
    
  
 
 

 1 صفحة  

  (ERP) المؤسسةمشروع التخطيط لموارد ل يمقترح تمويل

  مقدمة .1

وهي تقدم . في األونروا المؤسسة لمواردالوثيقة التالية عبارة عن مقترح معدل لتمويل مشروع تنفيذ نظام التخطيط 

  .تحديثًا للوثائق السابقة التي تم إطالع المانحين عليها

ارد المؤسسة من أجل توفير نظام متكامل للمعلومات يدعم احتياجات تقترح األونروا تنفيذ نظام جديد للتخطيط لمو 

  .الوكالة بالكامل ويتيح اإلدارة الفعالة للموارد البشرية والمالية والمادية

نظام وجود لحاجة لورد ذكر واضح لفقد : ليس موضوعًا جديدًا لألونرواإن تطوير نظام للتخطيط لموارد المؤسسة 

. حينئذ ال تزال صحيحة اليومالتي تم ذكرها ة في خطة التطوير التنظيمي واألسباب للتخطيط لموارد المؤسس

فالنظم الراهنة تستطيع بالكاد أن تلبي االحتياجات اليومية األساسية لمعالجة البيانات والمعلومات في الوكالة، 

  .ها في مجال اإلدارةوهي ال توفر األرضية الالزمة لإلصالحات الجارية وتلك التي تخطط الوكالة لتنفيذ

تبدأ هذه الوثيقة بخلفية موجزة تلخص أبرز إنجازات المشروع حتى اآلن، ثم تبرز الوثيقة الحاجة الراهنة لنظام 

جديد للتخطيط لموارد المؤسسة في األونروا، وتعرض أنشطة المشروع الرئيسية واالستراتيجية المتبعة في تنفيذها، 

  .والفوائد التي يتوقع أن تجنيها األونروا عند إنجاز المشرع بنجاح وتقدم تقديرات لتكاليف المشروع

  خلفية .2

الوكالة، " صميم"، أصدرت األونروا خطتها للتطوير التنظيمي بهدف إحداث تحول في 2006أغسطس /في آب

تنظيمي وكانت إحدى روافع التغيير التي تم تحديدها في خطة التطوير ال. وتمتين وتحسين التنظيم واإلدارة فيها

التي أبرزت الحاجة إلى التخطيط لموارد المؤسسة كأرضية لدعم " العمليات والنظم المؤسسية"تتمثل في 

  .اإلصالحات وٕادارة التغيير

وقد سلطت عدة دراسات الضوء، وبشكل ثابت، على واقع أن النظم الحالية للوكالة ليست موثوقة وال يمكن 

و التخطيط، وأنها تحد بشكل واضح من قدرة الوكالة على تحسين العمليات استخدامها في صنع القرارات اإلدارية أ

  .وتقديم الخدمات باستخدام نهج معتمد على النتائج

ومن ) سويسرا والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي(من المانحين " ابتدائي"، وبفضل تمويل 2009وفي سنة 

  :التخطيط لموارد المؤسسة محققة ما يلي برنامج التطوير التنظيمي، أطلقت األونروا مبادرة



    
  
 
 

 2 صفحة  

 .تم تحديد هيكلية فريق المشروع وبدأت عملية التوظيف )1(

تم توثيق الوضع الراهن لبيئة العمليات في المجاالت الوظيفية الرئيسية، مع تحديد المتطلبات للبيئة  )2(

 في مجالل الجديد المستهدفة والوصول إلى توافق في اآلراء حول النطاق والوظائف التي سيوفرها الح

 .التخطيط لموارد المؤسسة

وفي غياب أي مسار تمويلي كاف  ،وبسبب عدم توفر مستوى كاف من التمويل في وقت إنجاز متطلبات النظام

  .الحاسوبي موردة للبرنامججهة يمكن التنبؤ به، عدلت األونروا خطة عمل المشروع التي كانت تدعو إلى اختيار 

