوض بفعا      لحتديد أفضل املمارسات وا   
إجياد يف أن النتائج واالستنتاجات الرئيسية اليت توصال إليها       تتمثل  و .املعلومات واالتصاالت 

جلنـة إلدارة) أ: ( ما يلـي   أمر يتطلب دارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     إطار فعال إل  
ؤدي عملها بصورة جيدة وتقودها اإلدارة التنفيذية قيادةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ت   

يف منصب رفيـعمن هذا القبيل  املعلومات أو شخص  مسؤول أول عن موظفي   ) ب(قوية؛  
وضع استراتيجية مؤسسية كاملة بشأن تكنولوجيـا) ج(املستوى يتوىل املسؤوليات العامة؛     

آليـة) د(عمل املنظمات؛   ويات  حتياجات وأول املعلومات واالتصاالت تكون متوائمة مع ا     
آليـات) ه(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛    ذات أساس مكني لرصد تنفيذ استراتيجية       

قوية لتتّبع تكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات وإجـراء استعراضـات
 القـراراتاختاذاالستثمارات الكبرية يف جمال هذه التكنولوجيا بغية تيسري         بعد تنفيذ   الحقة  

  . فعالية التكاليف واملساءلة والشفافيةضماناالستراتيجية و
وأوصى املفتشان بتقدمي االستراتيجيات املؤسسية املتعلقة بتكنولوجيـا املعلومـات  

 األمني العام لألمـمة لتحيط هبا علماً وتدعمها، وبتويل     واالتصاالت إىل اهليئات التشريعي   
شبكة تكنولوجيا املعلوماتعمل  ترشيد  ،  الرؤساء التنفيذيني جملس  املتحدة، بصفته رئيس    

واالتصاالت التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني عن طريق حتديد القضايا املشتركة يف جمـال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتركيز عليها، وتقدمي توجيهات واضحة إىل الشبكة

 .مات التابعة ملنظومة األمم املتحدةمن أجل حتسني التعاون والتنسيق بني املنظ
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استعراض خدمات استضافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات منظومـة
 (JIU/REP/2008/5)األمم املتحدة 

 الستضافة تكنولوجيا املعلوماتالرئيسة التقرير دراسة مقارنة بشأن اخلدمات       يتضمن  
 األمم املتحدة وحيدد أفضل املمارسات اليتمؤسسات منظومة واالتصاالت، اليت تستخدمها    

تسمح بتخفيض التكاليف وحتسني إدارة البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت
طلب  يف سياق  نظومة األمم املتحدة  مؤسسات م والعوامل الرئيسية اليت تنظر إليها      . وعملياهتا

 املرونة يف إدارةوتعزيز التكلفة؛    الفعالية من حيث   تعزيز: ارجية هي اخلستضافة  الخدمات ا 
مناصـب قلة اخلربة الداخلية يف جمال أعمال حمددة؛ وصعوبات استحداث          تدارك  املوارد؛ و 
 املقابل تشمل العوامـلويف. وتعزيز موثوقية اخلدمات  وتعزيز شبكة البىن التحتية؛     إضافية؛  

:افة اخلارجية ما يلـي  اللجوء إىل خدمات االستضحتول دون منظمات كعوامل   أوردهتااليت  
قلة املرونة يف إدارة املوارد يف حالة استضافتها خارجياً؛ وقلة الفعالية من حيـث التكلفـة؛
وصعوبة ميزنة نفقات اخلدمات اخلارجية؛ وعدم الكفاءة يف توريـد اخلـدمات؛ ونوعيـة

 االختـصاص؛ والشواغل القانونية املتمثلة يف فقدان ميزة احلصانة من         املوثوقة اخلدمات غري 
  .احمللي نتيجة االستضافة اخلارجية اليت ميكن أن تؤدي إىل فقدان حمتمل لسرية البيانات

وتتمثل املنافع األساسية خلدمات استضافة تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت يف  
 ومن مث يرى املفتشان أن اختيار ترتيب استضافة مناسب ينبغي أن يقوم؛وفورات التكاليف 

يـاخدمة تكنولوج / للتكاليف واملنافع يشمل احتياجات العمل ومدى أمهية نظام        على حتليل 
عملية اختاذ القرار فيمـا يتـصل/ االستراتيجية الترتيبات اإلدارية املعلومات واالتصاالت، و  

ومن أجل تيسري حتليل تكـاليف ومنـافع خـدمات.  املعلومات واالتصاالت  بتكنولوجيا
منظومـة األمـمملؤسـسات  ت، ينبغي للرؤساء التنفيذيني تكنولوجيا املعلومات واالتصاال 

املتحدة أن يعملوا مع اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى من أجل حتديد أسلوب متسق لتسجيل
 عن ذلك، أوصـى املفتـشانوفضالً. تكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   /نفقات

لـدىستضافة اخلارجية، وخباصة     األمم املتحدة ببحث إمكانية حلول اال      مؤسسات منظومة 
، وذلك توخيـاً لالسـتفادة مـناملركز الدويل للحساب اإللكتروين التابع لألمم املتحدة      

 من املمكنهاالستضافة اخلارجية من حيث وفورات احلجم، وحبث اعتبارات السالمة مبا أن          
األمم املتحدةمركز  من املعلوم أن    و. وضع نظم االستضافة اخلارجية يف أماكن خارجية آمنة       

الدويل للحساب اإللكتروين هو مؤسسة مشتركة بني الوكاالت لتقدمي خـدمات جتهيـز
  . األمم املتحدة وغريها من املستخدمنيملؤسسات منظومةالبيانات اإللكترونية 

مراكز اخلـدمات يف اخلـارج النقل إىل اخلارج يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة       
(JIU/REP/2009/06)    

دمات إىل اخلارجاخلنقل   من املنظمات تنظر يف      متزايدة حظ املفتشان أن أعداداً   ال  
ـ    . دمات اإلدارية من أجل ختفيض تكاليف اخل     تخطـيط العامـلالم  وقد كان تطبيق نظ

ن إنـشاءوأكد املفتـشان أ    . إىل اخلارج  االرئيسي الذي مكّن املنظمات من نقل عملياهت      
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 آثار بالغـة علـى هياكـلسايت استراتيجي له  سيا قرار    هو مراكز خدمات يف اخلارج   
استعراض يف جمالس اإلدارة وأن تقره هـذهيكون موضع   ، وبالتايل، ينبغي أن     اتاملنظم
منـافع تكـاليف و  لإىل اخلارج على حتليل     األنشطة  نقل  وينبغي أن تقوم سياسة     . اجملالس

ى حنو يتماشـى مـع عل وضع وأن ت  ،اخليارات البديلة املتاحة لالستعانة مبصادر اخلدمات     
فيما ُيتوقع حتقيقهبالنظر  هذه السياسة تكتفيوينبغي أال . لمنظمات العامة لاتاالستراتيجي

من قبيـل  املخاطر،  إدارة  يف ضرورات    يضاًمن خفض للتكاليف وحتسني للخدمات، بل أ      
مات يفجناح مراكز اخلد  أوجه  /إجنازاتوفيما يتعلق ب  . املخاطر املالية والتشغيلية والتنظيمية   

اخلارج، الحظ املفتشان أنه ال تتوفر حىت اآلن أي تقارير لتحليل وإثبات مـدى حتقـق
جودة اخلدمات، وال توجـدحتسني  اهلدفني املنشودين ومها حتقيق وفورات يف التكاليف و       

ويف غيـاب. وآليات رصد منشأة لقياس التقدم واإلبالغ عنـه      معتمدة   أي منهجية    أيضاً
 من نقل األنشطة إىل اخلارج، أيحظ املفتشان أن اإلجنازين املتوقعني    بالغ، ال الرصد واإل 

   .ن موضع شكاليف وحتسني نوعية اخلدمات، يظالحتقيق وفورات التك
اختـذهتاإىل اخلارج اليت    األنشطة  نقل  مبادرات   إنواختتم املفتشان التقرير بالقول       

متقطعـة وجمـزأة وغـري مبادرات   األمم املتحدة كانت، حىت اآلن،     مؤسسات منظومة 
 حيـث حتقيقها من  ق أقصى قدر من املكاسب اليت ُيمكن      مترابطة، وإن هذا النهج ال حيق     

وأوصـى .إىل اخلارج املشتركة بني الوكاالت    األنشطة  نقل  الفعالية عن طريق مبادرات     
املفتشان جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة أن يسارع، عن طريق اللجنة

إلدارية الرفيعة املستوى، إىل النظر يف إنشاء مراكز خدمات مشتركة بني الوكاالت وأنا
إىل اخلارج، بغية حتقيق مزيد مـناألنشطة  لنقل  مشتركة  /يشرع يف وضع سياسة موحدة    

   .الفعالية من خالل عملية مشتركة الختاذ القرارات وتطوير املشاريع
 للمعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام       جاهزية مؤسسات منظومة األمم املتحدة      

(JIU/REP/2010/6)    
أوضح املفتش أن عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام تتطلـب  

، هبدف التأكد من مدى)املوروثة(حتليالً خاصاً للثغرات يف مجيع نظم املعلومات القائمة         
،ة على االستحقاق، والتواصل مع النظم األخـرى       قدرهتا على دعم إنتاج حسابات قائم     

  .فعالةبصورة منية وضمان املتطلبات األ
 أو أن احلالية لتخطيط املـوارد    وقد تعّين على معظم املنظمات أن ُتحدِّث نظمها         

مثل نظام املعلومات اإلدارية املتكامل الـذي( بنظم أخرى    وروثةتستعيض عن نظمها امل   
من أجل حتقيق بيئة ممتثلة للمعايري احملاسـبية الدوليـة،) IMIS - تستخدمه األمم املتحدة  

يشمل تقدمي الدعم املناسب للحسابات القائمة على االسـتحقاق، وإدارة األصـول، مبا
منظمة الصحةت كربى ال مركزية مثل      وهلذا السبب، قررت منظما   . والعمليات امليدانية 

ري احملاسبية الدوليـة أن تربط تنفيذ املعايملتحدة، واألمم ا العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة   
وأشار املفتش إىل أن ربط مشاريع املعـايري احملاسـبية. مبشاريعها املتعلقة بنظم التخطيط   
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 اليت تشارك فيهـا املكاتـب امليدانيـةنظم التخطيط الدولية باملشاريع اجلديدة الكربى ل    
 ُتضاف إىل عدم التـيقن مـن هام ة، يثري خطر وقوع حاالت تأخر     الالمركزياملكاتب  و

أمـا. نظـم التخطـيط   اجلداول الزمنية، ألن تنفيذها مشروط بالتمويل وبإدارة مشاريع         
البديل، وهو االحتفاظ بالنظم املوروثة أو حتديثها، فقد يؤدي إىل نظم ال متتثل إال جزئيـاً     

 مما قد يزيد مـنيدوي،التدخل  ال اتللمعايري احملاسبية الدولية وتعتمد بشدة على إجراء      
 خطر أنمنو .إعداد البيانات املالية  ة، واملستخدمة يف     البيانات احملصل  انعدام الدقة يف  خطر  
 يف املائة من املنظمات٩١ ، أجرى ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران . البيانات ناقصة تلك  تكون  

