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250913    250913    13-48090 (A) 
*1348090* 

                         الدورة الثامنة والستون 
   *                      من جدول األعمال املؤقت   ١٤٢      البند 

                            وحدة التفتيش املشتركة
                                     ً              اللجوء إىل دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع بدالً من االستحقاقات   

    
                     مذكرة من األمني العام   

 
       إضافة    

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

     “                                    ً                                       اللجـــوء إىل دفـــع املبلـــغ اإلمجـــايل املقطـــوع بـــدالً مـــن االســـتحقاقات  ”                      املـــشتركة، املعنـــون 
    ).A/68/373      انظر  (
    

  موجز  
            يل املقطـوع                                 اللجوء إىل دفع املبلغ اإلمجـا      ”                                       تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون            يقدم    

  ع                                                       تقييمـا السـتخدام خيـار املبلـغ اإلمجـايل املقطـو             ) A/68/373         انظـر      ( “   ً                    بدالً مـن االسـتحقاقات    
      املبلغ               املتعلقـة بـ                                                   ويستكشف قيمة مواءمة الـسياسات واملمارسـات                                خبصوص استحقاقات خمتارة    

   .                                        اإلمجايل املقطوع على نطاق منظومة األمم املتحدة

 
  

  *    A/68/150.   

http://undocs.org/ar/A/68/373�
http://undocs.org/ar/A/68/373�
http://undocs.org/ar/A/68/150�
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                                                                                   وتعكس هذه املذكرة آراء مؤسسات منظومة األمم املتحدة بشأن التوصـيات املقدمـة               
                  تـــها املنظمـــات                     املـــدخالت الـــيت قدم                                                 وقـــد مت جتميـــع آراء املنظومـــة باالســـتناد إىل  .             يف التقريـــر

                                                                                                      األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق، الـيت رحبـت                    
   .          استنتاجاته               بالتقرير وأيدت 

    
       مقدمة  -    أوال   

                                      اللجـوء إىل دفـع املبلـغ اإلمجـايل          ”           املعنون     ها     تقرير   يف     ،                         وحدة التفتيش املشتركة       نظرت  -   ١
        احملتمــل                                 التطبيــق احلــايل واملــستقبلي   ، يف )A/68/373        انظــر  (  “                    مــن االســتحقاقات          ً     املقطــوع بــدالً

                   حيقـق وفـورات يف                         حتديد ما إذا كان           بغية                    استحقاقات خمتارة            خبصوص                         خليار دفع مبلغ مقطوع   
ّ                   ً                      ال حيّمـل فيـه املنظمـة آثـاراً ماليـة                                                                            النفقات العامة ويتيح للموظفني مرونة أكرب يف الوقـت الـذي                

                                                                                          وحبثت الوحدة كذلك مـا إذا كانـت هنـاك حاجـة إىل تنـسيق اإلجـراءات القائمـة                     .         ذات شأن 
                                                                                                        املتعلقة بدفع املبلغ اإلمجايل املقطـوع ووضـع معـايري وقواعـد إجرائيـة مقبولـة ومتـسقة حلـساب                    

                          تلـف مؤسـسات منظومـة       خم                                                                هذا املبلغ، وخاصة لضمان حتقيق اإلنصاف للموظفني العـاملني يف           
   .        ً                              ، وخصوصاً الذين خيدمون يف مركز العمل نفسه           األمم املتحدة

  
              تعليقات عامة  -      ثانيا   

   ه            واســتنتاجات                  الــوارد فيــه       تحليــل    وبال        التقرير    بــ                                 وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة        ترحــب   -   ٢
        خيـار          تطبيـق          علـى                                                                    نقاط القوة والتحـديات والفـرص املتاحـة إلدخـال حتـسينات                   بشأن            الرئيسية  

   أن       علــى         وكـاالت           وافــق ال  وت  .                     اســتحقاقات املـوظفني       علـى              يف املــستقبل                           املبلـغ اإلمجــايل املقطـوع  
              علـى نطـاق                                  بإنـصاف ويف مجيـع احلـاالت            بـق         ُ    إذا طُ                         املبلغ اإلمجايل املقطوع                   استخدام مدفوعات 

                                                                   قلل من العبء اإلداري لتجهيز طلبات السفر ويـؤدي إىل وفـورات كـبرية      ي                 نظومة، ميكن أن      امل
   .          ات املنظمات ي     ميزان  يف 
                                                        أن حتليل استخدام مدفوعات املبلغ اإلمجـايل املقطـوع يف                    كذلك إىل          وكاالت    ال      وتشري    -   ٣

    أن   و       مالئمـة                       تـستند إىل مؤشـرات                           ن تلـك املـدفوعات                  ، طاملـا أ    ا             كـون مفيـد    ي                    جماالت أخـرى قـد      
                بـدال مـن                 قتـرح أنـه    ت       فهـي      ،           وبالتـايل   .                                  النظام املوحـد لألمـم املتحـدة                 على نطاق                   املنهجية منسقة   

      علــى            املختــارة،     االت                           يف عــدد قليــل مــن اجملــ                        املبلــغ اإلمجــايل املقطــوع          اســتخدام         تنقــيح    و       دراســة
                              تنـاول هـذه املـسألة بـشكل                                          وحدة التفتيش املـشتركة النظـر يف                قد تود                   يف التقرير،                 النحو الوارد 

     نـة   جل                بـدأ مـؤخرا يف      ذي                   ة التعويـضات الـ                 الـشامل جملموعـ           سـتعراض    اال                         ، ورمبا بـالتزامن مـع       مشل أ
   . ه      جزء من ك                      مة املدنية الدولية، أو    اخلد

http://undocs.org/ar/A/68/373�
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                           تعليقات حمددة على التوصيات  -      ثالثا   
   ١        التوصية     

