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المعلومات واالتصاالت

Niramure Joselyne, 19, of Rwanda, 
sews an item for her client. Joselyne 
is an orphan who learned this 
marketable skill through a CRS 
program.
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 هل	من	معايير	محدّدة	مسبقًا	إلختيار
 برمجية	جديدة؟

راجع الصفحة 13

عملّي إختيار البرمجية
المسار 9.2

تنفيذ خطة تكنولوجية
المسار 9.1

خارطــة شــبكة تكنولوجيــا
 المعلومــات واإلتصــاالت

 هل	من	منهجية	قائمة	إلتخاذ	قرارات
 تكنولوجية؟

راجع الصفحة 6
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ــل لي لد ا ا  هــذ هــدف 

يهدف	هذا	الدليل	إلى	أن	يكون	مرجًعا/وثيقة	عمل	تستهدف	مدراء	المنّظمات	والممارسين	في	مجال	
لى	المساعدة	في	تطوير	العملّيات	اإلدارّية	وتعزيزها.	ويعرض	 تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	واإ
هذا	الدليل	بشكل	أساسّي	المبادئ	والمعايير	الدنيا	وأفضل	الممارسات	من	أجل	إرساء	ناجح	لشبكة	

تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	واختيار	جّيد	للبرمجّية.	

يمكن	للمنظّمات	المهتّمة	بتطوير	العملّيات	في	مؤسّسات	أعمالها	والسياسات	ذات	الصلة	واألدّلة	
اإلجرائّية	أن	تستخدم	هذا	الدليل	بأكثر	من	طريقة.	هذا	ألّن	لكّل	من	تلك	المنّظمات	نمطها	الخاص	

وتفسيراتها	وطريقة	تطبيقها	إلجراءات	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت.	

وبينما	نوصي	بقراءة	الدليل	كاماًل	من	أجل	فهم	كامل	لعملّية	مّد	شبكة	تكنولوجيا	المعلومات	
واالتصاالت	في	مؤّسسات	األعمال،	إال	أّنه	من	غير	الضروري	أن	نقرأ	األقسام	أو	الفصول	كاّفة	

بحسب	نظام	يعتمد	ترتيًبا	زمنًيا.	

؟ لّيــة لما ا قســم  وظيفــة  هــي  مــا 

لكّل	منّظمة	متطّلبات	خاّصة	لجهة	معالجة	المعلومات	واالتصاالت.	وتعتمد	فاعلّية	المنّظمة	
كمؤّسسة	عمل	على	مدى	استفادة	المنّظمة	القصوى	من	نظام	معالجة	المعلومات.	

وتسمح	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	للمنّظمة	بأن	ترصد	بشكل	مستمّر	التطّورات	والميول	
في	تكنولوجيا	المعلومات	وبتقييم	الحاجة	إلى	تغيير	العملّيات	أو	مكننتها.	وضمن	الجّو	الحالي	

من	التطّورات	المستمّرة	في	مجال	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت،	قد	تميل	وكاالت	عديدة	إلى	
اختيار	التكنولوجيات	التي	قد	تبدو	من	ضروب	الموضة	في	أّي	وقت	معيَّن.	ولذلك،	تحتاج	الوكالة	

إلى	موازنة	هذه	الحاجة	مع	خّطة	طويلة	األمد	للمتطّلبات	من	المعلومات.	وال	بّد	لالستثمار	في	
التكنولوجيا	أن	يكون	ذكًيا	ومتماشًيا	مع	استراتيجّية	الوكالة.	

ملّخــص
وتعكس	هيكلّية	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	الفاعلّية	والفّعالّية	في	االحترافّية	واالمتثال	والعدالة	

والموثوقّية	والشفافّية	تجاه	الجهات	المانحة.	وتحقيًقا	لهذه	الغاية،	تتطّلب	تكنولوجيا	المعلومات	
واالتصاالت	الكثير	من	االنتباه.	

أضف	أّنه	ما	من	»هيكلّية«	جّيدة	واحدة	لتكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت.	فالعناصر	مثل	حجم	
المنّظمة	وتوّفر	البنية	التحتّية	المحلّية	لتكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	وتوّفر	الموّظفين	المدّربين	
ومنشآت	تأمين	خدمات	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	هي	التي	تحّدد	متطّلباتها.	كما	أّن	حجم	
جراءاتها.	 المنّظمة	قد	يحدث	فرًقا	في	تشكيل	هيكلّية	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	وسياساتها	واإ

يمكن	للمدراء	أن	يحّددوا	بشكل	مباشر	أو	غير	مباشر	الحاجة	إلى	تغيير	األنظمة	الممكننة	أو	
زيادتها	من	خالل	التعّرف	إلى	أحد	هذه	المخاوف:	
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	 النقص	في	المكننة/موارد	الكمبيوترات	

	 استخدام	تكنولوجيات	أقدم	)المعدات	والبرمجيات	واالتصاالت،	الخ.(	

	 المعلومات	اإلدارّية	المحدودة	

	 النقص	في	المعلومات	التشغيلّية	

	 الركود-	فترة	نمو	اقتصادّي	ضعيف	أو	انعدامه	

	 معلومات	متأّخرة	

	 تقّلب	في	موظفي	معالجة	البيانات	

	 النقص	في	الخصائص	والوظائف	والقدرات	المطلوبة	في	البرمجّيات		

	 كلفة	عالية	لمعالجة	البيانات	

قد	يشّكل	أّي	من	المشاكل	اآلنفة	الذكر	أحد	العوارض	التي	تشير	إلى	قدم	األنظمة	أو	إلى	الحاجة	
الستبدال	األنظمة	القائمة.	

أما	الخطوط	التوجيهّية	المعروضة	في	هذا	الدليل	فهي	خالصة	وافية	لعملية	تنفيذ	شبكة	تكنولوجيا	
المعلومات	واالتصاالت	والمعايير	الدنيا	وأفضل	الممارسات	في	رسم	سياسات	تكنولوجيا	المعلومات	

واالتصاالت	التي	تهدف	إلى	مساعدة	إدارة	المنّظمة	وموّظفيها	على	التطوير	في	السياسات	
واإلجراءات	والممارسات	المتعّلقة	بإدارة	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	أو	تعزيزها.	

a savings group meets 
in a local church on El 
Salvador. The woman in 
the red and white striped 
shirt is the field agent. 
She’s working with the 
group’s secretary to 
teach her how to keep 
the record book. 

M
EliTa Saw

yER/CRS
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المبــادئ األساســّية لوظائــف تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت

تتبع	عملية	توريد	المشتريات	من	السلع	والخدمات	هذه	المبادئ.	وعندما	يتّم	تطبيق	هذه	المبادئ	
بطريقة	مناسبة،	فهي	ترشد	إلى	أفضل	الممارسات	في	عملّية	توريد	المشتريات.	أما	المبادئ	

األساسّية	الخمسة	فهي:	

التنافس والشفافّية واالنفتاح. 1
تتّم	أنشطة	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	بطريقة	منفتحة	وغير	منحازة	باستخدام	أنظمة	شّفافة	
مختبرة	بطريقة	مناسبة	وذلك	تفادًيا	ألي	مواصفات	قد	تكون	منحازة	وتلبيًة	لمتطّلبات	البيانات	كافة	

بطريقة	متماسكة	ومنصفة	ليتمّكن	الموّرد	البائع	والجهات	المانحة	من	الوثوق	بالنتائج.	