  .تقييمات للتغيريات الالزم إدخاهلا على نظمها اخلاصة باملعلومات
يكـن  أخرى واجهتها بعض املنظمات اليت هلا حضور ميداين واليت مل           حتديات وطرأت  

كان ال بد هلا مـن جتهيـز، ف  على املستوى امليداين   نظم التخطيط لديها البىن التحتية املناسبة ل    
تش أيضاً التحـدياتوالحظ املف . بيانات احملاسبة يدوياً بغية االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية       

البيانات املنقولةتكون  ، وضمان أن    مراقبة جودة البيانات املوروثة املوجودة حالياً     /ةاملرتبطة بتنقي 
    .النسق الصحيحة ودقيقة ومعدَّة وفق  صاحلظام جديد لتخطيط املواردإىل ن

 )JIU/REP/2011/5 (أطر املساءلة يف منظومة األمم املتحدة

سلطة ووضوحهما واتساقهماأكد املفتش ضرورة تالؤم التسلسل القيادي وتفويض ال         
والحظ يف هذا الصدد أن منظمـة الـصحة . القائمة لتخطيط املوارد   وإدراجهما يف النظم  

  .ها اخلاص بتخطيط املواردالعاملية دجمت آلياهتا املتعلقة بتفويض السلطة دجماً تاماً يف نظام
  )JIU/REP/2010/2 (استعراض ترتيبات السفر يف منظومة األمم املتحدة

منظومة األمم املتحدة بالتأكد مـناء التنفيذيني ملؤسسات    أوصى املفتشان الرؤس    
فعالً، لتنقـيح وحتـديثقد حصل   ذلك  تاحة، إن مل يكـن     استغالل مجيع اخليارات امل   

  .ا اخلاصة بتخطيط املواردالسفر يف نظمهالربجمية اخلاصة بوحدات ال
 )JIU/REP/2011/1( استعراض اخلدمة الطبية يف منظومة األمم املتحدة

 السجالت الطبيـةيانات اعتمدت برامج خمتلفة حلفظ    الك/الحظ املفتش أن املنظمات     
ــامج  ــاً، مبــا يف ذلــك برن ــامج، يف مقــر األمــم املتحــدةEarthMedإلكتروني  وبرن

CHIMED/Préventielوشبكة جـامسني  ، يف منظمة الصحة العاملية Jasmine Webيف مكتـب 
وبينما أشار املفتش إىل أنه يبدو من األمثل اعتماد برنامج واحـد يف. نيفاألمم املتحدة يف ج   

اإللكترونيـة حلفـظ نـصات املكل مكان، سلم بأنه ينبغي احترام ما ختتاره منظمة ما من            
بيد أنه أوضح ضرورة أن متكِّن هذه املنصات بقدر اإلمكان من التوافـق يف. السجالت

، مـعبنظم ختطيط املوارد   على التواصل البيين     ة أيضاً كل أحناء املنظومة، وأن تكون قادر     
 .كفالة محاية املعلومات الطبية السرية
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  املرفق الثاين

  مة األمم املتحدةوتخطيط واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف مؤسسات منظتطبيق نظم الحالة     
 اجلدول الزمين للتنفيذ نظام التخطيط اجملاالت اليت يعاجلها 

 املنظمة

ــام  نظــ
 االستضافة  التخطيط 

ــداد  ــسلة اإلم  /سل
 املوارد البشرية الشؤون املالية اللوجستيات /املشتريات

خـدمات الـدعم   
 املركزية

ــربامج  إدارة الـ
 واملشاريع 

ــدء  ــام ب ع
 التخطيط 

عام شـراء   
 الرباجميات 

بدء التـشغيل   
 األويل 

ــ ــة ترقي ة الربجمي
 )ترقيات الربجمية(

املعايري احملاسـبية
الدولية للقطـاع

 العام

اعة
لزر
 وا
ذية
ألغ
دة ل

ملتح
م ا
ألم
مة ا

منظ
 )

فاو
ال

( 

ــام  نظــ
  )٥١(أوراكل

  إدارة املوردين  • داخلية
  املشتريات  •
مكيـف  (السفر    •

 )حسب الطلب

  إدارة النقد واخلزينة  •
  احملاسبة املالية  •
 /امليزانية املاليـة    •

 اإلدارة املالية

  كشف املرتبات  •
  ملنظمةإدارة ا  •
 -ميزنة الوظائف ومراقبتها      •

  إدارة الوظائف 
  إدارة الوقت  •
  تنمية قدرات املوظفني  •
  التوظيف  •
 إدارة األداء  •

ــز   • ــذ مرك تنفي
خدمات مشتركة  

ــام   ٢٠٠٨يف ع
ــل إىل ( النقــ

، بفضل  )اخلارج
 نظام التخطيط 

يتبع الربنـامج     •
ــة  منهجيــ

Prince2TM 

ـام : ١٩٩٩ ١٩٩٦ ١٩٩٥ نظـ
ال أوراكل فايننش 

(Oracle 

Financials)  
الوحدة : ٢٠٠٧

الربجمية اخلاصـة   
 باملوارد البشرية

ترقية يف األعـوام    
 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢

 ومــن ٢٠٠٨و
املتوقّع إجراء ترقية   
مقبلة يف تـشرين    

ــاين ــوفمرب /الث ن
٢٠١٢  

متوقّعة حبلول عـام
ــع أول٢٠١٣  م

بيان مايل مطـابق
للمعايري من أجـل

 ٢٠١٤السنة املالية 

الد
الة 
وك
ال

رية
الذ

قة 
لطا
ية ل
ول

 

املركز الدويل    نظام أوراكل 
ــساب  للحـ

 اإللكتروين

  إدارة املوردين  •
مشتريات الـسلع     •

  واخلدمات
التوريد والشحن    •

  والنقل والتخزين
 إدارة املعدات  •

  إدارة النقد واخلزينة  •
حماسبة التكاليف    •

  واحملاسبة اإلدارية
  احملاسبة املالية  •
ــة  •  /إدارة امليزاني

  دارة املاليةاإل
ــول   • إدارة األص

 الثابتة 

  كشف املرتبات  •
  إدارة املنظمة  •
ميزنة الوظائف ومراقبتها     •

   إدارة الوظائف -
 إدارة الوقت  •

إدارة املـؤمترات    •
  واألنشطة

 دارة السفر إ  •

اإلدارة القائمة    •
  على النتائج

إدارة املشاريع    •
  والربامج

 حماسبة املشاريع   •
ج ميزنة الـربام    •

ــشاريع  واملـ
 وتقييمها

ـيط    بدء التخط
للمرحلة األوىل  

  ٢٠٠٧يف عام 

مل يكتمل بعـد     ٢٠١١ ٢٠٠٩
ــذ األويل  التنفيـ
جلميع الوحدات  

 الربجمية

٢٠١١ 

__________ 

 .Oracle E-Business Suiteو Oracle Financials ييشمل ذلك نظام )٥١(
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 اجلدول الزمين للتنفيذ نظام التخطيط اجملاالت اليت يعاجلها 

 املنظمة

ــام  نظــ
 االستضافة  التخطيط 

ــداد  ــسلة اإلم  /سل
 املوارد البشرية الشؤون املالية اللوجستيات /املشتريات

خـدمات الـدعم   
 املركزية

ــربامج  إدارة الـ
 واملشاريع 

ــدء  ــام ب ع
 التخطيط 

عام شـراء   
 الرباجميات 

بدء التـشغيل   
 األويل 

ــ ــة ترقي ة الربجمي
 )ترقيات الربجمية(

املعايري احملاسـبية
الدولية للقطـاع

 العام

ويل
الد

دين 
ن امل

طريا
ة ال
ظم
من

  

نظام أغريسو  
)Agresso(  

  إدارة املوردين   • داخلية
طلبات التوريـد     •

وأوامر الـشراء   
  والسلع

 املـذكرات جتهيز    •
 آلياً

  إدارة النقد واخلزينة  •
ـاليف     • حماسبة التك

  واحملاسبة اإلدارية
  احملاسبة املالية  •
اإلدارة /امليزانية املالية   •

  املالية
ط ــالتخطي  •

 االستراتيجي

  كشف املرتبات  •
  إدارة املنظمة  •
ومراقبتها ميزنة الوظائف     •

  وظائف الإدارة  -
  إدارة الوقت  •
 /إدارة القوى العاملـة     •

ــيب  ــأمني الط إدارة الت
  والتأمني على احلياة

 إدارة االستحقاقات   •

ــربامج   •  إدارة ال
 واملشاريع

 -مارس  /آذار ٢٠٠٦
 أبريـل /نيسان
٢٠٠٧ 

ـ ترقية   ٢٠٠٨  يف  ةمرتقب
 ٢٠١٣عام 

٢٠١٠ 

ولية
الد

مل 
 الع
ظمة

من
  

  إدارة املوردين  • جتارية نظام أوراكل 
 لشراءا  •

احملاسبة املاليـة     •
اليف وحماسبة التك 

  واحملاسبة اإلدارية
احلــــسابات   •

  الواجبة الدفع
احلــــسابات   •

  املستحقة القبض
  إدارة النقد  •
 األصول الثابتة  •

  إدارة املنظمة  •
املوارد البشرية واإلدارة     •

  وإدارة العقود
كــشف املرتبــات    •

  وحماسبة املرتبات
 ميزنة الوظائف   •

اإلدارة القائمة    • إدارة السفر  •
  على النتائج

ــربامج   • إدارة ال
ــشاريع  واملـ

 واملنح

ترقية  آخر   جرت ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٢
سبتمرب /يف أيلول 

ــن ٢٠٠٨  ومـ
ــراء  ــّرر إج املق

ـ الترقية    يف  ةاملقبل
 ٢٠١٢أواخر عام   

ــام  ــة ع أو بداي
٢٠١٣ 

٢٠١٢ 
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 اجلدول الزمين للتنفيذ نظام التخطيط اجملاالت اليت يعاجلها 

 املنظمة

ــام  نظــ
 االستضافة  التخطيط 

ــداد  ــسلة اإلم  /سل
 املوارد البشرية الشؤون املالية اللوجستيات /املشتريات

خـدمات الـدعم   
 املركزية

ــربامج  إدارة الـ
 واملشاريع 

ــدء  ــام ب ع
 التخطيط 

عام شـراء   
 الرباجميات 

بدء التـشغيل   
 األويل 

ــ ــة ترقي ة الربجمي
 )ترقيات الربجمية(

املعايري احملاسـبية
الدولية للقطـاع

 العام

ولية
الد

رية 
لبح
مة ا

ملنظ
ا

)
٥٢(   

  املشتريات  • جتارية سابنظام 
 إدارة املواد  •

التكاليف حماسبة    •
   اإلداريةواحملاسبة

إدارة النقـــد   •
  واخلزينة

  احملاسبة املالية  •
 /امليزانية املاليـة    •

  اإلدارة املالية

  إدارة املنظمة  •
  كشف املرتبات  •
مراقبتها ميزنة الوظائف و    •

  وظائف الإدارة  -
 إدارة الوقت  •

ــفر    • ــز س جتهي
املوظفني واخلرباء  

  االستشاريني
ـات     • فواتري املبيع

وإرسال منشورات  
ظمة البحريـة   املن

 الدولية

ــربامج   • إدارة ال
 واملشاريع

  إىل ترقية ال جرت ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٣
 ECC 6 النسخة

