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   تنفيذيموجز    
  JIU/REP/2010/2استعراض ترتيبات السفر يف منظومة األمم املتحدة     

ميثل السفر أحد أكرب أجزاء ميزانيات املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة بعـد                
د ـ على تذاكر شركات الطريان ق     ٢٠٠٨نظمات الدولية يف عام     فإنفاق امل . تكاليف املوظفني 

  .، وفقاً لتقدير حمافظ مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١,١بلغ 
              قد أنـشأ                                                                 جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق       ويف حني أن      
شبكة  يف منظومة األمم املتحدة، فإن دور ائرةحتديد درجات السفر بالط ُيعىن مبعايري      ً     ً فريقاً عامالً

السفر املشتركة بني الوكاالت بوصفها هيئة استشارية فيما يتعلق بقضايا السفر حيتاج إىل إبراز              
ومن شأن قيام هذه اهليئة باعتماد نظامها األساسي الذي حيدد غاياهتا وأهدافها وإجراءاهتا           . أكرب

فكار واملوارد مما يسفر عن حتسني ترتيبات السفر علـى          أن ييّسر تقاسم أفضل املمارسات واأل     
  .صعيد املنظومة ككل

 بغيـة   ٢٠٠١وقد قامت املنظمات الدولية يف جنيف باختاذ خطوات مالئمة يف عام              
م عمليات السفر اخلاصة هبا والتفاوض مع شركات الطريان على أسعار سـفر          احجبني أ اجلمع  
 مليون دوالر من ١٨نظمات قد حققت وفورات تبلغ حنو ويف ضوء حقيقة أن هذه امل    . تفضيلية

، فإهنا قد تشجعت على استخدام هذه الوفورات يف         ٢٠٠٨دوالرات الواليات املتحدة يف عام      
  .إنشاء وظيفتني بغية حتسني نوعية وكفاءة اخلدمة

خدمات السفر، مثـل    باحلصول على   خيارات كثرية فيما يتعلق     /وبينما توجد مناذج    
الة سفر داخلية أو الشراء من شركات الطريان مباشرة أو استخدام وكيل سـفر أو               إنشاء وك 

الشراء على شبكة اإلنترنت، فإن الطريقة اليت يقع عليها االختيار ينبغي أن تتفق مع احتياجات               
  .املنظمة ومتطلباهتا

مي ودور وحدة السفر داخل أي منظمة ينبغي أن يتمثل يف املقام األول يف تيسري وتقد                
املضطلع هبا   السفر   برامجبيد أن هذه الوحدات قد عملت أيضاً يف تنفيذ          . اخلدمات إىل العمالء  

  .املؤسسات وختطيط ميزانيات املنظماتاملتبعـة فـي وارد املختطيط يف إطار نظم 
 إىل تغيري تدفقات العمـل      ‘ظم ختطيط املوارد املتبعة يف املؤسسات     ُن‘وسيؤدي تنفيذ     

وسيؤدي التزام . يبات السفر احلالية وإىل إحداث تغيريات يف السياسات واإلجراءات      املتعلقة بترت 
من حيث املنـاخ    احلياد   بتحقيق                                                                جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق       

وستستلزم . إىل اعتماد استراتيجيات سفر مستدامة سُتعّدل مناذج السفر القائمة        ) احلياد املناخي (
إدارة عملية الـسفر    وبغية  . هذه التحسينات حتديث األدلة والسياسات القائمة املتعلقة بالسفر       

  د من إبالغ املوظفني حبقوقهم وواجباهتمـإدارة تتسم بالكفاءة، ال ب
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وقد أسفرت األزمة املالية األخرية عن قيام بعض املنظمات بـإجراء ختفيـضات يف                
 التدابري األخرى املتخذة خلفض التكاليف االلتـزام بـالتخطيط          ومن. ميزانياهتا املتعلقة بالسفر  

للسفر مسبقاً، والتوسع يف خيارات املبلغ اإلمجايل املقطوع للسفر، والـدخول يف مفاوضـات          
مشتركة مع شركات الطريان، وعرض حوافز للموظفني، وتبسيط عملية معاجلـة املطالبـات             

  .املتعلقة بالسفر
  .ه مقدمة من أجل نظر اهليئات التشريعية فيهاوالتوصية املعروضة أدنا  

  ٩لتوصية ا  
ينبغي هليئات إدارة املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن تطلب إىل الرؤساء التنفيذيني             
أن يقدموا تقارير عن نفقات السفر حسب الفترة املشمولة بالتقرير وعن اخلطوات املتخذة             

  .لترشيد تكاليف السفر
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  مقدمة  - أوالًً  
، بـإجراء   ٢٠٠٩ها لعـام     عمل قامت وحدة التفتيش املشتركة، كجزء من برنامج        -١

فرباير /يف الفترة من شباط" ترتيبات السفر يف منظومة األمم املتحدة     "ضية بعنوان   دراسة استعرا 
  . باالستناد إىل مقَترح مقدم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية٢٠٠٩نوفمرب /إىل تشرين الثاين

واهلدف من هذه الدراسة االستعراضية هو فحص ترتيبات السفر احلاليـة وحبـث               -٢
ملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بقـصد حتـسني اخلـدمات           أفضل املمارسات لدى ا   
وقد أدت التغيريات الكبرية اليت حدثت يف صناعة السفر وأوجـه           . وخفض تكاليف السفر  

التقدم يف جماالت املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا إىل فتح فرص جديدة أمام املنظمات            
  .ليةاحلإلدارة وتعديل سياسات وإجراءات السفر ا

وميثل السفر أحد أكرب أجزاء ميزانيات املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بعـد               -٣
 تذاكر سفر جوي بلغـت      ٢٠٠٨فقد اشترت املنظمات الدولية يف عام       . تكاليف املوظفني 

وهذا الرقم هو تقدير مـتحفظ      . )١( مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١,١قيمتها  
العمل فإنه ال يأخذ يف االعتبار التـذاكر        املتفرع عن   مل السفر الرمسي والسفر     ألنه بينما يش  

 من أجل عمليات حفظ السالم أو السفر املضطلع به يف إطـار اخليـارات املتاحـة                 ةاملشترا
  .للموظفني املؤهلني واملتعلقة باملبلغ اإلمجايل املقطوع

رة عن وحدة التفتيش املشتركة     د من سلسلة من التقارير الصاد     حوهذا التقرير هو وا     -٤
وبينما حبثت التقارير السابقة اجلوانب املتعلقـة بامليزانيـة         . )٢(بشأن السفر يف األمم املتحدة    

__________ 

ومل يكن من املمكـن     . شبكة السفر املشتركة بني الوكاالت     عضواً من أعضاء     ٤١وفقاً لبيانات مقدمة من      )١(
بيانات دقيقة بالنظر إىل أن بعض املنظمات مل تستطع تقدمي بيانات منفـصلة بـشأن    احلصول بسهولة على    

  . ات بدل اإلعاشة اليوميـمبالغ شراء التذاكر ومصروف

 The use of travelواملعنونـة ) JIU/REP/72/4 (١٩٧٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٤املؤرخة A/8900 الوثيقة  )٢(

funds in the" United Nations) "ـ ) أموال السفر يف األمم املتحدةاستخدام ) JIU/REP/74/3(ة ـ؛ والوثيق
EB 5546 Add.1 املعنونةReport on the use of" travel funds in the World Health Organization ) " تقرير

يونيـه  / حزيران ٢٠-٩ املؤرخة   CL.66/15؛ والوثيقة   )عن استخدام أموال السفر يف منظمة الصحة العاملية       
١٩٧٥) JIU/REP/75/1 ( واملعنونـة""Report on the use of travel funds in the Food and Agricultural 

Organization) 100؛ والوثيقة )تقرير عن استخدام أموال السفر يف منظمة األغذية والزراعة EX/7ؤرخة  امل
" Report on the use of travel funds in UNESCO"واملعنونة ) JIU/REP/76/2 (١٩٧٦أغسطس / آب٢٠

؛ والوثيقـة   ))اليونـسكو (تقرير عن استخدام أموال السفر يف منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة             (
)JIU/REP/77/3(  A/32/272 املعنونة"Report on first-class travel in the United Nations organizations "
يوليـه  / الصادرة يف متـوز    A/37/57؛ والوثيقة   )ت األمم املتحدة  تقرير عن السفر بالدرجة األوىل يف منظما      (

١٩٨٢) JIU/REP/82/7 (  ؛ والوثيقة   "تنظيم السفر الرمسي وأساليبه   "واملعنونةA/41/121   تشرين  ٦ املؤرخة 
؛ "تقرير متابعة عن تنظيم الـسفر الرمسـي وأسـاليبه         " واملعنونة   )JIU/REP/85/13 (١٩٨٦أكتوبر  /األول

السفر يف األمم   " واملعنونة   )JIU/REP/95/10 (١٩٩٥أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ املؤرخة   A/50/692والوثيقة  
 ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ١ املؤرخـة    A/60/78؛ والوثيقـة    "مسائل الفعالية ووفورات التكاليف   : املتحدة

)JIU/REP/04/10(  املواءمة بني أوضاع السفر يف كامل منظومة األمم املتحدة"واملعنونة." 
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 قد ركز على ٢٠٠٤والكفاءة من السفر بصورة عامة أو داخل منظمة حمددة، فإن تقرير عام   
اسات واملمارسات الـيت    وتناول التقرير بالبحث والتقييم السي    . استحقاقات السفر وشروطه  

 وحـدد جمـاالت    ،تسري عليها املنظمات املختلفة، وسلط األضواء على املمارسات اجليـدة         
التحسني املمكنة بغية التوسع يف هذه املمارسات يف املنظومة بأسرها والعمل قدر اإلمكـان              

ن التقرير  وملا كا . )٣(على حتقيق درجة معينة من التنسيق ومستوى أعلى من الكفاءة يف السفر           
األخري ما زال قيد النظر ومل ُيقدَّم رمسياً إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، فإن املفتشْين قـد                 
قررا، فيما يتعلق هبذه الدراسة االستعراضية، التركيز بصورة رئيسية على اجلوانب اإلجرائيـة            

بـشأن   مـذكرة    ٢٠٠٥وقد أصدرت وحدة التفتيش املشتركة أيضاً يف عـام          . من السفر 
  .)٤(جوازات سفر األمم املتحدة

وسيسفر األخذ تدرجيياً يف املنظمات الدولية بـنظم ختطـيط املـوارد املتبعـة يف                 -٥
ويف حني أن التغريات عادةً ما تكـون        . ترتيبات السفر يف مناذج    عن حتوالت    )٥(املؤسسات

وم بتكييف املمارسات   تراكمية وُتنفَّذ على مراحل، فإنه كثرياً ما يتعني على املنظمات أن تق           
  .احلالية بغية االستفادة من أوجه الكفاءة اليت ميكن احلصول عليها يف معاجلة إجراءات السفر

  املنهجية املستخدمة    
وفقاً للمعايري واملبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش املشتركة وإجراءات العمل            -٦

 إعداد هذا التقرير قد مشلت إجـراء اسـتعراض          الداخلية اخلاصة هبا، فإن املنهجية املتبعة يف      
  .مكتيب تفصيلي، وتنظيم استبيانات، وإجراء مقابالت وحتليل متعمق

مس املفتشان، عن طريق املقابالت الشخـصية واملـؤمترات املعقـودة عـن      ـوالت  -٧
ة  مديراً من مديري شؤون السفر باملنظمات التابع       ٥٠الفيديوية، آراء أكثر من     املؤمترات  /بعد

شبكة السفر املـشتركة     عمل خمتلفة وباملنظمات األعضاء يف       اكزملنظومة األمم املتحدة يف مر    
وأُرسل استبيان مفصل إىل مديري شؤون السفر يف مجيع املنظمات املشاركة           . بني الوكاالت 

__________ 

 .١، الصفحة JIU/REP/2004/10ثيقة الو )٣(
)٤( "Review of the Management of the United Nations Laissez-Passer" (JIU/NOTE/2005/2) ) استعراض

 ).إدارة جوازات املرور اخلاصة باألمم املتحدة
 هي مصطلح من مصطلحات الصناعة ُيطلق علـى اجملموعـة           ‘عملية ختطيط املوارد املتبعة يف املؤسسات     ‘ ) ٥(

 تتـاح   واملعلومات اليت . الواسعة من األنشطة اليت تساعد مؤسسة األعمال على إدارة األجزاء اهلامة من نشاط أعماهلا             
 تسمح بإبراز مؤشرات األداء الرئيسية املطلوبة للوفـاء         ‘نظام ختطيط املوارد املتبع يف املؤسسات     ‘عن طريق   

تعلقة هبذا النظام يف إدارة ختطيط املنتجات، وشراء        وميكن استخدام تطبيقات الربجميات امل    . بأهداف املؤسسة 
وميكن . قطع الغيار، وعمليات اجلرد، والتفاعل مع املوردين، وتقيم خدمات العمالء، وتتبع مسار الطلبيات            

أيضاً لنظام ختطيط املوارد املتبع يف املؤسسات أن يشمل وحدات تطبيق تتعلق جبوانب نـشاط األعمـال                 
وعادةً فإن هذا النظام يستخدم نظام قاعدة بيانات متصالً به أو يكـون             . املوارد البشرية املتصلة بالتمويل و  

 على قدر كبري مـن حتليـل        ‘نظام ختطيط املوارد املتبع يف املؤسسات     ‘وميكن أن ينطوي نشر     . مدجماً معه 
ــوظفني   ــدريب للم ــادة ت ــال وإع ــشاط األعم ــات ن ــق بالعمــل عملي ــدة تتعل وإجــراءات جدي

)http://searchsap.techtarget.com/sDefinition/0,,sid21_gci213946,00.html#.( 
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وباإلضافة إىل ذلـك،    . يف وحدة التفتيش املشتركة واملنظمات األعضاء يف الشبكة املذكورة        
فاظ على التعاون الوثيق بني املفتشْين ومسؤولني بالشبكة يف مراحل خمتلفـة مـن              جرى احل 

  . سيما أثناء تصميم االستبيان املشروع، وال
وُدعي املفتشان إىل عرض النتائج األولية اليت توصال إليها، على أساس الردود الواردة   -٨

 يف مدينة   كة بني الوكاالت  شبكة السفر املشتر  على االستبيان، وذلك يف االجتماع السنوي ل      
وبعد العرض، ُعقـدت جلـسة      . واشنطن العاصمة، والذي استضافه صندوق النقد الدويل      

موجزة لتبادل األفكار اخُتتمت بتوزيع استبيان من صفحة واحدة من إعداد وحدة التفتـيش           
 الـذين أغفلـوا   املشتركة ويتناول القضايا املتصلة بالسفر حيث أجاب مديرو شؤون السفر           

مث ُدعي املفتشان إىل عرض تقريرمها يف االجتمـاع         . بصفتهم الفردية أجابوا  حتديد هويتهم و  
شبكة السفر املشتركة بني الوكـاالت الـذي ستستـضيفه أمانـة             ل ٢٠١٠السنوي لعام   

  .الكومنولث يف لندن
وطُلبت تعليقات على مشروع التقرير من مجيع املنظمات التابعة ملنظومـة األمـم               -٩

 واملنظمات األعضاء يف شبكة السفر املذكورة اليت أجابت على االستبيان، وأُخـذت             املتحدة
  .هذه التعليقات يف احلسبان عند وضع الصيغة النهائية للتقرير

 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، ُوضعت الصيغة         ٢-١١ووفقاً للمادة     -١٠
فتشني بغية اختبار استنتاجاته وتوصياته على ضوء       النهائية هلذا التقرير بعد التشاور فيما بني امل       

  .احلكمة اجلماعية للوحدة
وتيسرياً لتناول التقرير وتنفيذ توصياته ورصدها، يتضمن املرفق الثاين جدوالً يبني ما              -١١

وحيـدد  . إذا كان التقرير قد قُّدم إىل املنظمات املعنية الختاذ إجراءات بشأنه أو للعلم فقـط              
يات ذات الصلة بكل منظمة من املنظمات، ويبّين ما إذا كانـت التوصـيات              اجلدول التوص 

، أم أنـه ميكـن للـرئيس        هتا إدار ةهيئمن  أو  للمنظمة  تقتضي اختاذ قرار من اهليئة التشريعية       
  .التنفيذي للمنظمة أن يتخذ إجراء بشأهنا

ذا التقرير،  ويود املفتشان أن يعربا عن تقديرمها جلميع من ساعدومها على إعداد ه             -١٢
معرفتهم وخربهتم وا دماالستبيانات وقيف اإلجابة على  للذين شاركوا يف املقابالت ووخاصة
  . عن طيب خاطرالفنية

  التنسيق على نطاق املنظومة -ترتيبات السفر    -ثانياً 
الفريق العامل املشترك التابع لشبكة املوارد البـشرية        يركز هذا التقرير على أعمال        -١٣

الفريق (نية واملالية واملعين مبعايري حتديد درجات السفر اجلوي يف منظومة األمم املتحدة             وامليزا
 نيشبكة السفر املشتركة بني الوكاالت، والفـريق      وأعمال  ،  )٦()العامل املعين بدرجات السفر   

__________ 

 ٢٠٠٨مارس  /كانت اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى قد وافقت يف دورهتا اخلامسة عشرة املعقودة يف آذار              )٦(
ـ      وي يف منظومـة  ـعلى تشكل هذا الفريق هبدف وضع توصية مشتركة بشأن درجات موحدة للسفر اجل

 .األمم املتحدة
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 باملفاوضات مع شركات الطريان وخبدمات وكاالت السفر وجتهيز تأشريات          ني املعني نيالعامل
  . وهو الفريق التابع للمنظمات الدولية املوجودة يف جنيفالدخول

      جملـس     (                                                               جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنـسيق        وقد قام     -١٤
ُ                                 الذي ُعقد بأسلوب املـؤمتر الفيـديوي       (                             بعقد ورئاسة االجتماع األول       )                   الرؤساء التنفيذيني        (  

 من أجل وضع مشروع     ٢٠٠٨أكتوبر  /رين األول يف تش  العامل املعين بدرجات السفر           للفريق  
وسيبين . االختصاصات والبت يف إطار زمين لالستعراض وترشيح رئيس لقيادة الفريق العامل          

الفريق العامل عمله على التوصيات الواردة يف التقرير املتصل باملوضوع الصادر عن وحـدة              
ورغم أنه قد جرى اعتمـاد      . )٨(ولية واستنتاجات جلنة اخلدمة املدنية الد     )٧(التفتيش املشتركة 

مشروع اختصاصات، فإن عدم وجود رئيس لقيادة الفريق العامل قد أسفر عن عدم التقيـد               
 وإضافة حتديثيـة  ٢٠٠٩باإلطار الزمين املتفق عليه من أجل تقدمي تقرير مرحلي يف ربيع عام      