                                               هيئات اإلدارة للمنظمات التابعة ملنظومة األمم       /                                  ينبغي أن تطلب اهليئات التشريعية      
                                                                               املتحدة إىل رؤسائها التنفيذيني إعداد تقرير عن استخدام خيار دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع 

                                                                                       ف السفر يف إجازة الوطن يتضمن، يف مجلة أمـور، مقارنـة تكـاليف دفـع املبلـغ                             بشأن تكالي 
                            ني العــاملني يف املقــر وذلــك                                                                اإلمجــايل املقطــوع بتكــاليف تنظــيم الــسفر للمــوظفني املــستحق  

                                                   هيئة اإلدارة، لدى اختتام النظر يف التقرير، أن تبت     /                         وينبغي للهيئة التشريعية    .     سنتني      لفترة
   .                        ُ          ً            كان ينبغي اختاذ أي إجراء ُيعترب مالئماً يف هذا الشأن           فيما إذا     ٢٠١٥      يف عام

                          أن هذا املفهـوم يقتـضي          الحظ    وت   ،   ١                سد يف التوصية      اجمل      فهوم    امل              نظمات عموما           تؤيد امل   -   ٤
                  أنـه موجـه إىل                                    خيـار دفـع مبلـغ مقطـوع و                 إتاحـة            كـاليف    ت                              إجـراء حتليـل مقـارن ل                    من الوكـاالت  

       فهــم ت   ا               وكــاالت إىل أهنـ          وتـشري ال   .         لــشواغل      مـن ا                                                      اهليئـات التــشريعية، ولكنـها تــثري أيـضا العديــد    
                        النـوع يـستتبع تكبـد                             أيضا أن أي حتليل من هـذا       تالحظ         ولكنها              ذا التحليل،    هل   ي     املنطق       األساس  
      قـدر                             قـدرات الـدعم اإلداري ب            فيـه                        يف وقـت خفـضت         ها                             قد يكون من الـصعب حتديـد              تكاليف
                            لبيانـات ذات الـصلة علـى          مـن ا                      مجعـت قـدرا هامـا              قـد                              وحـدة التفتـيش املـشتركة             مبا أن    و  .    كبري

                         قطـوع مـن شـأنه أن                اإلمجايل امل      بلغ             املتعلق بامل       قرار    ال            نظرا لكون                               نطاق منظومة األمم املتحدة، و    
                   وحـدة النظـر يف                                  تقتـرح الوكـاالت علـى ال                                                    مجيـع مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة،                على       ؤثر   ي

        دراســة   ال     تند       أن تــس          الوكــاالت        قتــرح    ، ت               وكخيــار بــديل  .          تقريرهــا         كتتمــة ل                        إجــراء هــذا التحليــل 
             املـدينتني                         تـستتبع اسـتخدام     ا        إحـصائي          اهلامـة               البيانـات         مـن            عينة     إىل   ا     حتليله              املوصى هبا يف           قارنة    امل

        إجـراء                عوضـا عـن      ،                             منظومـة األمـم املتحـدة                                                              اللتني تتم بينهما أكثر عمليات الـسفر علـى نطـاق          
   .         دراسة أمشل

                        مــن املبــالغ اإلمجاليــة                                   وكــاالت إىل أن حتليــل نــوع واحــد   ال   شري      تــ                    وباإلضــافة إىل ذلــك،  -   ٥
               فإهنـا ترتئـي                                                              من حيث التكلفة، وكما لوحظ يف التعليقـات العامـة،           ال       ون فعا   يك          قد ال           املقطوعة

      كـون   ي                                                                واسـعة مـن مـدفوعات املبـالغ اإلمجاليـة املقطوعـة قـد                 ال          مجموعـة     لل     أوىف      حتليل             أن إجراء   
ــد ــة  ا        مفيــ ــا لك                ، خاصــ ــا استعراضــ ــري حاليــ ــة ُتجــ ــة الدوليــ ــة املدنيــ ــة اخلدمــ ــل                             ُ                                                       وأن جلنــ          امــ
   .  ات       التعويض      جمموعة

  
   ٢        التوصية     

ــام، إن                                                                                                   ينبغــي للرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة القي
                                       ً                                             يكونوا قد فعلوا ذلك، بضمان االمتثال متاماً ملعدالت بدل اإلقامـة اليـومي الـيت حـددهتا         مل
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ــة ذ        ــع النــسبة املئوي ــا يف ذلــك دف ــة الدوليــة، مب ــة اخلدمــة املدني                        ات الــصلة بالوجبــات                                                                                 جلن
   .                                والنفقات النثرية عند توفري اإلقامة

                          املساواة يف املعاملـة           ضمان      ضرورة    إىل        وتشري     ،         وتؤيدها   ٢         التوصية   ب       وكاالت          ترحب ال   -   ٦
       الحـظ   وت  .       ملكـان           إىل نفـس ا                     عنـدما يـسافرون                                                   مـوظفي النظـام املوحـد لألمـم املتحـدة                      بني مجيـع    

                                             تعـديالت أو حتـسينات علـى الـنظم اآلليـة                 إدخـال         تطلـب    ي                                      عدة وكاالت أن تطبيق التوصية قـد        
          لتكـاليف   ل         تحليـل          لـة ب     وكا                       الـذي تتخـذه كـل                النهائي          القرار        يسترشد                                القائمة، وبالتايل ينبغي أن     

       .     فوائد   وال
  

   ٣        التوصية     
                                                       هيئـات اإلدارة إىل رؤسـائها التنفيـذيني القيـام،           /                                  ينبغي أن تطلب اهليئات التشريعية      
ــد، بتع        إن مل ــك بعــ ــوا ذلــ ــد فعلــ ــن قــ ــايف                                                    يكــ ــومي اإلضــ ــة اليــ ــدل اإلقامــ ــع بــ ــق دفــ                                                              ليــ