القيمة المحّققة من المال المنفق. 2
على	الوكاالت	أن	تبحث	عن	القيمة	المحّققة	من	المال	المنفق	على	البنى	التحتية	لتكنولوجيا	

المعلومات	واالتصاالت	أي	أن	تقيس	المنافع	من	هيكلّية	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	مقابل	
كلفة	شرائها	أخًذا	باالعتبار	العناصر	التالية:	

	 تلبية	المواصفات	الخاصة	بمعايير	السالمةأ.

	 ميزات	شراء	الخدمات	المتوّفرة	محلًياب.

	 ضمان	الجودةج.

	 قدرة	الخدمة	المقّدمة	)مثاًل،	القدرات	اإلدارّية	والتقنّية(د.

االمتثال للمتطّلبات القانونّية والنظامّية كافة. 3
تكون	الهيكلّية	الكاملة	لتكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	متماشية	مع	األنظمة	القانونّية	السارية	في	

بالد	التشغيل	وتمتثل	لألنظمة	التي	وضعتها	الجهة	المانحة	كاملة.	

الضوابط الداخلّية وتدابير إدارة المخاطر. 4
يجب	وضع	آليات	الضبط	الداخلي	وتدابير	إدارة	المخاطر	من	أجل	صيانة	الموارد	وذلك	بما	أمكن	

المنّظمة.	

تضارب المصالح. 5
على	المنّظمة	وموّظفيها	العمل	الدائم	على	تفادي	األوضاع	التي	قد	تؤّدي	إلى	تضارب	في	

المصالح	أو	التي	قد	تؤّدي	منطقًيا	إلى	التفكير	بتضارب	مصالح	أو	التي	فيها	إحتمال	تضارب	
مصالح	مع	مهمة	المنظمة.	
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مســار عمــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
9.1- تطبيــق مخطــط تكنولوجــي

لمســار ا وصــف 

للعملّية	ثالث	خطوات:	الخطوة	9.1.1	التي	تحّدد	إلى	أّي	مدى	تعتبر	المنّظمة	متطّلبات	
المعلومات	على	أّنها	األساس	لبنية	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	كاملة؛	الخطوة	9.1.2	تحّدد	
كيف	تطّور	المنّظمة	بنية	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	على	أساس	المتطّلبات	المعلوماتّية	
تلك؛	الخطوة	9.1.3	تحّدد	التطبيق	النهائي	وطريقة	التحديث	المستمّر	للبنية	التحتّية	لتكنولوجيا	

المعلومات	واالتصاالت.

لعمــل ا ّفــق  تد

المســار 9.1- تنفيــذ خّطــة تكنولوجّيــة

تخطيط المعلومات
9.1.1

تخطيط البنية
9.1.2

التنفيذ
9.1.3

بدء المسار

نهاية المسار
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لمعلومــات ا تخطيــط   -9.1.1 لخطــوة  ا

تخطيط المعلومات إسم الخطوة

9.1.1رقم الخطوة

متطلبات	األقسام	المختلفة	من	البياناتالمدخالت
تفاصيل	البنية	التحتية	الموجودة

مخّطط	متطلبات	البياناتالمخرجات
خطة	التنفيذ	النهائّية

رؤساء	األقسام	كافةالدور التنظيمي
مسؤول	تكنولوجيا	المعلومات

االستشاري	في	تكنولوجيا	المعلومات

األقسام	كافةنقاط الدمج 

تحتاج	المنّظمة	إلى	تنفيذ	نظام	معلومات	يرتكز	إلى	المتطّلبات	من	البيانات	ملّخص 
والمتطّلبات	األمنّية	وتوّفر	البرمجّيات	والمعّدات	وتوّفر	الموّظفين	المدّربين.

ال

ال

ال

نعم

البدء بالخطوة
9.1.1

تحديد متطلبات
معالجة البيانات 

هل من قاعدة
إحتساب قائمة؟ 

 تطوير خطة تتماشى مع
متطلبات معالجة البيانات

تحديد اإلختالفات بين الخطة
القائمة والخطة المقترحة

 تحضير تقرير البنية
التحتّية

الموافقة على المقترح؟

تنفيذ الخطة

تحديد المعدات المطلوبة
الخطوة 9.1.2 تخطيط البنية

تقييم البنية
التحّتية 
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Ramiro Rodriguez and 
his wife fled their farm 
in rural Colombia when 
guerrillas came to their 
house. They made 
their way to the capital, 
Bogota, and with the 
help of CRS and Caritas 
were able to start a new 
life by creating a bakery 
in their home.  

JiM
 STipE/CRS

تحتاج	المنّظمة	إلى	تنفيذ	شبكة	نظام	معلومات	يرتكز	إلى	المتطّلبات	من	البيانات	والمتطّلبات	
األمنّية	وتوّفر	البرمجّيات	والمعّدات	وتوّفر	الموّظفين	المدّربين.	تبدأ	الدورة	بتقييم	مستقّل	للمتطّلبات	
من	البيانات	وتنتهي	بتنفيذ	لمخّطط	النظام.	من	المهّم	للمنّظمة	أن	ترصد	بشكل	مستمّر	المتّطلبات	
لجهة	المعلومات	وتقّيمها	وأن	تضع	مخّطط	معلومات	يمتّد	على	فترة	أطول	من	الزمن	ومن	األفضل	

أن	يكون	ذلك	على	مدى	خمس	سنوات	على	األقل.	على	المنّظمة	أن	تنّفذ	نظاًما	يظهر	التوازن	
الصحيح	بين	الكلفة	والمتطّلبات	والعناصر	المتوّفرة،	بداًل	من	اكتساب	أحدث	األنظمة	المنّمقة	في	

السوق.

متطّلبات	العمل

1	 على	المنّظمة	أن	تعمل	على	تقييم	متطلبات	معالجة	البيانات	في	األقسام	كافة	لفترة	ال	تقّل	.
عن	الخمسة	أعوام.	

2	 تعتبر	سالمة	البيانات	عنصًرا	مهمًّا	في	عملّية	تحديد	المتطّلبات.

3	 على	المقّيم	أن	يأخذ	باالعتبار	شبكة	االحتساب	القائمة،	إن	وجدت.

4	 على	تقييم	البنية	القائمة	لنظام	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	)أي	المعّدات	الموجودة	.
والبرمجّيات	بالمقارنة	مع	النظام	المرغوب	به(	أن	يتّم	على	أساس	المتطّلبات	من	البيانات.	

5	 يجب	وضع	مخّطط	مقترح	من	أجل	تلبية	متطّلبات	العمل..

6	 يجب	تحضير	ميزانّية	الكلفة	على	أساس	المخّطط.

7	 على	المخّطط	والميزانّية	المقترحة	أن	يكونا	خاضعين	للتعديالت	على	أساس	القرار	التنفيذي	.
األخير	وعلى	أساس	القيود	في	الموارد.	

8	 ال	بّد	من	تنفيذ	المخطط	النهائّي	المصّمم	كما	أشير	أليه	أعاله	بحسب	الفترة	الزمنّية	المّتفق	.
عليها.	

9	 ال	بّد	من	إعادة	التقييم	بعد	سنة	على	التنفيذ.	.

أفضل	الممارسات

1	 تتمتع	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	بمخّطط	يمتّد	على	خمس	سنوات	على	األقل.	.

2	 ال	تكون	متطّلبات	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	مصّممة	على	أساس	المشروع	بل	.
على	أساس	الوكالة.	

المتطّلبات	الدنيا

1	 ال	يأتي	تصميم	المخّطط	على	يد	شخص	واحد.