 عليه، فقد اُتفق يف الدورة      وبناء. ٢٠٠٩سبتمرب  /اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى يف أيلول      إىل
، على  ٢٠٠٩يونيه  /الثامنة عشرة لشبكة املوارد البشرية وامليزانية واملالية، املعقودة يف حزيران         

العامـل اعتبـاراً مـن تـشرين        قيام األمانة العامة لألمم املتحدة يف نيويورك برئاسة الفريق          
  .ءات، وهو ما ُيؤمل معه التعجيل باإلجرا)٩(٢٠٠٩ أكتوبر/األول

  شبكة السفر املشتركة بني الوكاالت  - ألف  
، ‘الشبكة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بإدارة التـسهيالت       ‘بناء على اقتراح من       -١٥

وعمالً على استخدام الوزن الذي ميثله ما تنفقه على شركات الطريان مجيع منظمات األمـم            
نظمات ذات أحجام كـبرية مـن   من عشر مجمموعة  تاملتحدة واملنظمات ذات الصلة، قام  

 لكي يناقشوا مع    ٢٠٠٣نوفمرب  /عمليات سفر األفراد باالجتماع يف جنيف يف تشرين الثاين        
  .أربع شركات طريان كبرية وحتالفاهتا إمكانية عقد اتفاقات إمجالية مع شركات الطريان

االت ـوكوعلى سبيل املتابعة، ُعقد االجتماع األول لشبكة السفر املشتركة بني ال            -١٦
 منظمة مشاركة، وانُتخب رئيس ١٦ وشاركت فيه ٢٠٠٤سبتمرب  /ولـريوت يف أيلـيف ب

وُعقدت اجتماعات الحقة هلذه الـشبكة علـى أسـاس          . ونائب رئيس للشبكة ملدة سنتني    
  :ويرد فيما يلي مشروع غايات وأهداف هذه الشبكة. سنوي

  

  

__________ 

 .JIU/REP/2004/10الوثيقة  )٧(
 .A/52/30الوثيقة  )٨(
 ).من النص اإلنكليزي (١٦، الصفحة CEB/2009HLCM/HR/46الوثيقة  )٩(
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  ١اجلدول 
  غايات وأهداف الشبكةمشروع 
  األولويات  دافاأله  الغايات

دعم وتوسيع نطاق اتباع هنـج       •
عاملي للتنسيق والربط الشبكي    
بني الوكاالت بشأن السياسات    
واإلجراءات املتعلقة باملـسائل    

 .املتصلة بالسفر

إتاحة حمفل للمنظمات الدولية     •
من أجل تقاسم األفكار واملوارد     
وأفضل املمارسـات يف جمـال      

  .إدارة السفر

ـ تعيني القضايا الـيت حت     •  ىظ
باهتمام متبـادل، وحتديـد     
أهــداف حمــددة، وحتديــد 

 .املسؤوليات واُألطر الزمنية

تعيني جماالت العمل املـشترك      •
ذات طابع  اليت ميكن أن تكون     
 .خاص بكل موقع

دعم تقاسم املعلومات املؤدية     •
إىل تعيني أفضل املمارسـات     
ــسفر يف   ــال إدارة ال يف جم

 .املنظمات الدولية

أن التوصل إىل اتفـاق بـش      •
الكيفية اليت ميكن هبا أن حنافظ      

علـى  على استمرار احلـوار     
 فيمـا بـني     أساس متواصل 

أجل االجتماعات السنوية من    
 اســتخدام الــشبكة واملــوارد
واملعلومات املستمدة من هذا    

  .احملفل استخداماً عملياً

حتـــسني التخطـــيط  •
االســتراتيجي والطويــل 

 .األجل

اختاذ تدابري لتحسني قياس     •
دة اخلـدمات   األداء وجو 

 .ورضا املستهِلك

اخلدمات "النهوض مبفهوم    •
من أجل حتقيق " املشتركة

 .الكفاءة وحتسني اخلدمات

بيـد أن   . املفتشان بأن املشروع الوارد أعـاله مل حيـظ قـط بالطابع الرمسـي          وقد أُبلغ   
اعتمـاد   لشبكة السفر املشتركة بني الوكاالت، على      ٢٠٠٩عام  األعضاء قد وافقوا، يف اجتماع      

  .نظام أساسي ينص على غايات الشبكة وأهدافها وإجراءاهتا
الصادر بعد اجتماع بريوت أن شبكة الـسفر    ‘ همةبيان امل ‘وقد الحظ املفتشان من       -١٧

عمليات السفر  على  مبناقشة السياسة العامة وتنفيذها وآثارها      "املشتركة بني الوكاالت ستقوم     
وحـىت  ". اللجنة اإلدارية الرفيعة املـستوى    ، مبا يف ذلك     وبتقدمي توصيات إىل اإلدارة األعلى    

هذه الوثيقة، مل تصدر أي توصيات من هذا القبيل، حىت وإن كان األعضاء يف              إعداد  تاريخ  
شبكة السفر املشتركة بني الوكاالت كهيئـة        قد وافقوا على أن تعمل       ٢٠٠٧اجتماع عام   

  .بالسفراستشارية لإلدارة العليا بشأن القضايا املتعلقة 
وقد متثلت إحدى النتائج اإلجيابية املتحققة يف قيام الصندوق الدويل للتنمية الزراعية              -١٨

خمصصة لـشبكة الـسفر املـشتركة بـني         ) wiki" (ويكي"باستحداث صفحات   ) إيفاد(
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، ُيتاح عليها ألعضاء الشبكة الفرصة لتقاسم املعلومات بشأن القضايا موضـع            )١٠(الوكاالت
العـروض   / احملاضـر  إدراج، وحتميل املعلومات املتعلقة بسياسات السفر، و      تركشاالهتمام امل 

وتستضيف هذه الـصفحات    . املتعلقة باالجتماعات السنوية ذات الصلة اليت تعقدها الشبكة       
 ٢٠٠٨ج دليل عـام     ـأُنت) (ةـمنظمة األمم املتحدة للطفول   (أيضاً دليل فنادق اليونيسيف     

علـى  " القراءة فقط "على أساس   جلميع املسافرين   دليل متاح   وهذا ال ). بالتعاون مع الشبكة  
  .شبكات اإلنترنت الداخلية اخلاصة باملنظمات األعضاء يف الشبكة

قد ُدعيت إىل اجتماع الشبكة املعقود يف       عضواً   منظمة   ٥٢وقد الحظ املفتشان أن       -١٩
ن بعـض   ويف حـني أ   .  منظمة ٢٧بيد أن عدد احلضور احلايل كان فقط        . )١١(٢٠٠٩عام  

مديري شؤون السفر مل حيضروا االجتماع ألسباب شىت، فإن الكثريين قد أبلغـوا رئـيس               
اشـتراكهم  لتأييد املتدين  مستوى  الشبكة بأنه مل ُيسمح هلم باالشتراك إما ألسباب مالية أو لل          

  .من جانب اإلدارة العليا
م بروز األخـرية  أمر الشبكة بسبب عد على  وقد ال تكون اإلدارة العليا على اطالع          -٢٠

ويف . أو عدم معرفتها بإجنازاهتا أو عدم إدراكها هلذه اإلجنازات    ) عدم وجود موقع شبكي هلا    (
، أبلغ معظم مديري شؤون السفر املفتشْين بأن بعض القرارات اهلامـة            ٢٠٠٩اجتماع عام   

إلسـهام  املتخذة يف االجتماعات السابقة مل ُتنفَّذ قط وأن بعض املشاركني مل يتمكنوا من ا              
على حنو بناء يف املناقشة العامة بالنظر إىل أن هؤالء األفراد ال يعملون يف اجلوانب العمليـة                 

واملفتشان متفقان على وجود متسع للتحـسني يف اهليكـل          . للسفر يف املنظمات اليت ميثلوهنا    
أرقـام    وعلى سبيل املثال، فإن الشبكة مل تستطع تقدمي       . اإلمجايل للشبكة ويف أدائها ملهامها    

وحتتاج الشبكة إىل الدعم إذا ُوضع يف       . نفقات السفر اإلمجالية جلميع املنظمات األعضاء فيها      
أوجـه  /االعتبار تعقيد عمليات السفر املضطلع هبا ونفقاهتا وحجمها، ووفـورات التكلفـة           

  . الكفاءة اليت ميكن حتقيقها عن طريق تقاسم أفضل املمارسات فيما بني املنظمات األعضاء
  .وسيكون من شأن التوصية  التالية تيسري نشر أفضل املمارسات  -٢١

  ١التوصية 
للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة أن يـدعموا            ينبغي  

األنشطة اليت تقوم هبا شبكة السفر املشتركة بني الوكاالت عن طريـق املـشاركة              
سفر هبا يف االجتماعـات الـسنوية       واحلضور النشطني من جانب مديري شؤون ال      

يشجعوا على اعتماد النظام األساسي للشبكة الذي ينص عـلى غاياهتا          املقررة هلم وأن    
  .وأهدافها وإجراءاهتا

__________ 

 .هي موقع شبكي تعاوين ميكن ألي أحد لديه إمكانية الوصول إليه أن يقوم بتحريره )١٠(
 . لالطالع على قائمة باألعضاء١نظر املرفق ا )١١(
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وكاالت دمات   باملفاوضات مع شركات الطريان وخب     ان املعني ن العامال الفريقان  - باء  
  السفر وجتهيز تأشريات الدخول

      ٢٠٠١         نـوفمرب    /                           يف جنيف يف تشرين الثاين                            ملعنية باخلدمات املشتركة                فرقة العمل ا  قررت    -٢٢
 انضمت إليهما تسع منظمات دولية مقرها       لذين، ال                                        إنشاء الفريقني العاملني املذكورين أعاله    

وكانت منظمة العمل الدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمـة التجـارة   ، )١٢(يف جنيف 
 املتعلق خبـدمات وكـاالت      ما يف العقد األويل املنبثق عنه     العاملية هي فقط اليت مل تكن طرفاً      

ويف وقت الحق، انضم االحتاد الـدويل       . ٢٠٠٢السفر وتأشريات الدخول واملعقود يف عام       
لالتصاالت إىل هذه اجملموعة األخرية عند بدء نفاذ العقد اجلديد املتعلق خبدمات وكـاالت              

رك لتذاكر السفر اجلوي اليت اشترهتا املنظمـات        واملبلغ اإلمجايل املشت  . ٢٠٠٩السفر يف عام    
 ١٢٠ قد وصل إىل     ٢٠٠٨جنيف يف عام    املوجودة يف   األعضاء يف جمموعة املنظمات الدولية      

  .)١٣() مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١١٣,٦(مليون فرنك سويسري 
ة املوجـودة يف    وقد استفادت مجيع املنظمات األعضاء يف جمموعة املنظمات الدولي          -٢٣

وقد وصلت الوفورات املتحققة، املشار إليها      . جنيف من أسعار السفر اجلوي املتفاوض عليها      
 مليـون فرنـك     ١٩,٢٤ إىل   ٢٠٠٨يف عـام    ،  )١٤("التكلفة املتجنَّبة املقدرة  "عموماً بعبارة   

ويأسف املفتشان ألن   . )١٥() مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١٨,٢٣(سويسري  
ن غري املمكن إظهار التكلفة املتجنَّبة املقدَّرة اعتباراً من بداية عمل جمموعـة املنظمـات الدوليـة                 م

 على الرغم من أهنا قـد       ا ألن هذه اإلحصائيات مل ُتقدم إليهم      ؛)٢٠٠٢(املوجودة يف جنيف    
  .أُتيحت يف ذلك الوقت إىل جمموعة هذه املنظمات

املني قد عمال، منذ البداية، بطريقة غري رمسيـة         على الرغم من أن كال الفريقني الع        -٢٤
جملموعة أنشطة املشتريات املشتركة التابعة ملكتب األمم       فإهنما خيضعان حالياً للنظام األساسي      

 -وعلى هذا النحو، فبموجب الفصل الثاين       . )١٦(املتحدة يف جنيف واملنظمات األعضاء فيها     
__________ 

، )وايبـو (حدة يف جنيف، واملنظمة العاملية للملكية الفكريـة         مكتب األمم املت  : كانت هذه املنظمات هي    )١٢(
ارة الدولية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومفوضية األمم       ـز التج ـواملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومرك    

 .املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة التجارة العاملية
 .تبيان املفتشْينرد املنظمات الدولية املوجودة يف جنيف على اس )١٣(
سعر السفر العام األقل تكلفةً املتاح وقت شراء        : باستخدام املنهجية التالية  ‘ التكلفة املتجنَّبة املقدَّرة  ‘ُتحسب   ) ١٤(

. التكلفـة املتجنَّبـة املقـدَّرة     ) = CPAG( مبجموعة أنشطة املشتريات املشتركة       السعر اخلاص  -التذاكر  
حمـضر  ( .Minutes of the  CPAG Management Board Regular Session 2008 (April 2009):املـصدر 

 )).٢٠٠٩أبريل /نيسان(مداوالت الدورة العادية جمللس إدارة جمموعة أنشطة املشتريات املشتركة 
لكل من منظمة العمل الدولية، واالحتـاد الـدويل         " التكلفة املتجنَّبة املقدَّرة  "شمل  ت ال   ياملرجع نفسه، وه   )١٥(

التجارة العاملية بالنظر إىل أن هذه املنظمات تستخدم منـهجيات أخـرى حلـساب              لالتصاالت، ومنظمة   
 .التكلفة املتجنَّبة املقدَّرة اخلاصة هبا

رسالة موجهة إىل رئيس وحدة التفتيش املشتركة من مدير شؤون اإلدارة، مبكتب األمم املتحدة يف جنيف،                 )١٦(
وقد جـرى  . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٩بتاريخ رداً على الرسالة اإلدارية السرية املوجهة من الوحدة   

 .٢٠٠٥أبريل /حتديث هذا النظام األساسي آلخر مرة يف نيسان
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جمموعة أنشطة املشتريات   شيحاهتا إىل جملس إدارة     العضوية، جيوز للكيانات التالية أن تقدم تر      
الوكاالت املتخصصة القائمة حالياً أو يف املـستقبل املرتبطـة          :  لكي تصبح أعضاء   املشتركة

باألمم املتحدة، أياً كان مقرها؛ أو املنظمات الدولية أو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة أو                
 أو من حسابات خاصة، أو      ن صناديق استئمانية  املنظمات غري احلكومية أو األنشطة املموَّلة م      

جمموعة أنشطة املشتريات املشتركة، علـى      أي كيانات أخرى إذا كان ذلك حيقق مصلحة         
األعـضاء  "النحو الذي يوافق عليه جملس اإلدارة، وُيطلق على هذه اهليئـات فيمـا يلـي                

 احلالأخرى كما هو    وما مل ُيذكر حتديداً خالف ذلك يف بروتوكوالت منفصلة          ". املنتسبون
املنظمات "ضمن املصطلح العام    " األعضاء املنتسبون " من النظام األساسي، يدخل      ٥يف املادة   
جمموعة أنشطة املشتريات   ويف الوقت احلايل، تتألف     . )١٧(املستخدم يف هذه الوثيقة   " األعضاء
 أن  ومـن رأي املفتـشْين    . )١٨(منظمات أعضاء ومنظمة واحدة منتـسبة     عشر   من   املشتركة

العضوية يف اجملموعة ستزداد، مبا يعود بالنفع على اجلميع، وبالنظر إىل أن العضوية تتطلـب               
  .)١٩(تقاسم تكاليف التشغيل السنوية للمجموعة فإن أنشطتها ميكن أن تتوسع وستتوسع فعالً

 هـو   موعة أنشطة املشتريات املـشتركة    واملنسق احلايل للفريقني العاملني التابعني جمل       -٢٥
ر شؤون السفر مبنظمة الصحة العاملية يساعده يف ذلك رئيس الوحدة الفرعيـة املعنيـة               مدي

ويالحظ املفتشان أن هذه األدوار التنسيقية، اليت       . )٢٠(بالسفر مبكتب األمم املتحدة يف جنيف     
ى باإلضـافة إىل    ُيضطلع هبا على أساس تطوعي، تستهلك قدراً كبرياً من الوقـت وُتـؤدَّ            

أنـشطة املـشتريات    وفيما يتعلق حبجم مشتريات جمموعة      . وليات املعتادة الواجبات واملسؤ 
 أن  جنيـف يف   يف جمموعة املنظمات الدولية املوجـودة         ميكن للمنظمات األعضاء   املشتركة،

 لشؤون املفاوضات املـشتركة مـع     ختصص أمواالً لوظيفتني اثنتني مها وظيفة يعمل شاغلها منسقاً          
، والوظيفـة األخـرى      السفر وجتهيز تأشريات الدخول    شركات الطريان وخدمات وكاالت   

الرتاهة وتقدمي خدمات أفضل بالنظر إىل حترير موارد        /لتقدمي الدعم اإلداري، مما يضمن احلياد     
  .داخلية من مهام إدارة أعمال السفر اليت تستغرق وقتاً كبرياً وتتسم بالتعقيد

__________ 

 ).٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢( من النظام األساسي جملموعة أنشطة املشتريات املشتركة ٤املادة  )١٧(
الدولية، واالحتاد الدويل   ، ومنظمة العمل الدولية، ومركز التجارة       املكتب الدويل للتعليم  هذه املنظمات هي     )١٨(

لالتصاالت، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحدة يف جنيف، ومنظمـة        
، ومنظمة التجارة   )وايبو(الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية           

دولية للهجرة هي العضو املنتسب على النحو املدرج يف املرفق األول للنظـام             العاملية، يف حني أن املنظمة ال     
 .األساسي للمجموعة

يكون على كل منظمة عضو أن تدفع سنوياً إىل قسم إدارة املوارد املالية مبكتب األمم املتحدة يف جنيـف                   " )١٩(
كة، وفقـاً لألحكـام الـيت    نصيبها من تكاليف التشغيل السنوية املتعلقة مبجموعة أنشطة املشتريات املشتر      

وتتضمن هذه التكاليف عادةً  النفقات املصروفة على األجور واملرتبات الشخـصية            . حيددها جملس اإلدارة  
 . من النظام األساسي للمجموعة١٧ املادة ."والتكاليف اإلدارية

ـ              )٢٠( ات الدوليـة   ال تشترك مديرة شؤون السفر باالحتاد الدويل لالتصاالت يف أعمال منسقي جمموعة املنظم
 بالنظر إىل خربهتا السابقة يف      ،جنيف إال فيما يتعلق باملفاوضات املشتركة مع شركات الطريان        يف  املوجودة  

