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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  االداريةاللجنة 

  تقرير عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : من جدول األعمال٥٩البند 

تقرير عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  وعن وسائل التمويل الممكنة لتحديث النظم المالية

  ) مجلس االيكاوورقة مقدمة من(

   التنفيذيالملخص
التقدم المحرز في استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأن يقدم أن يتابع المجلس من طلبت الجمعية العمومية 

ية ألنشطة المنجزة منذ وقت انعقاد الجمعية العموملويرد فيما يلي ملخص .  التاليةفي دورتها العادية عن ذلك تقريرا إليها 
  :بقدر أكبر من التفصيل في ورقة المعلومات هذهوالمعروضة 

  .٢٠٠٦حتى نهاية فبراير و ٢٠٠٤ أواخر ذاستكشاف البدائل األقل كلفة لهذا النظام من  •
  .٢٠٠٦في هذا المشروع من مارس إلى مايو المتبعة لتحديد االستراتيجية " تجاريةدراسة "إعداد   •
  .٢٠٠٦ يوليو إلى منتصف سبتمبر  اجراءات العمل منتصميمإعادة   •
  .  ٢٠٠٦ من أواخر سبتمبر إلى أواخر ديسمبر IRIS نظامالمناقصة وتقييم واختيار طرح   •
  .٢/٢/٢٠٠٧توقيع العقد مع شركة أجريسو في   •
  .٢٠٠٧استكمال أنشطة بدء المشروع بحلول األسبوع الثالث من فبراير   •
  .٢٠٠٧ في منتصف مارس IRISاستكمال التدريب األولي لفريق مشروع   •
 ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة حتى ،٢٠٠٧بدء تصميم شكل المرحلة األولى في األسبوع األول من مارس   •

  .٢٠٠٧منتصف يونيو 
ومن المتوقع أن تكون المرحلة . "ادارة المشاريع" و"المشتريات" و"الشؤون المالية األساسية"تشتمل المرحلة األولى على 

وتقدر تكلفة هذا النظام بما في ذلك .  ٢٠٠٨ بالنسبة لمعامالت سنة ٢٠٠٧لى جاهزة للتشغيل بحلول أواخر نوفمبر األو
 مليون دوالر كمبلغ ٣,٨ مبلغ ٣١/١٢/٢٠٠٦وكان يوجد في .   مليون دوالر٤,٥المرحلتين األولى والثانية بمبلغ 

 مليون دوالر من االعتمادات ١,٦تصاالت، إلى جانب محتجز لهذا المشروع في صندوق تكنولوجيا المعلومات واال
  . مليون دوالر٥,٤  للمشروعرةوففي ميزانية البرنامج العادي ليصبح اجمالي األموال المتالمخصصة المرحلة 

  .٥ و٤ و٣ و١ورقة العمل هذه مرتبطة باستراتيجيات دعم التنفيذ أرقام   :الهدف االستراتيجي
  .ال تنطبق  :اآلثار المالية

  .٣٢-٣٥  رقمقرار الجمعية العمومية  :المراجع
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 مقدمةال - ١

 لغرض "صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" ٢٤-٣٣ رقم أنشأت الجمعية العمومية بموجب قرارها ١- ١
تحسين النظم المالية ورفع مستوى مواقع االيكاو على االنترنت وتجميع أجهزة الكمبيوتر األساسية المستخدمة في حفظ 

 .لمعالجة أي قصور في نظم المعلومات واالتصاالت في المنظمة (server)ت الملفا

 بعدم وجود أموال كافية لتمويل نظام متكامل حديث حيث ٣٢-٣٥في قرارها علما أحاطت الجمعية العمومية  ٢- ١
ون الفني  مليون دوالر من صندوق التعا٢وأقرت الجمعية العمومية تحويل .   مليون دوالر٨بلغت تكلفته التقديرية 

إلى صندوق تكنولوجيا " حساب تسوية المتأخرات القديمة"متوفرة من المبالغ بعض الوصرحت للمجلس بأن يحول 
وطلبت الجمعية أيضا من المجلس أن يرصد التقدم المحرز في استخدام .  المعلومات واالتصاالت حسبما يكون مالئما

 .قريرا إلى الدورة العادية التالية للجمعية بشأن استخدام هذا الصندوقصندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأن يقدم ت

٣- ١ رض على المجلس تقارير منتظمة ودورية بشأن استخدام هذا ومنذ وقت انعقاد الجمعية العمومية األخيرة، ع
ي يرمي إلى تحسين  والذ(IRIS)" المواردعن النظام المتكامل للمعلومات "الصندوق وال سيما عن التقدم المحرز في تطبيق 

 .كفاءة نظم االيكاو المستخدمة في قطاعات المالية والمشتريات وادارة المشاريع والسفريات وبيع المطبوعات