 /يف تشرين األول  
  .٢٠٠٩أكتوبر 

ومنذ ذلك احلني   
جتري حتـديثات   

  سنوية ودورية

يناير/كانون الثاين 
٢٠١٠ 

ويل
الد

اد 
الحت
ا

الت
صا
لالت

 
  

  املشتريات   • داخلية  سابنظام 
ت إدارة العالقا (   •

  )مع املوردين
  إدارة املوجودات  •
  إدارة املعدات  •
 املبيعات والتوزيع  •

حماسبة التكاليف    •
  واحملاسبة اإلدارية

  إدارة النقد واخلزينة  •
  احملاسبة املالية  •
 /امليزانية املاليـة    •

  اإلدارة املالية
  حماسبة األصول  •
  دارة املنحإ  •

  إدارة املنظمة  •
  كشف املرتبات  •
مراقبتها وظائف و ميزنة ال   •

  وظائف الإدارة  -
  إدارة الوقت  •
 /إدارة القوى العاملـة     •

التأمني الطيب والتـأمني    
  على احلياة

/ اخلدمة الذاتية للعاملني    •
 للمدراء

بدء التنفيذ مـن      إدارة السفر  •
ــد يف  جديـ

يونيـه  /حزيران
٢٠٠٩  

ــذ األول ( التنفي
 )١٩٨٦يف عام 

 / كانون الثاين  ٢ 
 ٢٠١٠يناير 

االحتاد الدويل  أعاد  
لالتصاالت تنفيذ  

 يف عام   سابنظام  
 وكـــان ٢٠٠٩

موعد تشغيله هو    
 / كانون الثـاين   ٢

وقد . ٢٠١٠يناير  
أضــيفت مخــس 
وظائف جديـدة   
سنوياً كمعـدل   
وسطي على مدى   
السنوات الـثالث   

  .األخرية

٢٠١٠ 

__________ 

املعـامالت التجاريـة    الوحدة الربجميـة اخلاصـة ب     :  وهي ، اليت ال تظهر أعاله     الربجمية التالية لنظام ساب،    وحداتالتستخدم املنظمة البحرية الدولية أيضاً       )٥٢(
واملـستهلكني،   وبـني هـذه    مؤسسات األعمال  ، والوحدة الربجمية اخلاصة باملعامالت التجارية اإللكترونية بني       )B2B(اإللكترونية بني مؤسسات األعمال     

، مبا يف ذلك التقارير املتعلقة       ساب بيانات نظام استناداً إىل   إعداد التقارير والتحليالت    اخلاصة ب ) Business Warehouse(بيزنس وير هاوس    والوحدة الربجمية   
 .بإدارة املشاريع والشؤون املالية واملبيعات والتوزيع
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 اجلدول الزمين للتنفيذ نظام التخطيط اجملاالت اليت يعاجلها 

 املنظمة

ــام  نظــ
 االستضافة  التخطيط 

ــداد  ــسلة اإلم  /سل
 املوارد البشرية الشؤون املالية اللوجستيات /املشتريات

خـدمات الـدعم   
 املركزية

ــربامج  إدارة الـ
 واملشاريع 

ــدء  ــام ب ع
 التخطيط 

عام شـراء   
 الرباجميات 

بدء التـشغيل   
 األويل 

ــ ــة ترقي ة الربجمي
 )ترقيات الربجمية(

املعايري احملاسـبية
الدولية للقطـاع

 العام

ين 
 املع
رك
ملشت
دة ا

ملتح
م ا
ألم
ج ا
رنام

ب
يدز
باإل

)
٥٣(   

ل عمليات تسجي   •  نظام أوراكل 
  املشتريات

  إدارة املوردين  •
استالم وتسجيل    •

 األصول

  احملاسبة  •
 ختطيط امليزانية  •

ــود    • ــجالت العق س
  وكشوف املرتبات

تنمية قدرات املـوظفني      •
  والتطوير الوظيفي

إعادة تـصنيف وظـائف     
  املوظفني وترقيتهم 

  ميزنة الوظائف  •

إعـداد  /الرصد  • إدارة السفر  •
 التقارير

٢٠٠٨     

رنام
ب

ج 
ألمم

ا
ائي
إلمن
دة ا

ملتح
 ا

 

مركز األمـم    نظام أوراكل
املتحــــدة 
ــساب  للحـ

 اإللكتروين

  إدارة املوردين  •
 إدارة املعدات  •

  إدارة النقد واخلزينة  •
  احملاسبة املالية  •
ــة  •  /اإلدارة املالي

 إدارة امليزانية

  كشف املرتبات  •
مراقبتها ميزنة الوظائف و    •

  وظائف الإدارة  -
 /العاملــةإدارة القـوى    •

التأمني الطيب والتـأمني    
 على احلياة

ــشاريع   • إدارة امل
  والربامج

  إدارة السفر   •

 ٢٠١٢  ٢٠٠٤  ٢٠٠٢ 

قافة
والث

لم 
والع

بية 
لتر
دة ل

ملتح
م ا
ألم
مة ا

منظ
 

  إدارة املوردين  • داخلية سابنظام 
 إدارة املعدات  •

  إدارة النقد واخلزينة  •
حماسبة التكاليف    •

  واحملاسبة اإلدارية
  احملاسبة املالية  •
ــة  •  /اإلدارة املالي

 إدارة امليزانية

  إدارة املنظمة  •
  كشف املرتبات  •
مراقبتها ميزنة الوظائف و    •

 وظائف الإدارة  -

  إدارة السفر  •
ــربامج   • إدارة ال

 واملشاريع

منذ عـام   بانتظام   ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ 
٢٠٠٢ 

٢٠١٠ 

__________ 

 .نظمة الصحة العامليةاخلاص مب) GSM(العاملي اإلدارة اإليدز نظام ب املتحدة املشترك املعين يستخدم برنامج األمم )٥٣(
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 اجلدول الزمين للتنفيذ نظام التخطيط اجملاالت اليت يعاجلها 

 املنظمة

ــام  نظــ
 االستضافة  التخطيط 

ــداد  ــسلة اإلم  /سل
 املوارد البشرية الشؤون املالية اللوجستيات /املشتريات

خـدمات الـدعم   
 املركزية

ــربامج  إدارة الـ
 واملشاريع 

ــدء  ــام ب ع
 التخطيط 

عام شـراء   
 الرباجميات 

بدء التـشغيل   
 األويل 

ــ ــة ترقي ة الربجمي
 )ترقيات الربجمية(

املعايري احملاسـبية
الدولية للقطـاع

 العام

كان
لس
دة ل

ملتح
م ا
ألم
ق ا
دو
صن

  

ألمـم  مركز ا  نظام أوراكل
املتحــــدة 
ــساب  للحـ

 اإللكتروين

  إدارة املوردين  •
  إدارة املعدات  •
 إدارة املوجودات  •

  إدارة النقد واخلزينة  •
احملاســبة علــى   •

أساس التكاليف  
  واحملاسبة اإلدارية

  احملاسبة املالية  •
ــة  •  /اإلدارة املالي

 إدارة امليزانية

  كشف املرتبات  •
مراقبتها ميزنة الوظائف و    •

  وظائف الإدارة  -
  إدارة حاالت الغياب  •

      ٢٠١٢ 

ئني
الج
ن ال

شؤو
دة ل

ملتح
م ا
ألم
ية ا
وض
مف

  

املركز الدويل    نظام أوراكل
ــساب  للحـ

 اإللكتروين

ختطيط الطلبـات     •
  وإدارهتا

  إدارة املوردين  •
 والشحنالتوريد    •

  والنقل والتخزين
 إدارة املعدات   •

حماسبة التكاليف    •
  واحملاسبة اإلدارية

  رة النقد واخلزينةإدا  •
  احملاسبة املالية  •
إدارة   •

ــة اإلدارة /امليزاني
  املالية

ــيط   • التخطــ
 االستراتيجي

  إدارة املنظمة  •
  كشف املرتبات  •
مراقبتها ميزنة الوظائف و    •

  وظائف الإدارة  -
 /إدارة القـوى العاملــة   •

التأمني الطيب والتـأمني    
  على احلياة

  إدارة األداء  •
  املواهبالتوظيف وإدارة   •
  رفاه املوظفني  •

ــشاريع  إدارة السفر  • إدارة امل
 والربامج

، وظل  ١٩٩٩ ١٩٩٨
متوقفاً بعـد   
ذلك حـىت   
أواخر عـام   

٢٠٠٢ 

٢٠١٢   ٢٠٠٤ 

ولة 
لطف
دة ل

ملتح
م ا
ألم
مة ا

منظ
)

يف
نيس
اليو

(  

  إدارة املوردين  • جتارية نظام ساب
التوريد والشحن    •

  والنقل والتخزين
 إدارة املعدات  •

لتكاليف حماسبة ا   •
  واحملاسبة اإلدارية

  إدارة النقد واخلزينة  •
  احملاسبة املالية  •
ــة  •  /إدارة امليزاني

  اإلدارة املالية
ــيط   • التخطــ

 االستراتيجي

  إدارة املنظمة  •
  كشف املرتبات  •
ومراقبتها ميزنة الوظائف     •

  وظائف الإدارة  -
  إدارة الوقت  •
 /إدارة القـوى العاملــة   •

مني التأمني الطيب والتـأ   
 على احلياة

  إدارة الوثائق  •
  إدارة اخلدمات  •
 إدارة السفر  •

ــشاريع إدارة  امل
 الربامج و

١٩٩٧  
٢٠٠٨ 

١٩٩٨  
٢٠٠٩ 

  يف املقر،  ١٩٩٩
نظــام وُعمــم 

تخطيط علـى   ال
املستوى العاملي  

ــانون ٢يف   ك
ــاين ــاير /الث ين
٢٠١٢ 

نظام تطبيق  تّواً أبد
Vision ERP  
علــى املــستوى 

ــاملي يف   ٢العـ
يناير  /اينكانون الث 
، ولـذلك  ٢٠١٢

ليس من املزمـع    
حىت اآلن إجـراء    

  أخرىترقية أي 

٢٠١٢  



 

 

JIU
/R

E
P

/2012/8 

 