 .إدارة وكاالت السفر
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جنيف أن يقدم بعض    يف   املوجودة   وميكن للمنسق املتفرغ جملموعة املنظمات الدولية       -٢٦
  :األعمال اليت تؤديها إدارة شركات الطريان، على النحو املبني أدناه

  ٢اجلدول 
  جنيفيف املسؤوليات املقترحة ملنسق جمموعة املنظمات الدولية املوجودة 

 مـع   حتديد استراتيجية التعامل  
  شركات الطريان

وضع استراتيجية واالتصال مـع جمموعـة       
  جنيفيف ة املوجودة ـاملنظمات الدولي

  حتديد املصادر وإبرام عقود املفاوضات مع شركات الطريان
االتصال بشأن العقـود مـع      

  شركات الطريان
إبالغ تفاصيل العقود اجلديدة إىل املنظمـات       
 األعضاء يف جمموعـة املنظمـات الدوليـة       

  جنيفيف املوجودة 
إدارة العقود املربمة مع شركات     

  الطريان
اإلدارة املستمرة للعقود وإدارة التوريـدات      

  على أساس ربع سنوي

وضع استراتيجية للتعامل مع    
ــريان وإدارة  شــركات الط

  حتديد املصادر

إضفاء الطابع األمثل على برامج     
  شركات الطريان

فحص العقود، واالمتثال، واألداء يف ضـوء       
األهداف، والوفورات، واملخاطر، وسـلوك     

ريان فيما يتعلق بفئـات     املسافرين وقطاع الط  
حمددة، وحتديد اِحلزم، والعمل على حتقيـق       

  الوفورات على أفضل وجه
معاجلة خدمات وكـاالت    
السفر وجتهيـز تأشـريات     

  الدخول

القيام على أساس منتظم برصد أنشطة وكالة         اإلشراف واملراقبة
السفر املعينة من جانب جمموعة املنظمـات       

ن االمتثال  جنيف وضما يف  الدولية املوجودة   
أنـشطة املـشتريات    بالنيابة عن جمموعـة     

  .املشتركة

وسيكون من شأن التوصية التالية حتسني كفاءة وفعالية الفريقني العاملني التـابعني              -٢٧
  .جنيفيف املنظمات الدولية املوجودة جملموعة 

  ٢التوصية 

 يف   ينظـروا  أن للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة       ينبغي  
مع املشتركة   باملفاوضات   نياملعنيإنشاء ومتويل وظيفتني من أجل الفريقني العاملني        

 وذلك عـن    وكاالت السفر وجتهيز تأشريات الدخول    دمات  شركات الطريان وخب  
 من أجـل حتـسني جـودة    التكلفة املتجنَّبة املقدرةطريق حتقيق وفورات يف شكل    

  اخلدمات وكفاءهتا
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 املفتشان أن مراكز عمل أخرى تابعة لألمم املتحدة قد اعتمدت أو هـي يف               ويدرك  -٢٨
طور اعتماد ترتيبات عمل مماثلة، وإن مل تكن على مستوى ترتيبات جمموعة املنظمات الدولية    

د هذه األمثلة هو مكتب األمم املتحدة يف بون الذي تقاسم خربته            حوأ. جنيفيف  املوجودة  
املتعلقـة بترتيبـات الـسفر      ) مبا يف ذلك التكاليف   ( اإلدارية   مع آخرين وذكر أن اخلدمات    

ـ  ـوتق. تنظمها مذكرة تفاهم معقودة بني الوكاالت      )٢١(١٧ل خبصوص موظفيه ا   ة ـوم جلن
إدارة العمليات املشتركة املسؤولة أمام رؤساء الوكاالت بإجراء مناقشة منتظمـة للقـضايا             

  .املتصلة بالسفر

  املنظماتالتنسيق فيما بني   - ثالثاً  
 بتنسيق ترتيبات السفر علـى مـستوى     قوم وحدة خمصصة لشؤون السفر    تعادة ما     -٢٩

وليس لدى مجيع املنظمات وحدة سفر هبذا املعىن وهي تعتمد علـى خـدمات              . املنظمات
وهذا النهج مقبول لدى املنظمـات الـيت لـديها          . شركة من شركات إدارة شؤون السفر     

ـ  ـ بسيط ساراتعلق السفر فيها يف املقام األول مب      ميزانيات سفر صغرية أو اليت يت      ارة ـة خمت
وجيب أيـضاً   . حيث ال ميكن إجياد مربر لتكريس موارد إلنشاء وظيفة ملنسق لشؤون السفر           

فيما يتعلق ببعض املنظمات، كما هـو  ف. التمييز بني السفر الرمسي والسفر املتفرع عن العمل       
العمل، املتفرع عن    البشرية بتنسيق شؤون السفر      يقوم قسم املوارد   أدناه،   ١مبني يف الشكل    

باعتبار أن السفر يتعلق باالستحقاقات واملزايا اخلاصة باملوظفني ويكون هذا القـسم هـو              
ومع ذلك، فإن املفتشْين قد أُخطرا بـأن أقـسام املـوارد          . السلطة املختصة يف هذه املسائل    

ال سيما يف احلاالت اليت ُيؤخذ فيهـا        البشرية املعنية تعمل بشكل وثيق مع وحدات السفر، و        
  .خبيارات املبلغ اإلمجايل املقطوع

أن السفر يدخل   )  أدناه ٢انظر الشكل   (وُتظهر الردود املقدمة على استبيان املفتشْين         -٣٠
وهذا يعكس الطبيعة املتعددة التخصصات اليت تتسم هبا إدارة شؤون          . ضمن عمل أقسام شىت   

مبا يف ذلك يف احلاالت اليت ال       (ادة ما يدخل ضمن جمال اإلدارة       ويف حني أن السفر ع    . السفر
: ، فإن أسباب وضعه يف أقسام أخرى هي أسباب منطقيـة          )توجد فيها وحدة سفر منفصلة    

باعتباره يتعلق  (، واملوارد البشرية    )باعتباره ينطوي على إنفاق ويتطلب الرصد     (الشؤون املالية   
ويف ). باعتباره يتعلق باحلصول على خدمات الـسفر      (، واملشتريات   )باستحقاقات املوظفني 

حني أن املفتشْين يعتقدان أن الدور الرئيسي لوحدة السفر ينبغي أن يتمثل يف العمل كجهـة                
ميسِّرة ومقدمة خلدمات إىل العمالء، فإن املنظمات تقدِّر أيضاً دور هذه الوحدة يف جمـايل               

  .امليزانية والتخطيط باملنظمة

__________ 

 ١٠,٣( يورو   اليني م ٧,٢٨ إىل   ٢٠٠٨ يف عام    ةوصل جمموع حجم مشتريات تذاكر السفر اجلوي املشترا        )٢١(
 .الردود املقدمة على استبيان املفتشْين: املصدر). دةماليني دوالر من دوالرات الواليات املتح
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وبـالنظر إىل أن    . وقد استعرض املفتشان هياكل وحدات السفر يف املنظمات املعنية          -٣١

مبلغ نفقات السفر له تأثري مباشر على أعداد املوظفني املستخدمني ألغراض تقدمي خـدمات              
بيد أن املفتشْين يالحظان أن     . املنظومةالسفر، فإن من غري املالئم إجراء مقارنات على صعيد          

عدد املوظفني املسؤولني عن اجلوانب التنفيذية املتعلقة بالسفر أو الذين يتحملون املـسؤولية             
أمام اإلدارة عن تقدمي خدمات السفر هم من مستوى يتراوح بني اإلدارة املتوسـطة واإلدارة     

تراف بدورهم ومن االحترام وبواعث     ويبغي إيالء هؤالء األفراد ما جيب من االع       . األدىن

  نوع السفر الذي تتواله وحدة السفر
)ل العماملتفرع عن السفر الرمسي والسفر (

السفر الرمسي فقط
١٢ %

كال النوعني
٧٦ %

غري متاح
١٢%

٢لشكلا

موضع وحدة السفر يف هيكل املنظمة

  يف املوارد البشرية
٥%

يف اإلدارة
٦٤%

يف أقسام أخرى
٢%

يف املشتريات
٥%

يف الشؤون املالية
١٢ %

  ال توجد وحدة سفر
١٢  %  

. منظمة٤١النسبة املئوية حمسوبة على أساس   :      مالحظة

١الشكل

 . منظمة٤١النسبة املئوية حمسوبة على أساس:مالحظة
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، وإذا روعيت هذه اجلوانب حق املراعاة فإهنـا سـُتترجم إىل            )غري مالية (اهلمة واحلوافز   
  .حتسني يف اخلدمات املتعلقة بإدارة السفر ويف إنتاجية املوظفني

ومعظم املنظمات اليت ُبحث وضعها ال تقدم حوافز حمددة إىل موظفي وحدة السفر               -٣٢
كفاءة إدارية، يف حني أن وحدات السفر يف الوكالة الدولية          /قيق وفورات يف التكاليف   بغية حت 

للطاقة الذرية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة الطريان املدين الدولية قد اعُترف هبا رمسياً 
املتحدة للتنمية الـصناعية أن     ، وقد ذكرت منظمة األمم      )٢٢(من جانب املنظمات اليت تتبعها    

 جدارة أو أُعيد تـصنيف      ترقياتظم موظفي السفر إما أهنم قد تلقوا مكافآت جدارة أو           مع
  .وظائهم إىل مستوى أعلى

وتكنولوجيـا املعلومـات يف   ‘ نظم ختطيط املوارد املتبعة يف املؤسـسات   ‘دور    - ألف  
  ترتيبات السفر

املتبعـة يف   نظم ختطيط املـوارد     ‘بينما تستخدم معظم املنظمات أنواعاً معقدة من          -٣٣
بغية إدارة ترتيبات السفر، فإن بعض املنظمات ما زال يستخدم مناذج أساسية من ‘ املؤسسات

نظم ختطيط املـوارد املتبعـة يف   ‘ أدناه نوع ٣ويبني الشكل . تطبيقات تكنولوجيا املعلومات  
  .)٢٣(تطبيقات تكنولوجيا املعلومات املستخدمة يف معاجلة ترتيبات السفر/‘املؤسسات

نظـم ختطـيط املـوارد املتبعـة يف         ’ منظمة تستخدم أنواعاً من      ١٨ويف حني أن      -٣٤
قد نفذت ترتيبات للسفر مصمَّمة حسب احتياجات العمالء، فإن منظمتني اثنتني  ‘ املؤسسات

ويالحظ املفتشان أيضاً بقلق أن آخـر       . تستخدمان التطبيقات العامة ألسباب تتعلق بالتكلفة     
ومـن رأي   . ٢٠٠٢ منظمات قد أجرهتا ترجع إىل ما قبل عام          املراجعات اليت كانت عشر   

املفتشْين أنه من أجل احلد من التفّتت وجتنب األخطاء والتكرار ومن أجل حتقيـق النتـائج                
  .بكفاءة، ينبغي أن تكتشف املنظمات مجيع اخليارات املتاحة بغية تنقيح نظمها ورفع مستواها

 ت برامج تدعم تدفق العمل غري الورقي والتوقيـع   ويف حني أن بعض املنظمات قد استحدث        -٣٥
نظم ختطيط املوارد املتبعة يف     ‘ويسمح  . اإللكتروين، فإن منظمات كثرية تتطلب نسخاً ورقية      

. عرض املؤشرات اإلحصائية املتصلة بالسفر    /أدوات تكنولوجيا املعلومات بإدراج   /‘املؤسسات
العدد الكلي  ) أ (: بيانات عن  فترة التقرير قدم عن   ُتوهذه املؤشرات تشمل، يف مجلة أمور، أن        

تكاليف بدل اإلعاشـة اليـومي      ) ج(تكاليف التذاكر الصادرة؛ و   ) ب(للتذاكر الصادرة؛ و  
 /مرتبط بالعمل وسفر موظف /رمسي(نوع السفر   ) د(واملصروفات النثرية يف حمطات السفر؛ و     

السفر للموظف  ) و( و السفر حسب الشعبة يف املنظمة؛    ) ه(؛ و )مشارك، إخل /خبري استشاري 
__________ 

تلقى موظفو وحدة السفر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية مكافأة جدارة مجاعية مقابل روح عمل الفريـق                  )٢٢(
ـ              ريق يف  ـاملتميزة، كما كوفئ أولئك العاملون باالحتاد الدويل لالتصاالت بشهادة اعتراف بروح عمل الف

 .٢٠٠٤عام 
 .اد إىل الردود املقدمة على استبيان املفتشْينباالستن )٢٣(
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ويأمل املفتشان أن تقوم املنظمات على مر الوقت بالتحول إىل طرق تدفق العمل غري         . الواحد
الورقي وأن تستخدم على حنو أفضل املؤشرات اإلحصائية املتاحة هلا من أجل قيـاس األداء               

  .وتقييم استعمال املوارد

  
نظمات أن وحدات السفر التابعة هلا تعمل يف تـصميم وتنفيـذ            وأكدت معظم امل    -٣٦

، وأهنا قد قامـت     ‘نظم ختطيط املوارد املتبعة يف املؤسسات     ‘وتكييف برامج للسفر يف إطار      
 ويف املساعدة يف    ، والوظائف ، واحتياجات نشاط األعمال   ،بدور رئيسي يف حتديد العمليات    

بيد أن مشاركة بعض وحدات الـسفر يف هـذه          . ر واالختبا وافقةعمليات التقييم التقين وامل   
التطبيق املنفذ جبميـع    /ولضمان أن يفي النظام   . األعمال كانت عند حدها األدىن أو منعدمة      

 جيـري إشـراك   ن يـأمالن أن     االحتياجات واملتطلبات املتصلة خبدمات السفر، فإن املفتشيْ      
 يف عمليات حتـديث النظـام        يف العملية بأكملها وأن تشارك     الً كام إشراكاًوحدات السفر   

  .وتكييفه تبعاً الحتياجات العمالء
ولوية للتدريب على اسـتخدام بـرامج       ما ينبغي من األ   وقد أولت معظم املنظمات       -٣٧

طريـق  وجيري حتقيق ذلك عـن      . ‘نظم ختطيط املوارد املتبعة يف املؤسسات     ‘السفر يف إطار    
م اإللكتروين، أو التـدريب الفـردي       علّتنظيم دورات تدريبية منتظمة، واستخدام أدوات الت      

ويشجع املفتشان املنظمات على تنويع أساليب التدريب لديها وإتاحتها         . طلب ذلك عندما يُ 
  .على شبكات اإلنترنت الداخلية اخلاصة هبا

٣الشكل
تطبيقات تكنولوجيا املعلومات/‘يف املؤسساتنظم ختطيط املوارد املتبعة ‘
 منظمة٣٧يف إدارة ترتيبات السفر يف املستخدمة   

 
12

5

8
7

66

 نظام املعلومات
اإلدارية املتكامل

نظام أطلس نظام أوراكل برنامج النظم والتطبيقات
 )ساب(والنواتج

تطبيقات برنامج
 ميكروسوفت املكتيب

 *        نظم أخرى

ات
ظم
 املن
عدد

  

واألدوات املطورة ذاتياً باستخدام شبكة اإلنترنت الداخلية، ‘Infopath:إنفوباث‘نظام‘النظم األخرى‘تشمل    *
لـوتس  ‘، ونظام عمل    ‘Amadeusأماديوس  ‘إلدارة عمليات نشاط األعمال، ونظام      ‘ ميتاباث‘لكتروين  العمل اإل   ونظام
 .‘Lotus Notes: نوتس
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طلب من املوظفني، يف إطار إجراءات      وسأل املفتشان أيضاً املنظمات عما إذا كان يُ         -٣٨
توضيح ما إذا كان ميكن االستعاضة عن السفر بأساليب اتصال أخرى، إصدار اإلذن بالسفر، 

ومل . نترنتاإل ىمؤمترات فيديوية، أو تنظيم غرف اجتماع عل     أو  مثل عقد مؤمترات عن ُبعد،      
ومن رأي املفتـشني أنـه ينبغـي        .  منظمة ٣٦يفعل ذلك سوى مثاين منظمات من جمموع        

  .ة على نطاق أوسعـمترات الفيديوياملؤ/عقد عن بعداستخدام املؤمترات اليت ُت
  . ومن شأن التوصية التالية أن تسفر عن دعم الكفاءة لصاحل املنظمة  -٣٩

  ٣توصية ال

ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة التأكـد مـن             
يح ورفع  ن قد مت القيام بذلك فعالً، لتنق      ـاستغالل مجيع اخليارات املتاحة، إن مل يك      

  .‘ املتبعة يف املؤسساتنظم ختطيط املوارد‘مستوى برامج السفر املستخدمة يف إطار 

  نشر السياسات املتعلقة بالسفر  -باء   
طُلب إىل املنظمات أن تبني الطريقة اليت تنقل هبا السياسات واإلجـراءات املتعلقـة            -٤٠

  ): أدناه٤انظر الشكل (بالسفر إىل علم املوظفني 

 
وتشتمل األساليب اإلضافية اليت ذُكرت على توجيه مذكرات داخلية أو مذكرات خاصـة             
باملكاتب امليدانية، والتعليمات الصادرة عن إدارة الشؤون اإلدارية للمـوظفني، ونـشرات            

اطـة   وجلـسات إح   ،)مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     (التعيني وتغيري املهام    
 املفتشان أنه ليس مجيع املوظفني يف أي منظمـة          كويدر). احتاد الربيد العاملي  (إعالمية فردية   

 ٤الشكل
 اإلجراءات املتعلقة بالسفر/السياسات/عمم هبا األنباءُتالطريقة اليت 

   منظمة٤٠مديري الربامج يف/على املوظفني
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ختصيص قسم لذلك 
شبكة اإلنترنت  على

   ثابت-الداخلية

توزيع رسائل إخبارية 
  على املوظفني

 تعميمات إدارية

 
تقدم إىل املوظفني اجلدد دورات تدريبية

  مةعند التحاقهم باملنظ
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يقومون بسفر رمسي؛ ومع ذلك ينبغي للمنظمات أن تعتمد أسلوباً أو أكثر من األسـاليب               
. اد هذه األساليب مجيعاً   ـات السفر، أو اعتم   ـ املتعلقة بسياس  دة أعاله لنشر املعلومات   املعّد
  .مجيع املوظفني على علم حبقوقهم وواجباهتميكون ن أن ـ، فال بد مبكفاءةإدارة السفر ألغراض و

  .ومن املتوقع أن تؤدي التوصية التالية إىل دعم الكفاءة داخل املنظمة  -٤١

  ٤ التوصية

ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة ضمان حتـديث           
) مبا يف ذلـك االسـتحقاقات واإلجـراءات       (ملتعلقة بسياسات السفر    املعلومات ا 