   .                                                للمسؤولني الذين يسافرون على حساب ميزانيات املنظمات  )          يف املائة  ٤٠     أو   ١٥ (
        وتؤيـد     ،                        اهليئـات التـشريعية      إىل       موجهة     ٣                                          شري وكاالت األمم املتحدة إىل أن التوصية         ت  -   ٧

                            بدل إقامة يـومي إضـايف،                             مت بالفعل تعليق دفع            بأنه                  بعض الوكاالت      وتقر  .       قترحها ت              التدابري اليت   
      ألمـم                       األمانـة العامـة ل                                  وكـاالت أخـرى، وال سـيما                 وهنـاك     .        توصـية   ال      يف                              على النحو املـشار إليـه     

                         ، علـى الوضـع الـراهن       ٢٥٤ /  ٦٧                       قرار اجلمعية العامة                                      ، أبقت، عمال باجلزء السادس من             املتحدة
   .                          اللجان التابعة لألمم املتحدة     خمتلف  و                       اهليئات الفرعية واجملالس   أو  /   و    يئات  اهل              بالنسبة ألعضاء 

  
   ٤        التوصية     

                                                                                            ينبغي قيام األمني العام، بوصفه رئـيس جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق                   
                                                                                        وعن طريق آليات الشؤون املالية وامليزانية التابعة هلذا اجمللس وكذلك عن طريق شـبكات            

ــوارد البـــش ــذ                     املـ ــة تنفيـ ــدة حلـــساب تكلفـ ــة موحَّـ ــاد منهجيـ ــة للمجلـــس، باعتمـ                                       َّ                                               رية التابعـ
                                                                                                        االستحقاقات املتعلقـة بالـسفر يف احلـاالت الـيت خيتـار فيهـا املوظـف املعـين أن يـستفيد هـو                       

   .     ً                                                      شخصياً أو أحد أفراد أسرته املستحقني من خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع
                    املبـالغ اإلمجاليـة                                     معاجلـة التفـاوت يف دفـع                  احلاجة إىل      تربز      و  ٤                وكاالت التوصية     ال      تؤيد  -   ٨

                      يراعــي بــشكل عــادل                        صعوبات تنفيــذ معيــار    بــ                   ، إال أهنــا تعتــرف                       علــى نطــاق املنظومــة           املقطوعــة
        العمـل         راكـز       يف م       خيـدمون   ن  و      موظفـ                         الوكـاالت الـيت هلـا                                         مجيـع الوكـاالت، وال سـيما               تطلبات م

                                املبـالغ اإلمجاليـة املقطوعـة            أن     إىل                  تـشري الوكـاالت                                     من أجـل زيـادة املواءمـة،         و  .                الشاقة والصعبة 
   ،                  مركـز العمـل                       اليت توجد يف نفـس                  األمم املتحدة          ؤسسات       كل م                    تتشارك يف حتديدها               ينبغي أن   

   .                          استعراضها على أساس منتظم      أن جيري و

http://undocs.org/ar/A/RES/67/254�


A/68/373/Add.1  
 

13-48090 5/5 
 

   ٥        التوصية     
                                                                                         ينبغــي للرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة أن يعتمــدوا   

                                                                                  لتغطيـة مجيـع املـصروفات املتـصلة بالـسفر عنـد قيـام املوظـف وأفـراد                     ً       ً       ً     مبلغاً إمجالياً مقطوعـاً   
ــوطن      ــازة زيـــارة الـ ــسفر يف إجـ ــستحقني بالـ ــرته املـ ــة تـــذاكر                                                                   أسـ ــشتري املنظمـ ــدما تـ                                         عنـ

   .    اجلوي      السفر
                               تـصحيح أوجـه القـصور يف هنـج          هـو                    هـذه التوصـية               الغـرض مـن               وكـاالت أن            تالحظ ال   -   ٩

            الترتيبـات     ِّ    يبـسِّط            ميكـن أن           تنفيـذها     أن                يارة الـوطن، و                                        املبلغ اإلمجايل املقطوع للسفر يف إجازة ز     
              هـي عنـصر          عمومـا           التكلفـة             مـن حيـث            فعاليـة          بـأن ال                        املنظمات، يف حني تعترف      ولكن  .        القائمة

       تكبـد                                ال يترتـب عليهـا مجيعهـا                 الـسفر             عمليـات                      الحـظ أيـضا أن       ت        فإهنـا                          رئيسي يف هذا التقرير،     
           ، ومـا إىل                                     لتأشـريات وجتديـد وثـائق الـسفر                   التطعـيم وا            عمليـات        مثل   (       النقل       عدا                  تكاليف إضافية   

        إجـازة    يف                                                          إىل أن تـوفري مبلـغ مقطـوع جلميـع نفقـات الـسفر                        الوكـاالت          تـشري             وبالتايل،     ).    ذلك
        فوائـد    لل                حتليـل إضـايف                          تـدعو إىل إجـراء                                   مـن حيـث التكلفـة، و        ال        فعـا        يكـون                        زيارة الوطن قـد ال      

   .                 تنفيذ هذه التوصية            املتوخاة قبل         الكفاءة         ومكاسب
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   تنفيذيموجز    

  اللجوء إىل دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع بدالً من االستحقاقات    
    JIU/REP/2012/9  

  اهلدف املتوخى    
 ملنظومة األمم املتحدة    جيري العمل منذ وقت طويل يف كثري من املنظمات التابعة           

وينظر هذا االستعراض يف    . بدفع مبلغ إمجايل مقطوع إىل املوظفني بدالً من االستحقاقات        
تطبيق خيار دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع خبصوص استحقاقات خمتارة بغية حتديـد مـا إذا        