جنة التوجيهية للمشروع من فريق المشروع أن يجري تحليًال لخيارين اثنين من خيارات ، طلبت الل2010في سنة 

شراكة مع هيئة أخرى ال وأنظام هذا الالتنفيذ المستقل ل: التنفيذ المتاحة لنظام جديد للتخطيط لموارد المؤسسة، وهما

  .لألمم المتحدة، باعتبار أن هذا الحل يخفض التكلفة

صت اللجنة التوجيهية باإلجماع باتباع خيار الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ، أو 2011أغسطس /في آب

وبناًء على هذه التوصية، كلف المفوض العام فريق المشروع بالمضي قدمًا . الذي يطبقه WINGS IIوتبني نظام 

  .في تنفيذ نظام جديد للتخطيط لموارد المؤسسة

  العوامل المحركة للمشروع .3

عصري للتخطيط لموارد األعمال يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تحد حاليًا من قدرة الوكالة  إن عدم وجود نظام

وسيؤثر ذلك على . على المضي إلى األمام، وسيكون لذلك في المستقبل تأثير عكسي متزايد على تطور المؤسسة

على  بناءً النتائج وحساب التكلفة إمكانية االستكمال الناجح لإلصالحات في الوكالة، مثل اإلدارة المعتمدة على 

، وٕادارة العقود بالنسبة لشؤون الموظفيناألنشطة بالنسبة للمالية، والتصنيف والتعويضات وٕادارة األداء بالنسبة 

  .للتوريد والمشتريات

إن تنفيذ نظام جديد للتخطيط لموارد المؤسسة سيتيح لألونروا أن تضع هذه اإلصالحات في بيئة واحدة وتوسع 

طاقها وطاقاتها الكامنة، مع المساهمة في الوقت ذاته في تحسين جودة البيانات التي تعتمد عليها وزيادة دقتها ن

  .وتوسيع مجالها

ففي . وعلى نحو مماثل، إن نقص الفعالية في النظام الحالي يقيد قدرة الوكالة في الرصد واإلشراف الشامل 

البيانات الحساسة، مثل عقود الخدمات وبيانات المشاريع، في الوقت الراهن، تكمن كميات كبيرة الحجم من 

جداول البيانات والمستندات الورقية، مما يزيد من المخاطر المالية والتشغيلية ويؤدي إلى ضعف اإلبالغ عن 

  .ة على نطاق المؤسسةشاملالمعلومات ال



    
  
 
 

 3 صفحة  

يدعم العمليات األساسية  Ramcoسسة في التخطيط لموارد المؤ  موروثومع أن نظام األونروا الفضًال عن ذلك، 

في العمليات المالية والتوريد وشؤون الموظفين، إال أنه قديم سواًء من الناحية التقنية أو الوظيفية، وقد أعلنت 

  .2014موردة للبرنامج أنها لن تقدم أي دعم فني بعد سنة الجهة ال

قديم وغير مالئم للتخطيط لموارد المؤسسة، فإن بالنظر إلى المخاطرة المتمثلة في اعتماد الوكالة على نظام 

األونروا بحاجة إلى حل جديد في هذا المجال لتدعيم احتياجات عملها المحورية وتوفير أرضية مناسبة للمضي 

  .قدمًا في اإلصالحات في الوكالة وتلبية احتياجات أداء العمل ومتطلبات التقارير

  تنفيذ نظام جديد للتخطيط لموارد المؤسسة .4

  أهداف المشروع 4-1

  :هناك ثالثة أهداف محددة بوضوح لمشروع تنفيذ نظام التخطيط لموارد المؤسسة

في التخطيط لموارد المؤسسة، والذي لن يتوفر له دعم فني بعد سنة  موروثاستبدال نظام األونروا ال )1(

2014. 