  .وإتاحتها للموظفني بسهولة

   )٢٤(شراء خدمات السفر  -جيم   
وُينفق عدد من املنظمات مبالغ كـبرية       . يزداد اإلنفاق على السفر من عام إىل آخر         -٤٢

ن احلجج اليت تساق    وعلى الرغم م  .  إمكانية إنشاء وكالة سفر داخلية     حعلى السفر، مما يطر   
، فإن بعض املنظمات قـد      "ليس هذا من جماالت عملنا األساسي     " ذلك، مثل القول بأن      ضد

وسيذكر املفتشان ألغراض هذا التقرير مثالني اثنني . اختذت خطوات ذات صلة يف هذا الشأن     
  .يتعلقان بصندوق النقد الدويل واملنظمة الدولية للهجرة

  منوذج صندوق النقد الدويل    
 ‘شركات الطريان من أجل   مؤسسة اإلبالغ   ‘طلبت هذه املنظمة وأبرمت اتفاقاً مع         -٤٣

(ARC)
مباشرة بامسهـا   وذلك بعد إزالة بعض العراقيل اإلدارية مما مسح هلا بشراء التذاكر             )٢٥(

 يتلقـى العمـوالت     )الذي سجل وكالة السفر اخلاصة به     (وهكذا فإن صندوق النقد الدويل      . هي
وتتفاوض هذه املنظمة أيضاً مباشرة مـع شـركات         . رة مع شركات الطريان   ويتعامل مباش 

__________ 

وال يوجد نظام واحد يطبـق      . توجد مناذج خمتلفة لشراء خدمات السفر داخل النظام املوحد لألمم املتحدة           )٢٤(
والنمـاذج  . بصرامة على مجيع منظمات األمم املتحدة بالنظر إىل التعقيدات اليت تتسم هبا ترتيبات الـسفر              

حمددة على فرادى املنظمات ويترتب على ذلك أنه جيري إىل حد ما تكييف هـذه               املذكورة تنطبق بصورة    
وجتدر أيضاً مالحظة أنه مـع      . النماذج لكي تالئم أمناط وسياسات السفر احملددة اخلاصة بفرادى املنظمات         
ملتبـع يف   نظام ختطيط املوارد ا   ‘استمرار تطور التكنولوجيات املتعلقة بإدارة السفر، كما هو األمر يف حالة            

 وأدوات احلجز األخرى على اإلنترنت، فإن املنافسة فيما بني اجلهات البائعة يف صناعة الـسفر                ‘املؤسسات
استخدام هذه النماذج بسبب    يف   معدل النجاح    باينويت. ستستمر يف زيادة اخليارات املتعلقة بتحقيق الكفاءة      

 . تعقيدات السفر على نطاق املنظومة
)٢٥( ARC   نشئت لغرض وحيد هو مراقبة وتنظـيم وإدارة        ة بالكامل لشركات الطريان، قد أُ     ، وهي شركة مملوك

مبيعات منتجات وكاالت السفر، مبا يكفل أن جيري اإلبالغ بصورة صحيحة عن مجيع مبيعات التـذاكر                
  .دفع قيمتها من جانب هذه الوكاالت يف الواليات املتحدةوأن ُت
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الطريان على أسعار تفضيلية، عن طريق استخدام ورقة قوهتا الشرائية وختتـار منـها عـدداً       
  .دوداً يليب احتياجاهتا على أفضل وجهـحم

 وكالة  وقد أسند صندوق النقد الدويل احتياجاته املتعلقة بأعمال وكاالت السفر إىل            -٤٤
مباشرة مسجَّلني عن طريق عملية مناقصة بالنظر إىل عدم رغبته يف استخدام موظفني           اختارها  

  .على كشوف املرتبات لديه إلدارة هذه العمليات
فر شرطاً ال   ـة بالس ـويشكِّل االمتثال الصارم للقواعد واإلجراءات القائمة املتعلق        -٤٥

ويف حقيقة األمر، أُبلغ املفتشان بأنه يف . د الدويل بد منه لنجاح النموذج اخلاص بصندوق النق      
، والذي يدفع بشأنه )الذي ال ُيسمح به إال باالقتران مع السفر الرمسي(حالة السفر الشخصي 

ـ            م لتغطيـة   ستخَداملسافر الفارق يف السعر، فإن التخفيضات املتحققة يف اجلزء الشخصي ُت
  .ق لشركة الطريان واحملسوب على املوظفتكاليف الوكالة وال ُتخصم من املبلغ املستح

وعالوة على ذلك، فـإن وحـدة الـسفر         . وقد ولَّد هذا النموذج دخالً كبرياً للمنظمة        -٤٦
  .بصندوق النقد الدويل متوَّل ذاتياً

مؤسسة اإلبالغ مـن    ‘ن صندوق النقد الدويل من إبرام االتفاق مع         وبالنظر إىل متكّ    -٤٧
 رأي املفتشني أن املنظمات الدولية األخرى الـيت توجـد           ، فإن من  ‘أجل شركات الطريان  

مقارها يف الواليات املتحدة واليت يوجد لديها حجم سفر مماثل ينبغي أن تنظر، إما فردياً أو                
  .مجاعياً، يف اعتماد هذا النموذج

  النموذج اخلاص باملنظمة الدولية للهجرة    
، إىل احليلولة دون قيـام املنظمـات   )٢٦(، القائمة حالياًةتؤدي خطة الفوترة والتسوي     -٤٨
ومع ذلـك فـإن   . تسجيل وكاالت السفر اخلاصة هبا واعتماد منوذج صندوق النقد الدويل       ب

جتنب استخدام أطراف ذلك مثل وكاالت السفر هو أمر ممكن عن طريـق الـشراء مـن                 
يف وقد جنحت إحدى املنظمات، وهي املنظمة الدولية للـهجرة،          . شركات الطريان مباشرة  

  . ستخدم على نطاق كبري إال نادراًإقامة هذا اهليكل التشغيلي، وإن كان هذا اهليكل ال ُي
تشكل حركة األشخاص وظيفة أساسية من وظائف املنظمة الدولية للهجرة ومن مث              -٤٩

توجد شعبة خاصة مسؤولة عن املفاوضات مع شركات الطريان وعن رسـم الـسياسات              
إدارة شـؤون الـسفر الطـابع       عملية  ضفي على   وقد أُ . جلودةوحتديد اإلجراءات ومراقبة ا   

__________ 

ط إجراءات البيع واإلبالغ والتحويل اليت يقوم هبا وكالء مبيعات    هذه اخلطة هي نظام يرمي إىل تيسري وتبسي        )٢٦(
فقات املالية والنقدية املتعلقة    دفضالً عن حتسني الت   ) إياتا(السفر املعتمدون لدى الرابطة الدولية للنقل اجلوي        

ل  خطة من هذا القبي    ٨٨كانت توجد    ،٢٠٠٨وحبلول هناية عام    . بشركات الطريان األعضاء يف هذه اخلطة     
مليـار   ٢٣٩ شركة طريان بينما وصل املبلغ اإلمجايل للمبيعـات إىل   ٤٠٠ بلداً وإقليماً وختدم     ١٦٠تغطي  

وال ميكن أن يدخل إىل هذا النظام إال شركات الطريان والـوكالء            . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة    
وكـالء املناولـة يف املطـارات    املعتمدون لدى الرابطة الدولية للنقل اجلوي ووكالء املبيعـات العامـة و        

)htm.index/bsp/services_financial/ps/org.iata.www(. 
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.  موظف على نطاق العامل يركزون على احلركة والتنقالت        ٢٠٠الالمركزي إذ يوجد قرابة     
وترتكز اإلجراءات واألدوات التشغيلية على الشبكة العنكبوتية وميكن أن يصل إليها مجيـع             

، واتفاقـات شـركات     )دارة احلركة دليل إ (موظفي العمليات وهي تشمل دليل العمليات       
  .)السجل العاملي املتكامل لطلبات شراء التذاكر(ة ب، واحملاس)دليل التعريفات الدولية(الطريان 

واملكاتب التابعة للمنظمة الدولية للهجرة جمهزة مبحطات طرفية لنظـام آمـاديوس              -٥٠
AMADEUS

ه طلبات التـذاكر   وجَّوت. متكِّن من الوصول مباشرة إىل املسارات واألسعار       )٢٧(
السعر، والـضرائب،   (وعند تلقي مجيع املعلومات املتعلقة بالتذاكر       . إىل جهة اتصال مركزية   

جيري إدخال هذه املعلومـات يف الـسجل العـاملي          ) واملسار، وطلب البعثة، وما إىل ذلك     
ة، وهـو   املتكامل للتذاكر املرتكز على الشبكة العنكبوتية والتابع للمنظمة الدوليـة للـهجر           

السجل املرتبط بنظام احملاسبة مما يسمح بالدفع الفوري من جانب وحدة تسوية الفواتري اليت              
  .يوجد مقرها يف مانيال

  )املكاتب القطرية(األمم املتحدة اإلمنائي خدمات السفر لربنامج     
سعة توجد لدى املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة إمكانية استخدام الشبكة الوا            -٥١

من املكاتب القطرية التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لغرض احلصول علـى خـدمات              
، ومعاجلة طلبات تأشريات الـدخول،      )احلجز والشراء (السفر، واليت تشمل طلبات التذاكر      

  .والقيام بعمليات احلجز بالفنادق
 باسـتمرار إىل حتـسني      وقد أُبلغ املفتشان بأن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يسعى          -٥٢

، أخـذ الربنـامج     ٢٠٠٧يوليـه   /ويف متوز . خدماته، مبا يف ذلك اخلدمات املتصلة بالسفر      
بسياسات تدرجيية ترمي إىل حتسني سرعة تسوية حسابات املقاصة اخلاصة خبدمات وكاالت            

  يف املائة من مجيع املنازعـات املقدمـة إىل         ٨٤وقد أسفرت هذه املبادرة عن تسوية       . السفر
 منظمة عن طريق حسابات املقاصة هذه       ٦٠ويقوم الربنامج حالياً خبدمة أكثر من       . الربنامج

 مليار دوالر مـن     ١وهو ما يشمل حجماً مشتركاً من اإليرادات والنفقات السنوية يتجاوز           
وهو حجم جرى جتهيزه من أوله إىل آخره        ) ٢٠٠٧السنة املالية   (دوالرات الواليات املتحدة    

  .)٢٨( مكتباً قطرياً تابعاً للربنامج١٤٠عن طريق 
األمم املتحدة اإلمنائي أيضاً ببحث اجتاهات وممارسـات الـسوق يف           ويقوم برنامج     -٥٣

ميدان السفر التجاري ويسعى إىل زيادة حتسني سياساته وممارساته يف جمال إدارة خـدمات              
عمليـة إدارة  وفضالً عن ذلك، وإدراكاً للتحديات الـيت تطرحهـا    . ٢٠١٠السفر يف عام    

حسابات املقاصة هذه واستعادة التكاليف، سيبدأ الربنامج يف إجراء مراجعة لنظـام قـوائم              
__________ 

آماديوس هو نظام عاملي للتوزيع يسمح حبجز خدمات السفر وشرائها، مبا يف ذلك السفر اجلوي والـسفر                  )٢٧(
 .جار السيارات، والفنادق، وسفن الرحالت السياحيةبالقطاع واستئ

)٢٨( UNDP – Agency Service Clearing Account (SCA) Handbook, 1 October 2009, p.2)   برنامج األمـم
 ). دليل حسابات املقاصة املتعلقة خبدمات وكاالت السفر-املتحدة اإلمنائي 
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راء حتـسينات   ـق بإج ـ لتحديد مزيد من اخليارات فيما يتعل      ٢٠١٠األسعار العاملية يف عام     
  .يف الكفاءة

 يف  أنه يف ظـل التحـسينات احملتملـة     ْينفإن من رأي املفتش   ويف ضوء ما تقدم،       -٥٤
، العامليـة خدمات السفر اليت يقوم هبا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ونظام قوائم األسعار             

  . هم استخدام هذه اخلدماتكنستكون املنظمات املؤهلة من بني املستفيدين الذين مي

   السفرخدماتشركات إدارة     
فر للحصول السخدمات  شركات إدارة   دراسةتستخدم معظم املنظمات املشمولة بال      -٥٥

فاملنظمات اليت ليس لديها وحدات داخلية للسفر يف حد ذاهتا تستخدم           . على خدمات السفر  
النطاق الكامل خلدمات هذه الشركات يف حني أن بعض املنظمات يستخدم خدماهتا يف إطار   

ويف ظل أوجه التقدم يف تكنولوجيا املعلومات، تستخدم        ". رسوم لإلدارة "أو  " دفتر مفتوح "
ولنطاق . ملنظمات أدوات احلجز الذايت اخلاصة هبذه الشركات من أجل شراء التذاكر          بعض ا 

ويوضـح  . اخلدمات املقدمة وموقع هذه الشركات تأثري مباشر على تكاليف هذه اخلدمات          
  .السفرخدمات شركات إدارة املقدمة من دمات اخل أدناه استخدام ٥الشكل 

ات تستخدم خدمات شـركات إدارة الـسفر        ويود املفتشان اإلشارة إىل أن املنظم       -٥٦
ألسباب أخرى، من بينها تقدمي تقارير معلومات اإلدارة عن نفقـات الـسفر، ووفـورات               
التكاليف، وحتليل الشراء املسبق، والتقارير املتعلقة بانبعاثات الكربون، والتعجيل بدفع مثـن            

ام هذه اخلدمات وخدمات    وعادة ما يسفر استخد   . تذاكر السفر اجلوي يف انتظار رد التكلفة      
  .أخرى عن حتمل املنظمات تكاليف مباشرة وغري مباشرة

  رسوم اإلدارة/شركات إدارة خدمات السفر اليت تعمل بنظام الدفتر املفتوح  )أ(  
تعمل املنظمة العميلة هي وشركة إدارة خدمات السفر معاً كشريكني لديهما هدف              -٥٧

وتقوم شـركة إدارة خـدمات الـسفر        . لسفرهو ختفيض تكاليف املعامالت ومصروفات ا     
باطالع العميل على الكشف الكامل لإليرادات املتحققة والتكاليف املتكبدة يف معاجلة مجيع            

ويسّدد العميل إىل الشركة مجيع التكاليف املتكبدة وتتقاضى األخرية هـامش      . طلبات السفر 
  .ربح على جمموع رقم األعمال

انية السنوية وتناقَش هذه احملاكاة ويوافق عليهـا كـال          وجترى عملية حماكاة للميز     -٥٨
وُتجـرى  . وقد يطلب العميل مراجعات ربع سنوية أو نصف سـنوية للميزانيـة           . الطرفني

املدفوعات املقدمة إىل شركة إدارة خدمات السفر إما على أساس شهري أو على أساس كل               
  .معاملة على حدة

  



JIU/REP/2010/2 

19 GE.10-00890 

  
تقد املفتشان أن هذا الوضع حيقق الكسب للطرفني ولكن جيب تزويد املنظمات            ويع  -٥٩

ويف معظم احلاالت،   . السفرخدمات  العميلة مبوارد كافية إلدارة العقد املربم مع شركة إدارة          
تكون هذه الشركة موجودة داخل املنظمة العميلة وتتحمل هذه املنظمة مجيع التكـاليف املتـصلة               

اخلاصـة  ) مبا يف ذلك العموالت واملزايا األخرى     (على ذلك، فإن املرتبات     وعالوة  . باملكتب
  .مبوظفي الشركة عادة ما تكون أدىن من تلك اخلاصة باملوظفني املشاهبني باملنظمة العميلة

  السفر اليت تعمل على أساس كل معاملة على حدةخدمات شركات إدارة   )ب(  
تعّين على شركات الطريان أن تدفعها مقابل       مع التخلص الفعلي من العموالت اليت ي        -٦٠

التذاكر اليت تصدرها وكاالت السفر، جلأت األخرية إىل فرض رسوم معاملة أو رسوم مناولة              
ورمبـا تكـون هـذه      . من أجل استعادة التكاليف اليت تتكبدها يف معرض تقدمي اخلدمات         

ع التكاليف فيمـا بـني      شفافية من حيث توزي   الاملمارسة املنتشرة أيسر إدارة وهي تسمح ب      
إدارات املنظمة العميلة أو املنظمات العميلة يف احلاالت اليت تكون فيها هذه املنظمـات قـد     

  .السفرخدمات وقّعت على اتفاق مجاعي مع شركة من شركات إدارة 
السفر على  خدمات  ويالحظ املفتشان أن هذه الرسوم اليت تفرضها شركات إدارة            -٦١

 تتبـاين   ، يف بعض احلاالت   ،كما أهنا تتباين حسب املكان    يت تتعامل معها    املنظمات العميلة ال  
. الكلية املقدمـة  /ويرتبط األجر اإلمجايل بتكلفة خدمات السفر الفردية      . داخل املدينة نفسها  

نه كلما ارتفع عدد املعامالت     إوغين عن القول    . وهذا يفسر الصعوبة يف إجراء حتليل مقارن      
ورمبـا حـاالت رد     ) إصدار تذاكر جديـدة   (، وإعادة احلجز    لكل مسار سفر، أي احلجز    

 ٥الشكل
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 *خدمات أخرى احلجز يف الفنادق الشيكات السياحية

 تشمل رحالت السفر اخلاصة، وخدمات االجتماعات واملؤمترات، واسـتئجار الـسيارات،"ىخراخلدمات األ "  *
  .والتأمني على السفر، وخدمات السعاة
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يف تكاليف املعامالت وارتفاع التكـاليف علـى        " املبالغة"التكاليف، فإن ذلك سيسفر عن      
الذي جيـري   " الدفتر املفتوح "حيبذ املفتشان النهج القائم على      وعلى ذلك   . املنظمة العميلة 

  .)داخل ميزانية حمددة( إدارهتا فيه ربط التكاليف برقم األعمال وميكن بالتايل

  السفرخدمات أدوات احلجز الذايت لدى شركات إدارة   )ج(  
نترنت إىل تيسري عملية    إلأدت وفرة املتاح من حمركات احلجز التجاري على شبكة ا           -٦٢

  بتكلفة أقـل   توميكن عادة شراء هذه اخلدما    . شراء خدمات السفر على الشبكة العنكبوتية مباشرة      
وقد أدى االعتياد على اسـتخدام  . فة املعاملة املرتبطة هبا منعدمة أو أدىن ما ميكن     وتكون تكل 

هذه األدوات إما إىل قيام املسافرين باستخدامها من أجل السفر الرمسي مث السعي إىل استرداد               
  .ستخدام أدوات احلجز الذايت اليت تكون املنظمة العميلة قد وافقت عليهااالتكلفة أو 

 
 تسمح  شمولة بالدراسة  منظمة م  ٤١ منظمة فقط من أصل      ١٩على الرغم من أن     و  -٦٣