2	 يراجع	فريق	يشتمل	على	الهيئة	التنفيذّية	والمدير	المخّطط	.
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لبنيــة ا تخطيــط   -9.1.2 لخطــوة  ا

تستخدم	المنّظمة	مخّطط	التنفيذ	من	أجل	تطوير	عملّية	تخطيط	البنية.	يدرس	تخطيط	البنية	نوع	
المعّدات	التي	يجب	استخدامها،	مثل	اتخاذ	القرار	باستخدام	أجهزة	كمبيوتر	محمول	أو	أجهزة	ثابتة	
أو	استخدام	مجموعة	كمبيوترات	بداًل	من	الكمبيوتر	الشخصي.	وتأخذ	عملية	التخطيط	باالعتبار	
عدد	الموّظفين	وطريقة	جلوسهم.	وتأتي	أوامر	الشراء	الفعلّية	وتطبيق	عقود	تأمين	الخدمات	لتتّوج	

عملّية	التخطيط.	

تخطيط البنيةإسم الخطوة

9.1.2رقم الخطوة

قسم	المنشآتالدور التنظيمي
مسؤول	تكنولوجيا	المعلومات

مسؤول	الشراء
المسؤول	المالي
المدير	التنفيذي

مخّطط	تنفيذ	بنية	المعلوماتالمدخالت
طلب	عروض	األسعار

أمر	الموافقة	على	الشراءالمخرجات
عقد	تأمين	خدمات	

األقسام	كافةنقاط الدمج 

يدرس	تخطيط	البنية	نوع	المعّدات	التي	يجب	استخدامها،	مثل	اتخاذ	القرار	ملّخص 
باستخدام	أجهزة	كمبيوتر	محمول	أو	أجهزة	ثابتة	أو	استخدام	مجموعة	

كمبيوترات	بداًل	من	الكمبيوتر	الشخصي.	
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ال

ال

ال

نعم

تنفيذ الخطة
الخطوة9.1.1 تخطيط المعلومات

توريد المعدات المخطط لها
الخطوة 9.1.3 التنفيذ

تحديد المعدات المطلوبة

ها من شبكة؟

تصميم الشبكةإنشاء الميزانية

تطوير خطة وضعيات
الجلوس

هل األموال متوفرة؟

إنشاء خطة نهائية

تحمتّطلبات	العمل

1	 ذا	كان	األمر	مناسًبا،	من	الضروري	تطوير	مخّطط	. يجب	تقييم	فرصة	تنفيذ	الشبكة.	واإ
شبكة	يكون	مبنًيا	على	حجم	الشبكة	وطبيعتها.	

2	 يجب	وضع	مخّطط	أماكن	جلوس	الموّظفين.	وسوف	يحّدد	المخّطط	متطّلبات	تمديد	.
الكابالت.	

3	 يتّم	استالم	عروض	األسعار	لعملّية	التشبيك	وعدد	الكمبيوترات	التي	يجب	شراؤها.	.

4	 تتّم	الموافقة	على	شراء	الكمبيوترات	ومتطّلبات	تأمين	خدمات	تأمين	الكابالت.	.

أفضل	الممارسات

1	 تتأّمن	أفضل	ممارسات	توريد	المشتريات..

2	 يضع	مختلف	األفراد	المخّططات	كافة	ويتحققون	منها	ويوافقون	عليها	وهذا	يعني	أن	من	.
يضع	البرنامج	ال	يكون	من	يتحقق	منه.	ومن	األفضل	لمن	يوافق	عليه	أن	يكون	لجنة	أو	

مجلًسا	يوافق	على	المخططات	بما	يتماشى	مع	النتائج	المرغوبة	المتناغمة	مع	االستراتيجية	
العامة.	

المتطّلبات	الدنيا

1	 تأمين	أفضل	ممارسات	توريد	المشتريات.

1	 تطبيق	فصل	المهام.
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تحديد المعّدات المطلوبة
الخطوة 9.1.1 تخطيط

participants from 
CRS regions around 
the world meet in 
small groups at CRS 
headquarters during the 
M & E (Monitoring and 
Evaluation) Summit. 

JiM
 STipE/CRS

لتحتّيــة ا لبنيــة  ا د  ا عــد إ تقريــر   -9.1.3 لخطــوة  ا

إعداد تقرير البنية التحتّيةإسم الخطوة

9.1.3رقم الخطوة

قسم	المنشآتالدور التنظيمي
مسؤول	تكنولوجيا	المعلومات

مسؤول	الشراء
المسؤول	المالي
المدير	التنفيذي

مخّطط	تطبيق	المعلوماتالمدخالت
أوامر	الشراء

المخّطط	التدريبيالمخرجات

غير	متوافقةنقاط الدمج 

يمكن	توسيع	السياسات	التي	يتّم	تطويرها	أخًذا	بعين	االعتبار	النمو	في	ملّخص 
المستقبل.	

تبــدأ	المنّظمــة	بتطبيــق	المعــّدات	وتحليــل	السياســة	المتّبعــة	بشــكل	متزامــن.	ومــن	المهــّم	أن	تطــّور	
المنّظمــة	سياســًة	علــى	أســاس	مخّطــط	البنيــة	الحالّيــة.	يمكــن	تعديــل	مجــال	السياســات	التــي	يتــّم	تطويرهــا	

ــات	التوســيع	المســتقبلي.	 أخــًذا	بعيــن	االعتبــار	إمكانّي

 تحديد متطلبات
السياسة

 توريد المعدات
المخّطط لها

تطوير السياسات

تركيب آالت الكمبيوترتنفيذ السياسات

تدريب المستخدمين

 الخطوة النهائية
9.1.3

 تمديد البنية التحتية
من الكابالت
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تمتطّلبات	العمل

1	 شراء	المواد	واستالمها.

2	 تمديد	الكابالت	كما	هو	مطلوب.

3	 وضع	الشبكة.

4	 تحديد	متطّلبات	السياسة	الخاصة	باستخدام	االنترنت	وتطويرها.

5	 التدريب	لتلبية	متطّلبات	المعّدات	والسياسات.	.

أفضل	الممارسات

1	 تأمين	أفضل	ممارسات	توريد	المشتريات.

2	 يضع	مختلف	األفراد	المخّططات	كافة	ويتحّققون	منها	ويوافقون	عليها	وهذا	يعني	أّن	من	.
يضع	البرنامج	ال	يكون	من	يتحّقق	منه.	ومن	األفضل	لمن	يوافق	عليه	أن	يكون	لجنة	أو	

مجلًسا	يوافق	على	المخططات	بما	يتماشى	مع	النتائج	المرغوبة	المتناغمة	مع	االستراتيجية	
العامة.	

المتطّلبات	الدنيا

1	 تطبيق	فصل	المهام.
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مســار عمــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
9.2- عملّيــة اختيــار البرمجّيــات

لمســار ا وصــف 

يعتبر	اختيار	نظام	إدارة	المعلومات	أساسًيا	بالنسبة	إلى	إدارة	المنّظمة	ألّن	أنظمة	التكنولوجيا	
والمعلومات	الفّعالة	من	حيث	الكلفة	الالزمة	في	المجاالت	واألقسام	كافة	ضمن	المنّظمة.	

