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Assembly35\WP\AD\A.35.WP.032.AD.14.rev.AR/AES/SM/rhk/NH )صفحة١٢ ( 

 الجمعية العمومية ـ الدورة الخامسة والثالثون

 تقرير حول استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :٤٤الموضوع رقم 

 استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتقرير حول 

 ملخص
، قررت الجمعية أن تنشئ صندوقا A33-24بموجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية 

لوجيا المعلومات واالتصاالت وطلبت الى المجلس أن يرصد التقدم الملحوظ بفضل استخدام لتكنو
هذا الصندوق وتقديم تقرير الى الجمعية العمومية في دورتها المقبلة العادية بشأن استخدام هذا 

وتتضمن مسودة ورقة عمل الجمعية العمومية المرفقة معلومات عن االجراءات التي .  الصندوق
ت بالنسبة للمشاريع الثالثة ذات األولوية التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات اتخذ

وأن تشجع الدول على ويرجى من الجمعية العمومية أن تأخذ علما بهذا التقرير .  واالتصاالت
مشروع  ، وأن تبحث)ICAO-NET( نت - على حق الدخول على شبكة ايكاووالحصولالتسجيل 

 .لهذه الورقة) أ(لمرفق القرار الوارد في ا
 .٨يرد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة 

 المراجع
  *A33-WP/126 
  *Doc 9790 ، الجمعية العموميةعنسارية المفعول الصادرة القرارات  
 )٥/١٠/٢٠٠١اعتبارا من (

    المراجع الرئيسية*

 مقدمةال -١
 الجمعية انشاء صندوق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  ، قررتA33-24في قرار الجمعية العمومية  ١-١

وكلفت األمين العام أن يعلق أولوية قصوى على ثالثة مشاريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أال وهي تحديث النظم 
لجمعية من المجلس أن وطلبت ا.  المالية وتعزيز مواقع االيكاو على شبكة االنترنت وتوحيد أجهزة الكمبيوتر لحفظ الملفات



 - 2 - A35-WP/32 
 AD/14 
 Revised 

يرصد التقدم الملحوظ بفضل استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأن يقدم تقريرا الى الجمعية العمومية في 
 .دورتها العادية المقبلة بشأن استخدام هذا الصندوق

 انشاء الصندوق -٢

 مليون دوالر الى هذا ٣,٦الت ونقل مبلغ ، أنشئ صندوق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاA33-24وفقا للقرار  ١-٢
 :١الصندوق من المصادر التالية

فائض الفـوائـد المحصلة عن الصنـدوق العام بمـا في ذلك الميزانيـة  )١(
 :٢٠٠١٢لعـام 

 

 ردوال ٧٣٦ ٤٣٩
رصيـد االعتمـادات غيـر المخصصـة التي لـم تستخـدم بحلـول  ) ٢(

٣١/١٢/٢٠٠١: 

 

٢ ٨٣٤ ٠٥٨ 
وائد المحصلة عن صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل الف )٣(

 ):شهران (٢٠٠١

 

١ ٤٢٧ 
    

 دوالر ٣ ٥٧١ ٩٢٤  :٣١/١٢/٢٠٠١المجموع المتوفر بحلول 

 :لألغراض التالية ٣١/١٢/٢٠٠١ دوالر أمريكي متوفر في الصندوق بتاريخ ٣ ٥٧١ ٩٢٤وتم توزيع مبلغ  ٢-٢

 دوالر ٢ ٥٠٠ ٠٠٠  :تحديث النظم المالية )١(
 ٥١٠ ٠٠٠  :تعزيز مواقع االيكاو على شبكة االنترنت )٢(
 ٤٨٥ ٠٠٠  :توحيد أجهزة الكمبيوتر لحفظ الملفات )٣(
 ٧٦ ٩٢٤  :الطوارئ )٤(
    

 دوالر ٣ ٥٧١ ٩٢٤  :المجموع

 .٣١/١٢/٢٠٠٣ مجموع المصروفات التي تم تكبدها لغاية ١-٦يرد في الفقرة  ٣-٢

 م الماليةتحديث النظ -٣

، الحظت الجمعية العمومية أن نظام المحاسبة الحالي عمره أكثر A33-24بموجب القرار .  نطاق المشروع ١-٣
 سنة وأنه من الضروري ادخال التحسينات لتلبية احتياجات الدول المتعاقدة للمعلومات المتعلقة بالبرنامج العادي ٣٠من 

راجع الخارجي علما بأنه ينبغي معالجة عدد من مواطن الضعف في النظم وقد أخذ المجلس والم.  وبرنامج التعاون الفني
وان تحديث النظم المالية سيزيل مجاالت كثيرة تسبب بمشاكل عديدة وفي الوقت نفسه سيعود بالمنفعة للمنظمة .  الحالية

 . من المخاطرنتيجة لزيادة كفاءة المعلومات وتحسين نوعيتها وتوافرها وتعزيز المراقبة الداخلية والحد