 معلومات عن األعمال المنجزة - ٢

 باستكمال ٢٠٠٤ تم ابالغ المجلس في نوفمبر . (SERVERS)تجميع أجهزة الكمبيوتر المركزية لحفظ الملفات  ١- ٢
وتعد خدمة البريد االلكتروني الجديدة خدمة .  المركزي االلكتروني الجديدالبريد اديق البريد إلى جهاز عملية نقل جميع صن

وقام قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أيضا .  أقوى وأفضل عما كانت عليه من قبل بالنسبة للوفود والموظفين
.  اعة أجهزة الكمبيوتر لكي تستوعب األجهزة المركزية الجديدةبتحسين البنية األساسية الخاصة باالتصاالت واعادة ترتيب ق

 . مليون دوالر٠,٥مبلغ وبلغت التكلفة اإلجمالية لألنشطة في إطار هذا المشروع منذ بدايته 

وبلغت .  ٢٠٠٤ استكملت األنشطة الخاصة بهذا المشروع في سنة . تحسين مواقع االيكاو على االنترنت ٢- ٢
 . مليون دوالر٠,٥دايته تكلفته اإلجمالية منذ ب

 (IRIS)الموارد عن النظام المتكامل للمعلومات  ٣- ٢

 :نجزت األنشطة الرئيسية التالية خالل الفترة الثالثيةُأ ١-٣- ٢

 للعروض تقييما مبدئيا  العامة، أجرت األمانة٢٠٠٤  خالل الجزء األخير من سنة .تقييم البدائل  )أ 
مة أكثر كلفة عما كان متوقعا، ومن أجل تقليل وكانت العروض المقد.  المقدمة من الشركات المرشحة

 األمم المتحدة لالستفادة من تجربتها ومحاولة ايجاد  قدر االمكان تقرر االتصال بمنظماتتكاليف التنفيذ
وأعرب كل من برنامج األمم المتحدة االنمائي واليونيسيف والمنظمة ,  فرص للتقاسم أو المشاركة معها

وبعد الكثير .  وتم تبادل بعض المراسالت لتحديد جدوى الشراكةمن االهتمام قدر البحرية الدولية عن 
جد أن هذه الحلول غير مجديةمن أعمال التقييم والتفاوض، و. 

، ٢٠٠٦  في الفترة من مارس إلى مايو . اإلجراءات وطرح المناقصةتصميمواعادة التجارية دراسة ال  )ب 
 باعداد دراسة تجارية لتقييم الخيارات المتاحة ، بمساعدة من مؤسسة استشارية، العامةقامت األمانة

.  إلى جانب وضع استراتيجية للمشروع بأكملهتشغيلها  المنتجات وامكانية استخدامبالنسبة لنطاق 
هو قتراح ال وكان ا .داخلي متكاملوأكدت الدراسة التجارية على أن هناك حاجة إلى تطبيق نظام 

ية من أجل تنظيم وترشيد متطلبات رئيسبعض اإلجراءات التصميم تعراض أساسي وإعادة اجراء اس
كملت عملية واستُ.  هذا النظام وخفض مستوى تعقيده والغاء بعض العناصر غير الضرورية

مناقصة تم شكل يق متطلبات هذا النظام في ث وتم تو٢٠٠٦االستعراض هذه في منتصف سبتمبر 
 .٢٠٠٦تمل في أواخر سبتمبر  مورد مح١١طرحها على 
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كملت عملية تقييم واستُ.  ١٤/١١/٢٠٠٦بحلول   قدمت ثالث جهات عروضها .اختيار المنتج  )ج 
 ووضعت اللمسات النهائية على العقد مع المورد الذي وقع عليه االختيار ٢٢/١٢/٢٠٠٦العروض في 

 .٢/٢/٢٠٠٧وهو شركة أجريسو في 

 ببداية ٥/٢/٢٠٠٧االيكاو في بابالغ  ومدير العمليات  مدير مشروع أجريسوقام  .بدء المشروع  )د 
وضع خطة العمل، واالتفاق على :  وتضمنت أنشطة بداية هذا المشروع ما يلي.  أنشطة المشروع

هذا النظام، وتوظيف فريق المشروع أدوات استخدام أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق، وتحديد 
 المشروع في بدايةأنشطة انتهت و.   العامتوثيق نطاقه قاعات ومعدات المشروع وتوفير، والبدالءو

 .األسبوع الثالث من شهر فبراير

السجل العام والحسابات "مهام على أن يشمل   حددت االيكاو نطاق المرحلة األولى .نطاق المشروع  )ھ
وتتضمن .  "والمدينة والحسابات الدائنة واعداد الموازنة وادارة المشاريع والمشتريات واألصول الثابتة