ويعود	الفشل	في	اختيار	األنظمة	المناسبة	إلى	واحد	أو	أكثر	من	األسباب	التالية:	

	 التحديد	غير	المناسب	ألهداف	النظام	ومتطّلباته	

	 الفشل	في	إدماج	اإلدارة	والمستخدمين	على	المستويات	المناسبة	

	 التقليل	من	أهمّية	الكلفة	والجهود	المطلوبة	للتحويل	

	 الفشل	في	التخطيط	المناسب	للتوسيع	

	 الفشل	في	تقييم	البرمجّية	بطريقة	مناسبة	

يساعد	نموذج	تدفق	العمل	أدناه	في	تفادي	المشاكل	المذكورة	أعاله	وبذلك	يخّفض	من	خطر	الفشل	
في	اختيار	النظام	الصحيح.	

لعمــل ا ّفــق  تد

تنفيذ النظام
9.1.3

بدء المسار

نهاية المسار

المســار 9.2- عملّيــة إختيــار البرمجّيــة

 اختيار المعدات والبرمجيات
أو الخدمات المرتبطة

9.2.2

إعداد إستدراج العروض
9.2.1
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لعــروض ا ج  را ســتد ا د  ا عــد إ  -9.2.1 لخطــوة  ا

 إعداد استدراج العروضإسم الخطوة

9.2.1رقم الخطوة

قسم	المنشآتالدور التنظيمي

غير	متوافقةالمدخالت

استدراج	العروضالمخرجات
مقترحات	الموّرد	البائع

موّظفو	القسم	األساسييننقاط الدمج 

يتطّلب	إعداد	استدراج	العروض	العديد	من	األنشطة	التحضيرّية	مثل	إنشاء	ملّخص 
لجنة	اختيار	تعمل	على	إجراء	تقييم	للحاجات	ووضع	الئحة	بالمواصفات	

الالزمة	للمنتج.	وبعد	استالم	المقترحات	تظهر	الحاجة	إلجراء	تقييم.	

إنشاء لجنة االختيار. 1
ال	بــّد	مــن	تعييــن	لجنــة	اختيــار	مــن	أجــل	مراقبــة	مشــروع	اختيــار	األنظمــة.	وعلــى	اللجنــة	أن	تكــون	

مســؤولة	عــن	نتائــج	المشــروع	وأن	تديــر	أنشــطة	المشــروع	بشــكل	عــام	وترصدهــا	وتبلّــغ	بشــأنها.	

يعتبــر	إشــراك	اإلدارة	فــي	عملّيــة	اختيــار	األنظمــة	مســألة	أساســّية	مــن	أجــل	اســتكمال	ناجــح	للمشــروع.	
أّمــا	األفــراد	الذيــن	يتــّم	تعيينهــم	فــي	المنظمــة	فيجــب	أن	يكــون	لديهــم	فهــم	واضــح	ألهــداف	تعيينهــم	ومداهــا	
والتأّكــد	مــن	وجــود	تراتبيــة	اإلبــالغ	المناســبة	فــي	المنّظمــة	مــع	اإلدارة	قبــل	االضطــالع	بهــذه	المســؤولية.	

إجراء تقييم للحاجات. 2
للدليــل	الحالــي	و/أو	األنظمــة	الممكننــة	وأن	 إلــى	فهــم	 علــى	أعضــاء	لجنــة	االختيــار	أن	يتوّصلــوا	
يســتخدموها	كأســاس	ليحــّددوا	المتطّلبــات	الخاّصــة	بــكّل	مجــال	تطبيقــي	ســوف	يمكنــن.	يمكــن	إتمــام	
ذلــك	مــن	خــالل	االجتمــاع	بموّظفــي	األقســام	األساســيين	تحديــًدا	للّســمات	والقــدرات	والتقاريــر	المرغوبــة	
والمطلوبــة	تلبيــًة	للحاجــات.	وتعتبــر	الئحــة	المتطّلبــات	تلــك	الزمــة	مــن	أجــل	مقارنــة	قــدرات	المنتجــات	
ــا	الســتدراج	العــروض.	وقــد	يشــتمل	هــذا	أيًضــا	 ــة	المختلفــة	وســتصبح	عنصــًرا	مهمًّ والخدمــات	البرمجّي
تحديــد	تكاليــف	معالجــة	البيانــات	الحالّيــة	بمــا	فــي	ذلــك	التكاليــف	المتوّقعــة	مــن	أجــل	معالجــة	التطبيقــات	
الكبــرى	كّلهــا.	قــد	تشــّكل	هــذه	المعلومــات	أساًســا	لــإدارة	مــن	أجــل	مقارنــة	الكلفــة	مــع	التغييــرات	فــي	

األنظمــة	المقترحــة.	
وبســبب	فــرادة	متطّلبــات	المنّظمــة،	قــد	ال	تتوفّــر	الــرزم	الجاهــزة	مــن	البرمجّيــات.	وال	بــّد	مــن	التعــّرف	إلــى	
هــذه	النقــاط	ألّن	أثرهــا	ســيكون	واضًحــا	علــى	الكلفــة	األساســيّة	لتنفيــذ	األنظمــة	الممكنــة.	وفــي	بعــض	
الحــاالت،	قــد	تقــّرر	المنظمــة	أن	تلغــي	بعًضــا	مــن	تلــك	المتطّلبــات	مــن	أهــداف	نظامهــا	بــداًل	مــن	تكّبــد	

كلفــة	تطويــر	برامــج	تطبيقــات	فريــدة	خاصــة	بهــا.

تحديد حجم المعالجة. 3
علــى	أعضــاء	لجنــة	االختيــار	أن	يوثّقــوا	حجــم	المعالجــات	األساســية	لــكل	مــن	مجــاالت	التطبيــق	ألن	
تلــك	المعلومــات	قابلــة	لالســتخدام	الحًقــا	مــن	أجــل	تحديــد	المتطّلبــات	مــن	المعــّدات.	أمــا	األحجــام	الحالّيــة	
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والمســتقبلّية	)مثــاًل	بعــد	خمــس	ســنوات(	فسُتســتخَدم	للتأّكــد	مــن	أّن	النظــام	المقتــرح	لــه	القــدرة	المناســبة	
علــى	معالجــة	حجــم	النشــاطات	اليــوم	مــع	هامــش	منطقــي	للنمــو.	

تطوير خصائص المعّدات والبرمجّيات. 4
يجب	أن	تشــتمل	خصائص	المعّدات	المعلومات	الفنّية	المتعلقة	بالمتطّلبات	الخاصة	بســرعة	المعدات	
وســعتها	وقدراتهــا.	ومــن	المهــم	أيًضــا	التطــّرق	إلــى	متطّلبــات	التوســيع	المســتقبلّية	لــكل	مــن	العناصــر،	
علــى	غــرار	وحــدة	المعالجــة	المركزّيــة،	ووحــدة	تحريــك	األقــراص	واألشــرطة،	وأجهــزة	اتصــاالت	البيانــات،	
وأجهــزة	الطباعــة،	ومكّونــات	البرمجّيــات	األخــرى.	وال	بــد	لخصائــص	البرمجيــات	أن	تشــتمل	علــى	
ســمات	البرمجيــات	المحــّددة	ووظائفهــا	وقدراتهــا	المطلوبــة	مــن	وجهــة	نظــر	المســتخدم.	كمــا	يفتــرض	
بالســمات	أن	تحــدد	متطّلبــات	التفاعــل	مــع	المعــّدات	والبرمجّيــات	الموجــودة	والقواعــد	المعيارّيــة	المرتبطــة	
بســرعة	النظــام	وحجمــه	وقضايــا	التحويــل.	باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	مــن	المهــّم	تحديــد	المتطّلبــات	مــن	أجــل	

التوثيــق	علــى	المســتوى	الفّنــي	ومســتوى	المســتخدم	ونــوع	التدريــب	الــالزم	وحجمــه.	