نظرا لموارد المنظمة اقترح القيام تدريجيا بمراجعة أو ابدال للنظم المالية  ،A33-WP/126في الوثيقة  ٢-٣
  وأن األموال المخصصة لغاية اآلن ستكون غير كافية لتنفيذ نظام ادارة مالية متكامل بشكل تام أو نظام لتخطيط .المحدودة

                                            
.  طلبت الجمعية العمومية أيضا من الدول تقديم اسهامات طوعية بصورة نقدية أو عينية لصندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى االيكاو  ١

 . أي اسهامات طوعية في هذا الصدد٣١/١٢/٢٠٠٣لم يتلق لغاية 
 لم ٢٠٠٢ الى الصندوق ولكن الفوائد المحصلة في عام ٢٠٠٢لفائض عن الفوائد لعام  أن ينقل اA33-24طلبت الجمعية العمومية في قرارها   ٢

 .٢٠٠٢تتخط الفوائد المحددة في الميزانية لعام 
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تكون األعمال األولية مركزة على اكتساب وتنفيذ نظام مالي أساسي وجاهز لذلك، س.  الموارد على مستوى المنظمة
 .لالستخدام يتسم بالمرونة والقدرة على احتواء نظم أساسية أخرى أو وحدات أخرى عندما تصبح الموارد متوفرة

ات القيد العامة، المحاسبة العامة وبيان: كحد أدنى، من المتوقع أن يتضمن النظام المالي األساسي المهام التالية ٣-٣
اعداد البيانات المالية، مراقبة الميزانية والمشاريع والحسابات المستحقة الدفع والحسابات المستحقة القبض، والمهام األساسية 

 صندوق منفصل وحسابات خاصة بما في ذلك الصندوق ٢٠٠وسيغطي النظام المالي األساسي أكثر من .  الدارة السيولة
.  أخرىوحسابات وصناديق  ادي وصندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية والصناديق االئتمانيةالعام للبرنامج الع

ويوفر المعلومات أو حساب سيحتاج النظام المالي األساسي أن يبقي على مجموعات منفصلة من الحسابات لكل صندوق و
 .الفورية ويدعم العمليات التي تجري في عمالت متعددة

، قد تم انجاز ٢٠٠٢في هذه المرحلة من المشروع التي بدأت في نوفمبر : ى للمشروعالمرحلة األول ٤-٣
 :التاليةالمشاريع الرئيسية 

االدارات والمكاتب في األمانة عن طريق عقد مشاورات مع كافة تقييم شامل لالحتياجات اجراء  )١(
 .العامة

 في س نتائج عملية تقييم االحتياجاتللنظام المالي الجديد، على أساتحديد وتوثيق االحتياجات العملية  )٢(
،  ومشاريع التعاون الفنيالمحاسبة ومراقبة الميزانيةالتقييم ذلك وشمل .  المقر وفي المكاتب االقليمية

 . وادارة الموارد البشرية، والسفر، والمشتريات،ودفع الرواتب

ما في ذلك توفير خدمات وجه الى الموردين المحتملين للنظم المالية، بماعداد طلب تقديم العروض  )٣(
 .االدماج

 .اصدار طلب عروض مقفل لنخبة من الموردين )٤(

في اطار االعداد للنظم واالحتياجات العملية بأكبر قدر من الشمول، قد بذلت األمانة العامة الجهود للحصول  ٥-٣
.  لتي قامت بمشاريع مشابهةعلى أكبر قدر من المعلومات المفيدة والمتصلة بالموضوع من منظمات األمم المتحدة األخرى ا

وباالضافة الى الموارد الداخلية، فقد تم .  وسهل ذلك على األمانة أن تقلل من بعض الجهود والتكاليف التي كانت ستتكبدها
 .استخدام بشكل محدود الخدمات االستشارية الستعراض االحتياجات الفنية

نظرا ألولويات أخرى، فقد و ،ة للمقتضيات الوظيفيةولزم القيام بأعمال اضافية العداد مواصفات أكثر شمولي ٦-٣
وتم اصدار طلب عروض للمناقصة وفقا لنظام المشتريات في .  ير في عملية طلب العروض للمناقصةختأكذلك حصل 

الخبراء والخبرات في لهم من توفر ما ي، من نخبة من البائعين وضعوا على قائمة مختصرة على أساس ٢٠٠٤شهر مارس 
 . ويجري حاليا تقييمها٢٠٠٤وتم استالم العروض من الموردين في شهر مايو .  م المعلومات المتكاملةتنفيذ نظ

مرحلة حساسة ألنها ستسمح لألمانة العامة أن تقدر مباشرة يعد تقييم المشروع .  المرحلة الثانية للمشروع ٧-٣
وستتيح مرحلة .  عروض المقدمة من الموردينالنظم والمهام التي ستكتسب وستنفذ ضمن الموارد المعتمدة على أساس ال