باستخدام أدوات احلجز الذايت، يالحظ املفتشان أن االجتاه هو حنو استخدام هـذه األدوات              
 باعتبـار أن تكـاليف      ٢٠١٠ بأن بعض املنظمات ستنفذ هذه األدوات يف عـام           ابلغوقد أُ 

 املتصلة هبا هي أدىن ما تكون وباعتبارها حتقق أفضل النتائج يف حالة السفر مـن                املعامالت
بيد أنه يكون من الصعب أحيانا استخدامها يف حجز الـرحالت املتعـددة             . نقطة إىل نقطة  

وال تبني أدوات احلجز الذايت دائما أفـضل األسـعار املتاحـة وقـد ال يكـون                 . املراحل
 عن ذلك، قد يكون من األفضل ختصيص        وفضالً. خيارات السفر املسافر ملماً جبميع    /العميل

  .وقت املوظفني ألداء املهام املعتادة وترك عملية ختطيط السفر الختصاصيي السفر
خصائيي سفر ولـذلك  ألتدريب الوقد عّينت بعض املنظمات موظفني حصلوا على          -٦٤

نظم التوزيع العاملية مثـل     ة ما يلزمهم من إمكانية الوصول إىل        ـهم، بإتاح ـفإن باستطاعت 

٦الشكل

 منظمة١٩تشجعها /نوع أدوات احلجز الذايت اليت تسمح هبا 
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بيد أنه ملا كـانوا ال ميتلكـون        . ، أن يقوموا بعمليات احلجز ملسافريهم     ‘وسابر‘ ‘آماديوس‘
السفر إصدار التذاكر   خدمات  الترخيص املطلوب، فقد يطلبون إىل شركة من شركات إدارة          

 امليـدان االقتـصادي   وعلى سبيل املثال، فإن منظمة التعاون والتنميـة يف   . مقابل رسم حمدد مسبقاً   
وذلك على   ،)٢٩(تستخدم وحدة السفر التابعة هلا حلجز خدمات السفر من أجل كبار الشخصيات           

أساس أن هؤالء املسافرين عادة ما تكون لديهم طرق سري معقدة قد تكون أيـضاً عرضـة                 
افرين وحيبذ املفتشان هذا النهج العملي بالنظر إىل أنه يتيح للمـس          . رتللتغيري على حنو متوا   

  .ضفى عليها الطابع الشخصي، وتنطوي على تكاليف معامالت أقلخدمة ُي

  املسافرون من املوظفني  - رابعاً  
ألغراض هذا التقرير، سريكز هذا الفرع فقط على السفر الرمسي للموظفني، باملقارنة    -٦٥

وسـفر  مع السفر املتفرع عن العمل أو سفر اخلرباء االستشاريني واملستـشارين املـؤقتني              
  .املشاركني يف االجتماعات، وما إىل ذلك، الذي تنظمه القواعد واإلجراءات اخلاصة به

ل ذلـك إالّ    ـويف معظم احلاالت، ال جيوز للموظف املسافر ألغراض رمسية أن يفع            -٦٦
موقعاً عليه منه ومن مديره وكـذلك، ويف بعـض          يكون  بعد تقدمي إذن سفر موافق عليه،       

ولية ؤوفضالً عن ذلك، يكون على املوظف واجـب ومـس         . يقاحلاالت، من موظف تصد   
لبت تأشريات  كون قد طُ  ت وأن   )٣٠(ضمان حيازته جلواز مرور صاحل صادر عن األمم املتحدة        

، وأن  )يف احلاالت اليت تكون مطلوبة فيها     (لديه املوافقة الطبية    أن تكون   الدخول املطلوبة؛ و  
  .طلب املوافقات األمنية وحصل عليهايكون قد 

 خدمات السفر بتيـسري ويف معظم املنظمات، تقوم إما وحدة السفر أو شركة إدارة      -٦٧
احلصول على تأشريات دخول من أجل السفر الرمسي؛ بيد أنه يكون مطلوباً من املسافر تقدمي          

متثـال للمتطلبـات الرمسيـة      اليف الوقت احملدد من أجـل ا      ) وبدقة(الوثائق املعبأة بالكامل    
ويف احلاالت اليت يكون قد جـرى فيهـا         . اصة بطلب تأشرية البلد املضيف    واإلجراءات اخل 

 يتم احلصول على تأشرية دخـول، فـإن         بالسكك احلديد ومل  /إصدار تذاكر السفر اجلوي   
 تتبـاين تبعـاً     التكاليف األعلى للتـذكرة   /رسوم اإللغاء /إجراءات استعادة الغرامات املوقعة   

صدر تذاكر دون احلصول علـى تأشـرية دخـول،          فبعض املنظمات ببساطة ال تُ    . للمنظمة
 بينما  ،وتقوم منظمات أخرى بتغطية التكاليف اإلضافية املتكبدة      . فتتجنب بذلك هذه املسألة   

ويف الواقـع العملـي، جتـري       . تقوم املنظمات األخرى باستعادة هذه التكاليف من املسافر       
  .مراجعة كل حالة على حدة

__________ 

  .دةواملديرين، والبعثات املعقّ ونّواب األمني العام، ،تشمل هذه الفئة األمني العام )٢٩(
جواز مرور األمم املتحدة هو وثيقة السفر الرمسية للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة ولبعض املنظمات                )٣٠(

الوثيقـة  . (صدر جلميع املوظفني واملسؤولني الذين يسافرون ألعمال تتصل باألمم املتحدة         هو ي األخرى، و 
JIU/NOTE/2005/2.(  
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 )٣١( املتحدة احلصول على موافقة طبية من أجل الـسفر     وتتطلب األمانة العامة لألمم     -٦٨
  :وذلك يف احلاالت التالية

عندما يكون على املوظف أن يسافر يف مهمة رمسية أو يعّين يف مركز عمل          '١'
 ‘ألـف ‘فه جلنة اخلدمة املدنية الدولية على أنه يدخل ضمن الفئـات            تصّن
يف تعمـيم   هـذه   وحتّدد مراكز العمـل      .‘هاء‘ و ‘دال‘ و ‘جيم‘ و ‘باء‘و

تصنيف مراكز العمل واالستحقاقات اخلاصـة      "املعلومات السنوي املعنون    
  ".للموظفني الذين يعملون يف مراكز العمل املسماة

. تكون صالحية املوافقة الطبية ألغراض السفر هـي سـنتان يف العـادة             '٢'
ألغـراض  أو  /وللحفاظ على املوافقة الطبية على العمل يف مهام جديدة و         

  . إجراء فحص طيب كل عامني، بصرف النظر عن العمرالسفر، يلزم
 تتطلب احلـصول    ةويالحظ املفتشان أن بعض املنظمات ليست لديها سياسة رمسي          -٦٩

 .على موافقة طبية من أجل السفر، وال يكون ذلك أحد املتطلبات بالنسبة إىل البعض اآلخر              
تدرج املوافقة الطبية ضمن عمليـة      ومن الناحية األخرى فإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية         

ق على صالحية املوظف طبياً، ال يكون يف اسـتطاعته          وإذا مل يوافَ  . اإلذن اإللكتروين بالسفر  
وإذا مل حيصل املسافر علـى      . وتقدم املوافقة الطبية بعد موافقة مدير الربنامج مباشرة       . السفر

 من ذلك وجيري إبالغ وحدة السفر       املوافقة الطبية، فإن عملية اإلذن بالسفر ال تستمر أكثر        
وهكذا، ففيما يتعلق باملنظمة العاملية     . ومدير الربنامج برسالة بالربيد االلكتروين يولّدها النظام      

للملكية الفكرية واملنظمات األخرى اليت تتطلب احلصول على موافقة طبية قبل السفر، فـإن          
لذي يكـون عليـه أن يلـتمس        عبء احلصول على هذه املوافقة يقع على عاتق املوظف ا         

  .معلومات من الدائرة الطبية ويتصرف بناًء عليها خبصوص تدابري احلماية الصحية املوصى هبا
وتتطلب السياسة األمنية لألمم املتحدة وجوب حصول مجيـع املـوظفني الـذين               -٧٠

ا يشمل  وهذ.  احلصول على موافقة أمنية للسفر     ية سارٍ ةأمنيلديها مرحلة   يسافرون إىل بلدان    
ـ   (االت اليت يكون فيها ذلك مطلوباً       موافقة أمنية داخل البلد، يف احل      ر مبرحلـة   املواقع اليت مت

وجيب عليهم التعهد بعدم املغادرة ما مل يتم منح املوافقة األمنية أو إىل أن يتم ذلك أو                 ) ةأمني
وتنص هذه السياسة   ). ة اليت ال متر مبرحلة أمني     املواقع(عندما ال تصبح املوافقة األمنية مطلوبة       

دين بأوقات وصوهلم ومغادرهتم    دَّأيضاً على أنه يلزم قيام مجيع املوظفني بإخطار املوظفني احمل         
 ويكـون مطلوبـاً مـن       . ية سار ةأمنيال متر مبرحلة    السفر حىت إىل البلدان اليت      يف حاالت   

ب تقدمي طلبات احلصول    املوظفني احلصول على املوافقة األمنية قبل القيام بالسفر الرمسي وجي         
وتنطبق إجراءات احلصول على املوافقـة      . على هذه املوافقة قبل السفر بسبعة أيام كحد أدىن        

األمنية ليس فقط على مجيع موظفي األمم املتحدة ووكاالهتا وبراجمها وصناديقها املـشمولة             

__________ 

  ).د(و) ج( ١-٤، الفقرة ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٨ املؤرخة ST/AI/2005/12انظر الوثيقة  )٣١(
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 ولكن أيضاً على املوظفني الذين تكون الوكـاالت ملزمـة        )٣٢(‘دليل األمن امليداين  ‘بأحكام  
  ).دليل األمن امليداين ()٣٣(بتوفري السفر هلم

وأحد االشتراطات األساسية ملنح املوافقة األمنية هو إمتام برنامج تعليمي يدار ذاتيـاً               -٧١
ملـوظفني  سـالمة ا  : متطلبات األمن األساسية يف امليدان    "م على صعيد املنظومة بعنوان      وينظَّ

ويظل اجتياز االختبار سارياً ملدة ثالث سـنوات يكـون علـى            . )٣٤("وصحتهم ورفاههم 
فاملوظفون الذين يوفدون إىل    . )٣٥(املوظفني عند انتهائها أخذ االختبار من جديد والنجاح فيه        

 منهم الـسفر إىل هـذا       اً أو أعلى، أو الذين يكون مطلوب      ١مركز عمل مير باملرحلة األمنية      
متطلبـات األمـن   "أو جيري إعادة انتداهبم هلذا املركز، يكون عليهم أيضاً إمتام دورة           املركز  

 ووافق عليه جملس الرؤسـاء التنفيـذيني        ٢٠٠٦ فيه يف عام     دئالذي بُ " (املتقدم يف امليدان  
  .كل ثالث سنوات) ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق

در تذاكر دون وجود املوافقة األمنيـة،       ال تص املشمولة بالدراسة   وبعض املنظمات     -٧٢
بينما تقوم منظمات أخرى بشراء التذاكر للموظفني دون إصدارها حىت يتم احلصول علـى              
املوافقة األمنية، يف حني تقوم منظمات أخرى، يف احلاالت اليت تكون اجلهة املقصودة فيهـا               

وم إلغاء احلجز ضـئيلة   رساعرضة لفرض مراحل أمنية مفاجئة، بشراء تذاكر مرنة تكون فيه         
ووفقاً إلدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن، يكون احتمال رفض مـنح            . أو منعدمة 

فض  موافقة بينما رُ   ٢٨٦ ٠٥٦نحت  ، مُ ٢٠٠٨ففي عام   . املوافقة األمنية منخفضاً إحصائياً   
 مـن   ويشري استعراض قدر متثيلـي    .  يف املائة  ٥ موافقة، وهو ما يعادل حنو       ١٥ ٥٤٢منح  

قد رفضت فيها املوافقـة     )  يف املائة  ٩٩,٦(فضت فيها املوافقة إىل أن األغلبية       احلاالت اليت رُ  
 يف ٠,٣٩نسبة ُرفضت فقط  بسبب عدم اكتمال البيانات املتعلقة بالسفر وما يتصل به، بينما           

  .)٣٦(املائة من احلاالت بسبب الوضع األمين السائد
د أشكال النقل األكثر أماناً، فإنه يطرح مـع         ويف حني أن السفر اجلوي يشكل أح        -٧٣

بلـغ  وقـد أُ . )٣٧(ذلك خطورة كبرية بالنظر إىل عدد الرحالت اليت يسافر عليها املوظفـون  
املفتشان بوجود مبادئ توجيهية تتيح إرشاداً ملديري املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة             

لذي يكون مستحقاً كما تتـيح هـذا        الذين يوافقون على السفر ألداء واجبات أو السفر ا        

__________ 

 إىل تعريض أرواح املوظفني للخطر      ‘دليل األمن امليداين  ‘ميكن أن يؤدي عدم االمتثال لسياسات وإجراءات         )٣٢(
 .لية املنظمات املعنيةؤوالشديد كما أن له آثاره على مس

)٣٣( Field Security Handbook, 2006, Annex H, H.1.1) ‘٢٠٠٦‘ دليل األمن امليداين.(  
)٣٤( ST/SGB/2003/19 of 9 December 2003) ‘٢٠٠٦‘ دليل األمن امليداين.( 
)٣٥( Field Security Handbook, 2006, Annex H, H.2.1. 
 .الرد على استبيان املفتشني )٣٦(
)٣٧( Inter-Agency Security Management Network (IASMN) Commercial Passenger Air Travel 

Guidelines (May 2006) ) املبادئ التوجيهية للسفر اجلوي التجاري للركاب الصادرة عن الشبكة املشتركة
 ).بني الوكاالت إلدارة املسائل األمنية
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اإلرشاد للموظفني بشأن جوانب السفر اجلوي التجاري للركاب، من أجل التقليل إىل أدىن             
وتتطلب هـذه املبـادئ التوجيهيـة مـن         . )٣٨(حد من تعرض املوظفني ملخاطر ال لزوم هلا       

 الركـاب   ة لتصنيف شركات طريان   قثَّاملنظمات، يف مجلة أمور، وضع واستبقاء إجراءات مو       
التجارية ووضع قيود على عدد املوظفني الذين يسافرون معاً يف رحلـة واحـدة وحتديـد                

  .إجراءات لإلبالغ عن أوجه القلق املتعلقة بإدارة خماطر الطريان
  .متثال هلاالوسيكون من شأن التوصية التالية مراقبة قواعد وإجراءات السفر وا  -٧٤

  ٥التوصية 

التنفيذيون للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة إدراج        ينبغي أن يضمن الرؤساء     
املتعلقة بترتيبات السفر املتعلقة باملوظفني تبّين، مبا يـستتبع حتّمـل           أحكام يف اإلجراءات    

 املوافقات األمنية املطلوبة    املسؤولية، أن املوظف قد قام بالتدريب األمين املطلوب وطلب        
لسفر عندما تكون منطبقـة، وطلـب تأشـريات         وحصل على املوافقة الطبية على ا     

الدخول املطلوبة، ويكون لديه جواز مرور صاحل صادر عن األمم املتحدة، إن مل تكن              
  .هذه املتطلبات قد استوفيت

  التدابري املتعلقة بتوفري التكاليف  -خامساً  

  التخطيط الفعال للسفر    
إىل احلصول على أسعار سـفر      ظهر أن احلجز مقدماً يؤدي      ة كافية تُ  ـد أدل ـتوج  -٧٥

 شركة على ٤٦ معاملة من املعامالت قامت هبا ٣٣ ٠٠٠   لليلجري حتفقد أُ. أدىن بقدر هام  
 يف املائة عن كل     ٢ظهر أن متوسط سعر التذكرة يرتفع مبا يناهز         أ ٢٠٠٧ خطاً يف عام     ١٣

 املسبق تكـون    فتخفيضات احلجز (وتبعاً لفئة السفر والطريق     . يوم أقرب إىل موعد املغادرة    
متوسط سعر التذكرة   ، فإن   )أهم يف حالة الدرجة السياحية منها يف حالة درجة رجال األعمال          

. )٣٩( يوماً على األقـل    ١٤  ب يف املائة عندما يتم احلجز قبل املوعد         ٥٠ يكون أدىن بنسبة     ميكن أن 
ها بتقـدمي   السفر املتعاملة مع  خدمات  ولذلك ينبغي للمنظمات أن تطلب قيام شركات إدارة         

  . هذه املعلومات بانتظام

__________ 

 .٦، الفقرة املرجع نفسه )٣٨(
)٣٩( Carlson Wagon-Lit Travel (CWT) Travel Management Institute, 2007 in “Playing by the Rules: 

Optimizing Travel Policy and Compliance, CWT, 2008)     معهد إدارة السفر التـابع لوكالـة الـسفر
إضفاء الطابع األمثل على سياسـة الـسفر        : التصرف حسب القواعد  " يف   ٢٠٠٧،  يل - ونغكارلسون وا 
 .)٢٠٠٨، "واالمتثال هلا
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ومتتلك معظم هذه الشركات األدوات الالزمة إلظهار وفورات التكاليف احملتملـة             -٧٦
وألغراض هذا التقرير، يود املفتشان تسليط األضـواء        . اليت تضيع نتيجة لعدم الشراء مقدماً     

  :)٤٠(أدناه على مثال مأخوذ من منظمة دولية مقرها يف جنيف

سياسة السفر إىل أنه ينبغي املوافقة على طلبات السفر وإصدار التذاكر قبل مغادرة             تشري    
 يف املائة من السفر املخطط له املتصل ٨٠بيد أن اإلحصائيات تظهر أن . املسافرين بثمانية أيام عمل  

أن توفر مـا    ميكن  بيد أنه يقدَّر أن املنظمة      .  أيام ٨بالعمل يوافَق عليه حالياً قبل املغادرة بأقل من         
 إذا جرت املوافقة على التذاكر وإصدارها        ماليني فرنك سويسري يف العام يف املقر       ٤,٥يصل إىل   

  .قبل املغادرة بعشرة أيام عمل على األقل
، ينبغي املوافقة على طلبات السفر وإصدار التذاكر قبل ٢٠٠٩فرباير / شباط١واعتباراً من   

ح على خط سري املسافرين الفارق بني السعر املـدفوع          وضَّوسي.  أيام عمل  ١٠املغادرة بأكثر من    
. وأفضل سعر متاح لذلك الطريق، مبا يظهر التكلفة اإلضافية املتكبدة بفعل التأخري يف التخطـيط              