إعداد استدراج العروض. 5
يجــب	تأميــن	المعلومــات	األساســّية	للمــوّرد	التاجــر	مــن	أجــل	أن	يعــّد	عرًضــا	مناســًبا.	وال	بــد	أن	يشــتمل	

اســتدراج	العــروض	االعتبــارات	التاليــة:	

	 تعليمات	حول	المقترح	استجابة	الستدراج	العروض	

	 معلومات	حول	خلفّية	المنظمة	)مثاًل،	وصف	طرق	المعالجة	الحالّية(	

	 حجم	المعالجة	المقّدر	الذي	تّم	تطويره	سابًقا	

	 مواصفات	عروض	البرمجّيات	والمعّدات	المطّورة	سابًقا	

	 اعتبارات	ضبط	معالجة	البيانات	اإللكترونية	)مثال،	قدرات	النفاذ	واألمن،	الخ.(	

	 المعلومات	المرجعّية	للمستخدمين	الموجودين	

	 معلومات	حول	الكلفة	بما	في	ذلك	كلفة	االكتساب	األصلّية	والتكاليف	السنوّية		
المتكّررة	من	أجل	تيسير	تحليل	دورة	الكلفة

	 معايير	تقييم	االقتراح	التي	سيتّم	استخدامها	من	أجل	مقارنة	أجوبة	البائع		
الموّرد.	

تحليل المقترحات وتقييمها. 6
ــات	 علــى	لجنــة	االختيــار	أن	تراجــع	اقتراحــات	البائعيــن	الموّرديــن	وتحّضــر	مقارنــة	للمعــّدات	والبرمجّي
المقترحــة.	وعلــى	اللجنــة	أن	تضــع	ملّخصــات	لقــدرات	توســيع	النظــام	المختلفــة	مــع	ملّخصــات	خاّصــة	
بالكلفــة.	كمــا	يجــب	التحّقــق	مــن	ســيرة	البائــع	المــوّرد	للتأّكــد	مــن	أّن	قدراتــه	الفنّيــة	ومنشــآته	وخدمــة	مــا	
بعــد	البيــع	التــي	يؤمنهــا	مناســبة.	ويفتــرض	بمــن	يصــل	إلــى	المرحلــة	النهائّيــة	أن	يقــّدم	عرًضــا	للبرمجّيــة	

ويقــوم	بزيــارة	لموقــع	المســتخدم.	

on Calcutta, india, 
Shishu Bhawan 
orphanage cares for 
an estimated 300-350 
children, about 50 of 
whom are physically 
and/or mentally 
challenged.
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ت  مــا لخد ا و  أ ت  لبرمجّيــا ا و  أ ت  ا لمعــّد ا ر  ختيــا ا  -9.2.2 لخطــوة  ا
لصلــة ا ت  ا ذ

اختيار المعّدات، البرمجّيات أو الخدمات ذات الصلةإسم الخطوة

9.2.2رقم الخطوة

قسم	المنشآتالدور التنظيمي

مقترحات	البائع	الموّرد	المدخالت

غير	متوافقة	المخرجات

موظفو	األقسم	األساسييننقاط الدمج 

يتطّلب	اختيار	البائع	الموّرد	من	الئحة	مقترحات	أن	نأخذ	مجموعة	معايير	ملّخص 
اختيار	بعين	االعتبار	

علــى	لجنــة	االختيــار	أن	تضــع	الئحــة	بالمعاييــر	التــي	يجــب	اســتخدامها	فــي	تقييــم	البدائــل	عــن	المكننــة.	
فــي	تحديــد	األولوّيــات	ومعرفــة	كمّيــة	الحلــول	 بتلــك	المعاييــر	أن	تســاعد	لجنــة	االختيــار	 ويفتــرض	
الممكننــة	التــي	تناســب	أكثــر	مــن	غيرهــا	حاجــات	المنّظمــة	الحكومّيــة.	مــن	ثــم	يتــّم	اســتخدام	هــذه	المعاييــر	

لتقييــم	اقتراحــات	البائعيــن	الموّرديــن	والمســاعدة	علــى	اتخــاذ	القــرار	باختيــار	النظــام.	

بنــاًء	علــى	التقييــم	أعــاله،	يفتــرض	تصنيــف	كل	بائــع	تاجــر	علــى	أســاس	معاييــر	اإلدارة	فــي	االختيــار.	
وال	بــّد	أيًضــا	مــن	وضــع	الئحــة	بالمنافــع	والمســاوئ	لــكّل	خيــار	مطــروح.	وعلــى	لجنــة	االختيــار	أن	

توصــي	بأفضــل	حــّل	عــام	علــى	أســاس	الوقائــع	والخالصــات	التــي	تصــل	إليهــا.	

ويجــب	رفــع	تقريــر	خطــّي	إلــى	اإلدارة	يشــتمل	ملّخًصــا	عــن	المعلومــات	أعــاله	كمــا	اوســتكمال	التقريــر	
بتوصيــف	لــكّل	خيــار	وبتوصيــات	لحســن	التفــاوض	فــي	إبــرام	العقــد	وتطبيــق	األنشــطة.	

معايير االختيار
مــن	المهــّم	أن	نشــير	إلــى	أّن	لــكّل	منّظمــة	مجموعــة	فريــدة	مــن	المتطلبــات	بشــأن	البرمجّيــات	وأنــه	مــن	
غيــر	الممكــن	وضــع	الئحــة	واحــدة	بالمتطّلبــات	المناســبة	لــكّل	منظمــة.	فتختلــف	المنّظمــات	فــي	الحجــم	
وفــي	البنيــة	التحتيــة	لتكنولوجيــا	المعلومــات	ونمــط	التواصــل	ومســتوى	األمــان	المطلــوب	والوضعّيــة	

النقديــة	والمعرفــة	فــي	تكنولوجيــا	المعلومــات	والقــدرات	الداخليــة	للمنّظمــة.	

أمــا	االقتراحــات	الـــ14	التاليــة	فهــي	خطــوط	توجيهّيــة	لعملّيــة	االختيــار،	لكــن	يفتــرض	بــكل	منّظمــة	أن	
	مــن	المعاييــر	حّتــى	تعكــس	متطّلباتهــا	الخاصــة.	 تقيــس	كالًّ

a women’s microcredit 
group meets in 
Cambodia. 
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in Bangladesh, some of 
the youngest students 
of the CRS-supported 
Sangoil UCpEp School 
head home after 
morning classes. once 
children complete 
four years at Sangoil 
they join the regular 
government primary 
school system, already 
four years ahead of 
their peers who have 
not had access to pre-
school education. 
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أواًل،	مــن	الجّيــد	التحقــق	مــن	خلفّيــة	البائــع	المــوّرد	كمــا	والمعلومــات	األساســية	حــول	المنتــج.	أمــا	التســعير	1.(	
فمرحلــة	أساســية	ألن	األســعار	تختلــف	بشــكل	كبيــر	كمــا	تختلــف	نمــاذج	التســعير.	لذلــك،	ال	بــد	هنــا	مــن	
التحّقــق	ليــس	مــن	رســوم	الترخيــص	فحســب	بــل	مــن	رســوم	الصيانــة	أيًضــا.	فتســعير	البرمجّيــات	مســألة	
صعبــة	جــدًّا	ويمكــن	ألنمــاط	التســعير	المختلفــة	أن	تنطبــق	علــى	منّظمــة	وأاّل	تنطبــق	علــى	منظمــة	أخــرى.	
فعلــى	ســبيل	المثــال،	قــد	يكــون	التســعير	بحســب	القطعــة	بــدل	التســعير	بحســب	الرزمــة.	مــن	جهــة	أخــرى،	
غالًبــا	مــا	تكــون	شــركات	البرمجّيــات	مرنــة	فــي	سياســات	التســعير	وأنماطــه	وتكــون	قابلــة	للتفــاوض.	ومــن	
المهــم	أيًضــا	أن	نأخــذ	باالعتبــار	تكاليــف	التدريــب	والتنفيــذ	ألنهــا	قــد	ترفــع	بشــكل	كبيــر	مــن	الســعر	المجمــل	

للحلــول	إال	أنهــا	تبقــى	مخفيــة	بشــكل	عــام.	