ألمانة العامة تحديد جدول مفصل لخطة التنفيذ للمرحلة الثانية مع مراعاة االحتياجات الحالية والمستقبلية بحيث يتم التقييم ل
تفضي هذه وس.  توفير ما يكفي من المرونة منذ البداية لتسهيل اعداد نظام شامل ومتكامل المراحل عند توافر الموارد

المرحلة الى اختيار واكتساب برمجيات وأجهزة للكمبيوتر وخدمات االدماج لكل الوحدات األساسية التي من الممكن 
 .الحصول عليها ضمن الموارد المعتمدة
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، وجدول أساسي يشتمل على نظام مالي متكامال تماما،وعلى أساس التقييمات والتقديرات األولية، فان نظاما  ٨-٣
 ماليين دوالر على األقل، في حين يقدر بأن النظام ٨لى المشتريات، والسفر، وادارة الموارد البشرية، سيحتاج الرواتب، وا

وتشمل تلك التكاليف رسوم الرخص، وعملية الدمج، واألجهزة، .   ماليين دوالر٤ لوحده سيتكلف حوالي األساسيالمالي 
االعتماد على النظم القديمة وصيانتها أثناء ال بد من بغي االحاطة بأنه وين.  والصيانة لمدة ثالث سنوات والموارد الداخلية

 .تطوير وتركيب النظم الجديدة

اال أنه ينبغي مالحظة أن رصيد .  فرص لتقليل التكاليف واالستفادة من ذلكالسيتم استطالع دقيق لكل و ٩-٣
وقد .  ن بناء النظم األخرى حوله في المستقبلالموارد المتاح لن يكون كافيا لشراء وتنفيذ نظام مالي مركزي كامل يمك

يكون ممكنا شراء العناصر األساسية في النظام المالي األساسي بالموارد المتاحة، اال أن ذلك النهج سيؤدي الى جعل 
 .التكاليف طويلة األمد لعملية الحصول على نظام مالي مركزي مجد أعلى بكثير من ذلك

ويمكن  . ٢٠٠٤ الحل والمورد في شهر نوفمبر االنتهاء من تقييم واختيارر يقد.  االطار الزمني التقديري ١٠-٣
والهدف هو استكمال .  ، وذلك كجزء من عملية الشراء٢٠٠٥وضع خطة تنفيذ مفصلة يبدأ بموجبها التنفيذ في شهر يناير 

 وهي السنة األولى ٢٠٠٥ل عام خالمراحل وتشغيل النظام المالي األساسي بشكل كامل على  المختارة الوحداتعملية تنفيذ 
 .من الفترة الثالثية المقبلة

خالل مرحلة التنفيذ، سيحتاج فرع الشؤون المالية أن يواصل نشاطاته الحالية وستستمر النظم الموروثة  ١١-٣
يذ ومن المتوقع أن يركز بشكل تام عدد من الموظفين ذوي الخبرات على وضع وتنف.  المستخدمة حاليا بدعم عمليات الفرع

تستبدل بجديدة، فسيكون من الضروري اجراء تحسينات أساسية لضمان قد ال وبما أن بعض النظم الحساسة .  النظام الجديد
قد يكون ذلك منطبقا على وجه الخصوص على نظام . استمرار عملها بشكل سليم ومأمون وضمان تطابقها مع النظم الجديدة

 .دفع الرواتب الذي يعتبر قديم العهد

 ز مواقع االيكاو على شبكة االنترنتتعزي -٤

 :ذا المشروع ثالثة نشاطات أساسيةتضمن نطاق هي  :نطاق المشروع ١-٤

 مواقع االيكاو على شبكة االنترنتصيانة وتوسيع  ـ
 مواقع االيكاو على شبكة االنترنتاستخدام لغات اضافية على  ـ
 .نت-ايكاو االستفادة من شبكة لدول المتعاقدة التي تستطيعزيادة عدد ا ـ

 الى ٢٠٠٢ في الفترة من يناير تصف الفقرات التالية االجراءات المتخذة بالنسبة لكل من النشاطات األساسيةو
 .٢٠٠٤مايو 

المحتوى الحالي لموقع ايكاو العمومي أعطيت األولوية لصيانة وتحديث .  نت-ايكاوشبكة صيانة وتوسيع  ٢-٤
(www.icao.int)  وهي موقع خاص مقيد للدول المتعاقدة لدى االيكاو وبعض المنظمات نت، -ايكاووكذلك توسيع شبكة

 .الدولية

وبلغ .   صفحة١٢ ٠٠٠ صفحة على مواقع االيكاو وتحديث أكثر من ٢٤ ٠٠٠وتم خالل هذه الفترة نشر  ١-٢-٤
 ونشرت على الشبكة مجموعة.   زائر يفتحون حوالي مليون صفحة شبكة في الشهر١٠٠ ٠٠٠عدد زوار مواقع االيكاو 