59 
G

E
.13-00643 

 اجلدول الزمين للتنفيذ نظام التخطيط اجملاالت اليت يعاجلها 

 املنظمة

ــام  نظــ
 االستضافة  التخطيط 

ــداد  ــسلة اإلم  /سل
 املوارد البشرية الشؤون املالية اللوجستيات /املشتريات

خـدمات الـدعم   
 املركزية

ــربامج  إدارة الـ
 واملشاريع 

ــدء  ــام ب ع
 التخطيط 

عام شـراء   
 الرباجميات 

بدء التـشغيل   
 األويل 

ــ ــة ترقي ة الربجمي
 )ترقيات الربجمية(

املعايري احملاسـبية
الدولية للقطـاع

 العام

عية 
صنا

ة ال
نمي
 للت
حدة

 املت
ألمم

مة ا
منظ

)
دو
يوني
ال

(  

إدارة العالقات مـع      • داخلية نظام ساب
  املوردين

ـا يف       • إدارة املواد، مب
ــك إدارة  ذلــ
ــودات  املوجــ

 واألصول 

حماسبة التكاليف    •
  واحملاسبة اإلدارية

  إدارة النقد واخلزينة  •
  احملاسبة املالية  •
ــة  •  /إدارة امليزاني

  اإلدارة املالية
ــيط   • التخطــ

  االستراتيجي
إدارة املنح وإدارة     •

الصناديق، مبا يف   
ذلك التخطـيط   
 لتكلفة الوظائف 

  إدارة املنظمة  •
  كشف املرتبات  •
مراقبتها ميزنة الوظائف و    •

  وظائف الإدارة  -
  إدارة السفر  •
 /رة الوقت واإلجازات  إدا  •

 /اخلدمة الذاتية للعـاملني   
 /إدارة املـوظفني  /للمدراء

إدارة األداء، مبا يف ذلـك      
على نطـاق   تقييم األداء   

التوظيـف  / درجة ٣٦٠
 .اإللكتروين

ــؤمترات   • إدارة امل
، مبا يف   األنشطةو

ــول  ــك احلل ذل
  التعليمية

  إدارة الوثائق  •
ــارف   • إدارة املع

والتعاون، مبا يف   
عـات  ذلك قا 
  املؤمترات

ــة   • إدارة حافظ
ــة  األوراق املالي

أنظمة /واملشاريع
  املشاريع

ـاين    /كانون الث
 ٢٠١٠يناير 

 /كانون األول 
 ٢٠١٠ديسمرب 

 /كانون الثـاين  
  ٢٠١٢يناير 

جـرى تركيـب   
 SAP ECCنظام 

ــام 6.05  يف عـ
 ومل خيضع   ٢٠١١

للتحديث يف هذه   
املرحلة نظـراً إىل    
التنفيذ والتطـوير   

  املستمرين

٢٠١٠ 

دة 
ملتح
م ا
ألم
ب ا

مكت
ريع
شا
ت امل

دما
خل

٥٤   

املركز الدويل    نظام أوراكل
ــساب  للحـ

  اإللكتروين

  إدارة املوردين  •
  إدارة املعدات  •

حماسبة التكاليف    •
  واحملاسبة اإلدارية

  احملاسبة املالية  •
ــة  •  /إدارة امليزاني

  اإلدارة املالية

  إدارة املنظمة  •
مراقبتها ميزنة الوظائف و    •

  وظائف ال إدارة -
  إدارة القوى العاملة  •

    ٢٠١٢    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣  

دة 
ملتح
م ا
ألم
ئة ا
هي

مرأ
لل

(ة
٥٥(   

املركز الدويل     نظام أوراكل
ــساب  للحـ

  اإللكتروين

                    

__________ 

 .س اخلاص بربنامج األمم املتحدة اإلمنائيأطلنظام يستخدم مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  )٥٤(
 .يربنامج األمم املتحدة اإلمنائاخلاص بأطلس نظام تستخدم هيئة األمم املتحدة للمرأة  )٥٥(
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 اجلدول الزمين للتنفيذ نظام التخطيط اجملاالت اليت يعاجلها 

 املنظمة

ــام  نظــ
 االستضافة  التخطيط 

ــداد  ــسلة اإلم  /سل
 املوارد البشرية الشؤون املالية اللوجستيات /املشتريات

خـدمات الـدعم   
 املركزية

ــربامج  إدارة الـ
 واملشاريع 

ــدء  ــام ب ع
 التخطيط 

عام شـراء   
 الرباجميات 

بدء التـشغيل   
 األويل 

ــ ــة ترقي ة الربجمي
 )ترقيات الربجمية(

املعايري احملاسـبية
الدولية للقطـاع

 العام

ي 
ربيد

د ال
الحتا

ا
املي
الع

  

  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١٠            داخلية  أوراكل

املي
 الع
ذية
ألغ
ج ا
رنام

ب
  

املركز الدويل     نظام ساب
ــساب  للحـ

  لكترويناإل

  إدارة املواد  •
التوريد والشحن    •

  والنقل والتخزين
ـار   • ــرييب اختبـ جت

ــة  للوحــدة الربجمي
اخلاصـــــة  
ــستيات يف  باللوج

  ليبرييا وسرياليون

حماسبة التكاليف    •
  واحملاسبة اإلدارية

  إدارة النقد واخلزينة  •
  احملاسبة املالية  •
  حماسبة األصول  •
  إدارة الصناديق  •
  إدارة املنح  •

  إدارة املنظمة  •
  كشف املرتبات  •
ميزنة الوظائف ومراقبتها     •

   إدارة الوظائف -
 /إدارة القـوى العاملــة   •

التأمني الطيب والتـأمني    
  على احلياة

إدارة شؤون املـوظفني      •
  وإدارة الوقت

إدارة املشاريع    •  إدارة السفر  •
  والربامج

النسخة : ١٩٩٩
 من شـبكة    ١

ونظام املعلومات  
يف برنـــامج 

غذية العـاملي   األ
(WINGS I)  

النسخة : ٢٠٠٦
 من شـبكة    ٢

ونظام املعلومات  
يف برنـــامج 
األغذية العـاملي   

(WINGS II) 

١٩٩٩ :
WINGS I  

٢٠٠٩ :
WINGS II  

٢٠٠١ :
WINGS I  

٢٠٠٩ :
WINGS II  

 /ترقيـــة يف آب
  ٢٠١٢أغسطس 

٢٠٠٨  

املية
 الع
حة
لص
مة ا

منظ
  

املركز الدويل    نظام أوراكل
ــساب  للحـ

  اإللكتروين

ــ  • سجيالت تــ
  املشتريات

  إدارة املوردين  •
الم ـتسجيل االست   •

  واألصول

حماسبة التكاليف    •
  واحملاسبة اإلدارية

  إدارة النقد واخلزينة  •
  احملاسبة املالية  •
ــة  •  /إدارة امليزاني

  اإلدارة املالية

  إدارة املنظمة  •
  كشف املرتبات  •
ميزنة الوظائف ومراقبتها     •

   إدارة الوظائف -

االجتماعات إدارة    •
  واألنشطة

  إدارة السفر  •

إدارة املشاريع    •
  والربامج

ــيط   • التخطـ
  االستراتيجي

سيبدأ عما قريـب      ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٤
مشروع ترقية تقنية   
ــع   ــن املتوق وم
اســــتكماله يف 
ـام   ــصف عـ منت

٢٠١٣.  

٢٠١٢  
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 اجلدول الزمين للتنفيذ نظام التخطيط اجملاالت اليت يعاجلها 

 املنظمة

ــام  نظــ
 االستضافة  التخطيط 

ــداد  ــسلة اإلم  /سل
 املوارد البشرية الشؤون املالية اللوجستيات /املشتريات

خـدمات الـدعم   
 املركزية

ــربامج  إدارة الـ
 واملشاريع 

ــدء  ــام ب ع
 التخطيط 

عام شـراء   
 الرباجميات 

بدء التـشغيل   
 األويل 

ــ ــة ترقي ة الربجمي
 )ترقيات الربجمية(

املعايري احملاسـبية
الدولية للقطـاع

 العام

رية
فك
ة ال
لكي
للم

ملية 
العا

مة 
ملنظ
ا

  

املركز الدويل     نظام أوراكل
ــساب  للحـ

  اإللكتروين

  دارة املوردينإ  •
التوريد، والشحن    •

  والنقل والتخزين
  إدارة املعدات  •

  احملاسبة املالية  •
ــة  •  /إدارة امليزاني

  اإلدارة املالية

عام أن ُتطبق يف    املقرر  من  
الربجميــة وحـدة  ال ٢٠١٣

املوارد البـشرية   اخلاصة ب 
علـى  وكشوف املرتبات   

، وميزنـة   الصعيد العـاملي  
  الوظائف وإدارهتا 

ة أداء     إدار  •  
 برجميـة  /املنظمة

Hyperion 
يف عام  للتخطيط  
٢٠١٣  

إىل النـسخة   ترقية    ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢
ـام 8.9  يف عـــ

إىل ترقية  و. ٢٠٠٧
 يف 9.1 النـــسخة

   ٢٠١٢أبريل /نيسان
ــمن ( ــدء أض ب

  .) وشيكاًالتشغيل

٢٠١٠  

وية
 اجل
صاد

ألر
ية ل
لعامل
مة ا

ملنظ
ا

  

املركز الدويل     نظام أوراكل
ــساب  للحـ

  اإللكتروين

  دارة املواردإ  •
  املشتريات  •

  إدارة النقد واخلزينة  •
  احملاسبة املالية  •
ــة  •  /إدارة امليزاني

  اإلدارة املالية

  إدارة املنظمة  •
  كشف املرتبات  •
مراقبتها ميزنة الوظائف و    •

  وظائف الإدارة  -

 R11مـن   ترقية      ٢٠٠٥  ٢٠٠٥  ال ينطبق  إدارة السفر  •
 يف  R12.1.3 إىل

 /تــشرين الثــاين
  .٢٠١١رب نوفم

٢٠١٠  
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  املرفق الثالث

اليت ُيعزى إليها جتاوز امليزانيات واملواعيد املقـررة        األسباب الرئيسية       
  يف منظمات األمم املتحدةسياق تطبيق نظم التخطيط  يف

يف عزى إليها جتاوز امليزانيات يف سياق تطبيق ُنظـم التخطـيط            ُياليت  األسباب الرئيسية     )أ(  
  ةاملتحد منظمات األمم

  
اليت ُيعزى إليها جتاوز املواعيد املقررة يف سياق تطبيق نظم التخطـيط            األسباب الرئيسية     )ب(  

  منظمات األمم املتحدة يف

  

الكتقديرات غري دقيقة جملموع تكلفة امـت      /ميزانية غري واقعية  
 تخطيط النظام 

 حاالت تأخر غري متوقعة يف التنفيذ

 قصور تعريف االحتياجات الوظيفية

 عدم التنبؤ بتكاليف التكييف

 اتالعمليتصميم تأخر إعادة 

 تغيري االستراتيجية األصلية للمشروع

 ر حتويل البياناتتأخ

 قصور اجلدول الزمين األويل

 ام اجلهات صاحبة املصلحةاالفتقار إىل التز/مقاومة التغيري

 تأخر تكييف الربجميات

 تغيريات نطاق املشروع
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  املرفق الرابع

  اوصيانتهتخطيط ُنظم التنفيذ تكاليف     

  )دوالراتبال(منظمات األمم املتحدة وفق املعلومات اليت أوردهتا تخطيط تطبيق نظم التكاليف   )أ(  
  التكاليف بالدوالرات  املنظمة

)١(٨٦  )الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
 ٠٠٠ ٢٠٠ 

)٢(*٢٧  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ٧١٧ ٩٧٩ 

 ٠٠٠ ١٠٠ ٧  منظمة الطريان املدين الدويل

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠  منظمة العمل الدولية

**٣  املنظمة البحرية الدولية  ٩٣٧ ٦٥٠ 

)٣(٤  اد الدويل لالتصاالتاالحت  ٠٠٠ ٠٠٠ 

 ٠٠٠ ٨٠٠ ٣١٥  األمم املتحدة

    )٤(باإليدزاملعين برنامج األمم املتحدة املشترك 

 ٠٠٠ ٨٠٠ ٦٧  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠  )يونسكوال(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  ٠٠٠ ٩٠٠ ٨  )٥)(٤(صندوق األمم املتحدة للسكان