 .تحسين قدرات الوكالة في الرصد واإلشراف )2(

 ".استدامة التغيير"ضمن مبادرة دعم اإلصالحات في اإلدارة والبرامج  )3(

  نهج المشروع 4-2

، وهو نظام SAPبرنامج قررت األونروا أن تتشارك مع برنامج الغذاء العالمي وتنفذ نظامه الحالي المعتمد على 

WINGS II ،والذي يغطي مجاالت العمل المحورية في المالية، وشؤون الموظفين، والتوريد والدعم اللوجستي ،

  .دارة األموال، وٕادارة المشاريعوٕادارة المنح، وإ 

وتعمل األونروا . حققت النقاشات األولية النجاح وأعلن برنامج الغذاء العالمي عن استعداده للشراكة مع األونروا

  . وبرنامج الغذاء العالمي حاليًا على إعداد مذكرة تفاهم لتشكل األساس لهذه الشراكة

  :توجد عدة مزايا لهذه الشراكة

الغذاء العالمي يجري العمل به، وبالتالي فإن وقت التنفيذ المتوقع لألونروا سيكون أقصر  نظام برنامج )1(

 .مما هو في حال تبني أساليب عمل أخرى



    
  
 
 

 4 صفحة  

يغطي نظام برنامج الغذاء العالمي كل الوظائف التي ال بد لألونروا أن تمتلكها في مجاالت العمل  )2(

 .المحورية

المختص بدمج النظم، مما  موظفهد من برنامج الغذاء العالمي و ستتمكن األونروا من الوصول إلى الموار  )3(

 .يقلل من الحاجة إلى توظيف موارد خارجية كبيرة الحجم

تم تكييف نظام برنامج الغذاء العالمي لدعم العمليات المحددة المتعلقة بعمل األمم المتحدة، وخاصة في  )4(

 .وٕادارة المنح وٕادارة األموال الموظفين الدوليينمجاالت 

 .ستعزز الشراكة مفهوم االنسجام في األمم المتحدة وتعطي مثاًال على التعاون بين وكالتين متماثلتين )5(

باإلضافة إلى الشراكة، ستحصل األونروا على خدمات أخصائي في دمج النظم يملك خبرة قوية ومالئمة في تنفيذ 

لداخلية لتبني التكنولوجيا الجديدة والعمليات في وكاالت األمم المتحدة المماثلة، وستكرس مواردها ا SAPبرنامج 

  .المتعلقة بها بشكل سريع

  الفوائد المتوقعة .5

  الفوائد على نطاق الوكالة 5-1

الوظائف المختلفة في مجاالت المالية والتوريد وٕادارة  عبرمن شأن تنفيذ نظام متكامل إلدارة العمليات المتقاطعة 

  :موسًا فيالمخزون وشؤون الموظفين أن يحقق تحسنًا مل

 .كفاءة العمليات واإلجراءات اإلدارية والمالية وفاعليتها مقابل التكلفة )1(

 .وظائف اإلدارة واألنشطة التشغيلية، الختوافر المعلومات لدعم التخطيط االستراتيجي و  )2(

 .وضوح األنشطة وشفافيتها، مما سيدعم تحسين الرصد واإلشراف )3(

عمل المحورية في إدارة المنح وٕادارة األموال وٕادارة المشاريع أن ومن شأن توسيع النظام بحيث يغطي مجاالت ال

. وحتى التقارير النهائية الماليةيتيح للوكالة أن تستعرض مواردها المالية وتديرها ضمن نظام واحد، من التعهدات 

  .وسيعزز ذلك التخطيط االستراتيجي واالستخدام الفعال للموارد، مما يعتبر ركيزة لتحسين الخدمات

مما سيعزز  ،سيساهم التنفيذ في تحقيق االنسجام بين اإلصالحات الرئيسية وترسيخها في العمليات والنظم اليومية

  .ويحسن إدارة المعلومات على تطاق الوكالة ككل 2015-2010خطة االستراتيجية المتوسطة األجل 



    
  
 
 

 5 صفحة  

ليات ومسار العمل، وتعزيز الثبات عبر المؤسسة ككل من خالل تبسيط العمستتبنى األونروا أفضل الممارسات 