 ال حيّمل فيه كان حيقق وفراً يف النفقات العامة ويتيح للموظفني مرونة أكرب يف الوقت الذي
ويبحث االستعراض كذلك ما إذا كانت توجد حاجة إىل         . املنظمة آثاراً مالية ذات شأن    

تنسيق اإلجراءات القائمة املتعلقة بدفع املبلغ اإلمجايل املقطوع وإىل وضع معايري وقواعـد             
إجرائية مقبولة ومتسقة حلساب هذا املبلغ، وخاصة لضمان حتقيق اإلنصاف للمـوظفني            

لني يف املنظمات املختلفة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وخصوصاً أولئك العاملني يف            العام
  .مركز العمل نفسه

وبينما تساق حجة مفادها أن دفع املبلغ اإلمجايل املقطـوع يـسّرع العمليـات                
اإلدارية وُيسفر عن حتقيق وفورات للمنظمات، فإن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قـد             

مل ُتجر أي دراسة حديثة للتحقق مما إذا كانت سياسة دفع مبلغ إمجايل مقطوع              "أكد أنه   
 يف املائة من السعر الكامل لتذكرة الدرجة السياحية هو أمر يشكل يف الواقـع               ٧٥بنسبة  

فمعظم املنظمات والكيانات الدولية اليت أجابـت علـى         ". سعراً فعاالً من حيث التكلفة    
ضاً أنه مل ُيجَر أي حتليل الحق للتنفيذ بشأن مـدى فعاليـة   استبيان املفتشني قد أكدت أي 

  .تكاليف خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع
ورغم أن املوظفني يف مركز العمل نفسه يتلقون مرتبات متماثلة يف إطار هيكـل                

املرتبات احملدد من جانب جلنة اخلدمة املدنية الدولية، فإهنم يتلقـون مـدفوعات خمتلفـة               
ويف حـني أن مـن   . لغ اإلمجايل املقطوع بشأن السفر يف إجازة زيارة الوطن   خبصوص املب 

املقبول وجود فوارق طفيفة يف املبالغ املستحقة الدفع مبوجب آلية املبلغ اإلمجايل املقطوع،             
نتيجةً لالختالفات يف أسعار الصرف أو يف أوضاع السوق، فإن التباين الكبري يف مقـدار               

ع الواجب الدفع يرجع إىل استخدام منهجيات خمتلفة، كما هو مبني           املبلغ اإلمجايل املقطو  
  . من التقرير٢يف اجلدول 

وعلى الرغم من وجود حجج مقنعة مؤيدة ومعارضة خليـار املبلـغ اإلمجـايل                
املقطوع، فإن املفتشني يدعمون مفهوم هذا املبلغ، بشرط أن تكون منهجيـة احلـساب              

بدل اإلقامة  ويتناول االستعراض أيضاً دفع     . بَّق بإنصاف متسقة على نطاق املنظومة وأن ُتط     
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 عند السفر يف مهمة رمسية بالنظر إىل أن هذا املبلغ ُيدفع مسبقاً وليس الحقاً لسداد                اليومي
املصروفات الفعلية املتكبدة ومن مث ميكن اعتباره نوعاً من مـدفوعات املبلـغ اإلمجـايل               

د أن بعض املنظمات ال تتقيد على حنو صـارم          ويالحظ املفتشون يف هذا الصد    . املقطوع
مبخصصات بدل اإلقامة اليومي، أي عندما ُتوفَّر اإلقامة، إذ ُيَخفَّض بدل اإلقامة اليـومي              

وتتطلب منظمات أخرى تقـدمي  .  يف املائة بدالً من النسبة املئوية املنطبقة    ٥٠عندئذ بنسبة   
  .ارض مع مبدأ املبلغ اإلمجايل املقطوعأدلة مستندية تثبت دفع تكاليف اإلقامة وهو ما يتع

وبالنظر إىل قيام املنظمات ببذل جهود متضافرة ملمارسة مسؤوليتها املالية، يكون             
وبينما اتبعت منظمات   . من املنصف أن ُيسهم حقاً مجيع أصحاب املصلحة يف هذه العملية          
 ١٥    لتحدة وأزالت نسبة ا   دولية أخرى كثرية النْهج الذي تسري عليه األمانة العامة لألمم امل          

 يف املائة، بـل     ٤٠يف املائة اإلضافية يف بدل اإلقامة اليومية، واليت تبلغ يف بعض احلاالت             
 يف املائة يف حالـة املـسؤولني املنتخـبني          ٤٠وخفضت حىت االستحقاق اإلضايف البالغ      

يومي اإلضـايف    يف املائة، فإن استمرار استحقاق بعض املسؤولني لبدل اإلقامة ال          ٢٥ جلعله
  .هو أمر يدعو إىل احلرية

وحيتوي هذا االستعراض على مخس توصيات، منـها توصـيتان موجهتـان إىل             
جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمـم املتحـدة        اهليئات التشريعية، وتوصية موجهة إىل      

  .، وتوصيتان موجهتان إىل الرؤساء التنفيذينيبالتنسيقاملعين 

  ١التوصية 
هيئات اإلدارة للمنظمات التابعة ملنظومـة      /غي أن تطلب اهليئات التشريعية    ينب  

األمم املتحدة إىل رؤسائها التنفيذيني إعداد تقرير عن استخدام خيار دفع املبلغ اإلمجايل          
املقطوع بشأن تكاليف السفر يف إجازة الوطن يتضمن، يف مجلة أمور، مقارنة تكاليف             

 بتكاليف تنظيم السفر للموظفني املستحقني العاملني يف املقر         دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع   
هيئة اإلدارة، لـدى اختتـام النظـر يف         /وينبغي للهيئة التشريعية  . وذلك لفترة سنتني  

