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 المجلس التنفيذي
 والتسعون السادسةالدورة 

 5102آب/أغسطس  52،  زامبيا/زمبابوي، شالالت فيكتوريا

 من جدول األعمال المؤقت (و)5البند 

 
 
 

 تقرير األمين العام حول الشؤون اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي
 

 )و( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األمانة

 

 

 مقدِّمة أوالً. 

يشكل برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نطاق دعم أساسي ضمن منظمة السياحة العالمية يمّكنها من تطبيق  .0

التكنولوجيا بهدف تسهيل أداء وظائفها األساسية، كما يشكّل إحدى أهم قنوات التواصل مع الجهات المعنية الداخلية 

ا المعلومات واالتصاالت، ونظرة استشراف ستكنولوجالخاص ب عمللا تنفيذ برنامج وضعالوثيقة  تستعرض هذهوالخارجية. 

 على الخطط المستقبلية.

 

عميالً داخلياً فضالً عن الدول األعضاء.  021يقدم برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خدمات لما يزيد على  .5

جهاز  521خادماً وأكثر من  52تية تشمل وتتضمن الوظائف األساسية لبرنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بنية تح

نبالشبكة، وإدارة منصة معلومات تعاونية ومعلوما كمبيوتر متصالً  الوظائف  تية داخلية )إنترانت/إكسترانت(. كما تتضمَّ

أيضاً تطوير وصيانة أنظمة المعلومات وإدخال التطبيقات التقنية المعيارية باإلضافة إلى دعم الموظفين والتدريب على 

إلى المنظمة وصيانة أجهزة الكمبيوتر  الولوج إدارة آلية برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ىكما يتولّ األنظمة. 

ما فيها أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية باإلضافة إلى األجهزة المساِعدة الرقمية الشخصية والمعدات المحمولة ب

 الشخصية وأجهزة محمولة أخرى. 

 

 وارتفاع، وأمن البيانات ومخاطر النظام المتزايدة، المتواصلةوالتغييرات التكنولوجية  السريع إّن التقدمفي الواقع،  .2

المجال مسألة صعبة للغاية، وخصوصاً مع وجود إدارة هذا  من يجعل كل ذلك ،المصداقية في توفير الخدماتالطلب على 

 .جداً من الموظفينقاعدة محدودة 

 

ر  .4 ب المجلس التCE/DEC/17(XCIV)وفقاً للمقرَّ نفيذي بمبادرة األمين العام بإبقاء المجلس على اطالٍع بشكٍل ، رحَّ

وهذا  مج العمل الخاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.منتظم بما يجري على مستوى استراتيجية وتطّورات برنا

وملخصاً عاماً عن أنشطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  5105التقرير معّد لهذه الغاية، إذ يقّدم تقريراً عن العام 

 الحالية/المستقبلية.

 

ذلك أنَّ هذه األخيرة تندرج ضمن برنامج يُشار إلى أنَّ هذا التقرير ال يعالج المسائل والهواجس المتصلة بالويب،  .2

 مختلف، يُرفَع فيه تقرير منفصل إلى المجلس التنفيذي.

 

 

 برنامج العمل الُمنجز حتى تاريخه ثانياً.

ممنذ التقرير  .6 الدورة الرابعة والتسعين للمجلس التنفيذي، أُنِجَزت المشاريع المحدَّدة التالية حتى تاريخ  إلى الذي قُدِّ

 لتقرير، مع عرض النتائج األساسية لبرنامج العمل اآلنف الذكر.وضع هذا ا
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 المجال النشاط/المشروع النتائج تاريخ اإلنجاز

  جارٍ  5102أُنِجز في / 

 

  5102أُنِجز في  

  جارٍ  5102أُنِجز في / 

 

  جارٍ  5102أُنِجز في / 

 

  جارٍ  5102أُنِجز في / 

  تحسين إجراءات الصيانة وتوسيعها وتوحيد

 مقاييسها

  خادماً  52إجراء محاكاة افتراضية لـ 

 ( 011معّدل إتاحة الخادم الرئيسي)% 

  

  تحسين أداء وتشغيل وإدارة منصة المحاكاة

 االفتراضية

 صيانة وتحديث نظام المعلومات 

 

توحيد نظام تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 

 وخدماته

 البنية التحتية األساسية

  5102أُنِجز في  

 

 وخوادم إضافة خوادم مقصورات جديدة 

 

 البنية التحتية األساسية تحسينات البنية التحتية

  5102أُنِجز في  

 

  جارٍ  5102أُنِجز في / 

 