فضًال عن ذلك، سيساهم النظام في ترسيخ المبادرات . والشفافية في تطبيق القواعد وٕاجراءات العمل عبر الوكالة

 بناءً ، واإلدارة المعتمدة على النتائج، وحساب التكلفة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامالمالية الجارية، مثل 

  .طة، وسيوفر أرضية لدعم اإلصالحات الحاسمة ضمن مبادرة استدامة التغييرعلى األنش

إذ سيتعزز دعم العمليات ويزداد دقة، . كما ستحقق األونروا مكتسبات لمبادراتها البرنامجية وتجني فوائد تشغيلية

. تقارير النهائيةمما سيحدث تحسينات في مجاالت مثل التنبؤ بالميزانيات، والتخطيط، والتوريد، والرصد، وال

وسيؤدي وجود نظام جديد للتخطيط لموارد المؤسسة إلى تحسين رصد مؤشرات البرامج والمشاريع والعمليات، مما 

  .سيساهم في إنشاء ضوابط داخلية قوية لدعم الوكالة في تحقيق األهداف المتعلقة باإلشراف والمساءلة

يتها وشموليتها إلى تحسين مبادرات البرامج القائمة بذاتها باإلضافة إلى ما سبق، ستؤدي جودة البيانات وموثوق

  .والتي تعتمد على المعلومات المؤسسية

  فوائد وظيفية محددة 5-2

  الفوائد الرئيسية في المالية والمحاسبة 1- 5-2

إن الوحدات المحورية للمحاسبة والمالية في نظام التخطيط لموارد المؤسسة ستزود الوكالة بأرضية مواكبة 

  :في اإلدارة المالية مما سيعززللمستجدات 

واإلدارة المعتمدة  ،، وحساب التكاليف بناًء على األنشطةالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامالتقيد ب )1(

 .على النتائج
 .والضوابط الداخلية لتوفير المزيد من الشفافية والمساءلةالمالية عمليات المراجعة  )2(
 .اب الميزانيات واإلنفاقوحس ات الماليةاالنسجام بين التنبؤ  )3(

  الفوائد الرئيسية في شؤون الموظفين 2- 5-2

  :ما يليفي النظام إدارة شؤون الموظفين المتعلقة بوحدات الستعزز 

ها تأتمتة العمليات التي تنجز اآلن بشكل يدوي أو تدار بواسطة األقاليم باستخدام نظم قائمة بذاتها بن )1(

 .األقاليم بأنفسها
 .تحسين اتخاذ القرارات ومواءمة األصول البشرية مع األهداف االستراتيجية للوكالة )2(
تخفيض عبء العمل على الكادر الذي يدير االستحقاقات حتى يستطيع التركيز على مبادرات عالية  )3(

 .المستوى ذات أثر استراتيجي على المؤسسة
 .البيانات وٕادارتها تبسيط إدارة الرواتب لتحسين الجودة وتقليل تكاليف إدخال  )4(



    
  
 
 

 6 صفحة  

  التوريد والدعم اللوجستيالفوائد الرئيسية في  3- 5-2

  :سيقدم نظام التخطيط لموارد المؤسسة حًال موحدًا إلدارة السلع والخدمات والعقود، وسيعزز

 .عمليات التوريد مع إدارة األموال مما يوفر الشفافية في أنماط المشتريات وتكاليفهادمج  )1(
قوة الشرائية للوكالة من أجل الحصول على أفضل قيمة مقابل التكلفة والوقت األمثل للالمستوى تحقيق  )2(

 .والجودة
التخطيط للمتطلبات من المواد ومراجعة مستويات المخزون من أجل تقليل هدر السلع من خالل رفع  )3(

 .كفاءة إدارة المخزون

  الفوائد الرئيسية في إدارة المنح 4- 5-2

  :عززتأن  امن شأنه ةمتكامل اتح الوكالة بتطبيقإدارة المنالخاصة بوحدة السيزود تنفيذ 

 .الربط بين المانحين ومساهماتهم والتدخالت المحددة )1(
وجود رؤية مشتركة للمعلومات مما يسمح بوصول جميع مجاالت العمل إلى البيانات ذات الصلة دعمًا  )2(