مــن	المفيــد	أن	نتمتّــع	بالفهــم	لخلفّيــة	شــركة	البائــع	المــوّرد	ومنتجاتهــا.	فقــد	يكــون	حجــم	البائــع	المــوّرد	2.(	
ــا	فــي	حــال	كانــت	المنّظمــة	تنــوي	تنفيــذ	النظــام	علــى	 ــات	وتواجــده	علــى	المســتوى	العالمــي	مهمًّ للبرمجّي
مناطــق	العملّيــات	كافــة	ودولهــا.	وقــد	يرغــب	المــرء	أيًضــا	بالتحقّــق	مــن	قابلّيــة	الحيــاة	االقتصادّيــة	لبرمّجيــة	

البائــع	المــوّرد	أيًضــا.	

مــن	أجــل	تقييــم	حاجــات	قابلّيــة	توســيع	حجــم	البرمجيــة،	مــن	المهــم	أن	نأخــذ	بعيــن	االعتبــار	الحجــم	النهائــي	3.(	
للتطبيــق.	فقــد	تطبــق	منّظمــة	مــا	مبدئًيــا	نظاَمــا	فــي	قســم	واحــد	أو	فــي	وحــدة	مــن	وحــدات	مؤسســة	العمــل،	

وبعــد	ذلــك	تقــّرر	ان	توّســع	ذلــك	ليطــال	المنّظمــة	كّلهــا.	ولقابلّيــة	التوســيع	أوجــه	ثالثــة:	

علــى	التطبيــق	أن	يكــون	قابــاًل	للتوســيع	لجهــة	البرمجــة.	يجــب	أن	تكــون	عملّيــة	إضافــة	المســتخدمين	3أ.(
الجــدد	واألقســام	الجديــدة	فــي	أّي	وقــت	مــن	األوقــات	ســهلة	اإلنجــاز.	

على	قاعدة	البيانات	الضمنّية	أن	تكون	قابلة	للتوسيع	من	أجل	أن	تسمح	بمراكمة	البيانات.	3ب.(

ال	بّد	لمقاربة	التواصل	أن	تكون	قابلة	للتوسيع	فيكون	من	السهل	نشر	المعلومات	على	المستخدمين.	3ج.(

قــد	تكــون	مســألة	اللغــة	مهّمــة	بالنســبة	للمنّظمــات	الدولّيــة.	ومــن	األفضــل	التحقّــق	لمعرفــة	مــا	إذا	كان	4.(	
التطبيــق	يأتــي	بلغــات	مختلفــة.	

ْيــن.	فاليــوم،	أصبحــت	المنّظمــات	أقــّل	رغبــة	فــي	5.(	 تعتبــر	المرونــة	وقابلّيــة	التكييــف	أيًضــا	وجَهْيــن	مهمَّ
االســتثمار	فــي	التطبيقــات	التــي	ال	تكــون،	علــى	ســبيل	المثــال،	قــادرة	علــى	االندمــاج	مــع	تطبيقــات	أخــرى.	
وتؤّمــن	األدوات	العديــدة	الواجهــات	مــع	رزم	اإلبــالغ	والجــداول	وحلــول	الكلفــة	المرتكــزة	إلــى	النشــاط	أو	

ســمات	التخطيــط.	وال	بــّد	للمرونــة	أيًضــا	أن	تتأّمــن	علــى	شــكل	الدعــم	المنهجــي.	

يفتــرض	بالمنّظمــة	أيًضــا	أن	تأخــذ	باالعتبــار	الســمات	والوظائــف	المطلوبــة.	كمــا	يمكــن	للمنّظمــات	أن	6.(	
تناقــش	الحاجــات	لجهــة	المهــام	اإلدارّيــة	وضبــط	النفــاذ	واإلنــذار	عنــد	االســتثناء	والتعــاون	واإلبــالغ.	وال	بــّد	
مــن	تعييــن	المالكيــن	)واألشــخاص	المســؤولين	عــن	إدخــال	البيانــات(	مــن	أجــل	االتصــال	بهــم	أو	إرســال	
التنبيهــات	االوتوماتيكّيــة.	يحــّب	بعــض	المنّظمــات	الرســائل	اإللكترونّيــة	األوتوماتيكّيــة	وتدفّــق	العمــل	بينمــا	
تشــعر	منّظمــات	أخــرى	أّن	هــذا	النــوع	مــن	المقاربــات	ال	يتناســب	مــع	ثقافــة	العمــل	لديهــا.	وقــد	ترغــب	
المنّظمــات	بــأن	تعــّزز	البرمّجيــات	التــي	تعتمدهــا	فــي	العمــل	وان	تشــتمل	النشــاط	أو	مجــاالت	المشــاريع	

التــي	تســمح	بتقّفــي	أثــر	التقــّدم	ضــّد	األهــداف	االســتراتيجّية.	

كمــا	ال	بــّد	للمنّظمــات	أن	تقــّرر	بشــأن	مســتوى	األمــان	الــالزم	فــي	النظــام.	فبعــض	المنّظمــات	منفتــح	
جــًدا	ويتشــارك	أي	وجــه	مــن	أوجــه	معلومــات	النظــام	مــا	بيــن	الموّظفيــن	بينمــا	يتطّلــب	بعــض	المنّظمــات	
األخــرى	التشــّدد	باألمــان.	فقــد	تتطلّــب	المنّظمــة	نظاًمــا	يســتطيع	أن	يتعاطــى	مــع	تقاريــر	متعــّددة	العمــالت	

النقدّيــة	أو	متعــّددة	الكيانــات؛	لذلــك	يجــب	أخــذ	هــذه	الســمات	بعيــن	االعتبــار	فــي	عملّيــة	االختيــار.	
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يكــون	الوجــه	التواصلــي	ألي	تطبيــق	لنظــام	برمجــي	مهًمــا	للمســتخدمين.	فعلــى	المنّظمــة	أن	تتعاطــى	مــع	7.(	
القضايــا	مثــل	اتخــاذ	القــرارات	بشــأن	تمكيــن	النظــام	مــن	الدخــول	إلــى	الشــبكة	أو	حتــى	إلــى	بروتوكــول	
التطبيقــات	الالســلكّية	)WAP(.	وقــد	يتمّكــن	بعــض	البرمجيــات	العارضــة	للحلــول	أن	يطلــق	اإلنــذارات	
األوتوماتيكّية	أو	ترسل	البريد	اإللكتروني	أو	الرسائل	القصيرة	على	الخلوي	إلى	األفراد	أو	المجموعات.	