  إعادة التدقيق في حالة البنية التحتية للشبكة واقتراح

 التشكيل من أجل تحسين األمن واألداء

 

 تطبيق التوصيات 

التحتية األساسية البنية  مشروع شبكة الكابل

 لالتصاالت

  5102أُنِجز في  

 

  5102أُنِجز في  

 

  مراجعة البروتوكول الخاص باألمن والتعافي من

 الكوارث

  توسيع البنية التحتية التي تؤّمن خدمات الدعم

 ةياالحتياط

باألمن  خاصبروتوكول 

 والتعافي من الكوارث

نطاق أمن المعلومات وأمن 

 الفضاء اإللكتروني

  5102أُنِجز في  

  5102أُنِجز في  

 

 إجراء مناورة تعافي من الكوارث 

  تحديث خطة الطوارئ استناداً إلى توصيات مناورة

 التعافي الستعادة النظام

 

التخطيط الستمرارية 

 العمل

 استمرارية العمل

  5105أُنِجز في  

 

  5105أُنِجز في  

 

  5102أُنِجز في  

 

  جارٍ  5102أُنِجز في / 

 

  تنافسي، تلزيم شركة إجراء استدراج عروض

 ديالور

 

 تحديث وتوسيع وتحسين تطوير البنية التحتية 

 

 اعتماد أدوات تطوير جديدة 

  دعم األنشطة المتصلة بخطة المشروع االستراتيجي

(ITPREIPSAS) 

أنظمة المعلومات والبنية  مشروع التمويل

 التحتية للتطبيقات

  جارٍ  5105أُنِجز في / 

 

  جارٍ  5105أُنِجز في / 

 

  جارٍ  5102أُنِجز في / 

 

 تحسين الهيكليات وتوسيعها 

 

  توفير نظام ضوابط داخلية تتيح تشاطر المعلومات

 وتحكم المؤلف بالمحتوى )تسلسل سير العمل(

  تطوير منصة إدارة المعرفة، والخدمة الذاتية، ونظام

  إعداد التقارير

 تطوير منصة تعاونية 

  إنترانت/أكسترانتمنصة 

 إنتاجية العمل

  5102أُنِجز في    تطبيق برنامج جديد للتحكم بالوصول إلتاحة توافر

المعلومات التاريخية وتحسين التقارير اإلدارية على 

 مستوى األمن ومساءلة األفراد

 إنتاجية العمل برنامج التحكم بالوصول

  5102أُنِجز في  

  5102أُنِجز في  

 

  5102أُنِجز في 

  تطبيق خدماتSkype 

  ة  مراجعة العقود والتوصيات الحالية الخاصَّ

 بمزّودي الخدمات الهاتفية

  اقتراح وتطوير مشروع "التغيير التكنولوجي نحو

 "المهاتفة عبر بروتوكول االنترنتاعتماد نظام 

خدمات التكنولوجيا 

 واالتصاالت

خدمات تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

  ٍجار 

 

 في تعزيز الكفاءة التقنية لفريق عمل  االستمرار

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل 

 التدريب الخارجي ومنح الشهادات

التدريب على تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

أولويات تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

 

 برنامج العمل الجاري ثالثاً. 

إلى الدورة الرابعة والتسعين للمجلس التنفيذي، يجري العمل على إنجاز المشاريع المحدَّدة  الذي قُدِّممنذ التقرير  .7

 التالية حتى تاريخ وضع هذا التقرير، مع عرض النتائج األساسية لبرنامج العمل اآلنف الذكر.
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 المجال النشاط/المشروع النتائج المتوقعة تاريخ اإلنجاز المتوقع

  5102المتوقّع تاريخ اإلنجاز  /

 جارٍ 

 

  5104تاريخ اإلنجاز المتوقّع  /

 جارٍ 

 

 للمعلومات المالية ديدج تطوير نظام 

باالستناد إلى منهجية المعايير 

 المحاسبية الدولية للقطاع العام

  تكييف قواعد البيانات وأنظمة

المعلومات المتأثرة بأنظمة المعايير 

 المحاسبية الدولية للقطاع العام

متطلبات تكنولوجيا تطبيق 

المعلومات واالتصاالت 

الضرورية للمعايير المحاسبية 

الدولية للقطاع العام بالتعاون 

مع فريق العمل المعني بهذه 

 المعايير

أنظمة المعلومات / 

 وإنتاجية العمل

  5102تاريخ اإلنجاز المستهدف 

 / جارٍ 

 