بالغة التنوع من الصفحات تشمل مختلف مواضيع االيكاو، وأنشطة ادارتها، ومطبوعاتها، واجتماعاتها، ومواد أخرى ذات 

http://www.icao.int
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االقليمية، أو اضافتها اليها، شملت بصورة رئيسية  صفحة شبكة على مواقع المكاتب ٣٠٠٠وتم تحديث أكثر من .  صلة
 .االجتماعات االقليمية

مزيد الحاق  صفحة من مختلف الوثائق والمواد التاريخية، وحفظت من ٢٤٠ ٠٠٠وأجري مسح ألكثر من  ٢-٢-٤
وشمل ذلك مجموعة كاملة لجميع البيانات الصحفية الصادرة عن االيكاو .  ، وأصبحت متوفرة على الشبكة بهامن التلف

اد مجلة االيكاو الصادرة كما صارت أعد.   والدورات العشر األولى للجمعية العمومية لاليكاو،١٩٤٧المنشورة منذ عام و
 .في السنوات العشر األخيرة متاحة على الشبكة

وأضيف أكثر .   (SLED)الى الدول ام التوزيع االلكتروني لكتب المنظمة ـة نظـكذلك استمرت صيان ٣-٢-٤
ا بعد  ملف للسماح للدول المتعاقدة لدى االيكاو باالستفادة المباشرة من جميع كتب المنظمة الى الدول فور١ ٨٠٠ من

كما يعد هذا التطبيق مستودعا لجميع كتب المنظمة الى الدول ومرفقاتها وتنتفي معه حاجة الدول المتعاقدة الى .  اصدارها
 .حفظها أو وضعها في ملفات محليا

وتم تعزيز الموقع المخصص للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بقاعدة بيانات النصوص الكاملة  ٤-٢-٤
 تقرير بلغات مختلفة ٤٠٠وأصبح ما مجموعه .   الموجزة لعمليات التدقيق والوثائق والنماذج األخرى ذات الصلةللتقارير

 .متاحا لكافة الدول المتعاقدة

عمل المجلس ولجنة المالحة الجوية واللجان الدائمة على االنترنت وتم تطوير تطبيق جديد لنسخ أوراق  ٣-٤
لوثائق التالية  ملف ل١٣ ٥٠٠توافـر حاليا وي).   والروسية والعربية والصينيةسبانيةباللغات االنجليزية والفرنسية واال(

 :نت-من خالل وصلة وثائق المجلس على شبكة ايكاو سنوات ٧-٦ترجع الى 

 الجلساتقرارات ، محاضر أوراق العمل وال:  المجلس
 أوراق العمل ومحاضر الجلسات:  المالحة الجويةلجنة 

أوراق العمل  :  ولجنة التمويل المشترك ولجنة التدخل غير المشروع ولجنة التعاون الفنيلجنة النقل الجوي
 القراراتوموجز 

 أوراق العمل:  اللجنة المالية
تم ادخال لغات اضافية على مواقع االيكاو .  ادخال لغات اضافية على مواقع االيكاو على شبكة االنترنت ٤-٤

الحالي االيكاو بمختلف اللغات الى موقع اضافية  للوثائق صفحات شبكة اضافة : ينعلى شبكة االنترنت على مستويين مختلف
كما استخدم .  فيه اللغة االنجليزية وانشاء موقع منفصل على شبكة االنترنت تستخدم فيه اللغة الفرنسيةالذي تستخدم 

ى اللغة الفرنسية ونشرها على  صفحة شبكة جديدة ال١٠٠٠صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لترجمة حوالي 
وتشمل نشرات االيكاو باللغة .   اجتماعات لاليكاو بلغات مختلفة١١٠وعرضت وثائق من .  مواقع االيكاو على الشبكة
كما يستمر توفير وثائق دورات الجمعية العمومية واالعالنات عن المناصب الشاغرة .  ٢٠٠٠الفرنسية الفترة منذ عام 

تم أيضا اعداد مجموعة مؤرخة بالكامل و.  اليكاو وأعداد جريدة االيكاو بكل لغات عمل االيكاو المتاحةوكتالوج منشورات ا
 .المنشورات االلكترونيةنت ضمن -رنسية ونشرها على شبكة ايكاولجميع مالحق اتفاقية شيكاغو باللغة الف

وأن عددا كبيرا من .  رحلة األخيرةبلغت عملية انشاء موقع لاليكاو منفصل تستخدم فيه اللغة الفرنسية المو ٥-٤
ويمكن تدشين الموقع حال توفر األموال االضافية التي تكفل استمراريته .  الوثائق قد ترجمت وشفرت وأعدت لهذا الموقع