وسيأخذ وكيل السفر يف احلسبان شروط احلجز وقت إصدار التذكرة للتقليل إىل أدىن حد من أي                
ـ ـ واإلبالغ طلبات السفر اليت تصدر قبل املغ     سجل ألغراض الرصد  وسُت. رسوم إلغاء  ل ـادرة بأق

  .عر الفعلي املدفوعـ أيام مع بيان الس١٠من 
وستحتوي التقارير أيضاً، إىل جانب اإلحـصاءات       . وستقدم اجملموعة تقارير ربع سنوية      

ارها املتعلقة بأمناط واجتاهات السفر العامة، على عدد طلبات السفر اليت ووفق عليها وجرى إصـد              
ـ ـ أيام والفارق يف التكلفة بني السعر املدفوع وأفض١٠قبل املغادرة بأقل من   ـ ـل سع اح ـر مت

  .للطريق املأخوذ

ويالحظ املفتشان أن من املمكن، يف ظل التخطيط املسبق للسفر، مجع البعثات معاً،               -٧٧
ـ       سفر ب عدة اجتماعات أو جهات     تغطية  أي   سافرين رحلة واحدة واحلد من عدد املوظفني امل

وال حاجة أيضاً إىل القول بأن التخطـيط املـسبق          . يف البعثة نفسها أو إىل االجتماع نفسه      
يقل الضغط الواقع على املـوظفني      فإنه  وبذلك  . للسفر ييسر مهام مجيع املعنيني بعملية السفر      

  . وتكون لديهم الفرصة للبحث عن أكثر اخليارات مالئمة للمسافر وأقلها تكلفة

  ات املشتركة مع شركات الطرياناملفاوض    
قامت أيضاً منظمات تابعة ملنظومة األمم املتحدة يف مراكز عمل أخرى باختاذ تدابري               -٧٨

وهـذه املنظمـات تـشمل      . للتفاوض على أسعار سفر تفضيلية تعود بالفائدة على اجلميع        
 الـسباقة   رها يف نيويورك وروما ومونتريال فضالً عن املكاتب القطريـة         اوجد مق تمنظمات  

تكلفـة  "وستسفر هذه املمارسة ليس فقط عن حتقيق        . التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
__________ 

)٤٠( Information Note 2/2009 on travel efficiencies)  ه الكفاءة ـ املتعلقة بأوج٢/٢٠٠٩مذكرة املعلومات
 ).يف السفر
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بل أيضاً عن حتقيق ختفيضات أو إعفاءات فيما يتعلـق بالرسـوم احلاليـة              " بة مقدرة متجنَّ
  .)٤١(واملستقبلية اليت جيري تقاضيها عن خدمات فرعية تقدمها شركات الطريان

عتد عن حتقيق وفورات يُ   وكذلك  توصية التالية عن دعم التنسيق والتعاون       وستسفر ال   -٧٩
  .هبا يف التكلفة املالية

   ٦التوصية 

ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمـات           
الدولية األخرى اليت تتخذ إحدى املدن كنقطة انطالق للسفر بالتوصل إىل اتفـاق             

التفاوض بصورة مشتركة من أجل احلصول على أسعار سـفر تفـضيلية، إن مل              ب
  . بذلك فعالًامواققد يكونوا 

  حوافز املوظفني    
بة أنه توجد حوافز متاحة للموظفني      ي منظمة جم  ٤١أكدت أربع منظمات من أصل        -٨٠

لدرجة وتشمل هذه احلوافز منح بدل إعاشة يومي إضايف للسفر على ا  . خلفض تكاليف السفر  
 وإجـازة   )٤٢(السياحية عندما يكون املسافر مستحقاً للجلوس يف درجة رجـال األعمـال           

كيانـاً  "وذكرت إحدى املنظمات أهنا ليـست       . تعويضية عن السفر يف عطلة هناية األسبوع      
مفاده أنه إذا مل تقدم هذه احلـوافز إىل  رأي عرب عن وأُ. ومن مث فال تقدم أية حوافز     " جتارياً

باشرة فإن هؤالء ميكنهم أن يتربعوا بالوفورات املتحققة إىل برامج حمددة داخـل             املوظفني م 
ؤخـذ يف   أنـه ينبغـي أن يُ     املفتشْين  ومن رأي   . وكاالهتم، أو إىل برامج النهوض باملوظفني     

املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بسياسة حوافز ترمي إىل تشجيع املوظفني على خفض             
  . حلاالت اليت ال يكون قد مت القيام فيها بذلك يف هذه املنظماتتكاليف السفر يف ا

  اخليارات املتعلقة بالسفر باملبلغ اإلمجايل املقطوع    
ـ               -٨١ دفع إىل  اخليار املتعلق باملبلغ اإلمجايل املقطوع للسفر هو عبارة عن مبلغ نقـدي ُي

خذ هبذا اخليار يف    وقد أُ . املسافرين يستطيعون استخدامه يف عمل ترتيبات السفر اخلاصة هبم        
معظم املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بفئات معينة من السفر املـستحق،              

بيد . وذلك يف هناية الثمانينات وأوائل التسعينات، ومل يكن ذلك دون إثارة جدل يف البداية             
يزة ال جدال فيهـا مـن       أنه بسبب ما يتسم به هنج املبلغ اإلمجايل املقطوع من مرونة ومن م            

قبل اليوم على نطاق واسع وجرى توسيع نطاقـه         حيث خفض عبء العمل اإلداري، فإنه يُ      
__________ 

هذه تشمل الرسوم املتعلقة باألمتعة الزائدة، والتفضيالت املتعلقة باملقاعد والصعود إىل الطائرة، فضالً عـن                )٤١(
 .الوجبات والتيسريات األخرى اليت تقدم أثناء الرحلة

لتكلفة إىل املسافر عندما خيتار هذا      بيد أن معظم سياسات السفر يف املنظمات ال تسمح بنقل الوفورات يف ا             )٤٢(
 ).فيتنازل بذلك عن استحقاقاته(األخري درجة سفر أدىن 
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 ٧ويبني الـشكل    . )٤٣(داخل عدد من املنظمات لكي يشمل تقريباً مجيع فئات السفر القائمة          
. ر املـستحق الوارد أدناه مدى توافر اخليارات املتعلقة باملبلغ اإلمجايل املقطوع تبعاً لنوع السف 

بيد أنه جيب مالحظة أن نظام املبلغ اإلمجايل املقطوع قد ظل قائماً دون إجراء تنقيحات على                
العديدة اليت حدثت داخل صناعة الـسفر ويف        وهذا يتناقض مع التغيريات     . النموذج االقتصادي 

  .)٤٤(مجيع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة

 
 يف  ٨٠ و ٥٠تتراوح بني   (حسب املبلغ اإلمجايل املقطوع على أساس نسبة مئوية         وُي  -٨٢
من الثمن الكامل لتذكرة السفر بالدرجة السياحية حسب حتديد الرابطة الدولية للنقل            ) املائة

وبالنظر إىل عدم وجود تنسيق على صعيد املنظومة حلساب الطريقة املـستخدمة            . )٤٥(اجلوي
ى إىل أن املوظفني العاملني يف منظمات خمتلفة يف مركز العمل نفسه والـذين    فإن ذلك قد أد   

__________ 

 .٤٩، الفقرة JIU/REP/2004/10الوثيقة  )٤٣(
البيان الذي أدىل به السيد توم هانلي، رئيس قسم النقل والسفر باألمم املتحدة، نيويـورك، يف االجتمـاع                   )٤٤(

 الوكاالت املعقود يف مدينة واشنطن العاصـمة، بالواليـات          السنوي السادس لشبكة السفر املشتركة بني     
 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨املتحدة األمريكية، يف 

وص عليهـا هلذه الرابطـة     ـوالرسالة املنص . الرابطة الدولية للنقل اجلوي هي جمموعة جتارية دولية لشركات الطريان         " )٤٥(
 إحدى مهامها األساسية يف العمـل كهيئـة لتحديـد           وتتمثل. هي متثيل صناعة شركات الطريان وقيادهتا وخدمتها      

 أما اإلذن ببيـع   . لوكالء السفر وتتسم الرابطة مبكانة حمورية يف االعتماد العاملي        . األسعار لشركات الطريان الدولية   
 ٨٠ويتأتى أكثر من    . األعضاءتذاكر شركات الطريان من الناقلني املشاركني فيتحقق عن طريق املنظمات الوطنية            

وتنشر الرابطة أيضاً معايري الستخدامها     . لدى الرابطة  املائة من مبيعات شركات الطريان من وكالء معتمدين          يف
 .)Association_Transport_Air_International/wiki/org.wikipedia.en://http("  صناعة الطريانيف

 ٧لشكلا

  مدى توافر اخليار املتعلق باملبلغ اإلمجايل املقطوع ألنواع السفر
  )النقل فقط(نظمة  م٣٥املستحق يف 
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إجازة زيارة  سفر رمسي
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 النقل إىل مكان التعيني منحة التعليم
 آخر

*أنوع سفر أخرى اخلدمةانتهاء

، واألمهات املرضعات أو الوحيدات الـاليت)منظمة العمل الدولية  (تشمل اخلرباء االستشاريني"أنواع السفر األخرى "  *
منظمـة(والزيارة األسرية، والسفر ألغراض االستطالع والراحة واالستجمام        ) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   (لديهن أطفال رّضع    

  ).ملتحدة للتنمية الصناعية ااألمم
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يسافرون إىل مكان إجازة زيارة الوطن ذاته، سالكني طرقاً مماثلة، حيصلون على مبالغ إمجالية              
  .مقطوعة خمتلفة

 عن ذلك، فإن أحدث األسعار الدفترية الصادرة عن الرابطة الدولية للنقـل             وفضالًً  -٨٣
 هي أدىن بكثري من األسعار السابقة وقد اخنفض كثري من املبالغ اإلمجاليـة املقطوعـة       اجلوي

فهي تسري اآلن حسب النظام املتعدد      . لت الرابطة طريقة حساهبا لألسعار    وعّد. اخنفاضاً حاداً 
األطراف املشترك بني خطوط الطريان، مما يتيح األسعار املعمول هبا فيما بني خطوط الطريان              

ومع تنفيذ هـذا األسـلوب      .  وهو يرتكز على متوسط أسعار أحاد الناقلني يف السوق         للعامل
اجلديد للحساب، فإنه إذا نشر الناقلون أسعاراً أدىن لسوق من األسواق، فإن أسعار الرابطة              

وهذه األسعار األدىن أقل توافراً ولن يكون السعر املتوسـط          . املترتبة على ذلك ستكون أدىن    
  . كافياً بعد اآلن للجهة املقصودةالناتج عن ذلك 

ويالحظ املفتشان أيضاً أنه مل جير القيام بأي حتليل للعائد مقابل التكلفة فيما يتعلـق            -٨٤
مستقل عن  ويف الواقع فإن هذه القضية تربر إعداد تقرير         . بتنفيذ خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع    

 بـالنظر إىل أن   )٤٦(٢٠١٠ا يف عام    ـراضهاملوضوع ومن مث ستقوم وحدة التفتيش املشتركة باستع       
أي تعديل سيسفر عن إحداث تغيري يف القواعد واإلجراءات احلالية وهو ما سيتطلب موافقة              

  . الدول األعضاء

   خلفض نفقات السفرتخذةالتدابري احملددة امل    
رى بالنظر إىل األزمة املالية األخرية، سأل املفتشان كل منظمة عن ما إذا كان قد ج                -٨٥

وأوضح أقل من نصف عدد املنظمات أهنـا قـد          . األخذ بتدابري حمددة خلفض نفقات السفر     
ويرحـب  . درجت بعض األمثلة يف اجلدول الوارد أدناه لألغراض املرجعية  وقد أُ . فعلت ذلك 

  .املفتشان هبذه اخلطوات ويأمالن يف أن تقوم املنظمات األخرى باختاذ إجراء مماثل
  ٣اجلدول 

  ددة املتخذة خلفض نفقات السفرالتدابري احمل
 املنظمة التدابري 

املنظمة البحرية الدولية، وبرنـامج     ( يف املائة    ١٠ض بنسبة   يفخت خفض ميزانيات السفر 
األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان،          

  ))اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
  )اليونيسيف(املائة  يف ١١ختفيض بنسبة 
برنامج األمم املتحدة املشترك املعين     ( يف املائة    ٢٥ختفيض بنسبة   

  )اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية
 يف املائة يف حالة املديرين املفوضني واملديرين        ٣٠ختفيض بنسبة   

 ))اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (

__________ 

 .٢٠١٠هذا املوضوع مدرج يف برنامج عمل وحدة التفتيش املشتركة لعام  )٤٦(
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ديويـة وأدوات   زيادة استخدام املؤمترات الفي    
 التنبؤ بالسفر

، برنـامج   )٤٧(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان      
األمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة             

 اإليدز، وحدة التفتيش املشتركة/البشرية

خفض عدد أيام املؤمترات، والـسفر علـى         
الدرجة السياحية بدالً من درجـة رجـال        

 األعمال

دويل لالتصاالت، والربنامج املشترك املعين بفـريوس       االحتاد ال 
حبد أقصى قدره مخـسة أيـام يف        (اإليدز  /نقص املناعة البشرية  

 )يف حاالت خمتارة(، ووحدة التفتيش املشتركة )مكان واحد

عدم سفر أكثر من موظفني اثنني يف احلدث         
الواحد؛ عدم السفر علـى درجـة رجـال         

رق مخـس   األعمال إال للرحالت اليت تستغ    
 ساعات على األقل

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

درجة رجال األعمال للرحالت اليت تـستمر        
 عشر ساعات على األقل

 منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

التوقف عن إمكانية اختيار الناقل؛ واملوافقـة        
على طلب السفر يف وقت مبكر وعدم وجود        

 السفر باتترتيبات خاصة بشأن طل

منظمة الصحة العاملية، الربنامج املشترك املعين بفريوس نقـص         
 اإليدز/املناعة البشرية

الرصد املعزز ألمناط السفر ولالستثناءات من       
 السياسة العامة

 )الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

خفض عدد مرات التوقف للراحة إىل يـوم         
 ساعة ١٦واحد فقط بعد السفر ملدة 

 منظمة الطريان املدين الدويل

حتسني إمكانيـة اللجـوء إىل االتـصاالت         
 اإللكترونية كوسيلة للحد من السفر 

برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة التجارة العاملية، ومكتـب         
األمم املتحدة يف فيينا، ومكتب األمم املتحدة يف جنيف، واحتاد          

حـدة للتجـارة والتنميـة    الربيد العاملي، ومـؤمتر األمـم املت   
، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم       )األونكتاد(

املتحدة يف نريويب، واتفاقية األمم املتحدة بشأن تغـري املنـاخ،           
ومنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة، ومنظمـة         

 العمل الدولية، والفاو

__________ 

ذت املفوضية بعملية التنبؤ بالسفر واليت مبوجبها يتعني على املوظفني توضيح مـدى ضـرورة البعثـة                 أخ )٤٧(
وميكن لإلدارة أن تستخدم هذه املعلومات الختاذ قرار برفض السفر أو         ). مرغوبة، أو إلزامية، أو ال بد منها      (

ومن مث تكفل، على سبيل املثـال،       وهي تشكل أيضاً أداة لرصد السفر الذي يقوم به املوظف           . املوافقة عليه 
 .عدم وجود متثيل مفرط ملوظفي املفوضية يف حدث بعينه
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  معاجلة مطالبات السفر   -سادساً 
 املنظمات عن القسم الذي يعاجل مطالبات السفر، فإهنا أجابت علـى            عندما ُسئلت   -٨٦

وباإلضافة إىل  . وهو يبني أن جيري تقاسم املسؤولية بإنصاف      . ٨النحو املبني أدناه يف الشكل      
 )٤٨(ن أن أربع منظمات على األقل قد نقلت إىل جهات خارجيـة           قل إىل علم املفتشيْ   ذلك، نُ 

قة بالسفر بعيداً عن املقر؛ أال وهي منظمة الفاو ومفوضية األمم           عملية معاجلة املطالبات املتعل   
، ومنظمـة   )ينيودهل(، وبرنامج األغذية العاملي     )بودابست(املتحدة السامية لشؤون الالجئني     

ووفقاً ملدير السفر بربنامج األغذية العاملي، فإن دراسة اجلدوى         ). كواالملبور(الصحة العاملية   
املوقع املعين وأن العملية الفعلية املتعلقة باختاذ القرار والتخطيط والتنفيذ   قد أُجريت قبل اختيار     

 مليـون دوالر مـن      ١,٢والوفر املتحقق كبري إذ بلغ زهـاء        . مل تستغرق سوى ستة أشهر    
  .)٤٩(دوالرات الواليات املتحدة

 
يف تقرير وحدة التفتـيش املـشتركة    الواردتني ٧ و٤ويشري املفتشان إىل التوصيتني      -٨٧

، بشأن التصديق الذايت من جانب املوظفني ومعاجلة مطالبـات          ٢٠٠٤املتعلق بالسفر، لعام    
ن أن يالحظا أن املمارسة تسري يف هذا االجتاه، واألمثلـة           ويسر املفتشيْ . السفر على اإلنترنت  

 منذة الدولية للطاقة الذرية، و    الرئيسية يف هذا الصدد تشمل برنامج األغذية العاملي، والوكال        
  .وقت قريب جداً مقر األمم املتحدة

__________ 

.  نقل العمليات اخلاصة بنشاط األعمال من بلد إىل آخـر          سألةنقل املهام إىل جهات خارجية هو وصف مل        )٤٨(
منظومـة  النقل إىل اخلارج يف مؤسسات      "ولالطالع على حتليل تفصيلي للتجارب والدروس املستفادة انظر         

 .JIU/REP/2009/6" مراكز اخلدمات يف اخلارج: األمم املتحدة
 ٢٥-٢٤حماضر جلسات االجتماع الرابع لشبكة السفر املشتركة بـني الوكـاالت، رومـا، إيطاليـا،                 )٤٩(

 .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

٨الشكل
  القسم املسؤول عن معاجلة مطالبات السفر/الوحدة

 وحدة السفر

٢٤%

كالمها
٢٦%

   حسابات–قسم الشؤون املالية 
  الدفع اخلاصة باملوظفني

٥٠%

  . منظمة٣٨ة حمسوبة على أساسالنسبة املئوي:مالحظة
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 بالبوابـة   ٢٠٠٩مـارس   /وبعد فترة جتريبية، أخذت األمانة العامة رمسيـاً يف آذار           -٨٨
اإللكترونية ملطالبات تكاليف السفر من أجل معاجلة مطالبات الـسفر املتعلقـة بـاملوظفني              