 .للميزانيات لألنشطة المخططة والممولة، والتنبؤ بالمساهمات، واألموال المستلمة، والتخطيط
التقيد باتفاقيات المنح التي تم التفاوض حولها من أجل الوصول إلى النتائج المتفق عليها في  عملية إدارة )3(

 .الوقت وضمن حدود الميزانية

  الفوائد الرئيسية في إدارة المشاريع 5- 5-2

  :إدارة المشاريع ما يليالخاصة بوحدة الستدعم 

من خالل إدراج البيانات الرئيسية للمشاريع، مثل المستفيدين،  تخطيط مكاتب األقاليم لألنشطة التشغيلية )1(

 .ومحطات التنفيذ، والميزانيات، والمواعيد
سهولة الوصول إلى البيانات مما يسمح لمدراء المشاريع والمساعدين في تخصيص موارد المشاريع وٕادارة  )2(

ل أدوات دقيقة، مع تقليل االعتماد ميزانياتها وتتبع نفقاتها وتسجيل التقدم المحرز في المشاريع من خال

 .على جداول البيانات في رصد المشاريع
الوصول على نطاق الوكالة إلى بيانات المشاريع، مما يتيح لمجاالت العمل األخرى في األونروا أن  )3(

 .تقوي دعمها ورصدها وٕاشرافها على تنفيذ المشاريع

  تقديرات تكلفة المشروع .6

  .ير الحالي لتكلفة مشروع التخطيط لموارد المؤسسة ووضع التمويل الراهنيبين الجدوالن التاليان التقد



    
  
 
 

 7 صفحة  

تم تم الحصول على األرقام المستخدمة في حساب التكلفة التقديرية لتنفيذ النظام من نماذج تحليل التكلفة التي 

  .بناؤها من بيانات األونروا الداخلية ومن المعلومات المستلمة من برنامج الغذاء العالمي

لتنفيذ التخطيط لموارد المؤسسة في  Gartner/NASCIOتقدير التكاليف يتبع التصنيفات التي وضعتها دراسة  إن

لقد ساعد استخدام تصنيفات التكاليف ذاتها أثناء التحليل في االستفادة . 1والية في الواليات المتحدة األمريكية 37

  .من الدراسة كمرجعية لتقييم سالمة التقييمات

، وتم التثبت من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةبيانات التقديرات من المقياس لذلك، تم تطبيق  فضًال عن

  .بشأن األونروامدى انطباقها على وكالة لألمم المتحدة قبل أن يتم استخدامها 

  

                                                 
1 Claps, Massimiliano and Anderson, Ivy I., Trends in Statewide ERP Implementations, Gartner 
Industry Research, October 5th, 2009. 



    
  
 
 

 8 صفحة  

  تقدير تكلفة مشروع التخطيط لموارد المؤسسة

  ةكررتمتكلفة   المجموع  يةالسنة الثان  السنة األولى  )بالدوالر األمريكي(
 دمج النظم .1

  0 7,975,000  3,987,500  3,987,500  دمج النظم
  0 7,975,000  3,987,500  3,987,500  مجموع تكاليف دمج النظم

  البرنامج الحاسوبي للتخطيط لموارد المؤسسة .2
  التكلفة األولية للبرنامج الحاسوبي

  )متواصلة(صيانة البرنامج الحاسوبي 
4,705,882 

0  
0 

800,000  
4,705,882 

800,000 800,000 
 800,000 5,505,882 800,000  4,705,882  مجموع تكاليف البرنامج الحاسوبي

  المكونات الصلبة .3
  تركيب الربط بالشبكة
  )متواصلة(تكلفة الربط بالشبكة 
  تطوير البنية التحتية
  )متواصل(دعم البنية التحتية 