  ٠٠٠ ٠٠٠ ٧٣  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

)٢(٤٧  )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 
 ٠٠٠ ٠٠٠ 

)٢(*١٢  )اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   ٩٦٢ ٠٠٧ 

   )٤(مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

   )٤(هيئة األمم املتحدة للمرأة

***١   الربيدي العاملياالحتاد  ٧٣٥ ٢٩٩ 

)٢(٥٤  برنامج األغذية العاملي
 ٠٠٠ ٨٠٠ 

 ٠٠٠ ٦٠٠ ٥٩  منظمة الصحة العاملية

***١٣  املنظمة العاملية للملكية الفكرية  ٠٠٠ ٥٠٠ 

***١  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  ٦٠٨ ٥١٥ 

 ٩٥٩ ٤٥٣ ٧٩٦  اجملموع

  .)٠,٧٥٦٧٣٣٣٣٣: الصرف لألمم املتحدةمتوسط سعر (اليورو هي العملة األصلية   *  
  .)٠,٦٣٢: متوسط سعر الصرف لألمم املتحدة(اجلنيه اإلسترليين هي العملة األصلية   **  
   .)٠,٩١٥٠٧١٤٢٩: متوسط سعر الصرف لألمم املتحدة(الفرنك السويسري هي العملة األصلية   ***  
 ٢٨ - )١٩٩٨(بـدء التطبيـق   : ا يف ذلكتخطيط مبالُيظهر هذا الرقم جمموع تكاليف تنفيذ نظام          )١(  

 مليـون   ١٩,٧ -) ٢٠٠٧(دائرة إدارة املوارد البـشرية      الربجمية ل وحدات  وتطبيق ال مليون دوالر؛   
 . مليون دوالر٣٨,٥ -) ٢٠١٣) (GRMS(النظام العاملي إلدارة املوارد دوالر؛ وتنفيذ 
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ونظـراً إىل أن  . ٢٠٠٦عـام  هذا رقم تقديري مستخرج من دراسة اجلدوى اليت أُجريت يف      )٢(  
 .الربنامج ال يزال جارياً فإن هذه التكاليف ليست هنائية

 املرحلة األوىل   تشمل تخطيط وال النظام  تطبيق  ال ختص هذه التكاليف سوى املرحلة الثانية من           )٣(  
 .التطبيقمن 

الصحة العامليـة   تخطيط مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو منظمة         ال تتقاسم أنظمة    منظمات  )٤(  
 . التطبيقوتدفع حصة من تكاليف

 .يتحمل صندوق األمم املتحدة للسكان أيضاً تكاليف التكييف  )٥(  

  )بالدوالرات(املتكررة سنوياً تخطيط نظم التكاليف صيانة   -باء  

  املنظمة
تكاليف الرخص  

  والصيانة 
ف ـتكالي

  االستضافة
تكاليف موظفي  

  الدعم
تكلفة املستشارين  

  ء التقنينيواخلربا

التكاليف املتكررة  
األخرى لـصيانة   

  اجملموع الكلي  تخطيط النظم 
منظمة األغذيـة والزراعـة     

  )الفاو(
 ٥٠٠ ٨٠٦ ٣ ٠٠٠ ٤٩ صفر ٠٠٠ ٦٢٥ ٢ ٠٠٠ ٣٨٣ ٠٠٠ ٧٤٩

الوكالة الدوليـة للطاقـة     
  )١(الذرية

٤  ٣٠٧ ٨١٠ ١ ٩٤٦ ٣٠٩ ١ ٩١٤ ٤٥٣ ١ ٠٦١ ٣٣٥*  ٢٢٨ ٩٠٩ 

 ٠٠٠ ٥٥٠   ٠٠٠ ٥٥٠    لدويلمنظمة الطريان املدين ا

)٢(٦٠  املنظمة البحرية الدولية
 ٣(٢٠٤ ١٢٧(

 ٤(١ ١١٤(  ٥(١٣٠ ٨١٠ ٠٣٤(
 ١  ١٤٢**  ٢٠٨ ٤٩٩ 

برنــامج األمــم املتحــدة 
  )٦(املشترك املعين باإليدز

      

)٣(٢ ٩٧٦ ٧٧٢ ١ ٠٠٦ ٢٨٤ ٦ ٤٦٠ ٤٩٧ ٤ ٠٢٧ ٧٩٤ ٢  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٤٦٩ ٣٤٨ ١٧ ٠٠٠ ٠٠٠ 

منظمة األمم املتحدة للتربية    
  )اليونسكو( والعلم والثقافة

٠٠٠ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ١٤٠ ٠٠٠ ٩٠ ٠٠٠ ٨٠٠ ١ ٠٠٠ ٦٥٠ ٠٠٠ ٣٢٠ 

صــندوق األمــم املتحــدة 
  )٦(للسكان

٠٠٠ ٤٧٢ ٣ ٠٠٠ ٧٧٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ١٤٢ ١ ٠٠٠ ٥٤٤ ٠٠٠ ٥١٦ 

مفوضية األمـم املتحـدة     
  لشؤون الالجئني

٦٤١ ٨٢٠ ٨  ٨١٩ ٩٨١  ٨١٤ ٢٧٩ ٥ ٣٤١ ٧٢٠ ١ ٦٦٧ ٨٣٨ 

منظمــة األمــم املتحــدة 
  )اليونيسيف(للطفولة 

٩٦٣ ١٤٩ ٤    ٦٥٢ ١٥٦ ٢ ٣١١ ٩٩٣ ١ 

منظمة األمم املتحدة للتنمية    
  )اليونيدو(الصناعية 

٧٦٥    ٧٠٢ ٢٩٤ ٢٣٦ ٤٧١*  ٩٣٨ 

مكتــب األمــم املتحــدة 
  )٦(خلدمات املشاريع

 ٢   ٠٠٠ ٤٥٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢*  ٠٠٠ ٩٥٠ 

        )٦(ملتحدة للمرأةهيئة األمم ا

 ٦٣٦ ٢٦١ ٧ ٠٠٠ ٥٨٥ ٠٠٠ ٥٠٠ ١ ١٢٠ ١٦٠ ١ ١٩٥ ٦٣٤ ٢ ٣٢١ ٣٨٢ ١  برنامج األغذية العاملي
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  املنظمة
تكاليف الرخص  

  والصيانة 
ف ـتكالي

  االستضافة
تكاليف موظفي  

  الدعم
تكلفة املستشارين  

  ء التقنينيواخلربا

التكاليف املتكررة  
األخرى لـصيانة   

  اجملموع الكلي  تخطيط النظم 
 ٠٠٠ ٩٠٠ ٧  ٠٠٠ ١٠٠ ٢ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ ٠٠٠ ٨٠٠  منظمة الصحة العاملية

 ٠٠٠ ٣٤٣ ١   ٥٠٠ ٧٧٢ ٨٠٠ ٤١٢ ٧٠٠ ١٥٧  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 ٠٨٣ ٧٧٦ ٦٧ ٠٠٠ ٥٤٤ ٣ ٦٠٨ ٨٦٤ ١٥ ١٩٦ ٩٠٨ ٢٤ ١٧٨ ٩٥١ ١٩ ٤٦٥ ٤٨٧ ١٠  اجملموع

  .)٠,٧٥٦٧٣٣٣٣٣: متوسط سعر الصرف لألمم املتحدة(اليورو هي العملة األصلية   *  
  .)٠,٦٣٢: متوسط سعر الصرف لألمم املتحدة(اجلنيه اإلسترليين هي العملة األصلية   **  
صصاً لعمليات التحسني والتغيري يف النظـام الـيت قـد    تتضمن هذه التكاليف جزءاً معيناً خم      )١(  

 .ر التمويل لتيّس، وفقاًضطلع هباضطلع أو ال ُيُي
وغـري ذلـك مـن األدوات املـضافة         ساب  يشمل ذلك تكاليف الرخص والصيانة لنظام         )٢(  

 .نظامهذا الاملستخدمة يف 
املتكبدة من أجل   شمل التكاليف   يمبا  سنوات  أربع  متثل التكلفة املستهلكة السنوية خالل فترة         )٣(  

وتكاليف املعدات احلاسوبية والرخص وتكـاليف املرحلـة االنتقاليـة          ساب  حتسني نظام   
ونظراً إىل جتميع التكاليف فقد تعذر حتديد       . لالستعانة مبصادر خارجية وتكاليف االستضافة    

 .عنصر تكلفة االستضافة على حنو مباشر
 ودعم التطبيقات   نيمبصادر خارجية من أجل دعم املستخدم     يشمل ذلك تكاليف االستعانة       )٤(  

 .سابنظام الداخلي لدعم الوالصيانة وتكاليف فريق 
 .وتطويرهساب متوسط اإلنفاق السنوي فيما خيص حتسني نظام   )٥(  
. مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو منظمة الصحة العاملية        التخطيط  منظمات تتقاسم نظام      )٦(  

  .نظمة رسوم صيانة متكررةوتدفع امل
أشارت منظمة الطريان املدين الدويل إىل تكاليف الُرخص السنوية اليت سُتدرج يف تكـاليف                :املالحظات

 وأشارت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية      ؛تكاليف ال تظهر يف اجلدول    هذه ال الصيانة غري أن    
وتتضمن تكـاليف   . لفرنك السويسري التكاليف القياسية با  استناداً إىل   إىل مرتبات املوظفني    

  .املوظفني املبيَّنة يف اجلدول متوسط املرتبات بدون املُعالني
يف اجلـدول هـي     الواردة  وقد أشارت منظمة الصحة العاملية إىل أن تكاليف الصيانة                

مثـل  ( ذات الصلة وال تشمل هذه التكاليف التكاليَف. تخطيطاللدعم نظام   " تكاليف مباشرة "
، التخطيطكتب املساعدة ومركز اخلدمات العاملية اللذين يقدمان خدمات تتعدى نظام           متكلفة  

وال تشمل أيـضاً    ). وال تكاليف األنظمة املرتبطة بذلك أو األنظمة املتكاملة كإدارة السجالت         
وعلى الرغم من أن    ). مثل وقت إدارة األعمال واإلدارة العليا والتدريب      (التكاليف غري املباشرة    

ال تشمل عمـل املـشروع      فهي  لتكاليف تشمل عنصراً يتعلق بتكاليف حتسني النظام،        تلك ا 
وتـشمل  ). تضطلع منظمة الصحة العاملية يف الوقت احلاضر مبـشروع للتحـديث          (الرئيسي  

تكاليف صيانة الُرخص مجيع ُرخص نظام أوراكل إىل جانب مجيع األدوات املرتبطـة بنظـام               
فة السنوية التكاليف املباشرة املرتبطة باالستضافة اخلارجيـة        ل تكاليف االستضا  ومتثّ. تخطيطال

).  املـشتركة  مثل تكاليف اهلياكل األساسية   (وهي ال تشمل التكاليف العامة      . تخطيطاللنظام  
تكاليف موظفي الدعم السنوية التكاليف املباشرة للموظفني الذين يعملون علـى دعـم             ومتثل  
 العاملني يف مكتب املساعدة أو يف مركـز اخلـدمات      وهي ال تشمل املوظفني   . تخطيطالنظام  
  .وال تشمل التكاليف غري املباشرة ألنشطة األعمال وتدريب املوظفني. العاملية
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  املرفق اخلامس