  5102تاريخ اإلنجاز المستهدف 

  

 

  5102تاريخ اإلنجاز المستهدف 

 / جارٍ 

 تحديث لوحة المفاتيح الهاتفية 

 

  استخدام تكنولوجيات عناوين

االنترنت من أجل توحيد االتصاالت 

 وخفض التكاليف

 

 إجراء استدراج عروض تنافسي 

 البنية التحتية لالتصاالت مشروع لوحة المفاتيح 

  5102تاريخ اإلنجاز المستهدف 

 / جارٍ 

  ٍجار 

 

  ٍجار 

 

  5102المستهدف تاريخ اإلنجاز 

 / جارٍ 

 

  5102تاريخ اإلنجاز المستهدف  

 

  5102تاريخ اإلنجاز المستهدف  

 

 

  5104تاريخ اإلنجاز المستهدف  

 

  5104تاريخ اإلنجاز المستهدف  

 

 األمن  تحسين الشبكة على مستوى

 وإدارة األجهزة وجودة الخدمات

  استخدام أفضل الممارسات

  التكنولوجية

  زيادة عدد األجهزة الخلوية وتحديث

 القديمة، وتوحيد مقاييس األجهزة

  منّصة جديدة لتزويد اإلدارة بالتحكم

 باألجهزة الخلوية عن بعد

 

  تطبيق اإلجراءات األمنية 

 

  زيادة مستوى التشغيل المتبادل بين

دة من أجل تحسين بيئة  أدوات متعدِّ

 المستخدم

  "تطبيق مبادرة "أحضر جهازك

 ن تجربة المستخدم في العمللتحسي

 تحسين خدمة التداول عبر الفيديو 

 

خدمات االتصاالت الهاتفية 

 واألجهزة الخلوية

خدمات تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

 

  5104تاريخ اإلنجاز المستهدف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات طباعة موحدة 

 وسهولة  توفير الرقابة اإلدارية

الوصول وضبط سرية المواد 

 المطبوعة

 تخفيض تكاليف الطباعة 

 دعم السياسات البيئية 

  تحديث معدات الطباعة لضمان

 التوافق مع البرنامج المعتمد

  د تشكيل مجموعة عمل داخلية تحدِّ

السياسات واإلجراءات الحالية 

ة بالطباعة   الخاصَّ

 إجراء استدراج عروض تنافسي 

 

خدمات تكنولوجيا  مشروع خدمات الطباعة

 المعلومات واالتصاالت

  5102تاريخ اإلنجاز المستهدف 

 / جارٍ 

  تطبيق خدمة طلبات مركزية لتحقيق

اإلفادة القصوى للمنظمة من موارد 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  تحسين األمن واإلنتاجية وتقليص

 النفقات العامة لتكنولوجيا المعلومات

 

خدمات تكنولوجيا  منصة جديدة للدعم الفني

/  المعلومات واالتصاالت

 إنتاجية العمل

   خفض التكاليف في عمليات الشراء

 المستقبلية

  زيادة الكفاءة بفضل تقليص الوقت

 المكّرس لمهام الصيانة

 توحيد المقاييس والمعايير 

 

الحواسيب المكتبية 

 االفتراضية

 ةالبنية التحتية األساسي
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  5104تاريخ اإلنجاز المستهدف  

 

  استخدام اللوحات الرقميةتشجيع 

 لدعم السياسات البيئية

 ترشيد اإلجراءات اإلدارية 

 خفض التكاليف 

 

 إنتاجية العمل اللوحات الرقمية

  5104تاريخ اإلنجاز المستهدف 

 / جارٍ 

  تطبيق المبادئ التوجيهية الصادرة

عن مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا 

التي توفّر مجموعة  ITILالمعلومات 

، الفضلى متكاملة من الممارسات

والمستمّدة من القطاَعين الدوليين 

العام والخاص، والمتوافقة مع معايير 

 الوكاالت التابعة لألمم المتحدة

 

تطبيق أفضل الممارسات على 

مستوى إدارة خدمة تكنولوجيا 

 المعلومات

 

إدارة تكنولوجيا 

 المعلومات

  5104تاريخ اإلنجاز المستهدف 

 / جارٍ 

 

  5102تاريخ اإلنجاز المستهدف 

  الموجودة  المشاريعالموافقة على

حالياً للمعايير واإلجراءات المتصلة 

بالوثائق والسياسات والمبادئ 

 التوجيهية المقترحة

  وضع إجراءات جديدة للضوابط

 الداخلية

 

موافقة المنظمة على معايير 

الوثائق وإجراءاتها الهادفة إلى 

وضع السياسات والمبادئ 

 التوجيهية

 

إدارة تكنولوجيا 

 المعلومات

 

 

 4102-4102ثالثاً. استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للفترة 

تم تحقيق تقدم ملحوظ منذ الدورة الرابعة والتسعين للمجلس التنفيذي، حيث تّمت معالجة كل المسائل الرئيسية  .8

 الُمشار إليها.