150,000 
219,796 
800,000 
100,000  

150,000 
879,184 

0 
200,000  

300,000 
1,098,980 

800,000 
300,000  

0 
879,184 

0 
200,000  

 1,079,184  2,498,980  1,229,184 1,269,796  مجموع تكاليف المكونات الصلبة
  الطاقم والبدالء .4

  )متواصل(الطاقم 
  البدالء

1,005,297 
855,600  

1,878,180 
855,600  

2,883,477 
1,711,200 

1,878,180 
0  

  1,878,180  4,594,677 2,733,780  1,860,897  جموع تكاليف الطاقم والبدالءم
  خدمات االستضافة .5

  1,050,000  1,750,000  1,050,000 700,000  )متواصلة(رسوم االستضافة 
  1,050,000  1,750,000  1,050,000 700,000  مجموع تكاليف خدمات االستضافة

  برامج حاسوبية أخرى .6
  0  0  0  0  برامج حاسوبية إضافية

  0  0  0  0  مجموع تكاليف البرامج الحاسوبية األخرى
  خدمات أخرى .7

  إدارة االتصاالت
  إدارة التغيير المؤسسي
  إعادة تصميم العمليات

  التدريب

188,900 
188,900 
188,900 
900,000  

188,900 
188,900 
188,900 
900,000  

377,800 
377,800 
377,800 

1,800,000  

0  
0  
0  
0 

  0 2,933,400 1,466,700 1,466,700  لخدمات األخرىمجموع تكاليف ا
  تكاليف أخرى .8

  0 401,688  244,488  157,200  تكاليف إدارية
  0 401,688  244,488  157,200  مجموع التكاليف األخرى
  التكلفة التقديرية للمشروع

  %)15(احتياطي طارئ  . أ
14,147,975  11,511,652  25,659,627 

3,848,944 
4,807,364  

 4,807,364 29,508,571    للمشروع ةاإلجماليتكلفة التقدير 



    
  
 
 

 9 صفحة  

  وضع التمويل الراهن

  المجموع  السنة الثانية  السنة األولى  )بالدوالر األمريكي(
 )2011- 2009(أموال مستلمة من المانحين  )أ (

  الوكالة السويسرية للتنمية  /311الصندوق العام 
  التطوير التنظيمي/ 312الصندوق العام 
  الواليات المتحدة األمريكية/ 313الصندوق العام 
      االتحاد األوروبي/ 314الصندوق العام 

418,746 
1,332,000 
2,000,000 
1,245,085 

 4,995,831      األموال المستلمة من المانحينمجموع 
  )30/9/2011حتى (أموال المانحين المنفقة  )ب (

  الوكالة السويسرية للتنمية  /311الصندوق العام 
  التطوير التنظيمي/ 312الصندوق العام 
  الواليات المتحدة األمريكية/ 313الصندوق العام 
      االتحاد األوروبي/ 314الصندوق العام 

418,746 
895,015 
640,453 
593,815  

  2,548,029      أموال المانحين المنفقةمجموع 

  )ب( –) أ(أموال المانحين المتبقية 
    

2,447,802  

  )2012حتى (طاقم التزامات مباشرة والتزامات ال )ج (
  الوكالة السويسرية للتنمية  /311الصندوق العام 
  التطوير التنظيمي/ 312الصندوق العام 
  الواليات المتحدة األمريكية/ 313الصندوق العام 
      االتحاد األوروبي/ 314الصندوق العام 

0 
4,638 

787,792 
619,902 

  1,412,332     مجموع االلتزامات المباشرة والتزامات الطاقم

  )ج( –) ب( –) أ(أموال المانحين المتاحة 
    

1,035,470 

  مخصصات من الصندوق العام )د (
 3,800,000  1,900,000  1,900,000  التخطيط لموارد المؤسسة/ الصندوق العام

  3,800,000  1,900,000 1,900,000  مجموع المخصصات من الصندوق العام

  )د) + (ج( –) ب( –) أ(التمويل الحالي 
   

4,835,470  

 26,000,000  11,000,000 15,000,000  )الكتاب األزرق(إجمالي الميزانية السنوية 

  