وبعد التشاور مع ".  الموارد البشرية ومكتب دفع الرواتب والسفريات وبيع المطبوعات"المرحلة الثانية 
في إلى المرحلة الثانية للتقليل من مخاطر التنفيذ " األصول الثابتة"وحدة تأجيل شركة أجريسو، تقرر 

 .المرحلة األولى

 في نهاية (Agresso Business World)" ريسو التجاريعالم أج"  بدأت أنشطة تنفيذ نظام .التنفيذ  )و 
قدت دورة تدريب مبدئية ألعضاء فريق وخالل األسبوع األخير من شهر فبراير، ع.  ٢٠٠٧ فبراير

وفي األسبوع األول من مارس، .   خالل منتصف شهر مارسبعد ذلكالمشروع، واستمرت الدورات 
 كل من قسم تكنولوجيا المعلومات قام بتوفيرها و،بالمطلوبة للتدريالمادية تم تحديد األجهزة 

حضرها وقدت دورات عن تحليل األعمال وخالل شهر مارس، ع.  أجريسوشركة واالتصاالت و
استشاريون من شركة أجريسو وأعضاء فريق المشروع لتحديد الشكل الذي ينبغي أن يتخذه هذا النظام 

تستمر دورات التصميم واعداد الوثائق الالزمة حتى ومن المتوقع أن .  للوفاء باحتياجات االيكاو
جدول خطة التنفيذ بالنسبة للمرحلة األولى على النحو أدناه ويبين الجدول الوارد .  منتصف يونيو

الوارد في العرض الذي قدمته أجريسو وحسب التعديالت التي دخلت عليه من بعد مرحلة تحليل 
 .٢٠٠٧األعمال األولى في مارس 

  IRIS خطة تنفيذ نظام :الجدول
  الخطة المنقحة  العرض المقدم من أجريسو  نشاط المنفذ في المرحلة األولىال

مستكملة في األسبوع الثالث      ٢٠٠٧نهاية يناير   بدء المشروع
  من فبراير

  ٢٠٠٧منتصف يونيو   ٢٠٠٧نهاية مايو   انتهاء التصميم
  ٢٠٠٧صف أغسطس منت  ٢٠٠٧بداية أغسطس   استكمال عملية البناء المبدئية
  ٢٠٠٧نهاية أكتوبر   ٢٠٠٧أوائل أكتوبر   استكمال شكل المرحلة األولى

استكمال اختبار المرحلة األولى لتحديد مدى قبول 
  المستخدمين

ــن    ٢٠٠٧نهاية أكتوبر  ــث م ــبوع الثال األس
  ٢٠٠٧ نوفمبر

  ٢٠٠٧نهاية نوفمبر   ٢٠٠٧منتصف ديسمبر   بدء عمليات المرحلة األولى

 مليون دوالر ويتوقع أن تكون تكلفة المرحلة ٤,٥بمبلغ " عالم أجريسو التجاري " برنامجفة تنفيذتقدر تكل ٢-٣- ٢
وتجدر االشارة إلى أن هذه التقديرات ال تشمل أي مبالغ .   مليون دوالر١,٧والمرحلة الثانية دوالر  مليون ٢,٨األولى 

 .للحاالت الطارئة إذا كانت هناك أي تكاليف غير متوقعة
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 مليون ٠,٩ مبلغ ٣١/١٢/٢٠٠٦ منذ بدايته وحتى IRISالتكلفة اإلجمالية لألنشطة المرتبطة بمشروع بلغت  ٣-٣- ٢
 ، مليون دوالر٣,٩ هو ٣١/١٢/٢٠٠٦وكان الرصيد المتبقي في صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في .  دوالر
  ويتضمن الرصيد المتبقي في . نفسهلمشروعل مليون دوالر محتجز ٣,٨ مليون دوالر محتجز للحاالت الطارئة و٠,١منه 

وأقر .  ٢٥-٣٣ مليون دوالر الذي تم تحويله من صندوق التعاون الفني بموجب قرار الجمعية العمومية ٢الصندوق مبلغ 
في وبلغت بالتالي إجمالي األموال المتوفرة .   مليون دوالر من االعتمادات المرحلة لهذا النظام١,٦المجلس أيضا استخدام 

 . مليون دوالر٥,٤مبلغ  IRISلمشروع  ٢٠٠٦ /٣١/١٢ تاريخ

 االستنتاج - ٣

 ومن المتوقع أن تكون المرحلة األولى التي تتضمن الوحدات المستخدمة األساسيةهناك تقدم في تنفيذ النظم  ١- ٣
 تسجيل معامالت  من أجل٢٠٠٧  جاهزة في أواخر نوفمبر"ادارة المشاريع" و"المشتريات" و"الشؤون المالية األساسية"في 
  .٢٠٠٨سنة 

 ـ انتهـى ـ