 .وصيانته

 تقدم ملحوظ في اطار تسجيل عدد أكبر وأحرز.  نت-زيادة عدد الدول المتعاقدة التي تستخدم شبكة ايكاو ٦-٤
تتمكن حاليا من و دولة بالتسجيل ١٦٨قامت  دولة متعاقدة، ١٨٨ومن أصل .  نت-شبكة ايكاوالستخدام متعاقدة من الدول ال
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وقد بذلت جهود اضافية من خالل االتصاالت المباشرة لتشجيع الدول .  )انظر المرفق (نت- شبكة ايكاوالدخول على
وفضال عن ذلك، .  شبكة االنترنتتسهيالت افتقارها الى  النظراالمتبقية على التسجيل ولكن بعض الدول لم تتمكن من ذلك 

 .نت- منظمة دولية من شبكة ايكاو٦٤تستفيد 

وقد .  ان تطوير وصيانة كافة جوانب مواقع االيكاو على الشبكة عملية متواصلة.  االجراءات االضافية ٧-٤
صاالت على احراز تقدم كبير في عملية ساعدت الموارد التي تم توفيرها من خالل صندوق تكنولوجيا المعلومات واالت

ولن تكون الموارد المحدودة المتوفرة عن طريق الميزانية العادية، نظرا للقيود على الميزانية، .  تطوير وصيانة تلك المواقع
المجال اعتمادا كبيرا على ولذا، يعتمد احراز مزيد من التقدم في هذا .  كافية للحفاظ على ذات الزخم في التطوير والصيانة

 .توفر موارد اضافية

 توحيد أجهزة الكمبيوتر لحفظ الملفات -٥

يهدف هذا المشروع الى االستعاضة عن أجهزة الكمبيوتر لحفظ الملفات الحالية بأجهزة .  نطاق المشروع ١-٥
أوليت العناية للتأكد من أن وعند القيام باستبدال أجهزة الكمبيوتر لحفظ الملفات .  تخزين حديثة مع تسهيالت لالحتياط

وان .   بالكامل سيوفر االتساق والكفاءة في التشغيل ضمن بيئة تكنولوجية جديدة Microsoft الى شبكةVinesتحويل شبكة 
ويوفر جدار الحماية الجديد تسهيالت .  بعث الرسائلنظام هذه التغييرات قد استدعت وضع جدار جديد للحماية وتحديث 

وللموظفين العاملين في ) SITAكبديل لخدمات االتصال باالنترنت بواسطة شبكة (ة في المكاتب االقليمية لالتصال بالشبك
 .المنازل

 وحيازة Banyan Vinesتضمن المشروع مرحلة التوقف التدريجي عن استخدام نظم التشغيل .  تنفيذ المشروع ٢-٥
: لالدارات والمكاتب التالية (Vinesاالدارات تستخدم أجهزة جديدة لحفظ الملفات لكي تحل محل ستة أجهزة لحفظ ملفات 

ادارة المالحة الجوية وادارة النقل الجوي واالدارة القانونية ومكتب األمين العام وادارة التعاون الفني وادارة الشؤون 
من (ل الملفات فعليا أما نق.  ٢٠٠٢ولقد تم تركيب هذه األجهزة واختبارها بصورة نهائية في اكتوبر ).  االدارية والخدمات

، وتم التخلص التدريجي ٢٠٠٣فقد استكمل في يناير )  الى األجهزة الجديدة للحفظBanyanاألجهزة التي تعمل على شبكة 
 .Vinesمن استخدام نظام التشغيل 

 من الملفات والوثائق ألعضاء ا كبيراستيعابية، أن توفر عددالقدرة اذات البوسع أجهزة الحفظ الجديدة، و ٣-٥
فضال عن ذلك، فانها توفر قدرة اضافية للتخزين للمستخدمين النهائيين الذين لم يكونوا في السابق قادرين و.  ألمانة العامةا

على تخزين ملفاتهم على أجهزة الحفظ، وأن المساحات المتوفرة على أقراص أجهزة الحفظ الجديدة من شأنها أن تكون 
وفي نهاية .  السعة االضافية في السنوات المقبلة دون اللجوء الى شراء أجهزة جديدةقادرة على الوفاء بالطلب المتزايد على 

 .المطاف، استفاد المنتفعون من تقليل من وقت سحب الملفات أو تخزينها

 بشكل كامل، فان جدار الحماية ألرصدة المعلومات من االنترنت قد تم Microsoftوتحسبا لالنتقال الى شبكة  ٤-٥
 .أكثر أمنا واعتمادية بشبكة االنترنت ومنهاأسرع وويوفر جدار الحماية الجديد وسائط اتصال .  ٢٠٠٢يو استبداله في يون

االستفادة بسهولة من نظم المقر الرئيسي عن يتيح  (UROAM)عن بعد استخدام تم اختبار وتركيب جهاز و ٥-٥
المقر الرئيسي في حال كونهم في مهمات ويستهدف ذلك الجهاز موظفي المكاتب االقليمية و.  طريق شبكة خاصة تصورية