اإللكترونية إىل حتسني    وستؤدي هذه البوابة  . هام رمسية العاملني يف نيويورك واملسافرين يف م     
العملية اإلمجالية املتعلقة بتقدمي املطالبات مما يسفر عن زيادة سرعة دفع املبالغ ويتيح القـدرة               
على تتبع سري املطالبة وميكن أن يؤدي، إذا ُملئت املطالبة بشكل صحيح، إىل املوافقة عليها يف 

 إىل استناد هذه البوابة اإللكترونية إىل مبدأ التصديق الذايت، فإن           وبالنظر.  ساعة ٢٤أقل من   
ع علـى   ـا تق ـل يف هذه البوابة اإللكترونية وصحته     املسؤولية عن دقة املعلومات اليت تسجَّ     

  .عاتق املسافر
 ‘البوابة اإللكترونية ملطالبات الـسفر    ‘وجيوز للموظفني تقدمي مطالبات السفر على         -٨٩

يستخدمها املوظفون الذين يسافرون علـى النحـو        : املطالبة السريعة ) ١: (بطريقتني اثنتني 
املأذون به والذين ال يطالبون إال ببدل اإلعاشة اليومي وباملصروفات النثرية يف حمطات السفر              

اليت يستخدمها املوظفون يف احلاالت اليت يطالبون فيها إما ببـدل           : املطالبة التفصيلية ) ٢(أو  
جزء السفر الـذي    مبا يف ذلك    دقي خاص أو مبصروفات متنوعة يطالبون هبا        إعاشة يومي فن  

؛ أو عندما يكون    )مثالً السفر بالقطار داخل أوروبا    (ينطوي على احلصول على التذكرة ذاتياً       
أو تواريخ السفر ختتلف عن تلك املأذون هبـا؛ أو عنـدما يكـون              /مسار السفر الفعلي و   

اإلجازة تكون حة ليالً قد استخدم يف رحلة أو رحليت السفر واالستحقاق املتعلق بالتوقف للرا
  .باالقتران مع السفر الرمسيقد أُخذت السنوية 

ويسمح اخليار املتعلق باملطالبة التفصيلية للمستعملني بإرفـاق مـستندات داعمـة              -٩٠
رة باملسح اإللكتروين، مثل إيصاالت فندقية مفصلة مصحوبة بتصديق من موظف كبري            مصوَّ

مسؤول يف حاالت بدل اإلعاشة اليومي الفندقي اخلـاص، واإليـصاالت املتعلقـة بـأي               
ويف حني أن من غري املطلوب تقدمي تذاكر الصعود إىل الطائرة           . مصروفات نثرية مطالب هبا   

ويف كلتا  . وتذاكر الطريان، فإنه ميكن للموظفني أن يرفقوا باملطالبة نسخاً ممسوحة إلكترونياً          
ب على املوظفني االحتفاظ باملستندات األصلية ملدة ثالث سنوات ويكون مطلوباً           احلالتني، جي 

  .منهم تقدميها ألغراض مراجعة احلسابات
 -يناير  / كانون الثاين  : مطالبة سفر رمسية قُدمت أثناء الفترة      ٦ ٠٠٠ومن بني ما يقرب من        -٩١

ة اإللكترونيـة   ـالبوابق  ـ مطالبة قد قُدمت عن طري     ٢ ٤٠٠ فإن   ،٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .)٥٠(ملطالبات السفر ومن املنتظر أن تزداد النسبة املئوية على مر الوقت

ا يفترضان أنه   موبينما يرحب املفتشان بتنفيذ البوابة اإللكترونية ملطالبات السفر فإهن          -٩٢
 يوجد بالفعل نظام مالئم للرصد ومراجعة احلسابات بغية إجراء مراجعة عشوائية جملموعـة            

وفضالً عن ذلك، فإنه ال بد من اعتمـاد تـدابري           . مة على البوابة  خمتارة من املطالبات املقدَّ   
أو يف حالة تقـدمي مطالبـات سـفر         تقدمي املطالبات   مالئمة يف حالة حدوث تأخريات يف       

__________ 

 .ويوركإحصاءات مقدمة من مكتب ختطيط الربامج وامليزانية واحلسابات، شعبة احلسابات، األمم املتحدة، ني ) ٥٠(
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ويف حني أن هذا السيناريو األخري نادر، فإن اإلجراءات املتخذة مع ذلك جيب نقلها     . احتيالية
م مجيع املوظفني مما يفيد كرادع، ويالحظ املفتشان أن منظمة الفاو واألمانة العامـة              إىل عل 

ومن الناحية األخرى فإن    . لألمم املتحدة تشريان يف التعميمات اإلدارية إىل مثل هذه احلاالت         
 أدنـاه التـدابري     ٩ويوضح الشكل   . معظم املنظمات تتعامل مع املوظف مباشرة ويف سرية       

 .نب املنظماتاملتخذة من جا

  

  
وستؤدي التوصيات التالية إىل حتقيق وفورات مالية هامة يف التكاليف وضمان املراقبة   -٩٣

  .واالمتثال لإلجراءات املوضوعة

  ٧التوصية 

ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة أن يـدرجوا      
 التصديق الذايت على السفر على النحو املأذون بـه، فيمـا يتعلـق              إجراءات لقبول 

  .مبطالبات السفر اليت مل يطلب املسافر بشأهنا مبالغ إضافية
  
  
  
  
  

  لة تقدمي املطالبات يف منظمة يف حا٢٩التدابري اليت اختذهتا 
  *وقت متأخر أو تقدمي مطالبات سفر احتيالية
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عقوبات مالية  إبالغ املشرفني–لوم كتايب األجور/اقتطاعات من املرتبات الفصل بدون سابق إنذار **تدابري أخرى

  .تشمل اعتبار مطالبات السفر قد فات أواهنا إذا قُدمت يف وقت متأخر"التدابري األخرى"  **
  .اعتمدت بعض املنظمات تدابري متعددة  *

٩الشكل
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  ٨التوصية 

ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة تعزيز اإلجراءات،          
بات شديدة يف حالة تقدمي مطالبات      إن مل يكن ذلك قد مت بالفعل، وذلك بفرض عقو         

  .سفر احتيالية
  

  ٩التوصية 

تطلـب إىل الرؤسـاء     ملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن       يئات إدارة ا  ينبغي هل 
التنفيذيني تقدمي تقارير عن نفقات السفر على أساس الفترة املشمولة بالتقرير وعـن             

  .اخلطوات املتخذة لترشيد تكاليف السفر

  قضايا متنوعة تتعلق بالسفر   -بعاً سا  

   السفر املستدام-حتقيق احلياد املناخي     
ن للوكاالت والصناديق والربامج التابعـة      ويف االجتماع الذي عقده الرؤساء التنفيذي       -٩٤

 م، التزم الرؤساء التنفيذيون جبعـل منظمـاهت       ٢٠٠٧أكتوبر  /لألمم املتحدة يف تشرين األول    
يف مقارها ويف مراكز األمم املتحدة من أجل عمليـات           )٥١(اد املناخي تتحرك حنو حتقيق احلي   

ويشكل السفر أحد املصادر الرئيـسية النبعاثـات        . )٥٢( والسفر املرتبط هبا   ا التابعة هل  رافقامل
 يف  ٦٠-٥٠غازات االحتباس احلراري يف معظم منظمات األمم املتحدة ويشكل عادةً نسبة            

وهكـذا  . )٥٣( يف املائة من جمموع االنبعاثـات      ٩٠ت إىل   املائة، ولكنه يصل يف بعض احلاال     

__________ 

اجملموعة الكاملة من السياسات اليت تـستخدمها مؤسـسة مـن           "تعرِّف األمم املتحدة احلياد املناخي بأنه        )٥١(
املؤسسات عندما تضع تقديرات النبعاثات غازات االحتباس احلراري لديها، وتتخذ تدابري خلفـض هـذه               

ليت تبقى قائمـة، مـستهدفة       االنبعاثات ا  "حتييد"االنبعاثات، وتشتري وحدات تعويض الكربون من أجل        
، Strategy for a climate-neutral UN, EMG/AM.07/05/Rev.2"الوصول إىل أعلى املـستويات املمكنـة  

 ).استراتيجية لتحقيق احلياد املناخي لألمم املتحدة (١٠الفقرة 
)٥٢( Annex II – Statement of the CEB “Moving towards a climate-neutral United Nations, 

CEB/2007/2 .)ًاالنتقال حنو أمم متحدة حمايدة مناخيا.( 
)٥٣( “Moving Towards A Climate Neutral UN: the UN system’s footprint and efforts to reduce it” 

(UNEP, 2009), p.15 .قد ذُكر أن مجع البيانات املتعلقة بانبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عـن  و
ويتوخى أن تزيد املنظمات من مستوى التزامها وأن تتـيح هـذه   . عملية شديدة الوطأة السفر اجلوي كان    

البيانات على أساس مناسب من حيث التوقيت، على أال يتأخر ذلك من الناحية املثالية عن الربع األول من                  
 .العام التايل
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يشكل السفر جماالً هاماً من اجملاالت اليت ميكن أن تنظر فيها اإلدارة العليا عند الـسعي إىل                 
  .ختفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري إىل احلد األدىن

 التابعـة   ‘تصادشعبة التكنولوجيا والصناعة واالق   ‘، قامت   ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط   -٩٥
األمـم  ‘لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، باالشتراك مع أمانة فريق إدارة البيئة، بإنشاء مرفـق              

 هبدف دعم جهود األمم املتحدة واملنظمات األخرى الراميـة إىل حتقيـق             ‘املتحدة املستدامة 
 احلد من آثـار     ودعماً جلهود األمم املتحدة يف    . على وجه اإلمجال  احلياد املناخي واالستدامة    

يف األمم املتحدة    )٥٤( املناخ، أصدر هذا املرفق مشروع دليل بشأن السفر املستدام         لىالسفر ع 
، وأنشئ مكتب مساعدة بغية معاونـة املنظمـات علـى تنفيـذ             ٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول 

وقد أُبلغ املفتشان بالتعاون املقدم من فرادى أعـضاء شـبكة           . استراتيجيات السفر املستدام  
 يف معرض إعداد مشروع     ‘األمم املتحدة املستدامة  ‘سفر املشتركة بني الوكاالت إىل مرفق       ال

  .الدليل ويتوقعان تواصل هذا التعاون على أساس مستمر
 ملساعدة املنظمات علـى     ‘ةاألمم املتحدة املستدام  ‘ويرحب املفتشان مببادرة مرفق       -٩٦

يل الذي أعده املرفق والذي يقدم عدداً مـن         علماً مبشروع الدل  وحييطان  حتقيق احلياد املناخي    
ج املتعلقة بالسفر املستدام ويبني أن احلد من تأثري السفر على املناخ ميكـن أن               ُهاملراجع والنُّ 

مثالً القطار بدالً   (يتحقق ليس فقط بتحليل حجم السفر بل أيضاً باختيار وسيلة سفر خمتلفة             
  .تخدمة لترتيب ذلك، والتخطيط للسفر، والنظم املس)من الطائرة

  برامج السفريات املتكررةكتسبة يف إطار األميال امل    
 يف إطـار بـرامج      كتـسبة ليس لدى أغلبية املنظمات برامج الستعادة األميـال امل          -٩٧

ت املنظمات أن إجيـاد هـذه       لة التذاكر اليت تشتريها هي، وذكر     السفريات املتكررة يف حا   
 سيشكل استخداماً هائالً وشديد الوطـأة للمـوارد         الربامج من أجل استخدام هذه األميال     

وعلى الرغم من أن بعض شركات الطريان قد أنشأت برامج ميكن فيها لكل مـن               . اإلدارية
فإنه يف حالة الشركة ال ميكن حساب هذه األميال  )٥٥(الشركة واملسافر أن جيمعا هذه األميال

 املنظمات املـوظفني علـى أن       وتشجع بعض ). املتفاوض عليها (يف حالة أسعار الشركات     
يستخدموا طواعية األميال املستحقة هلم يف إطار برامج السفريات املتكررة خبصوص الـسفر             

  .الرمسي مستقبالً، ولكن ذلك نادراً ما حيدث
ويوافق املفتشان على أن إدارة األميال املكتسبة يف إطار برامج السفريات املتكـررة               -٩٨

ليه يف توزيع إما هو األساس الذي ينبغي االستناد (غري منصف هي أمر شديد الوطأة وكذلك 
بيد . إجراءات من أجل استعمال هذه األميال     /وعلى أنه سيتعني اعتماد سياسات    ) املكافآت؟

__________ 

ري فيه التقليل إىل أدىن حد مـن        السفر الذي جي  " السفر املستدام بأنه     ‘األمم املتحدة املستدامة  ‘ف مرفق   يعّر ) ٥٤(
 ".التأثري البيئي واالجتماعي واالقتصادي املرتبط به، دون التأثري سلباً على قدرة املنظمة على االضطالع بواليتها

 .بعض األمثلة على ذلك هي لوفتهانزا والسويسرية والقطرية للطريان )٥٥(
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أهنما يشريان إىل النهج االبتكاري الذي اعتمده مؤخراً مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات               
 هكذا، وجيوز يف إطاره للموظفني أن يعرضـوا         املشاريع من أجل استخدام األميال املكتسبة     

املتجمعة حلساهبم يف إطار برامج السفريات املتكـررة التابعـة        " األميال الشخصية "استخدام  
وإذا أسفر ذلك عن    . واجبات رمسية لشركات الطريان لغرض شراء تذكرة من أجل السفر ألداء          

 دوالراً من دوالرات الواليات     ٣٥٠بلغ  ع ت ـحتقيق وفورات ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاري      
 يف املائة من املبلـغ الفعلـي للوفـورات          ٥٠املتحدة على األقل، فإنه ترد إىل املوظف نسبة         

  .املتحققة للمكتب

  اآلفاق املستقبلية    
فالتذكرة اإللكترونيـة،   . سيتعني أن تؤخذ يف االعتبار أوجه التقدم يف صناعة السفر           -٩٩

 اآلونة األخرية، قد جعلت السفر أيسر فضالً عن أهنـا قـد خفـضت        اليت أُخذ هبا فقط يف    
كما أن تنفيذ مشاريع جتريبية من أجل إصدار تذاكر إلكترونيـة         . إصدار األوراق والتكاليف  

ومـن  . لقبول واالستخدام على نطاق واسـع بالصعود الطائرة سيحظى على األرجح  
 املستندية على السفر وخيفض بالتايل      املؤكد أن هذا التطور األخري سييسر تقدمي األدلة       

  .تكاليف معاجلة املطالبات
واملمارسة األخرية املتمثلة يف أخذ شركات الطريان برسوم فرعية، مقابل خـدمات              -١٠٠

م جماناً، ستتطلب أيضاً من املنظمات تعديل االستحقاقات والـسياسات          كانت من قبل تقدَّ   
ـ التكاليف اليت تكون مؤهلة افرين بأنواع واإلجراءات املتعلقة بالسفر وإبالغ املس   . رد قيمتـها ل

 على رسوم إضافية فيما يتعلق باألمتعة       - وإن كانت ال تقتصر      -وتشتمل أمثلة هذه الرسوم     
وتفضيالت املقاعد، واألولويـة يف صـعود الطـائرة، والوجبـات،           ) على أساس القطعة  (

  .وتسهيالت أخرى أثناء الرحلة
 إىل  ‘نظم ختطيط املـوارد املتبعـة يف املؤسـسات        ‘ع مستوى   وسيؤدي تنفيذ أو رف     -١٠١
 السفر ثريأما التأكيد على عدم تأ    . ترشيد مسارات تدفق العمل املرتبط بترتيبات السفر      /حتسني

على املناخ واعتماد استراتيجيات بشأن السفر املستدام فسيستلزمان أيضاً إجراء تعديل علـى   
وهـذا هـو الـسبب يف أن        . حلالية املتعلقة بالسفر  االستحقاقات والسياسات واإلجراءات ا   

األقسام ذات الصلة، ما فتئت تقوم بتحديث أدلة الـسفر          /املنظمات، بالتشاور مع اإلدارات   
منظمات معينة  الذي تتبعه   ويثين املفتشان على النهج اإلبداعي      . اخلاصة هبا على أساس منتظم    

 والصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة،        ،ةيف هذا الصدد، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذري       
  .ومكتب األمم املتحدة خلدمة املشاريع، واحتاد الربيد العاملي، وبرنامج األغذية العاملي
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  املرفقات

  املرفق األول

  ٢٠٠٩قائمة بأعضاء شبكة السفر املشتركة بني الوكاالت يف عام     
  أوروبامنظمة األمن والتعاون يف   -٢٧  مصرف التنمية اآلسيوي  -١
  الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا  -٢٨  أمانة الكومنولث  -٢
  اإليدز /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية  -٢٩  جملس أوروبا  -٣
  مكتب األمم املتحدة يف بون  -٣٠  منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  -٤
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر   -٣١  األورويب لإلنشاء والتعمرياملصرف   -٥
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -٣٢  )الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة   -٦
  شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد/برنامج األمم املتحدة للبيئة  -٣٣  التحالف العاملي للقاحات والتحصني  -٧
  )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   -٣٤  مصرف البيانات للبلدان األمريكية  -٨
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  -٣٥  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -٩

  اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ  -٣٦  منظمة الطريان املدين الدولية  -١٠
  صندوق األمم املتحدة للسكان  -٣٧  ملركز الدويل للحساب اإللكتروينا  -١١
  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  -٣٨  املركز الدويل للفيزياء النظرية  -١٢
  مقر األمم املتحدة   -٣٩  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  -١٣
  )اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   -٤٠  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  -١٤
  جلنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة  -٤١  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -١٥
١٦-  
١٧-  

  منظمة العمل الدولية
  صندوق النقد الدويل

مكتـب األمـم    /مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       -٤٢
  تحدة يف فييناامل

  مكتب األمم املتحدة يف جنيف  -٤٣  املنظمة البحرية الدولية  -١٨
  مكتب األمم املتحدة يف نريويب  -٤٤  )اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية   -١٩
  متطوعو األمم املتحدة  -٤٥  املنظمة الدولية للهجرة  -٢٠
  عامليةمنظمة التجارة ال  -٤٦  احتاد الربيد العاملي  -٢١
  احتاد الربيد العاملي  -٤٧  مركز التجارة الدولية  -٢٢
  برنامج األغذية العاملي  -٤٨  االحتاد الدويل لالتصاالت  -٢٣
  منظمة الصحة العاملية  -٤٩  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  -٢٤
مفوضية األمم املتحدة األمم املتحدة الـسامية         -٢٥

  حلقوق اإلنسان
٥٠-  
٥١-  

  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  البنك الدويل  -٥٢ منظمة حظر األسلحة الكيميائية  -٢٦
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  املرفقات
  املرفق الثاين    