 فيما إذا كان ينبغي اختاذ أي إجراء ُيعترب مالئمـاً يف            ٢٠١٥التقرير، أن تبت يف عام      
  .هذا الشأن

  ٣التوصية 
هيئات اإلدارة إىل رؤسائها التنفيذيني القيام،      / التشريعية اتاهليئينبغي أن تطلب      

 يف ٤٠ أو ١٥(إن مل يكن قد فعلوا ذلك بعد، بتعليق دفع بدل اإلقامة اليومي اإلضـايف       
  .للمسؤولني الذين يسافرون على حساب ميزانيات املنظمات) املائة
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  ٤التوصية 
ساء التنفيذيني املعين بالتنـسيق     وصفه رئيس جملس الرؤ   بينبغي قيام األمني العام،       

 الشؤون املالية وامليزانية التابعة هلذا اجمللس وكذلك عن طريق شبكات           آلياتوعن طريق   
املوارد البشرية التابعة للمجلس، باعتماد منهجية موحَّـدة حلـساب تكلفـة تنفيـذ              

 املوظف املعين   االستحقاقات املتعلقة بالسفر املتفرع عن العمل يف احلاالت اليت خيتار فيها          
  . من خيار املبلغ اإلمجايل املقطوعاملستحقنيأن يستفيد هو شخصياً أو أحد أفراد أسرته 

  ٢التوصية 
 التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة القيام، إن مل          للرؤساءينبغي    

يومي احملددة  يكن قد فعلوا ذلك بالفعل، بضمان االمتثال متاماً ملعدالت بدل اإلقامة ال           
من جانب جلنة اخلدمة املدنية الدولية، مبا يف ذلك دفع النسبة املئوية ذات الصلة احملددة 

  .للوجبات والنفقات النثرية عند توفري اإلقامة
  ٥التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن يعتمدوا مبلغاً             

طية مجيع املصروفات املتصلة بالسفر عند قيام املوظف وأفـراد أسـرته             لتغ إمجالياً مقطوعاً 
  .املستحقني بالسفر يف إجازة زيارة الوطن عندما تشتري املنظمة تذاكر السفر اجلوي
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  ٣٦  .......................................................................املتعلق بزيارة الوطن
 املقطـوع املطبـق حاليـاً       السفر املتعلق بإجازة زيارة الوطن املستخدم فيه خيار املبلغ اإلمجـايل            - ٩  

  ٣٩  ...................للرحالت املتعددة الناقلني اجلويني" أياتا"تذاكر  يف املائة من أسعار ٦٥ ونسبة
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  مقدمة  -أوالً  

  معلومات أساسية    
ينـاير إىل تـشرين     /قامت وحدة التفتيش املشتركة يف الفترة من كـانون الثـاين            -١

دفع "، بإجراء استعراض ملسألة     ٢٠١٢، كجزء من برنامج عملها لعام       ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
، باالستناد إىل مقتَرح مقدم من إدارة الـشؤون         "مبلغ إمجايل مقطوع بدالً من االستحقاقات     

وكان هذا املوضوع قد أُدرج ضمن برنـامج العمـل         . اإلدارية باألمانة العامة لألمم املتحدة    
بري استشاري إلجراء دراسة     بيد أنه لدى معرفة أن األمانة العامة قد استعانت خب          ٢٠١٠ لعام

شاملة عن مسألة تبسيط االستحقاقات وترشيدها، قررت وحدة التفتيش املشتركة تأجيـل            
، ٢٠١٠مـايو   /ودراسة األمانة هذه، اليت أُجنزت يف هناية أيـار        . استعراضها هي للموضوع  

  . املقطوع مقتَرحاً من مقترحات اإلصالح يتعلق عدد منها مبسألة املبلغ اإلمجايل٢٧مشلت  قد
 ٢٠١١أغسطس  /وقد أكدت إدارة الشؤون اإلدارية لوحدة التفتيش املشتركة يف آب           -٢

 خبـصوص   ٢٠١٠مـايو   /رأنه مل ُيتخذ سوى قدر ضئيل جداً من اإلجراءات بشأن تقرير أيا           
ويف الواقع، مل جتر متابعة النْهج املقتَرح القائم على املـسافة           . خيارات املبلغ اإلمجايل املقطوع   

قطوعة عند حساب املبلغ اإلمجايل املقطوع، بالنظر إىل أن أي تغيري يف النسبة املئوية احلالية               امل
 سيتطلب موافقـة اجلمعيـة      السعر الكامل لتذكرة الدرجة السياحية     يف املائة من     ٧٥البالغة  

مشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة قـد       ظراً إىل أن أكثر من عشر منظمات        ون. العامة عليه 
 هذا النْهج ورحبت بإدراجه يف برنامج عمل الوحدة، قررت الوحـدة إعـادة إدراج               أيدت

  .املوضوع نفسه يف برنامج العمل احلايل
وقد ظل خيار دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع معموالً به لعدد من السنوات يف كثري من                 -٣

، والسفر املتـصل    منظمات منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بالسفر يف إجازة زيارة الوطن          
عت بعض املنظمات من نطاق خيـار املبلـغ         وقد وسّ . زيارة األسرة لمبنحة التعليم، والسفر    

إىل الـوطن،   والعـودة   اإلمجايل املقطوع ليشمل السفر الستالم العمل، وتغيري مركز العمل،          
وتساق حجة مفادها أن استخدام خيـار       . مشل يف عهد أقرب شحن األمتعة الشخصية       كما
. يسّرع العمليات اإلدارية وُيسفر عن حتقيق وفورات للمنظمات       املبلغ اإلمجايل املقطوع    دفع  

 وتطبيق النسب املئوية املستخدمة     بيد أنه توجد يف جمال املمارسة العملية اختالفات يف تفسري         
 وبشأن األساس الذي تستند إليه املنظمات املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة يف تقرير سعر             