جمموعـات  يف سـياق    املستخلصة استناداً إىل آراء املستخدمني املعرب عنـها         الرئيسية  االستنتاجات      
  االستعراض يف املناقشة النوعية اليت استعني هبا

  عينات من األمثلة املقدمة أثناء املناقشات  املستخِدمون آثارها املسائل املتكررة اليت   املوضوع
مدى يـسهم نظـام      أي تخطيط على حتسني إمكانية حصولكم على املعلومات والبيانات بصورة دقيقة ويف الوقت املناسب؟ إىل             ال إىل أي مدى يساعد نظام       - ٢ و ١السؤاالن  

  خطيط يف حتسني أو تيسري عملكم؟تال
تشغيل خمتلفة يف املقـر ويف      ُنظم  تخطيط كان لدى املنظمة     القبل العمل بنظام      •  يساعد النظام على تسهيل عملية توحيد البيانات وإعداد التقارير

ويف الوقت احلاضر، . ياناتوكان من الصعب احلصول على الب. املكاتب امليدانية
  .ت على األقل موجودة يف مكان واحدأصبحت مجيع البيانا

وقد سّهل نظام   . كانت عملية استخالص التقارير يف النظام القدمي شاقة للغاية          •
  .تخطيط عملية إعداد التقاريرال

ويف الوقـت   .  البيانات ختضع لعملية حتديث مرة يف الـشهر        يف السابق كانت    •  يتيح النظام إمكانية احلصول على املعلومات يف الوقت املناسب
  .احلاضر أصبح بإمكان الشخص أن يطلع على املعلومات احملدَّثة على الفور

تسهم عملية حتسني إمكانية احلصول على البيانات واملعلومات يف         
  القراراتاختاذ دعم حتسني 

ويف . املوجودات واملخازن تخطيط على حتسني املعلومات املتعلقة ب     الساعد نظام     •
السابق، مل يكن بإمكانك معرفة ما حيدث يف امليدان يف جمال الشراء بالنظر إىل              

صبح من اليـسري    ويف الوقت احلاضر أ   . نظامه القائم بذاته  كان له   أن كل بلد    
  .رؤية الصورة كاملة

ت يـد التوقعـا   اإلمكان بفضل توفّر املعلومات اآلنية اإللكترونية حتد      بوأصبح    •
  .املتعلقة بامليزانية

عرفة مـا الـذي يكمـن       يتيح النظام مؤشرات األداء لإلدارة وميكن للمرء م         •
  .البيانات وراء

ويف . تخطيط مل يكن لدى املكاتب القطرية نظام متكامـل        القبل العمل بنظام      •
الوقت احلاضر صار بإمكان مدراء املشاريع أن يكونوا أكثر اكتفاًء ذاتيـاً إذا              

  .تدريب املناسبلتلقوا ا

حتسني إمكانية احلصول   
  على البيانات واملعلومات

تعزيز يتيح حتسني إمكانية احلصول على البيانات واملعلومات دعم         
  الكفاءة

  .نظام عمليات إدارة سلسلة التوريدعّزز ال  •
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  عينات من األمثلة املقدمة أثناء املناقشات  املستخِدمون آثارها املسائل املتكررة اليت   املوضوع
  .ُتسّدد املدفوعات يف مواعيد أنسب  •
  .حتسني السفر  •
  .يساعد توحيد البيانات من خالل جتميعها يف نظام واحد على توفري الوقت  •

يانات واملعلومات املتكاملة إمكانية إضفاء الالمركزية على       تتيح الب 
  املنظمات 

  .ية على مسؤوليات املوارد البشريةأتاح النظام إضفاء الالمركز  •
ميكن للمرء باستخدام نظام متكامل وحيد أن يطلع على البيانات يف مجيع أحناء               •

  .العامل حىت وإن كانت طبيعة املنظمة ال مركزية
ساسـية  األبيانات إىل ترتيل الاملستخِدمون ويضطر . إعداد التقارير حمدود للغاية   •  ال يزال إعداد التقارير ضعيفاً

  .وإنشاء التقارير بصورة يدوية
تخطيط تقريراً ُيقـدم وصـفاً للمعلومـات        الال ميكن للمرء أن جيد يف نظام          •  يصعب فهم التقارير

  .ق من وصف الرموز املقدمةوعلى الشخص التحقّ. املعروضة
التقارير ونتائج االستفسار غري دقيقة ألن البيانات غري دقيقـة أو           

  غري مكتملة يف النظام
ونتيجـة  . فيما يتعلق باملوارد البشرية، ال تظهر يف النظام ُرتب بعض أنواع العقود     •

بنـاء علـى    عليها املـرء    لذلك، هناك أوجه عدم اتساق يف البيانات اليت حيصل          
وعندما تطلب تقريراً يتعلق باملوارد البـشرية عليـك أن          .  املدخلة ستفساراتاال

  .ساعتنيوتوضبه يدوياً، وهي عملية تستغرق ُتصدِّره إىل برنامج إكسل 
 يف املائة من    ٥٥ال ُتظهر نتائج االستفسار املتعلقة مبسامهات اجلهات املاحنة إال            •

وعلينا أن نستخدم برنامج إكسل بصورة      . انات غري ُمحّدثة  املسامهات ألن البي  
  .ن البيانات غري دقيقة يف النظامموازية أل

مما يؤدي إىل عدم دقة نتائج  ،موحد متفق عليه لتحديد املسميات  ال يوجد نظام      •
  .االستفسار

هناك مشاكل يف إعداد التقارير ألن األشخاص ال يعرفون كيفية          
  النظامإنشاء التقارير يف 

  .د املعلومات ختتلف من تقرير آلخرال يوجد تطابق يف التقارير ألن طريقة حتدي  •
 التقارير من فترات زمنية ال يعرف األشخاص كيفية إنشاء التقارير وهم جيمعون      •

  .خمتلفة
ويستخدم بعض األشـخاص    . أرقام خمتلفة ب كل شخص التقرير اخلاص به       ُيعّد  •

  .حصول على معلومات من هذه السنةاستفسارات العام املاضي لل

اد التقـارير   مسائل إعد 
  واالستفسار

كان موضع  هناك مشاكل يف إعداد التقارير واالستفسار ألن النظام         
  درجة عالية من التكييف

املوارد البشرية درجـة    الربجمية اخلاصة ب  وحدة  بلغت التكييفات املدخلة على ال      •
ذلك وتنشأ عن . تخطيطالالوظائف التحليلية نظام استخدام تحيل معها سعالية ي

  .احلاجة إىل االستعانة بوظائف حتليلية مقتناة من جهة أخرى
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 تقرير من تقارير االستفسار لكن نـصفها        ٣ ٠٠٠تخطيط حنو   اليوجد يف نظام      •

ويطّور املقر كل عام استفسارات جديدة عوضاً عن إنشاء         . صلة له باملوضوع   ال
حت استفسارات ونتيجة لذلك أصب. استفسارات قياسية ميكن استخدامها كل عام

  .ويستغرق األمر وقتاً طويالً الختبار مجيع هذه االستفسارات. كثرية متقادمة
هناك مشاكل تتعلق بتوحيد البيانات ناجتة عن املسائل املتعلقـة          

  بتكامل األنظمة 
يزنة ليست جيـدة ألن     اخلاص بامل تخطيط والنظام املوروث    الالوصلة بني نظام      •

برجميـة  وحدة  ُيستخدم ك فالنظام املوروث   . للغة نفسها ايتواصالن ب النظامني ال   
الربجمية وحدة  الإلدخال البيانات ومن مث ُتصّدر البيانات بعد ذلك وُتستورد إىل           

، غري أنه ال ميكن ألي منهما إعطـاء تقريـر           التخطيطامليزنة يف نظام    اخلاصة ب 
 إمجايل اإلنفاق   ومن املتعذر طباعة تقرير كامل عن امليزانية الكلية أو عن         . كامل

  .حبسب اهلدف
تتعلق بعـدم دقـة   مشاكل القرارات بسبب اختاذ ال ُييّسر النظام  

  البيانات
خاصية التنبؤ بالتدفق النقدي عدمية     تصبح   ،البيانات يف النظام  ُتحدَّث  عندما ال     •

  .الفائدة
  ما مدى سهولة استخدام النظام وتصفحه؟ - ٣السؤال 

املتصفح غري  إىل الوراء يف    فخيار الرجوع   . سهل االستخدام ليس  تصفح النظام     •  لنظام ليس سهل االستخدام وعملية التصفح غري بديهيةا
  .دوماًمتاح 

  .الذي ُيفترض أن تعمل فيهاحليز قد حتتاج إىل أن تنقر ست مرات قبل الوصول إىل   •
م مسات اخلدمة الذاتية يف ستخداقد حتتاج إىل أربع ساعات تدريب ملعرفة كيفية ا  •

  .النظام
  . النظاماستخدامسهولة ينبغي إنفاق املزيد من املوارد على حتسني   •

حيتاج املستخِدمون إىل ممارسة العمل على النظام يومياً لكي ال          
  ينسوا كيفية استخدامه

وعندما ال ميـارس املـرء عمليـة       . حيتاج املستخِدمون إىل التدريب واملمارسة      •
  .استخدام النظام على أساس يومي ينسى كل شيء

وعليـك أن   . عندما حتفظ أمر شراء بعملة خاطئة سيكون من الصعب آنذاك تعديلها            •  من الصعب حتديد األخطاء وتصحيحها يف النظام 
ة واحـدة  تعود خطويتيح لك أن  فالنظام ال   .  كلياً حتذف أمر الشراء وأن ُتعيد إصداره     

  .اخلطأإىل الوراء لتصحيح 
  .رؤية األخطاء إال عندما ُتِعد التقاريريف الواقع ال ميكنك   •
السابقة حىت تصل إىل  اإلجراءات مجيع خطواتولتغيري شيء ما حتتاج إىل الرجوع عن   •

  . بإدخال التصويبات ما مل يكن لديك إذن،اإلجراء الذي حتتاج إىل تعديله

   النظام سهولة استخدام

  . تكون قادراً على استخدام النظامحتتاج إىل التدريب لكي  •تخِدمني والتدريب  سهولة استخدام النظام على قدرات املس     تتوقف  



 

 

JIU
/R

E
P

/2012/8 

 

69 
G

E
.13-00643 

 

  عينات من األمثلة املقدمة أثناء املناقشات  املستخِدمون آثارها املسائل املتكررة اليت   املوضوع
 ؛إذا كنت على ِعلم باختصارات املفاتيح سيصبح استخدام النظام أسهل بكثري            •  يتلقونهالذي 

  .لكن هذا األمر يستلزم التدريب
  . على قدرات كل مستخِدم منهمنيرضا املستخِدميتوقف النمط العام ل  •

  .باللغة اإلنكليزيةعدم توفّر النظام واملواد التدريبية إال قد تنشأ إشكاالت مردها   •  النظام مشكلة لغري الناطقني باإلنكليزيةواجهة ُتشكل لغة قد 
كـس   لكي تع  اتاملوارد البشرية بعض التكييف   الربجمية اخلاصة ب  وحدة  التستلزم    •  نفذت بعض عمليات التكييف جلعل النظام أسهل

  .د األمم املتحدة وأنظمتهاقواع
ولن يكون هذا   . أُزيلت بعض وصالت اإلحاالت اإللكترونية لتبسيط التصفح        •

