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  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  التنفيذي الموجز
رصد التقدم المحرز من خالل استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات طلبت الجمعية العمومية الى المجلس 

وتتضمن هذه الورقة عرضا أكثر . واالتصاالت ورفع تقرير بهذا الشأن الى الدورة العادية المقبلة للجمعية
  :تفصيال لألنشطة التي جرى االضطالع بها منذ الدورة األخيرة، والموجزة أدناه

األولى التي تضم سجالت المحاسبة العامة، وحسابات الدفع، وحسابات إكتمل تنفيذ وحدات المرحلة  •
 .القبض، والمشتريات، وإدارة المشاريع، ويجري حاليا صيانة ودعم هذه الوحدات بصورة منتظمة

إكتمل تنفيذ وحدات المرحلة الثانية التي تضم الموارد البشرية وجدول الرواتب واألصول الثابتة،  •
ألخيرة على وحدة تخطيط الميزانية، كما يجري التباحث بين االيكاو وأغريسو ويجري وضع اللمسات ا

 .بشأن الفجوات التي تم تحديدها في وحدة بيع المطبوعات ووحدة السفر
ويتم إحراز تقدم حسبما هو مقرر في تنفيذ المرحلة الثالثة، التي تنطوي على نشر نظام تخطيط موارد  •

قليمية ومكاتب ميدانية مختارة، ويبدأ التنفيذ بمكتب باريس االقليمي الى المكاتب اال) ERP(المؤسسات 
 .كنموذج للمكاتب األخرى

، يرجى من الجمعية اإلحاطة علما بالتقدم المحرز في تنفيذ نظام ٣٢- ٣٥عمال بقرار الجمعية العمومية  :اإلجراء
  ).Agresso ERP(تخطيط موارد المؤسسات 

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .٥و ٤و ٣و ١العمل هذه مرتبطة باستراتيجيات دعم التنفيذ أرقام ورقة 

من المتوقع أن يكون مغلف التمويل لصندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كافيا إلكمال   :اآلثار المالية
  .األنشطة المتبقية من المرحلتين الثانية والثالثة
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 المقدمة - ١

صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لغرض  ٣٢-٣٥و ٢٤-٣٣أنشأت الجمعية العمومية في القرارين  ١- ١
التقدم الذي يتم إحرازه وطلبت الجمعية الى المجلس أيضا رصد . تحسين وتحديث النظم المالية في جملة أمور أخرى

 .موالباستخدام أموال الصندوق ورفع تقرير الى الدورة المقبلة للجمعية بشأن استخدام هذه األ

المجلس بشأن استخدام أموال  ومنذ انعقاد الجمعية العمومية األخيرة، قُدمت تقارير منتظمة ودورية الى ٢- ١
، الذي )IRIS(الصندوق، وباألخص فيما يتعلق بالتقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد 
 .يهدف الى تحسين كفاءة نظم االيكاو الداعمة للمالية، والمشتريات، وإدارة المشاريع والسفر، وبيع المطبوعات

  اإلنجازاتمعلومات حول  - ٢
أثناء الفترة  لقد تحققت األنشطة الرئيسية التالية المتعلقة بتنفيذ مشروع النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد، ١- ٢

  .الثالثية

 تنفيذ المرحلة األولى ٢- ٢

بدأت األنشطة المتعلقة بتنفيذ وحدات المرحلة األولى لنظام تخطيط موارد المؤسسات التابع لعالم األعمال  ١-٢- ٢
وقد اشتملت . بجلسات تصميم لتحديد تركيبة النظام الذي ينطبق على االيكاو ٢٠٠٧فبراير /هاية شهر شباطأغريسو بن

الوحدات الجاري تنفيذها في هذه المرحلة على المجاالت المالية األساسية التي تضم سجالت المحاسبة العامة، وحسابات 
 .الدفع، وحسابات القبض، والمشتريات، وإدارة المشاريع

ي أثناء الدورة السادسة والثالثين، طلبت الجمعية العمومية الى االيكاو وضع ميزانية ونظام محاسبة وف ٢-٢- ٢
وكان لذلك أثر هام على تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات، . ٢٠٠٨يناير /بالدوالر الكندي اعتبارا من أول كانون الثاني

 .الجديد ويباشر اختباره الذي كان يضع اللمسات األخيرة على تصميم وتكوين النظام

وقد سببت ضرورة اعتماد الدوالر الكندي في وضع الميزانية ونظام محاسبة الميزانية العادية، واإلبقاء في  ٣-٢- ٢
وكان من الضروري إعادة النظر في أعمال . ذات الوقت على الدوالر األمريكي لبرنامج التعاون الفني، تأخيرا في التنفيذ

وكانت هناك حاجة لبذل . تي كانت قد ُأنجزت الى حد كبير، وأدخلت تغييرات على شكل النظامتصميم النظام المفصل ال
الجهود لتحديد المتطلبات الجديدة، والحصول على مقترحات بشأن الجهود والتكاليف وتقييمها من قبل نظام أغريسو، 

ية من جانب نظام أغريسو وااليكاو بسبب وقد تطلب ذلك موارد اضاف. والتفاوض بشأن التغييرات التي أدخلت على العقد
المهام العديدة التي كانت قد صممت في األصل لكي تكون متتابعة، وأصبح من الضروري تنفيذها في وقت واحد من أجل 

 .٢٠٠٨يناير /الذي بقي دون تغيير، في كانون الثاني الوفاء بالموعد المحدد لمباشرة التنفيذ،

رة على انتاج حسابات مالية متوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ولضمان أن تكون االيكاو قاد ٤-٢- ٢
تطلبات وأجل الى الربع األول على اعادة تقييم أولوية الم )IRIS(، فقد ُأرغم فريق مشروع إيريس ٢٠٠٨للسنة المالية 

. ٢٠٠٨يناير /ات بتاريخ أول كانون الثانياألعمال الوظيفية التي لم تكن أساسية على االطالق لمعالجة العملي ٢٠٠٨ من
وبنتيجة ذلك كان متوقعا أن تكتمل . وباالضافة الى ذلك تم إرجاء مهمة إعداد الميزانية لكي تطبق في المرحلة الثانية

وعلى نحو مماثل فقد أدى التغيير في نطاق العمل الى زيادة كبيرة في . ٢٠٠٨المرحلة األولى بنهاية الربع األول من 
وتطلب تمديد االطار الزمني لتنفيذ المرحلتين األولى والثانية، تمديد . االطار الزمني والموارد الالزمة لتنفيذ المرحلة الثانية

 .أجل تكليف الموظفين للعمل في المشروع لفترة زمنية أطول من تلك المقررة في األصل