  .تذكرة السفر
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  األهداف والنطاق    
ينظر هذا االستعراض يف التطبيق احلايل والتطبيق املستقبلي احملتمل خليار دفع املبلـغ               -٤

 خبصوص استحقاقات خمتارة بغية حتديد ما إذا كان حيقق وفراً يف النفقـات      اإلمجايل املقطوع 
. آثار مالية ذات شأن   فيه  عليه  ال تترتب   يف الوقت الذي    العامة ويتيح للموظفني مرونة أكرب      

ويبحث االستعراض كذلك ما إذا كانت توجد حاجة إىل تنسيق اإلجراءات القائمة املتعلقة             
 وإىل وضع معايري وقواعد إجرائية مقبولة ومتسقة حلساب هـذا           اإلمجايل املقطوع بدفع املبلغ   

 املختلفـة التابعـة   املبلغ، وخاصة لضمان حتقيق اإلنصاف للموظفني العاملني يف املنظمـات       
  .ملنظومة األمم املتحدة، وخصوصاً أولئك العاملني يف مركز العمل نفسه

السفر :  يف جمالني رئيسيْين مها    املبلغ اإلمجايل املقطوع  ويركز التقرير على استخدام خيار        -٥
 وهو ال يبحث تطبيق   .  وشحن األمتعة الشخصية   والسفر املتفرع عن العمل   يف إجازة زيارة الوطن     

  .هذا اخليار على منحة التعليم نظراً إىل أن هذا املوضوع قيد النظر يف جلنة اخلدمة املدنية الدولية
ويستعرض التقرير أيضاً دفع بدل اإلقامة اليومي عند االضطالع بسفر رمسي بالنظر              -٦

ـ ف إل إىل أن هذا البدل ُيدفع ُمسبقاً بدالً من رد مبلغ التكاليف الفعلية اليت تكبدها املوظ               ه ي
.  خيار املبلغ اإلمجايل املقطـوع     ومن مث ميكن اعتبار بدل اإلقامة اليومي مدفوعات من نوع         

 اإلمجايل املقطـوع  وأخرياً، يثري التقرير بعض جوانب املمارسة احلالية املتعلقة خبيار دفع املبلغ            
  .بشأن السفر يف إجازة زيارة الوطن واليت ينبغي خبصوصها حتقيق مزيد من التنسيق

  املنهجية    
وفقاً للمعايري واملبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتـيش املـشتركة، اشـتملت              -٧

املنهجية املتبعة يف إعداد هذا التقرير على إجراء استعراض مكـتيب تفـصيلي واسـتبيانات               
  .ومقابالت وحتليل متعمق

تفيـة  الوصـالت اهلا  وقد أجرى املفتشون مقابالت شخصية ومقابالت عن طريق           -٨
والفيديوية، فضالً عن القيام بزيارات يف موقع العمل إىل جمموعة خمتـارة مـن املنظمـات                
والكيانات الدولية يف بانكوك، وجنيف، ونريويب، ونيويورك، وروما، وفيينـا، وواشـنطن            

  . يف جنيفاحتاد النقل اجلوي الدويل   واجتمعوا أيضاً مع مسؤولني من . العاصمة
يقات على مشروع التقرير من مجيع املنظمات التابعة ملنظومة األمم          وقد الُتمست تعل    -٩

املتحدة ومن أعضاء شبكة املوارد البشرية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني، الذين أجابوا على             
  .االستبيانات، وقد أُخذت هذه التعليقات يف احلسبان عند وضع التقرير يف صيغته النهائية
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ُوضـع هـذا     من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة،        ٢-١١ووفقاً للمادة     -١٠
التقرير يف صورته النهائية بعد مشاورات أُجريت فيما بني املفتشني بغيـة التأكـد مـن أن                 

  .استنتاجاته وتوصياته تعكس احلكمة اجلماعية للوحدة
تضمن املرفق  ولتيسري تناول التقرير وتنفيذ التوصيات الواردة فيه ورصد هذا التنفيذ، ي            -١١

للعلـم   إىل املنظمات املعنية الختاذ إجراء بشأنه أو      اخلامس جدوالً يبني ما إذا كان التقرير ُيقدَّم         
التوصـيات   وحيدد اجلدول التوصيات اليت هلا صلة بكل منظمة، مع بيان ما إذا كانت هذه             . به

إذا كان ميكن أن يتـوىل      تتطلب قراراً من اهليئة التشريعية للمنظمة أو من هيئة إدارهتا أو ما             
  .الرئيس التنفيذي للمنظمة اختاذ إجراء بشأهنا

ويرغب املفتشون يف اإلعراب عن تقديرهم جلميع من ساعدوهم يف إعـداد هـذا                -١٢
التقرير، وخباصة أولئك الذين شاركوا يف املقابالت وقدموا إجابات وتقامسوا معهم طواعيـة             

  .لديهم من معرفة وخربة فنية ما
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  اإلمجايل املقطوعاملبلغ   -اًثاني  

 فيما يتعلق بالسفر يف إجازة زيارة الوطن،        اإلمجايل املقطوع تعريف خيار املبلغ      -ألف  
  وتطور هذا اخليار

من  هو عبارة عن دفع مبلغ قد خيتار املوظف تلقيه بدالً            اإلمجايل املقطوع املبلغ  خيار    -١٣
 املنصوص عليها يف القواعد املنطبقة مـن        لاملتفرعة عن العم   )استحقاقات السفر (استحقاقاته  

 هـو   اإلمجايل املقطـوع  واملبلغ  . النظام اإلداري للموظفني والسياسات واإلجراءات املنطبقة     
  .)١()املتعلق بالسفر(مدفوعات تشمل مجيع جوانب االستحقاق املَُمارس احملدد 