  .األمر ضرورياً اليوم بسبب منحىن تعلّم املستخِدمني
ية هائلة  وقد قاد ذلك إىل وجود كم     .  بعيد عملت املنظمة على جتزئة امليزانية إىل حد        •  أصعب ت استخدامه لجع النظام اتبعض تكييف

  . استخدام النظام يف أوقات الذروةصعوبات يفتتسبب يف من البيانات 
ونطاق ختطيط املشاريع واسع جـداً إىل       . توجد أجزاء سرد كثرية للغاية يف التقارير        •

  .بياناتألحد أن يتحلى بالصرب الالزم مللء خانات مجيع المعها درجة ال ميكن 
وبة يف استخدامها يف النظام ناشئة عـن        معظم األشياء اليت جيد األشخاص صع       •

  .اتالتكييف
فبطء النظام نـاجم    . أبطأ يف امليدان  نظام بطيء يف املقر ويف امليدان، علماً أنه         ال  •  النظام بطيء ومستهلك للوقت

كاتـب  املوتتناقص السرعة عندما تستخدم مجيـع       . الربجمة فيه مسات  أيضاً عن   
وقد يتعني علينا يف تشاد وكوت ديفـوار أن ننتظـر           .  نفسه النظام يف الوقت  

  .تقرير ويتعذر ذلك يف بعض األحيان دقيقة إلنشاء ٣٠ إىل ٢٠ من
  .من أجل طرح العطاءات اإللكترونيةالنظام بطيء جداً إىل درجة ال ميكن أن ُيستخدم   •
تكن قد  مل عندما حيصل انقطاع يف التيار الكهربائي فإنك تفقد كل البيانات إذا     •

  .فالنظام ال حيفظ عملك تلقائياً. "Hold"يار نقرت اخل
العمل خطوات  عندما يتوقف النظام أو جيمد، عليك أن تبدأ من جديد تطبيق              •

  .مرة أخرى منذ البداية

  مامرونة تشغيل النظ

  .)IE(" إنترنت إكسبلورر" املتصفح ال يتالءم النظام إال مع  •  مجيع برامج التصفحليس النظام متالئماً مع 
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  عينات من األمثلة املقدمة أثناء املناقشات  املستخِدمون آثارها املسائل املتكررة اليت   املوضوع
  ؟مقدم إىل املستخدمنيتدريب ودعم ما حتظون به من  ما مدى كفاية - ٤لسؤال ا

تخطيط حمدود بسبب عدم توفر الوقت      نظم ال التدريب يف جمال    
  أو عدم توفر املخصصات املالية

 نيِدم املستخات اختبارتنظراً لضيق املدة الزمنية احملددة لبدء تشغيل النظام، كان  •
  . للغايةة مكثفموتدريبه

وكـان  .  لذلك كان التدريب سريعاً جداً     ،لقد ُنفذ النظام يف مدة زمنية ضيقة للغاية         •
ـ النظام بأكمله خـالل ثالثـة أيـام، و        حييط املستخدمون ب  من املفترض أن      ىتلق

  .ديد املعلومات العامةتحلم بعض الدروس يابعد ذلك لبضعة أاملستخدمون 
ل النظام، ذهب موظفو املكاتب اإلقليمية إىل املقر ملتابعة حلقـة           عند بدء تشغي    •

فهو  ،يف مجيع املكاتب القطرية   بعدئذ  غري أن التدريب مل ُيقدم      . تدريب املدربني 
  .يف كينياينظم مثالً  مل

وحدة الدعم تقدمي الدعم إىل املستخِدمني، ومن الناحية النظرية ينبغي أن           تتوىل    •
مـواد  جتربها على االكتفاء بتقدمي     غري أن املشاكل املالية     . ُتقدم أيضاً التدريب  
  .التعلّم اإللكتروين

غري أن األمر متروك لكل مكتب قطـري        . هناك دورات تدريبية متاحة يف املقر       •
لتـدريب  يتلقى ا وحىت إذا أراد املستخِدم أن      . إلجياد األموال الالزمة للتدريب   

  .املكتب القطري قد يرفض ذلكف
 ولذلك فعندما يكـون     ؛د لدينا الوقت الكايف لتدريب املوظفني اجلدد      ال يوج   •

وال ميكن جلميع   .  نستعني خببري استشاري ليقوم بالتدريب     ،هناك موظفون ُجدد  
  .لتدريبتكلفة ااملكاتب القطرية أن تدفع 

ال حيضر اجلمهور املناسب بالضرورة التـدريب يف القاعـات          
  الدراسية 

أكرب بكـثري   مبقدار  تخطيط  نظم ال وقت احلاضر إىل استخدام     حيتاج املدراء يف ال     •
املوروثة، لكنهم ال يسجلون أنفسهم للحـصول علـى         استخدامهم النظم   من  

وهم يرسلون موظفني من فئة اخلدمات العامة أيضاً للحصول علـى           . التدريب
. حيضرون أيضاً نيابة عن موظفي الفئة الفنية      فهم  . التدريب يف مسائل ال تعنيهم    

  .تغيري ثقايفإلحداث وهناك ضرورة 

ــات  ــدريب يف القاع الت
  الدراسية

ُيعد االفتقار إىل التدريب املستمر مشكلة عندما ينضم موظفون         
  ُجدد إىل املنظمة أو عندما يكون هناك تبديل يف املوظفني

  .دريبية لدى وصول املوظفني اجلُددتطرح مشاكل ت  •
 ميكن أن   ديل املوظفني اجلُدد، ولذلك فإن تب   نظرائهم  بتدريب  يضطلع املوظفون     •

  .يطرح مشكلة
املكاتب ففي حاالت املغادرة قد تترك      . تتعلق بالتدريب املستمر  مشاكل  هناك    •

  .أشخاص ليس لديهم دراية بأسس النظاميف عهدة القطرية 
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  عينات من األمثلة املقدمة أثناء املناقشات  املستخِدمون آثارها املسائل املتكررة اليت   املوضوع
 ارتكـاب   يف احتمال  نيالتدريب للمستخدم يتسبب عدم تقدمي    
  أخطاء يف النظام

مكانية الدخول إىل النظـام ألنـك       ينبغي تدريب املوظفني اجلدد قبل منحهم إ        •
  .يد من األخطاء عندما تكون جديداًترتكب املز

الـذي   ،املمارسة إال من خالل املعلومات الواردة يف الدليل اإللكتروين        تتاح  ال    •
إطار  باملمارسة يف من األخطاء   لتعلُّم  حقيقية ل ُتتاح لك فرصة     وال. اًحمدوديظل  

 .تخطيطال أكرب أن ترتكب أخطاء يف نظامال فاالحتمالوحدة التدريبية، ولذلك 
قبل التدريب بأساليب العمل التدريب يف جمال التوعية يلزم تقدمي 
  على النظام

االنتقـال إىل   ومـن مثّ    بأساليب العمـل    ينبغي على الوجه األمثل اإلملام أوالً         •
  .تخطيطالنظام جتسيدها يف 

  .اً إضافياًبعض العناصر كالتقارير تدريبوتتطلب . لكل قسم احتياجات خمتلفة  •  للعمل حملددة تكييف التدريب العملي مع االحتياجات ايلزم 
 البشرية ملـوظفي    دورة تدريبية منفصلة يف جمال املوارد     أن تقدم   من الضروري     •

  .املوارد البشرية
  .بعض التدريب عن كيفية إنشاء االستفساراتقُدِّم  ،الشؤون املاليةعلى صعيد   •

ـ  . أن تعلم نفسك بنفسك باستخدام التدريب اإللكتروين      يتوقع منك     •  ال يكفي التعلُّم اإللكتروين لوحده  إذا  كغري أن
 .مزيد من الدعم التقينبد لك من  املتقدمة فالاملزيد من العمليات إجناز إىل احتجت 

 قد يكون من الصعب الوصول إىل مواد التعلُّم اإللكتـروين يف          
  بيئات ذات نطاق تردُّدي منخفض

كون يوقد يتعذَّر الوصول إليها عندما       "أدوات املستخدم "من الصعب استخدام      •
  .االتصال بشبكة اإلنترنت بطيئ

قد يفتقر األشخاص إىل الوقت أو إىل املبادرة الستخدام مـواد           
  التعلُّم اإللكتروين

أدوات مـن   أداة   ٥٠٠ قائمة تـضم     عندما تنقر على رابط املساعدة فإنه يقودك إىل         •
  . لديهم الوقت لالطالع عليها كلهالكن األشخاص ليساملستخدم 

لكن األشخاص  املشاكل الشائعة   حاولت املنظمة وضع بعض األدلة على أساس          •
  .ال يطلعون عليها

لكن األشخاص حيتاجون إىل    بالفعل  هناك الكثري من وحدات التدريب املتاحة         •
  .لالطالع عليهااختاذ املبادرة 

  م اإللكتروينالتعلُّ

  .بصورة حقيقيةمواد التعلُّم اإللكتروين غري حمدَّثة   •  ينبغي حتديث مواد التعلُّم اإللكتروين 

  االتصاالت
ينبغي حتسني االتصال باملستخدمني بشأن التغيريات اليت طرأت        

  على النظام
قر رموز السنوات   ر العاملون يف امل   غّيحدث أن   فقد  . انعدام االتصال بني املقرِّ وامليدان      •

رسـائل  اختـاذ   وينبغي  . فيما خيص االستفسارات ومل يبلِّغوا املكاتب امليدانية بذلك       
  .  إلبالغ املستخدمني بالتغيريات اليت طرأت على النظامالظهور املفاجئ آليةً
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انعدام روح املبادرة لدى املوظفني أمر ُيعرقل بعض احملـاوالت          

  الرامية إىل حتسني االتصال
  . يقرأ بعض األشخاص املراسالت املتعلِّقة بالتغيريات اجلديدةال  •
كانت هناك حماولة يف املاضي إلنشاء فريق مناقشة علـى الـشبكة الداخليـة                •

اإلنترانت حبيث ميكن للمستخدمني تقاسم املشاكل املطروحـة، لكـن هـذه            
 وقد نظم األشخاص يف بعض األحيان     . اإلمكانية مل تستخدم على نطاق واسع     

  .على الشبكة ملناقشة املشاكل" أكشاكاً إلكترونية"
يستغرق احلصول على دعم مكتب اخلدمات يف إجياد حلٍّ ملسألة          

  ما وقتاً طويالً وقد ال تتلقى رّداً على اإلطالق
نعتمد على مكتب املساعدة العاملي حللِّ املشاكل لكن األمر ميكن أن يـستغرق          •

  . إلجياد حل أيام٤ إىل ٣من 
  .املفيد بدرجة أكرب توثيق املشاكلسيكون من   

عندما يتعذَّر عليك حلّ املشكلة ميكنك إرسال بطاقة عمل إىل خـبري حملـي وإذا مل                  •
  .ويستغرق ذلك وقتاً. يتمكن من حل املشكلة فستحال املشكلة على مستوى آخر

نه يؤدِّي إىل حاالت تأخري يتيح إصدار بطاقات العمل اإللكترونية تتبُّع املسألة لك  •
  .يف حلِّ املشكلة

عندما نستخدم مكتب اخلدمات ال ميكننا احلصول على أي ردٍّ باستثناء اإلخطـار               •
  .ونعتمد على فريقنا اخلاص املعين بنظام املعلومات اإلدارية. التلقائي بالبطاقة