نجاح جهود اإلصالح في في إلألهمية الحاسمة التي يكتسبها النظام الجديد للتخطيط لموارد المؤسسة إدراكًا 

ن تبدأ بتمويل هذا النظام من أ 2011الوكالة، وفي غياب التمويل الكافي للمشروع، فقد قررت الوكالة في سنة 

  .الصندوق العام بشكل تصاعدي



    
  
 
 

 10 صفحة  

ومع ذلك، وبسبب طبيعة تخصيص األموال في الصندوق العام، فليس من الممكن حمل رصيد من السنة األولى 

بالتالي، ولتوخي الدقة، يجب اعتبار ميزانية . إلى الثانية إال إذا كان هناك التزام بهذه األموال من خالل عقود

مليون  1.9مليون دوالر أمريكي على أنها ميزانيتان سنويتان منفصلتان قيمة كل منهما  3.8نتين البالغة الس

  .دوالر

  الخالصة .7

إن األونروا على اقتناع بأهمية العمل على إيجاد نظام حيوي ومتكامل لدعم وظائف الرصد واإلشراف، وٕاسناد 

ك، إن اإلدارة على وعي بالحدود التي يعاني منها النظام إلى جانب ذل. مبادرات التحول التنظيمي في الوكالة

الموروث المستخدم حاليًا في التخطيط لموارد المؤسسة والقيود التي تفرضها التكنولوجيا القديمة على إمكانية تقديم 

  .الخدمات إلى الفئات المستفيدة بكفاءة

عمل االستراتيجية لألونروا، وهو يمثل خيارًا مشروع تنفيذ نظام التخطيط لموارد المؤسسة مع أهداف ال يتواءم

ممتازًا، من خالل تبني شراكة مع وكالة أخرى لألمم المتحدة، لتبني التكنولوجيا التي من شأنها أن تتيح الرصد 

واإلشراف وتنفيذ العمليات بكفاءة وتوفير المعلومات على نطاق المؤسسة لدعم اتخاذ قرارات فعالة تصب في 

  .صالح المؤسسة

إن سخاء المانحين في توفير األموال المبدئية للبدء بمبادرة التخطيط لموارد المؤسسة قد أوصل الوكالة إلى النقطة 

ومن شأن استمرار دعمهم أن يتيح لألونروا أن تكون . التي تستطيع فيها أن تنطلق في تنفيذ هذا النظام بنجاح

  .وكالة أكثر كفاءة وفاعلية في المستقبل القريب



    
  
 
 

 11 صفحة  

  ريخ الوثيقةتا

 بواسطة الوصف نسخةال التاريخ

 ريانو. ك تم إعداد المسودة األولية للوثيقة مسودة27/09/2011

بورخانوفا  في . ألين ومن ج. أدخلت مساهمات من ف مسودة28/09/2011

  الوثيقة

 ريانو. ك

. ألين، ج. ف تمت مراجعة المسودة مسودة28/09/2011

. بورخانوفا، ف

. روسارد، بج

  ريندلر

. بورخانوفا، ف. ألين، ج. تم دمج التعديالت من ف  نهائية مسودة29/09/2011

 ريندلر في الوثيقة. روسارد، بج

 ريانو. ك

أرسلت المسودة إلى القائم بأعمال مدير دائرة نظام  نهائية مسودة29/09/2011

التخطيط لموارد المؤسسة ودائرة اإلعالم والعالقات 

  مكتب التنفيذي ألخذ مالحظاتهمالخارجية وأعضاء ال

 ريانو. ك

سبولياريتش . جيليام ومن م. تم دمج التعديالت من ل نسخة نهائية06/10/2011

  في الوثيقة

 ريانو. ك

 ريانو. ك  30/09/2011تم تحديث أرقام التمويل حتى  نسخة نهائية09/10/2011
    
    
    

  