أو في منازلهم، ويتيح للموظفين خارج المقر الرئيسي حق الدخول الى خدمات الملفات وجميع تطبيقات شبكة االنترنت التي 
موقع موظفي المنظمة، وموقع المصطلحات، وادارة النقل الجوي، وهي تعمل على الحاسبات اآللية في المقر الرئيسي، 

 . البيانات االحصائية، وغير ذلكوقواعد
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 بيئة بريد الكتروني أكثر  في المقر وفي المكاتب االقليميةوسيوفر نظام البريد المطور لجميع المستخدمين ٦-٥
كما سيتم توفير وظائف .  وستكون األجهزة الجديدة متحملة لألخطاء، وأسرع، وتوفر سعة تخزين أكبر.  اعتمادية وعملية

 .الفورية وقدرة محسنة لعزل الرسائل االعالنية الغير المطلوبةجديدة، مثل الرسائل 

 عند تركيب صيغة محدثة ٢٠٠٤من عام الثالث سيستكمل هذا المشروع في الربع .  المهلة الزمنية المتوقعة ٧-٥
 .للجهاز الحالي لخدمات البريد االلكتروني

 الموارد المخصصة للمشاريع -٦

 :كل مشروع منذ انشاء الصندوقيوجز الجدول التالي األموال المعتمدة ل ١-٦

تحديث النظم   
 المالية

تعزيز مواقع  
االيكاو على شبكة 

 االنترنت

توحيد أجهزة  
الكمبيوتر لحفظ 

 الملفات
       ):بالدوالر األمريكي(االعتمادات 

       
       :الرواتب والتكاليف المشتركة للموظفين

 -    ٢٧٨ ٧٣٦  ١٥٤ ٧٥٥  الموظفون المؤقتون 
 -    ٩٩ ١٩٠  ٢٠ ٤١١  الخدمات التعاقدية 
 ٥٠٠  ١٨٨  -    التدريب 

  ٥٠٠  ٣٧٨ ١١٤  ١٧٥ ١٦٦ 
       :نفقات التشغيل العامة

 ٩١ ٢٨١  -    -    حيازة البرمجيات 
 ٥٥ ٣٨٧  -    -    صيانة البرمجيات 
 ٥٩ ٥٧٤  -    -    صيانة واستئجار األجهزة 
 ٢ ٧٧٠  -    -    آلليامدادات الحاسب ا 
 -    ١ ٢١٩  ٢ ٢٦٤  السفر 
 ١٨ ٧٢٦  -    -    نفقات أخرى متفرقة 

  ٢٢٧ ٧٣٨  ١ ٢١٩  ٢ ٢٦٤ 
       :األجهزة

 ٢٠٦ ٦٠٤  -    -    حيازة األجهزة 
       

 ٣١/١٢/٢٠٠٣ الى ١/١/٢٠٠٢مجموع االعتمادات من 
 )سنتين(

 ٤٣٤ ٨٤٢  ٣٧٩ ٣٣٣  ١٧٧ ٤٣٠ 

 ١ ٧٢٥  ٧ ٧٨٤  ٦٩ ٧٩٣  ئدة المكتسبةالفا
       

 ٥١ ٨٨٣  ١٣٨ ٤٥١  ٢ ٣٩٢ ٣٦٣  رصيد االعتمادات غير المخصصة
       

 بلغ رصيد االعتمادات غير المخصصة في صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٣١/١٢/٢٠٠٣في 
 . دوالر وضعت جانبا للطوارئ٧٩ ١٦٤ دوالر يشمل مبلغ ٢ ٦٦١ ٨٦١
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 ثر المالي لالجراء المقترحاأل

الغرض الرئيسي لهذه الورقة هو تقديم تقرير حول االجراء المتخذ بالنسبة الستخدام األموال المخصصة  ١-٧
 .لصندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لوجيا ، فان الرصيد الموجود في صندوق تكنو٨-٣ومع ذلك، وبالنسبة للمستقبل، وكما هو مذكور في الفقرة  ٢-٧
المعلومات واالتصاالت لتنفيذ نظام مالي حديث لن يكفي اال لتنفيذ بعض العناصر الرئيسية للنظام المالي األساسي، في حين 

 ماليين دوالر أخرى على األقل لألنظمة ٤ مليون دوالر لنظام مالي أساسي كامل و٢يقدر أنه سيلزم مبلغ اضافي مقداره 
 .الرئيسية األخرى

.  مجلس أن من المهم تحديث النظم المالية والنظم األخرى ذات الصلة بغية ضمان كفاءة أداء المنظمةيعتبر ال ٣-٧
ومع ذلك، فان وضع ميزانية المنظمة الصارم ال يسمح بادراج الموارد االضافية الالزمة لتطوير النظم في اطار الميزانية 

مة لرصد والتقليل من تكاليف التحديث الى أدنى حد، من الضروري وباالضافة الى اتخاذ التدابير الالز.  العادية للبرنامج
ويمكن اتخاذ .  ايجاد أشكال بديلة من تمويل أعداد ما ال يقل عن األجزاء الرئيسية واألساسية للنظم في الفترة الثالثية القادمة