  دعم املستخدمني

وهو حيسِّن  . ر البطاقات للمستخدمني تسجيل البطاقات وتتبُّعها     يتيح نظام إصدا    •  حيسِّن إصدار البطاقات التواصل مع املستخدمني 
  .التواصل بني املستخدمني ووحدة الدعم

   إىل أي مدى ُتراعى املالحظات الواردة من املستخدمني يف مرحلة تصميم مشروع نظام التخطيط وتنفيذه ويف املراحل الالحقة للتنفيذ؟- ٥السؤال 
  .كان املستخِدمون من كل جمال من جماالت العمل ممثَّلني يف مرحلة التصميم  •  تعليقات يف مرحلة التصميمتراعى ال

وكان هناك شخص يف    . روعيت مالحظات املستخدمني أثناء تنفيذ نظام التخطيط        •  تراعى املالحظات الواردة يف مرحلة تطبيق نظام التخطيط 
  .ة من وقته للمشروعكل إدارة ُيكّرس نسبة مائة يف املائ

ال يعرف األشخاص يف الواقع ما هو متوقع من نظام التخطيط، ولذلك ليس من   •  تعطى األولوية للمالحظات الواردة
والسؤال املطروح بعد ذلك هـو كيـف تعطـى          . السهل التماس مالحظاهتم  

  .األولوية للمالحظات الواردة
اء اليت يرغب فيها املـستخِدمون،      يف بداية التنفيذ، يضع فريق التنفيذ كل األشي         •

ومثة حماولة يف الوقت احلاضـر لتبـسيط        . وهو ما أدى إىل تعقيد النظام للغاية      
  .النظام وجعله أيسر لالستخدام

  املالحظات الواردة 

  مل ُتَتلق مالحظات املستخدمني يف املرحلة الالحقة للتنفيذ؛  •  مل ُترصد املالحظات الواردة يف املرحلة الالحقة للتنفيذ
  .النظام  املعنيون باألمر يف امليدان إىل املقر عن املشاكل اليت يواجهوهنا يفمل يتحدث  •
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  عينات من األمثلة املقدمة أثناء املناقشات  املستخِدمون آثارها املسائل املتكررة اليت   املوضوع
   إىل أي مدى يسهم النظام يف حتسني اإلشراف والضوابط الداخلية يف منظمتكم؟- ٦السؤال 

 داخلية مثل الضوابط املتعلقة بامليزانية ومـدى        يتضمن نظام التخطيط ضوابط     •  عزز النظام ضوابط امليزانية والشؤون املالية
  كفاية األموال؛

  .آنيةيتيح النظام للمستخِدمني متابعة املرتبات وامليزانية والنفقات بصورة   •
حتسني الضوابط الداخلية من خالل معلومات املستخِدمني وإدارة        

  أدوار املوظفني
ألمر منك تقدمي طلب    إذا احتجت إىل إذن خارج سجلك القياسي فسيتطلب ا          •

  منفصل وتربير سبب احتياجك هلذا اإلذن؛
إذا أردت إلغاء عملية يف سري العمل فإنك حتتاج إىل إلغاء كل خطوة، مما ُيشرك          •

  أشخاص خمتلفني يف العملية؛
ال ميكن استكمال أية معاملة يف امليدان، وكل ما ميكنك أن تقوم به هو البدء هبا      •

   أن تستكمل يف املقر؛يف امليدان لكنها جيب
اسُتحدثت عملية تفويض السلطة حبيث ال ميكن للشخص سوى احلصول على             •

  املعلومات اليت تتعلق بوحدة عمله؛
يظهر اسم الشخص الذي أدخل البيانات يف النظام تلقائياً اسـتناداً إىل معلومـات                •

 ها املستخِدمون؛وحيتفظ النظام بتاريخ التغيريات اليت أدخل. تسجيل دخول املستخِدم
  .ال ميكن للمستخِدمني احلصول على استفسارات أخرى غري اليت حيتاجوهنا  •

  حتسني الضوابط الداخلية

وعلى سبيل املثال ال ميكنك أن تتقاضى مرتبك إذا بّين النظـام         . النظام أقل مرونة    •  بيد أن النظام ُيقلل من املرونة
وعلى . هات املاحنة فالنظام حيتفظ بالقيود اليت حتددها اجل     . أن األموال غري متوافرة   

  .سبيل املثال ال ميكنك استخدام املسامهات اليت انتهت صالحيتها

باإلشراف  املتعلقة   املشاكل
  الداخليةوالضوابط 

استحدث سري عمل ورقي يف كثري من املكاتب، مبا فيها املقر، مبوازاة سري العمل   •  اإلشراف والضوابطتنعكس مقاومة التغيري على حتسني 
 يف  - بعد تطبيق النظـام      -، وإن كان سري العمل الورقي قد أزيل         اإللكتروين

ويالحظ أن املديرين يفوضون مـساعديهم      . يكن فيها ضرورياً   احلاالت اليت مل  
وميكـن إقـرار    . اإلداريني سلطة املوافقة اإللكترونية أو يعطوهنم كلمات السر       

  .بعناية خطوات يف نظام التخطيط بدون أن ُينظر فيها
كنك التحكم بشكل جيد يف إدارة اإلجازات يف نظام التخطيط ألن بعض            ال مي   •

  .املديرين يتركون طلبات اإلجازة مفتوحة
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  عينات من األمثلة املقدمة أثناء املناقشات  املستخِدمون آثارها املسائل املتكررة اليت   املوضوع
وميكنك . ميكن ملواقع خمتلفة دخول النظام وتغيري البائعني ضمن طلبات الشراء           •  تفتقر بعض العمليات إىل ضوابط داخلية

وبـالنظر إىل أن    .  بالفعـل  أن ُتغّير املوّرد ضمن مدفوعات جرى تـسديدها       
. األشخاص يتعلمون كيفية استخدام النظام فإهنم يتعلمون أيضاً املزيد من احليل          

  .فالنظام حيتاج إىل مراجعة دقيقة منتظمة
لدى إنشاء بائع جديد حتتاج إىل االستعانة بالقائمـة الورقيـة املتعلقـة باإلرهـاب،            •

من األفضل وضع هـذه القائمـة       يعرضك الحتمال ارتكاب األخطاء، وسيكون       مما
  .النظام يف

إذ ميكنك  . تتطلب الوحدات الربجمية اخلاصة باملوارد البشرية املزيد من الضوابط          •
ويزيد هذا األمر   . أن تبدأ عملية وتنهيها بدون أن يتحقق أي أحد مما قمت به           

  .من احتمال الغش ألن بإمكانك حىت أن تدفع مبالغ إىل أي شخص كان
ال ميكن للموظفني الوطنيني يف قسم املوارد البشرية االطالع على املعلومات املتعلقة              •  بط شديدة يف بعض احلاالتهناك ضوا

  .بيد أن رئيس املكتب يف املكاتب القطرية هو موظف وطين. باملوظفني الدوليني
  صون هبا لتحسينه؟ إىل أي مدى يليب النظام بوجه عام احتياجاتكم وما هي التغيريات اليت تو-٧السؤال 

  .يتقاسم اخلرباء احملليون من كل منطقة املشاكل الشائعة مع املقر  •  ينبغي معاجلة املشاكل اليت سبق حتديدها
قائمة التغيريات املطلوبة، مثل تتّبع الشحن، جاهزة بالفعل لكن هذه التغـيريات              •

  .ُتنفذ قط مل
. ا يكفي من املعلومات املتعلقة باملشاكل املوجودة يف النظـام         ممر أكثر   يوجد لدى املق    •

  .وينبغي للمعنيني باألمر يف املقر النظر يف املعلومات والقيام مبا يلزم لتحسني النظام
  .تتغري املتطلبات مع مرور الوقت  •  ينبغي تكييف النظام مع املتطلبات املتغرية

فإذا كان من الـالزم أن      . ت العمل مرة أخرى   ينبغي النظر يف أساليب وسياسا      •
تراعى يف النظام احتياجات السياسات احلالية املتعلق باملوارد البشرية، فستطرح          

  .نفس املشاكل املتعلقة بالتكّيف
اسب فيما يتعلق باملوارد البشرية، يلزم إدخال املزيد من التكييفات جلعل النظام ين  •  يلزم حتسني سهولة استخدام النظام

على حنو أفضل قواعد املنظمة وأنظمتها، ما مل ُتغري القواعد واألنظمـة حبيـث              
  .تناسب النظام

  .ال يزال يتعني معاجلة املسائل املتعلقة بسهولة استخدام النظام  •

ــة   ــيريات الالزم التغ
  لتحسني النظام

  .ينبغي أن تفضي التغيريات املُدخلة على النظام إىل تعزيز املساءلة  •  تعزيز الضوابط الداخلية واملساءلة
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  السادسرفق امل

توصيات وحـدة التفتـيش     بشأن  املنظمات املشاركة   أن تتخذها   ن  إلجراءات اليت يتعيّ  حملة عامة عن ا       
  )JIU/REP/2012/8 (املشتركة

  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

التأثري املتوخى
 

جملس الرؤساء التنفيذيني امل
عين بالتنسيق

  

األمم املتحدة 
* 

األونكتاد
 

برنامج األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 

برنامج األمم املتحدة للبيئة
 

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 

وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني         
الفلسطينيني يف الشرق ا

ألدىن 
)

األونروا
( 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان 
منظمة األمم املتحدة للطفولة  
)

اليونيسيف
( 

برنامج األغذية العاملي
هيئة األمم املتحدة للمرأة  

 

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 

منظمة العمل الدولية
 

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
)

الفاو
( 

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)

اليونسكو
( 

منظمة الطريان املدين الدويل 
)

اإليكاو
( 

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي 
االحتاد الدويل لالتصاالت 

 
برنامج األمم املتحدة  املشترك املعين بفريوس نقـص         

املناعةالبشرية
/

اإليدز
 

املنظمة العاملي
ة لألرصاد اجلوية

 

املنظمة البحرية الدولية
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
)

اليونيدو
( 

منظمة األمم املتحدة للسياحة العاملية
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  

التقرير                              الختاذ إجراء
 

                               لإلحاطة
 هاء  هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء  ه ١التوصية 

 الم  الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم  ه ٢التوصية 

 هاء  هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء اءه هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء هاء  ه ٣التوصية 

                            هاء ز ٤التوصية 

  . توصية يتخذ الرئيس التنفيذي إجراًء بشأهنا   :هاء  .توصية تتخذ اهليئة التشريعية قراراً بشأهنا  :الم :مفتاح اجلدول
  .نظمةتتطلب اختاذ إجراء من جانب هذه امل توصية ال  :  

تعزيـز    )ز( وفورات مالية هامـة؛     )و(تعزيز الفعالية؛    ) ه( تعزيز املراقبة واالمتثال؛      )د( حتسني التنسيق والتعاون؛      )ج( نشر أفضل املمارسات؛      )ب(حتسني املساءلة؛     )أ(  :التأثري املتوخى  
  . جوانب أخرى )س (الكفاءة؛

 باستثناء األونكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،                 ST/SGB/2002/11قة  تشمل مجيع الكيانات الوارد ذكرها يف الوثي        *  
  .األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واألونروا وبرنامج

        

 