تعتمــد	المتطّلبــات	الفنّيــة	علــى	البنيــة	التحتّيــة	القائمــة	فــي	كّل	مــن	المنّظمــات.	ويفتــرض	بــأّي	برمجّيــة	8.	(	
جديــدة	أن	تدعــم	المعــّدات	القائمــة	ونظــام	الشــبكة	التشــغيلي	برّمتــه.	اّمــا	النقاشــات	بشــأن	المتطّلبــات	الفنّيــة	

فيجــب	ان	تشــمل	قســم	تكنولوجيــا	المعلومــات.

عنــد	التفكيــر	بواجهــة	المســتخدم	وعــرض	البيانــات،	علــى	المنّظمــة	أن	تقــّرر	كيــف	تريــد	أن	تعــرض	9.(	
البيانــات	فــي	التقاريــر	التــي	يوّلدهــا	النظــام.	فقــد	تختلــف	التطبيقــات	مــن	الرســوم	إلــى	التقاريــر	المبنّيــة	

علــى	النصــوص	والجــداول.

ــة	التــي	تتــراوح	بيــن	القــدرات	البســيطة	التنقيــب	10.(	 تقــّدم	األدوات	المســتويات	المختلفــة	مــن	القــدرات	التحليلّي
عطــاء	 العمــودي	فــي	المعلومــات	وصــواًل	إلــى	التحليــل	المتعــّدد	األبعــاد	والوظائــف	اإلحصائّيــة	المعقّــدة،	واإ
التوّقعــات	وحّتــى	رســم	الســيناريوهات؛	أمــا	المنّظمــات	التــي	تتطّلــب	وظيفــة	تحليــل	أكثــر	تعقيــًدا	فتحتــوي	
عــادًة	هــي	األخــرى	علــى	أدوات	لهــذا	الموضــوع	وعليهــا	أن	تقــّرر	مــا	إذا	كانــت	ترغــب	بدمجهــا	أو	
باســتبدالها.	وتشــتمل	وظيفــة	التحليــل	أيًضــا	علــى	عــدد	مــن	الرســوم	البيانّيــة	)مــن	الجــداول	العاموديــة	إلــى	
الجــداول	الثالثيــة	االبعــاد	المنّمقــة(	وشــروط	التحّمــل.	وتعتمــد	المتطّلبــات	الخاّصــة	بالجــداول	والرســوم	
البيانّيــة	علــى	المقاييــس	التــي	تتقفّــى	المنّظمــة	أثرهــا	ومتطّلبــات	عرضهــا	بشــكل	مرئــي.	ومــن	المهــّم	بمــكان	

إشــراك	محلليــن	لألعمــال	فــي	النقاشــات	المتعّلقــة	بتلــك	المتطّلبــات.

الداخلــي	11.(	 الدعــم	 التــي	تشــتمل	علــى	نظــام	 الدعــم	 آلّيــات	 أيًضــا	مــن	تأميــن	 النظــام	 بــّد	أن	يتمّكــن	 ال	
االحتياطــي	ونظــام	الدعــم	الخارجــي	االحتياطــي	وأن	يكــون	قــادًرا	علــى	صيانــة	أثــر	التدقيــق	وهــو	مهــّم	

مــن	أجــل	مراجــع	مســتقبلّية.

يعــرض	البائعــون	المــوّردون	مســتويات	مختلفــة	مــن	الخدمــات.	فالبعــض	ال	يعــرض	أّي	تعزيــز	لعملّيــة	12.(	
التنفيــذ	بــل	يتشــاركون	األمــر	مــع	شــركات	استشــارّية.	بينمــا	يعــرض	بائعــون	مــوّردون	آخــرون	الخدمــات	
الشــاملة	التــي	تشــمل	خدمــة	التنفيــذ	وخًطــا	ســاخًنا	للخدمــات.	وتحتــاج	المنّظمــات	إلــى	وضــوح	بشــأن	الدعــم	
الــذي	تريــده	ومــا	إذا	كان	باســتطاعة	البائــع	المــوّرد	أو	شــركاؤه	تأميــن	المســتوى	المطلــوب	مــن	الدعــم.

علــى	المنّظمــات	أن	تفّكــر	بالتحديثــات	المســتقبلّية	وبتواتــر	إطــالق	المنتــج	ممــا	قــد	يشــير	إلــى	مــدى	اهتمــام	13.(	
البائــع	المــوّرد	والتزامــه	بالمنتــج.	مــن	المهــّم	أيًضــا	الوصــول	إلــى	فهــم	لرؤيــة	البائــع	المــوّرد	للبرمجّيــة	
المنّظمــة	أن	تشــارك	رؤياهــا	 المســتقبلي.	وعلــى	 المنتــج	 التــي	ســتؤّثر	علــى	توّجــه	تطــّور	 المســتقبلّية	

المســتقبلّية	مــع	البائــع	المــوّرد	للبرمجّيــة	مــن	أجــل	التأّكــد	مــن	التناســب	فــي	المســتقبل.
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مــن	المهــّم	معرفــة	مــا	إذا	كانــت	البرمجّيــة	فــي	بدايــة	دورة	حيــاة	المنتــج	أو	نهايتهــا	مــن	أجــل	العمــل	علــى	14.(	
تقييــم	كامــل	للمخاطــر	المرتبطــة	باعتمــاد	المنتــج.	غالًبــا	مــا	يكــون	للمنتجــات	فــي	نهايــة	دورة	حياتهــا	
وظيفــة	صلبــة	وقاعــدة	عمــالء	واســعة.	أّمــا	الخطــر	مــع	تلــك	المنتجــات	فيكمــن	فــي	أّنهــا	مكتوبــة	بتكنولوجيــا	
أقــدم،	وبالمقارنــة	مــع	البرمجيــات	الجديــدة	التــي	غالًبــا	مــا	يصعــب	تعديلهــا.	قــد	تكــون	أيًضــا	أقــّل	ســهولة	
للمســتخدمين	وقــد	تتمّتــع	بقــدرات	إبــالغ	أضعــف	وقــد	تواجــه	خطــر	االنقطــاع	فــي	المســتقبل.	باإلضافــة	
إلــى	ذلــك،	قــد	ال	يؤّمــن	البائــع	المــوّرد	الكثيــر	مــن	الدعــم	للمنتــج	أو	ال	يطــّوره	وال	يقّويــه	أو	ربمــا	يرّكــز	
مــوارده	وجهــوده	علــى	المنتجــات	الجديــدة.	فــي	حــال	انقطــع	البائــع	المــوّرد	عــن	تأميــن	المنتــج	ســيضطّر	

العمــالء	إلــى	االســتثمار	فــي	شــراء	ترخيــص	برمجّيــة	جديــدة	وتنفيذهــا.	

تســتفيد	البرمجيــات	فــي	بدايــة	دورة	حياتهــا	مــن	أحــدث	التكنولوجيــات.	والمشــكلة	فــي	تلــك	المنتجــات	هــي	
ــة	وقــد	تكــون	غيــر	 ــدة،	فــي	البرمجيــة	الجديــدة	ثغــرات	وظيفّي أّنهــا	وبمــا	أن	كتابــة	البرمجيــات	مســألة	معّق
مســتقّرة	مــع	عــدد	مــن	»البراغيــث«	أو	الشــواذ	فــي	البرمجّيــة.	وحتــى	ولــو	كانــت	البرمجّيــة	خاليــة	مــن	
البراغيــث	نوًعــا	مــا،	فــال	يكــون	عــادة	للنســخ	الجديــدة	خبــراء	تنفيــذ	يتمتعــون	بالتدريــب	المالئــم	وال	بالمــوارد	

التدريبيــة	أو	الدعــم	الفنــي	الكامــل.	
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م لنظــا ا تنفيــذ   -9.2.3 لخطــوة  ا

اختيار المعّدات، البرمجّيات أو الخدمات ذات الصلةإسم الخطوة

9.2.3رقم الخطوة

قسم	المنشآتالدور التنظيمي

غير	متوافقةالمدخالت

غير	متوافقة	المخرجات

موظفو	األقسم	األساسييننقاط الدمج 

بعد	اختيار	البائع	الموّرد،	يجب	التفاوض	بشأن	العقد	قبل	تنفيذ	النظام.	ملّخص 
وبعد	التنفيذ،	من	المهّم	تحديد	موعد	المراجعة	ما	بعد	التنفيذ.	