 :التدابير التالية لتمويل هذا التحديث

رى سيستخدمها برنامج التعاون الفني بشكل واسع الدارة العدد اعتبار أن االدارة المالية والنظم األخ )١
 مليون دوالر من فائض اعتمادات صندوق ١الهائل من المشاريع والصناديق ذات الصلة، وسيحول مبلغ 

تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني الى صندوق تكنولوجيا المعلومات 
 .ن تكاليف تحديث هذه النظمواالتصاالت لتمويل جزء م

دعوة الدول المتعاقدة الى تقديم اسهامات طوعية نقدا أو عينا لمساعدة المنظمة في تنفيذ نظام ادارة مالية  )٢
 .A33-24حديث وفقا لقرار الجمعية العمومية 

رار من واقع رصيد االعتمادات غير المخصصة لحوافز تسوية االشتراكات التي طال تأخرها بموجب ق )٣
 مليون دوالر مع نهاية أغسطس ١,٨٤ من المنطوق، البالغ قدره ٣، البند A33-27الجمعية العمومية 

وبعد .   مليون دوالر الى دعم الميزانية العادية للبرنامج١، أوصى المجلس أن يحول مبلغ ٢٠٠٤
لثالثية القادمة، من  والفترة ا٢٠٠٤مراعاة التحويل المقترح، يقدر أنه مع االيرادات االضافية في عام 

ويمكن أن يسمح للمجلس بتحويل هذه المبالغ .  المرجح أن يرتفع رصيد االعتمادات المخصصة للحساب
من هذا الحساب الى صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كلما أتيحت واعتبر أنها مالئمة لتمويل 

 .منظمة واحتياجاتهاتطوير النظم الجديدة بعد البحث الدقيق في تكاليف تطوير ال

وبغرض الحفاظ على نفس معدل السرعة في تطوير وتحسين جميع جوانب مواقع االيكاو على الشبكة،  ٤-٧
وال يتوفر أي تمويل في مشروع .  دوالر لصندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت٥٠٠ ٠٠٠فسيلزم تمويل اضافي قدره 

وفي هذا السياق، تبحث األمانة العامة على امكانية الحصول . ٢٠٠٧-٢٠٠٥ية الميزانية البرنامجية للمنظمة للفترة الثالث
 .على أموال من خارج الميزانية
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 .يرفق بورقة العمل هذه مشروع قرار كي تنظر فيه الجمعية العمومية ٥-٧

 قرار الجمعية العمومية -٨
 :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي  ١-٨

 .التقريراالحاطة علما بهذا  )أ

 . على أن تفعل ذلكICAO-NETتشجيع الدول المتعاقدة التي لم تسجل نفسها بعد للتوصل الى  )ب

 .واعتماده) أ(النظر في مشروع قرار الجمعية العمومية الوارد في الملحق  )ج
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  
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 )أ(المرفق 
 

 قرار مقترح
 

 لعمومية باعتمادهمشروع قرار صاغته اللجنة االدارية وأوصت الجمعية ا
 

 44/1 القرار

 صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ان الجمعية العمومية
 :اذ تشير الى

أن تحسينات نظم المعلومات واالتصاالت في المنظمة وسيلة مهمة لتحسين كفاءة وفعالية المنظمة على النحو  -١ 
 .A32-1  و  A31-2 المبين في قراري الجمعية العمومية 

أن نظام المحاسبة الجاري يتجاوز ثالثين سنة من عمره وأن التحسينات ضرورية لتلبية احتياجات الدول  -٢ 
 . المتعاقدة من المعلومات للبرامج العادية وبرامج التعاون الفني

 .أن تقديرات الميزانية البرنامجية ال تشمل استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات -٣ 

أنشئ صندوق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمويل تحديث A33-24 أنه بموجب قرار الجمعية العمومية  -٤ 
 .النظم المالية تعزيز مواقع االيكاو على االنترنت وتوحيد أجهزة الكمبيوتر المركزية للملفات

حرز في المشاريع الثالثة والنفقات  بالتقرير عن صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتقدم المتحيط علما
 .المتكبدة فيها حتى اآلن

 ان الجمعية العمومية،
 :اذ تالحظ أن

 . مليون دوالر المخصص حتى اآلن ال يكفي لتمويل تحديث النظم المالية والنظم األخرى المتصلة بها٢,٥أن مبلغ  -١
 . مليون دوالر٨ ذات صلة تصل الى نحو أن تقديرات التكاليف األولية لتنفيذ نظم حديثة متكاملة ونظم -٢

 
 . موقع االيكاو على االنترنت وتعزيزهربما لزم لتطوير دوالر ٥٠٠ ٠٠٠ مبلغا قدرهأن  -٣
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 ان الجمعية العمومية،
 :تقرر ما يلي