 لسفر لزيارة الـوطن   وكان هدف حتقيق وفورات مالية يف العملية املرهقة املتعلقة با           -١٤
اإلمجـايل  املبلغ  وتبسيط هذه العملية هو السياق الذي جرى فيه يف بادئ األمر األخذ خبيار              

 فريق عامل يتألف من ممثلني ملكاتب شـىت تابعـة           ١٩٨٧وهكذا، اجتمع يف عام     . املقطوع
 .)٢(طـوع اإلمجـايل املق  املبلغ  خيار  لألمانة العامة لألمم املتحدة بغية استعراض شىت جوانب         

 على أساس جتـرييب مرحلـي       اإلمجايل املقطوع خلص التقرير إىل أن تنفيذ خيار املبلغ         وقد
سُيسفر عن حتقيق وفورات مالية مباشرة، كما سُيسفر عن خفـض التكـاليف اإلداريـة               

الوكالـة  يف وأشار التقرير إىل أنه قد جرى بالفعل األخذ مبمارسة مماثلة      . على املنظمة  الواقعة
وأهنا قد حققـت    ) اليونيدو(ة للطاقة الذرية ويف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية          الدولي

  .)٣(نتائج إجيابية

__________  
)١( WHO, Information Note 18/2008, “Lump Sum Options for Statutory Travel”, effective date 1 July 

خيارات املبلغ اإلمجايل املقطـوع للـسفر       "،  ١٨/٢٠٠٨منظمة الصحة العاملية، مذكرة املعلومات       (2008
 ").ن العملاملتفرع ع

خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع لغرض السفر بدالً من قيـام          "،  ١٩٩٥-١٩٩٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني      )٢(
املنظمة بتقدمي تذاكر سفر وما يتصل بذلك من استحقاقات بشأن زيارة الوطن ومنحة التعلـيم والزيـارة                 

 .٨، الفقرة ١٩٩٥ديسمرب /األول كانون ٢٨، A/C.5/50/50اُألسرية، تقرير األمني العام، 
)٣( Productivity Improvements: Travel Arrangements and Procedures: Report of the CCAQ Working 

Party, ACC/1988/FB/R.7) التابعة تقرير الفرقة العاملة : ترتيبات وإجراءات السفر: حتسينات يف اإلنتاجية
 ٨٠ويف اليونيدو، تعادل مدفوعات خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع     ). اريةللجنة االستشارية املعنية باملسائل اإلد    

 يف نقطة املغادرة والوصـول      مصروفات حمطات السفر  يف املائة من سعر تذكرة احلجز املبكر املخفضة ومن          
ـ .  كيلوغرامات من الوزن الزائد١٠ومن تكلفة نقل    ايل ويف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان املبلغ اإلمج

املقطوع ُيحسب على األساس نفسه فيما عدا أنه مل يكن ُيدرج أي مبلغ للوزن الزائد وكان ُيسمح جبميع                  
وكان جيري يف إطار كال النظامني رد التكاليف خبصوص التكلفة الفعلية ألي شـحنة مـن                . وسائل النقل 

 ).من النص اإلنكليزي (٩شحنات األمتعة الشخصية، الصفحة 
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 على أساس جترييب يف مقر األمانة العامـة         اإلمجايل املقطوع املبلغ  وهكذا، أُخذ خبيار      -١٥
يف مث ُوسع نطاقه ليشمل مراكـز العمـل األخـرى            ،)٤(١٩٩٠مارس  /يف نيويورك يف آذار   

وقد علّق عرضاً جملس حسابات األمم املتحدة       .)٦(مث جرى متديده عدة مرات     ،)٥(١٩٩٢ عام
وأشار إىل أنه بينما مل ُيجر       )٧(اإلمجايل املقطوع  على هنْج اخليار املتعلق باملبلغ       ١٩٩٤يف عام   

 املوظفني التشغيلية واملالية هلذا النْهج، فإنه قد جرى توسيع نطاقه ليشمل   للمزايا  أي استعراض   
مواصلة رصد  " إىل األمني العام     ١٩٩٥مارس  /وطلبت اجلمعية العامة يف آذار     .)٨(خارج املقر 

 رصداً دقيقاً، مبا يف     اإلمجايل املقطوع التكاليف واملنافع اليت تلحق باملنظمة من ترتيبات املبلغ         
ايل املتمثل يف دفع    ذلك إجراء حتليل ملستوى احلوافز النقدية اليت يتيحها للموظفني اإلجراء احل          

 يف املائة، وإجراء أي تعديالت ضرورية لضمان أال تفسح هذه الترتيبات اجملال أمام              ٧٥نسبة  
ويالحظ املفتشون أن وحدة السفر باألمانة العامة قد أكدت         .)٩("حدوث أي إساءة استخدام   

ذا كانت سياسـة   مل ُتجَر أي دراسة حديثة للتحقق مما إ       "ملكتب خدمات الرقابة الداخلية أنه      
 يف املائة من السعر الكامل لتذكرة الدرجة السياحية هي          ٧٥ نسبته   إمجايل مقطوع دفع مبلغ   

  .)١٠("يف الواقع أمر فعال من حيث التكلفة
 ٣١ كان من املقرر انتهاؤه يف       اإلمجايل املقطوع ونظراً إىل أن آخر متديد خليار املبلغ          -١٦

 العام قد مّدد أجل تطبيق هذا اخليار فيما يتعلـق           ، فإن األمني  ١٩٩٥ديسمرب  /كانون األول 
بالسفر اجلوي يف إجازة زيارة الوطن، والسفر املتصل مبنحة التعليم وبالزيارة اُألسرية وذلك             