التفاوض في عقود اآلالت والبرمجّيات والخدمات. 1
عندمــا	يتــّم	تحديــد	األطــراف	الذيــن	يصلــون	إلــى	النهائّيــات	مــن	خــالل	عملّيــة	تقييــم،	ال	بــّد	مــن	التفــاوض	
فــي	اآلالت	والبرمجّيــات	والخدمــات.	وفــي	خــالل	المراحــل	األولّيــة	مــن	المفاوضــات	فــي	العقــد،	قــد	تختــار	
المنّظمــة	أن	تعمــل	مــع	أكثــر	مــن	بائــع	مــوّرد	واحــد	فــي	محاولــة	لتحســين	موقعهــا	التفاوضــي	مــع	أفضــل	
بائــع	مــوّرد.	ويفتــرض	بالعقــود	ان	تشــتمل	أيًضــا	األحــكام	التــي	تحمــي	الطرَفْيــن	والتــي	يجــب	أن	تراجعهــا	
اللجنــة	القانونّيــة	التــي	تتمتّــع	بالخبــرات	فــي	األوجــه	الفنّيــة	لــآالت	والبرمجّيــات	والخدمــات	ذات	الصلــة.	

تنفيذ النظام. 2
يجب	أن	تكون	عملّية	التنفيذ	جهًدا	مشــترًكا	يفترض	أن	تشــرك	الموّظفين	في	المنّظمة	وموظفي	البائع	
المــوّرد	والموّظفيــن	االستشــاريين	مــن	الخــارج	بحســب	الحاجــة.	وال	بــّد	لخّطــة	التنفيــذ	أن	تؤّمــن	التفاصيــل	

المحــّددة	الخاّصــة	باألنشــطة	والمســؤولّيات	والتواريــخ	المحــّددة	مــن	أجــل	عملّيــة	التنفيــذ.	

إجراء مراجعة ما بعد التنفيذ. 3
عنــد	إتمــام	عملّيــة	التنفيــذ،	يجــب	إجــراء	مراجعــة	لهــا.	ويســتلزم	ذلــك	مراجعــة	للنظــام	الجديــد	مــن	أجــل	
التأّكــد	لصالــح	اإلدارة	مــن	تلبيــة	المتطّلبــات	ومــن	أّن	النظــام	يعمــل	بشــكل	مــرٍض.	ويجــب	تحديــد	نقــاط	

القــّوة	ونقــاط	الضعــف	والتخطيــط	لمــا	يجــب	تطويــره	مــن	أجــل	معالجــة	مكامــن	الضعــف	الجدّيــة.	



21

تكنولوجيــا  ئــف  وظا يــة  د تأ لحســن  ل  المتثــا ا مــن  تحّقــق  ئمــة  قا
الت تصــا ال وا ت  لمعلومــا ا

تّمقائمة التحقق للمراجعة

جراءات	قد	توّجه	استخدام	معّدات	تكنولوجيا	المعلومات	 هل	من	سياسات	واإ
واالتصاالت	وتنّظمها؟	

 

 هل	يتّم	تعميم	هذه	السياسات	على	الموّظفين؟

هل	من	إجراءات	للرصد	)يقوم	بها	الموظفون	المسؤولون	عن	قسم	تكنولوجيا	
المعلومات(	لتقييم	التنفيذ	الفعلي	للسياسات	واإلجراءات؟	

 

جراءات	قائمة	من	أجل	توجيه	الموّظفين	وتنظيمهم	في	 هل	من	سياسات	واإ
المجاالت	التالية؟	

 

 استحداث	حساب	بريد	إلكتروني	واستخدامه

 				سوء	استخدام	البريد	االلكتروني	أو	استخدامه	الشخصي

 				سرّية	المعلومات

جراءات	تدير	التالي	وترعاه؟  هل	من	سياسات	واإ

 				معايير	المعّدات	والبرمجّيات

عدادها	وتركيبها  				تصميم	البرمجّية	واإ

 				رخصة	البرمجّية	وحقوق	التأليف

 				حماية	البرمجّية	من	الفيروسات

جراءات	توّجه	إدارة	توفير	الطاقة	وترعاها	في	المجاالت	التالية؟  هل	من	سياسات	واإ

 				معايير	معدات	وحدة	اإلمداد	المتواصل	بالطاقة	وخصائصها

 أنظمة	وحدة	اإلمداد	المتواصل	بالطاقة	)لمنع	البيانات	المفقودة(

 إّدخار	الطاقة	)إطفاء	الكهرباء	في	الليل	وعطالت	االسبوع	والعطالت	الرسمّية(

جراءات	توّجه	توريد	المشتريات	من	معّدات	وبرمجّيات	تكنولوجيا	 هل	من	سياسات	واإ
المعلومات	وتنظيمها؟
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 				الطلب	والموافقة

 				التسليم

				تفتيش	يقوم	به	موّظفو	قسم	تكنولوجيا	المعلومات

عداده	وتركيبه  				المخّصصات	)للموّظفين(،	تصميم	الحاسوب	واإ

جراءات	توّجه	التصّرف	بمعدات	تكنولوجيا	المعلومات	وترعاها؟ هل	من	سياسات	واإ

جراءات	توجه	الشبكة	المحلّية	الالسلكّية	بإعدادها	وتركيبتها	 هل	من	سياسات	واإ
دارتها؟ واإ

جراءات	للمجاالت	التالية	في	أمن	المعلومات	والكمبيوتر؟ هل	من	سياسات	واإ

				استخدام	الكمبيوترات	الشخصّية	والبرمجيات

				تحميل	البيانات	وتنزيلها	من	المواقع	غير	المرتبطة	باألعمال	وعليها

				مشاركة	البيانات	تبادلها

				النفاذ	إلى	البيانات	والمعلومات	السرّية

				التعاطي	مع	خرق	في	األمان

هل	من	إجراءات	وعملّيات	معيارّية	لالعتبارات	التالّية	حول	نظام	الدعم	االحتياطي؟

				المسؤولّية	المخّصصة

				وسائل	اإلعالم	التي	تؤمن	الدعم	االحتياطي

				دعم	احتياطي	خارج	الموقع

هل	من	خطة	جهوزية/خطة	استرداد	لحاالت	الكوارث؟

جراءات	ترعى	االعتبارات	التالية	الخاصة	باتفاق	على	مستوى	 هل	من	سياسات	واإ
الخدمات؟

				تفاصيل	التعاقد	المعيارّية

				مستوى	خدمة	الدعم

	طول	فترة	الخدمات	وساعات	الدعم
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				وقت	االستجابة

				النفاذ	إلى	المعلومات	وسرَيتها

Rwandan solidarity 
camp youth 
participating in 
activities. 

STEvE RUBiN
 foR CRS
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