 مليون دوالر من األموال المتجمعة في صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية ٢االذن بتحويل مبلغ  -١
امج التعاون الفني الى صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمويل جزء من تكلفة تحديث النظم لبرن

 .المالية والنظم ذات الصلة
االذن للمجلس بتحويل المبالغ المتاحة والتي تعتبر مالئمة لتمويل تحديث النظم المالية والنظم األخرى ذات  -٢

ت التي طال تأخرها الى صندوق تكنولوجيا المعلومات الصلة، من حوافز تسوية حساب االشتراكا
 .واالتصاالت، بعد البحث الدقيق في التكاليف المقدرة ومراعاة احتياجات المنظمة

 ان الجمعية العمومية،
 :تطلب
من الدول أن تقدم اسهامات طوعية نقدا أو عينا لتحديث النظم المالية والنظم ذات الصلة وزيادة تطوير مواقع  -١

 .يكاو على االنترنتاال
من المجلس أن يتابع التقدم المحرز بفضل استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويقدم تقريرا  -٢

 .الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

-------- 



A35-WP/32 
AD/14 
Revised 
Appendix B 

 -ى ـ انته-

 )ب (المرفق
   نت–لمسجلة الستخدام ايكاو قائمة الدول المتعاقدة ا

 **أفغانستان
 البانيــا

 الجــزائر
 اندورا
 انغوال

 انتيغوا وبربودا
 االرجنتيـن

 ارمينيا
 استراليـا
 النمسـا

 اذربيجـان
 جزر البهاما
 البحريــن
 بنغالديــش

 بربادوس
 بيـالروس
 بلجيـكا
 بليــز
 بنـن

 بوتـان
 بوليفيا

 *البوسنة والهرسك
 بوتسوانـا

 يــلالبراز
  دار السالميبرونا

 بلغاريـا
 يبورونـد
 كمبوديـا
 الكاميرون

 كنـدا
 الرأس األخضر

 شيلـى
 الصـين

 كولومبيـا
 الكونغـو
 جزر كوك
 كوستاريكا

 كـوبا
 قبرص

 الجمهورية التشيكية
 كوت ديفوار
 الدانمـرك
 يجيبوتـ

 الجمهورية الدومينيكية
                               

  الوفد المسجل *
  غير عاملة**

 اكـوادور
 مصـر

 السلفادور
 اريتريــا

 استونيا
 وبيااثي

 فيجـى
 فنلندا
 فرنسا
 غامبيا

 جورجيـا
 المانيا

 غانــا
 اليونان

 غواتيماال
 غينيا

 غيـانا
 يهايتـ

 هنـدوراس
 هنغـاريا
 ايسلنـدا
 الهنـد

 اندونيسيا
 جمهورية ايران االسالمية

 **جمهورية العـراق
 ايرلنـدا
 اسرائيل
 ايطاليا
 جامايكا
 اليابان
 األردن

 كازاخستان
 كينيا

 الكويت
 تانقيرغيزس

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 التفيـا
 لبنـان
 ليسوتو
 ليبيريـا

 الجماهيرية العربية الليبية
 ليتوانيـا

 غلكسمبور
 مدغشقر
 مـالوى
 ماليزيـا
 ملديـف
 مالـى
 مالطـه

 جزر مارشال
 موريشيوس
 المكسيك

 واليات ميكرونيزيا الموحدة
 موناكـو
 منغـوليا
 المغرب

 موزامبيق
 ميانمار

 بيانامي
 نـاورو
 نيبال

 مملكة هولندا
 نيوزيلندا
 نيكاراغوا
 نيجيريا
 النيجـر
 النرويج
 عمـان

 باكستـان
 باالو

 بنمــا
 بابوا غينيا الجديدة

 باراغــواى
 بيـرو
 الفلبيـن
 بولنـدا

 البرتغـال
 قطــر

 جمهورية كوريـا
 جمهورية مولدوفا

 رومانيـا
 االتحاد الروسى

 غرينادينجزر ت وـفنسن تـسان
 مواسا

 سـان مارينــو
  تومى وبرينسيبىنسا

 المملكة العربية السعودية
 السنغال

 صربيا والجبل األسود
 سيشيل

 سنغافورة
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 الصومال

 جنوب أفريقيا
 أسبانيا

 سرى النكا
 السودان
 سورينام
 سوازيلند
 السويـد
 سويسرا

 الجمهورية العربية السورية
 طاجيكستان

 تايلنـد
قدونيا اليوغوسالفية م جمهورية
 السابقة

 توغــو
 تونغـا

 ترينيداد وتوباغو
 تونـس
 تركيــا

 تركمانستان
 اوغنــدا
 اوكرانيـا

 االمارات العربية المتحدة
 المملكة المتحدة

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 الواليات المتحدة

 اوروغواى
 اوزبكستان

 فانواتو
 فنزويال
 فيتنام

 ساموا الغربية
 اليمـن
 زامبيـا
 يزمبابو

 