 

 برنامجعلى الرغم من التغييرات على مستوى هيكلية العمل والتقنيات الناشئة في منظمة السياحة العالمية، يستمّر  .9

الخدمات وضمان رضا  تأمينمن أجل تحقيق اإلفادة القصوى من  وبنيتهتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتكييف دوره 

 المستخدمين.

 

ل ومعياري لتقنيات تكنولوجيا المعلومات، تكون فيه البنية ضٍع أفضطور نحو ووأحد هذه التغييرات الناشئة هو الت .01

برامج أخرى  وتعمل بالشراكة معالمنظمة،  العمل فيمع استراتيجية  متماشية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تطوير وتوصيل وتطبيق حلول تكنولوجية جديدة لمنظمة السياحة العالمية. وسي من أجل

وبالتكاليف التشغيلية  ،المكاتب الرقميةمتميّز، مثل  تحقيق كفاءة تنظيمية وتحسين إدارة الموارد وتحقيق تقدم تكنولوجي

 المثلى.

 

 لحمايةفي بيئة تكنولوجية تشهد تطوراً سريعاً، تتمحور مجموعة من القضايا األساسية الملّحة حول نطاق األمن  .00

األمم المتحدة مهام  من أجل تلبيةمع نمّو وتطّور هذه األخيرة ، وأنظمة معلوماتية أصولٍ ما تملكه المنظمة من  سالمة

بيئة  إلىالتطبيقات األساسية  نقل وفي هذا الصدد، أصبح الممارسات الفضلى الُمطبقة في المجال. ومواكبةومسؤولياتها 

 .5102في العام  رئيسياً مستضافة )سحابة( مشروعاً 

 

وال بدَّ للمشاريع المستقبلية في هذا المجال أن تعالج مجموعةً من العناصر المحورية مثل األمن المادي والبيئي  .05

/تطوير/صيانة المعلومات، باإلضافة إلى التقيّد بالسياسات واكتساب، الخلوينظام الللبيانات، والتحكم بالوصول، و

االستخدام المتزايد لتطبيقات شبكات التواصل االجتماعي لضمان احترام معايير واإلجراءات المعتمدة. كذلك، يجب معالجة 

 أمن الفضاء اإللكتروني في منظمة السياحة العالمية.

 

يعتقد برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنظمة أنَّ خطط البنية التحتية الرئيسية تقترب من اإلنجاز  .02

ن على تطوير التطبيقات. ومع العمل حالياً على تنفيذ مشروٍع أساسي وحساٍس جداً من حيث التام، ويجب تحويل التركيز اآل

، ينوي برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (ICT-PREIPSAS) المعلومات واالتصاالتتقنيات التوقيت في مجال 

يُتوقَّع أن تأتي هذه المراجعة بنتائج توفِّر . و5104في  المعلوماتيةفي المنظمة تنفيذ مراجعة ثانية شاملة حول التقنيات 

  .5107الخطوط العريضة إلعداد الخطة االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حتى 

 



CE/96/2(f) 
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بحيث  عمله،برنامج  على تعديل بشكل منتظم يعملتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن  برنامجوسيكون على  .04

حة مدتها خارطة طريق منقّ للتغيير المستمر وااللتزام والتخطيط من أجل وضع هذه المسائل ويؤمن اإلطار المناسب  يعالج

وبغض النظر عن مدى صعوبة هذه المهام، يجب العمل على ضبط الموارد ض على المجلس التنفيذي المقبل. رَ عامان تُع

 .ان إنجاز برنامج العمل في الموعد المحّددمن المخاطر الواجب التصّدي لها لضم، وهي بشكٍل صارم

 

 رابعاً. اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي

 يُطلب من المجلس التنفيذي أن: .02

 

 ن وضع األنشطة المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن هذه الوثيقة؛أيحيط بالتقارير بش (أ 

 

يتعلّق ببرنامج العمل الخاّص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وال سيَّما في ما األمانة  وضعتهالذي  يدعم التوجه (ب 

المشاريع المتصلة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والبنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية 

 .وخدماتها

 

 

 