  )JIU/REP/2010/2(  املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املشتركةا أن تتخذهنبغي ييت الاتإلجراءاستعراض عام ل

  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

التأثري املتوخى
األمم املتحدة 
* 

األونكتاد
 

مكتب األمم املتحدة املعين    
باملخدرات واجلرمية

 
برنامج األمـم املتحـدة     

للبيئة
 

برنــامج موئــل األمــم 
املتحدة

 
مفوضية األمم املتحـدة    

لشؤون 
الالجئني

 

األونروا
 

برنامج األمـم املتحـدة     
اإلمنائي

 

صندوق األمم املتحـدة    
للسكان

اليونيسيف 
 

برنامج األغذية العاملي
 

مكتب األمـم املتحـدة     
خلدمات املشاريع

منظمة العمل الدولية 
 

منظمة األمـم املتحـدة     
لألغذية والزراعة

 

اليونسكو
 

منظمة الطـريان املـدين     
الدولية 

 

منظمة الصحة العا
ملية

االحتاد الربيدي العاملي 
 

االحتاد الدويل لالتصاالت 
املنظمة العاملية لألرصـاد     

اجلوية
  

املنظمة البحرية الدولية
 

املنظمة العاملية للملكيـة    
الفكرية 

 

منظمة األمـم املتحـدة     
للتنمية الصناعية

 

منظمة السياحة العاملية 
لذالوكالة الدولية للطاقـة     

 

التقرير                          راءالختاذ إج
 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  لعلمل
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ر ب ١التوصية 

    ر  ر ر  ر    ر       ر     ر ز ٢التوصية 

 ر ر  ر  ر ر ر ر  ر  ر ر ر ر  ر ر  ر ر ر  ر و ٣التوصية 

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ز ٤التوصية 

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر د ٥التوصية 

 ر ر   ر   ر  ر ر   ر   ر  ر  ر ر    ج ٦التوصية 

 ر ر ر ر ر ر ر ر  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ر و ٧التوصية 

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر د ٨التوصية 

 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ش د  ٩التوصية 

  .حتتاج إىل قرار من اجلهاز التشريعيتوصية   )ش(    :الشرح
  .الرئيس التنفيذيحتتاج إىل إجراء من توصية   )ر(

  .توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من هذه املنظمة      
  . أخرىتأثريات )س(تعزيز الكفاءة؛ ) ز(وفورات مالية هامة؛ حتقيق  )و( تعزيز الفعالية؛ )ه(عزيز املراقبة واالمتثال؛  ت)د( التنسيق والتعاون؛ تعزيز )ج( نشر أفضل املمارسات؛ )ب( املساءلة؛ تعزيز )أ: (التأثري املقصود

ومفوضية األمم املتحدة  املوئل، -ة، واألمم املتحدة  األونكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئغري ST/SGB/2002/11يف الوثيقة املدرجة تشمل مجيع الكيانات   ∗  
 .وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىنالسامية لشؤون الالجئني، و
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  الدورة اخلامسة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت١٣٧ و ١٣١البندان 

  ٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
        وحدة التفتيش املشتركة

  استعراض ترتيبات السفر يف منظومة األمم املتحدة    
    

  مذكرة من األمني العام    
  

إىل أعــضاء اجلمعيـة العامــة تعليقاتـه وتعليقــات جملــس   يتـشرف األمــني العـام بــأن حييـل      
ــيش          ــر وحــدة التفت ــى تقري ــسيق عل ــين بالتن ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم الرؤســاء التنفي

  ).JIU/REP/2010/2(“ استعراض ترتيبات السفر يف منظومة األمم املتحدة”املشتركة املعنون 
  

  موجز  
استعراض ترتيبـات الـسفر يف منظومـة        ” املعنون   يتناول تقرير وحدة التفتيش املشتركة      

ــم املتحــدة  ــاالت التابعــة     ) JIU/REP/2010/2(“ األم ــسفر يف الوك ــة إدارة خــدمات ال بالدراس
ــذها لتحــــسني         ــن للوكــــاالت أن تتخــ ــرح إجــــراءات ميكــ ــم املتحــــدة ويقتــ ــة األمــ ملنظومــ

  .وفعاليتها كفاءهتا

 
  

  *  A/65/150.  
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تحـدة بـشأن التوصـيات الـواردة        ويعرض هذا التقرير آراء مؤسسات منظومة األمـم امل          
وقـد مت توحيـد آراء املنظومـة علـى أسـاس املعلومـات الـيت            . يف تقرير وحدة التفتـيش املـشتركة      

ــها املؤســسات األعــضاء يف جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين      قدمت
يات الــواردة فيــه ورحبــت وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة بــالتقرير وقبلــت التوصــ. بالتنـسيق 

ويف حني اقترحت الوكاالت أنه كـان مـن املمكـن حتـسني بعـض التوصـيات مـن                   . بصفة عامة 
خالل إجراء حتليل مايل أكثر تعمقا، فإهنا أعربت عـن تقـديرها التـساع نطـاق التقريـر، الـذي         
يتــضمن جمــاالت متنوعــة تــشمل، يف مجلــة أمــور، املــشاركة يف شــبكات الــسفر املــشتركة بــني  

املتعلقـة بالـسفر، واسـتعادة     الت، وتوسيع نطاق منـاذج نظـم ختطـيط املـوارد يف املؤسـسة         الوكا
  .مطالبات السفر املزورة
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  مقدمة  -أوال   
اسـتعراض ترتيبـات الـسفر يف منظومـة         ”يتناول تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون         - ١

ســـات املعمـــول هبـــا يف   بالدراســـة الـــسياسات واملمار ) JIU/REP/2010/2(“ األمـــم املتحـــدة 
. مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة بغيـة حتـسني اخلـدمات وختفـيض التكـاليف املتعلقـة بالـسفر                   

ويـــستطلع التقريـــر، يف مجلـــة أمـــور، دور مـــديري شـــبكة الـــسفر املـــشتركة بـــني الوكـــاالت    
  .واستخدام نظام ختطيط املوارد يف املؤسسة يف إدارة ترتيبات السفر وجتهيز مطالبات السفر

  
  تعليقات عامة  -ثانيا   

أثىن أعضاء جملس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق علـى                   - ٢
قيامهـا بإصـدار تقريـر واضـح وشـامل وبّنـاء عـن ممارسـات مكاتـب                  لوحدة التفتيش املـشتركة     

ابع عملــي واعتــربت الوكــاالت أن النتــائج ذات طــ. الــسفر يف منظومــة األمــم املتحــدة بأســرها
  .وتستحق املزيد من الدراسة

وأشارت الوكـاالت إىل أن بعـض التوصـيات ميكـن حتـسينها مـن خـالل إجـراء حتليـل                       - ٣
مايل أكثر تعمقا ودعما، من شأنه أن يتيح زيادة فهم األسـاس الـذي تقـوم عليـه أي حتـسينات            

الـة فيمـا يتعلـق    ومثل هذا على وجـه اخلـصوص احل  . مقترحة يف الكفاءة أو وفورات يف التكلفة    
بنموذجي املنظمة الدولية للـهجرة وصـندوق النقـد الـدويل فيمـا يتعلـق بـشراء خـدمات الـسفر                    

وسـيكون مـن املفيـد فهـم حجـم عمليـات الـسفر الالزمـة لتحقيـق                  ). ٥٠-٤٣انظر الفقرات   (
ــاذج     ــاع تلــك النم ــد مــن اتب ــائج تــستند إىل نتــائج      . فوائ والحظــت الوكــاالت أن بعــض النت

 تابعة لألمـم املتحـدة ال تتطـابق ترتيبـات الـسفر اخلاصـة هبـا مـع تلـك الـواردة يف                        منظمات غري 
النظــامني األساســي واإلداري ملــوظفي األمــم املتحــدة؛ وكــان ينبغــي توضــيح ذلــك يف التقريــر   

  .حيثما ينطبق األمر
  

  تعليقات حمددة على التوصيات  -ثالثا   
  ١التوصية     

منظومـة األمـم املتحـدة أن يـدعموا األنـشطة           ينبغي للرؤساء التنفيـذيني ملؤسـسات         
اليت تقوم هبا شبكة السفر املشتركة بني الوكاالت عن طريـق احلـضور واملـشاركة النـشطة           
مــن جانــب مــديري شــؤون الــسفر هبــا يف اجتماعاهتــا الــسنوية وأن يــشجعوا علــى اعتمــاد  

  .النظام األساسي للشبكة الذي ينص على غاياهتا وأهدافها وإجراءاهتا
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أشار كثري من أعضاء جملس الرؤسـاء التنفيـذيني إىل أهنـم يـشاركون بنـشاط يف شـبكة            - ٤
وأحـاطوا علمـا بغايـات      . السفر املـشتركة بـني الوكـاالت وأهنـم بالتـايل يؤيـدون هـذه التوصـية                

 للمعلومـات   اوأهداف الفريق املشترك بني الوكاالت وأعربوا عـن ترحيبـهم بـه بوصـفه مـصدر               
  .وضع معايري مرجعية ألفضل املمارسات وتبادهلااليت تتيح إمكانية 

  
  ٢التوصية     

ينبغــي للرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات األعــضاء يف جمموعــة املنظمــات الدوليــة يف    
جنيــف أن ينظــروا يف إنــشاء ومتويــل وظيفــتني مــن أجــل الفــريقني العــاملني التــابعني لتلــك   

الطـريان وخبـدمات وكـاالت الـسفر        املنظمات واملعنيني باملفاوضات املشتركة مع شركات       
وجتهيــز تأشــريات الــدخول وذلــك عــن طريــق حتقيــق وفــورات يف شــكل التكلفــة املتجنبــة  

  .املقدرة من أجل حتسني جودة اخلدمات وكفاءهتا
الحظ أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني أن هذه التوصـية مل هتـم سـوى املنظمـات الـيت                    - ٥

ظمـات الـيت توجـد مقارهـا يف تلـك املدينـة عـن دعمهـا                 وأعربـت املن  . توجد مقارها يف جنيـف    
والحظـت  . لفكرة استطالع إنشاء آلية مشتركة ميكن أن تؤدي إىل حتسني اخلدمات والكفاءة           

تلك املنظمات وجود حاجة إىل مواصـلة استقـصاء آليـة التمويـل الالزمـة لـدعم هـذا النمـوذج                     
  ).٢٥الفقرة (دة يف التقرير اآللية املقترحة احملد“ نزاهة/حياد”) وفوائد(ومفهوم 

  
  ٣التوصية     

ينبغي للرؤساء التنفيـذيني ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة التأكـد مـن اسـتغالل                    
مجيع اخليارات املتاحة، إن مل يكن قد مت القيـام بـذلك فعـال، لتنقـيح ورفـع مـستوى بـرامج         

  .‘نظم ختطيط املوارد املتبعة يف املؤسسات’السفر املستخدمة يف إطار 
وافقت الوكاالت على هذه التوصـية، وأفـاد كـثري منـها بـأن األنـشطة الـيت هتـدف إىل                     - ٦

حتسني وظيفة السفر يف نظمها لتخطيط املوارد يف املؤسسة إمـا جاريـة بالفعـل أو يعتـزم القيـام                    
وأشارت إىل أن التحسن يف التخطيط للسفر الذي حتقق من خالل هذه الـنظم ميثـل أيـضا                  . هبا

  . أهداف مبادراهتا خلفض التكلفة والتخضريهدفا من
  

  ٤التوصية     
ينبغـــي للرؤســـاء التنفيـــذيني ملؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة ضـــمان حتـــديث    

وإتاحتــها ) مبـا يف ذلــك االسـتحقاقات واإلجــراءات  (املعلومـات املتعلقــة بـسياسات الــسفر   
  .للموظفني بسهولة
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 وذكر معظمها أن اجلهود الراميـة إىل نـشر          أيدت املؤسسات هذه التوصية تأييدا قويا،       - ٧
وأشارت الوكاالت إىل أهنا، من خالل إنـشاء وتعهـد   . املعلومات املتعلقة بالسفر جارية بالفعل 

مواقع شبكية على الشبكة الداخلية، تستطيع تعميم املعلومات املتعلقة بتحـديث االسـتحقاقات    
أنه قام بتنظيم دورات تدريبيـة للقـائمني        وذكر بعضها أيضا    . والسياسات واإلجراءات اإلدارية  
  .بترتيبات السفر وكبار املديرين

  
  ٥التوصية     

ــذيون ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة إدراج        ينبغــي أن يــضمن الرؤســاء التنفي
أحكام يف اإلجراءات املتعلقـة بترتيبـات الـسفر املتعلقـة بـاملوظفني تبـّين، مبـا يـستتبع حتّمـل                     

ف قد قام بالتدريب األمني املطلوب وطلب املوافقات األمنيـة املطلوبـة          املسؤولية، أن املوظ  
وحصل على املوافقة الطبية على السفر عندما تكـون منطبقـة، وطلـب تأشـريات الـدخول                 
ــه جــواز مــرور صــاحل صــادر عــن األمــم املتحــدة، إن مل تكــن هــذه       ــة، ويكــون لدي املطلوب

  .املتطلبات قد استوفيت
رؤسـاء التنفيـذيني هـذه التوصـية بـصفة عامـة، وإن كـان كـثريون              يؤيد أعضاء جملس ال     - ٨

منهم أشاروا إىل أنه قد يلزم بعض الوقت إلدماج عمليات التحقـق املتعلقـة باملتطلبـات األمنيـة                  
وسـينجم هـذا التـأخري بالدرجــة    . والطبيـة وغريهـا مـن متطلبـات الـسفر يف اإلجــراءات القائمـة      

عمليات يف نظـم ختطـيط املـوارد يف املؤسـسة، وهـو نـشاط               األوىل من احلاجة إىل إدماج تلك ال      
  .يتطلب التأين يف التخطيط والتدقيق يف االختبار

  
  ٦التوصية     

ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة          
اوض األخــرى الــيت تتخــذ إحــدى املــدن كنقطــة انطــالق للــسفر بالتوصــل إىل اتفــاق بالتفــ 

بــصورة مــشتركة مــن أجــل احلــصول علــى أســعار ســفر تفــضيلية، إن مل يكونــوا قــد قــاموا  
  .فعال بذلك

أيــدت الوكــاالت هــذه التوصــية بــصفة عامــة، وذكــر كــثري منــها أن املمارســة شــائعة     - ٩
ــا      ــدا، وروم ــال، كن ــورك، ومونتري ــصفة خاصــة يف نيوي ــع، وب ــدت . بالفعــل يف بعــض املواق وأب

 مواقــع أخــرى اسـتعدادها للمــشاركة يف مفاوضــات مــشتركة، بــشرط  الوكـاالت املوجــودة يف 
  .يكون من املمكن أن تؤدي تلك االتفاقات إىل مزايا حمسوسة أن
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  ٧التوصية     
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمـم املتحـدة أن يـدرجوا إجـراءات                

ا يتعلق مبطالبات السفر اليت     لقبول التصديق الذايت على السفر على النحو املأذون به، فيم         
  .يطلب املسافر بشأهنا مبالغ إضافية مل

وافق أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني بصفة عامة علـى التوصـية الـيت تـدعو إىل إدراج                - ١٠
إجراءات التصديق الذايت يف إطار جتهيز مطالبات السفر عموما، وأيـدوها؛ وأدرج كـثري منـهم           

أن بعــض الوكــاالت، وخباصــة الوكــاالت األصــغر حجمــا الــيت   إال . بالفعــل تلــك املمارســات
تكون احتياجات السفر فيها متواضعة نسبيا، أشـار إىل أن العائـد املـايل قـد ال يغطـي النفقـات                     

  .املرتبطة بتنفيذ التوصية
  

  ٨التوصية     
 ينبغــي للرؤســاء التنفيــذيني ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة تعزيــز اإلجــراءات،   

لــك قــد مت بالفعــل، وذلــك بفــرض عقوبــات شــديدة يف حالــة تقــدمي مطالبــات مل يكـن ذ  إن
  .احتيالية سفر
وافقــت الوكــاالت علــى هــذه التوصــية وأبلغــت بأهنــا نفــذّت جمموعــة مــن اإلجــراءات   - ١١

وباإلضــافة إىل ذلــك، واتــساقا مــع التوصــية، أصــدرت   . الســتعادة نفقــات الــسفر غــري املــربرة 
سـتخدمت الـشبكات الداخليـة لزيـادة الـوعي بـشأن املمارسـات              الوكاالت تعميمات إدارية وا   

  .املؤسسية املتصلة باالحتيال، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالسفر
  

  ٩التوصية     
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تطلـب إىل الرؤسـاء               

شمولة بــالتقرير وعــن التنفيــذيني تقــدمي تقــارير عــن نفقــات الــسفر علــى أســاس الفتــرة املــ  
  .اخلطوات املتخذة لترشيد تكاليف السفر

يف حــني قبلــت الوكــاالت بــصفة عامــة االلتــزام بتقــدمي تقــارير عــن نفقــات الــسفر إىل    - ١٢
هيئــات اإلدارة، فإهنــا أشــارت إىل أمهيــة القيــام أوال بإنــشاء معــايري مرجعيــة واضــحة وموحــدة  

يـة صـنع القـرار، وال سـيما بـالنظر إىل أن عمليـة       ميكن أن تسترشد هبـا الـدول األعـضاء يف عمل     
السفر تنطوي على متغريات كثرية قد تتغري مبضي الزمن، مثـل أسـعار الـسفر وعـدد الـرحالت                 

وميكــن أن تــؤدي هــذه التغــيريات إىل جعــل املقارنــات مــن ســنة إىل أخــرى  . وجهــات املقــصد
 اسـتعراض منعـزل لنفقـات    وباإلضافة إىل ذلـك، أشـارت الوكـاالت إىل أن إجـراء       . صعبة جدا 
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مل يكـن متـصال باألنـشطة املؤديـة إىل الـسفر، مبـا يـوفر سـياقا                   السفر سيكون حمدود القيمـة مـا      
وأشار بعض الوكاالت إىل أن اإلبالغ عن السفر علـى حنـو أمشـل قـد يتطلـب                  . ألي استعراض 

ا، أشــارت وأخــري. املعتزمــة لــنظم ختطــيط املــوارد يف املؤســسة     تعزيــز التطبيقــات القائمــة أو  
الوكاالت إىل أنه ال يلزم اإلبالغ عن مجيـع نفقـات الـسفر إىل هيئـة اإلدارة، وذكـرت كمثـال                     
على ذلك السفر الذي يتم بتكليف من جهة ماحنة والـيت ُتحّمـل تكلفتـه بـصورة مباشـرة علـى                   

  .املشاريع اليت متوهلا اجلهة املاحنة
  