__________  
)٤( ST/IC/1990/13, “Option of a lump-sum payment for travel by air in lieu of provision by the 

organization of travel tickets and related entitlements on home leave, education grant and family 

visit travel”, of 19 March 1990") وي بدالً من قيام خيار دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع من أجل السفر اجل
املنظمة بتقدمي تذاكر سفر وما يتصل بذلك من استحقاقات بشأن السفر املتعلق بزيارة الوطن ومنحة التعليم                

 ").والزيارة اُألسرية
) Amend 3 (٣؛ والتعـديل  ١٩٩٢يوليـه  / متـوز ١٥، املؤرخة ST/IC/1990/13/Amend. 2انظر الوثيقة  )٥(

، ١٩٩٥ينـاير  / كـانون الثـاين  ٥املـؤرخ  ) Amend 4 (٤عديل ، والت١٩٩٣يونيه / حزيران١١ املؤرخ
 .١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٨املؤرخ ) Amend 5 (٥ والتعديل

 .املرجع نفسه )٦(
 .A/49/804الوثيقة  )٧(
 .٢٤٧املرجع نفسه، الفقرة  )٨(
 .٩، الفقرة A/RES/49/216الوثيقة  )٩(
)١٠( OIOS Audit Report of 27 October 2009, Assignment No. AH2008/523/04, “Official travel policies 

were generally complied with, but should be reviewed to determine if they are efficient and 

effective and are adequately disseminated and understood”)    تقرير مراجعة احلسابات الـصادر عـن
، AH2008/523/04، املهمة رقـم     ٢٠٠٩نوفمرب  /رين الثاين  تش ٢٧مكتب خدمات الرقابة الداخلية املؤرخ      

جرى بصورة عامة االمتثال لسياسات السفر الرمسية ولكنه ينبغي مراجعتها لتحديد ما إذا كانـت تتـسم       "
 .)٢٦، الفقرة "بالكفاءة والفعالية وما إذا كانت ُتنشر وُتفهم على حنو مالئم
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 .)١١(دون أي تغيريات إىل حني قيام اجلمعية العامة باختاذ قرار هنائي بـشأن هـذه املـسألة                
بـالعودة إىل    ليشمل السفر املتصل     مجايل املقطوع اإل نطاق خيار املبلغ     ٢٠٠٦يف عام    وُوسِّع
  .)١٢( أو بانتهاء اخلدمةالوطن
 اإلمجايل املقطوع ويف حني أن األمانة العامة لألمم املتحدة قد أبقت على خيار املبلغ               -١٧

فيما يتصل باستحقاقات السفر املتفرعة عن العمل، كمـا ذُكـر أعـاله، قامـت بعـض              
طاق تطبيقه ليشمل استحقاقات سفر أخرى، مبا يف ذلك منحة          الكيانات بتوسيع ن  /املنظمات

واألحـداث   ،)١٣(التعليم اخلاصة، والتعيني األويل، وتغيري مركز العمل، والراحة واالستجمام        
  ).انظر املرفق األول(الطارئة أو األحداث اخلارجية أو أحداث التعلّم اليت حتدث يف املقر 

  ملقطوعاإلمجايل اتقييم خيار املبلغ   -باء  
املتعلـق   ،١٩٩٥ديـسمرب  / كـانون األول ٢٨ذكر األمني العام يف تقريره املؤرخ     -١٨

، أن استخدام هذا اخليار قد أسفر عـن حتقيـق           اإلمجايل املقطوع بالسفر على أساس املبلغ     
 ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة        ٦,٧وفورات نقدية إمجالية ُتقدَّر بأكثر من       

بيد أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد أوضح، يف تقريـره            .)١٤( سنوات خالل فترة ست  
  . )١٥(، أن هذا الرقم مبالغ فيه١٩٩٧لعام 
وعلى سبيل املثال، قُدم افتراض مفاده أن مجيع املسافرين الذين اسـتخدموا خيـار                -١٩

تعلقة بالسفر   يف املائة استحقاقاهتم امل    ١٠٠ كانوا سيستخدمون بنسبة     اإلمجايل املقطوع املبلغ  
وعندما قام موظفو  .)١٦(واستحقاقاهتم األخرى ذات الصلة لو كانوا قد اختاروا اخليار العادي       

 حالة تقريباً من حاالت السفر يف إجـازة         ٢٤٠مكتب خدمات الرقابة الداخلية باستعراض      

__________  
)١١( ST/IC/1990/Amend.5 and A/C.5/50/50, “Lump-sum option for travel by air in lieu of provision by 

the Organization of travel tickets and related entitlements on home leave, education grant and 

family visit – Report of the Secretary-General.,”)    خيار دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع من أجـل الـسفر
 من قيام املنظمة بتقدمي تذاكر سفر وما يتصل بذلك من استحقاقات بشأن السفر املتعلق بزيارة                اجلوي بدالً 

 ).٢٩، الفقرة " تقرير األمني العام–" الوطن ومنحة التعليم والزيارة اُألسرية
)١٢( ST/AI/2006/4, “Official travel,” section 10. 
 املقطوع لكي يشمل السفر لغرض الراحة واالستجمام       وسعت األمانة أيضاً نطاق تطبيق خيار املبلغ اإلمجايل        )١٣(

عند عدم وجود رحالت تابعة لألمم املتحدة، على النحو الذي أوصت به جلنة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة                   
 .ووافقت عليه اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني

 .A/C/.5/50/50الوثيقة  )١٤(
 .AM96/49, “Management Audit of United Nations Travel,” OIOS, 14 May 1997الوثيقة  )١٥(
 ساعات، ومـرتني    ١٠، أي املقصود التوقف ملرة واحدة أثناء الرحلة اليت تتجاوز           ٥٠املرجع نفسه، الفقرة     )١٦(

 ساعة، وما يتصل بذلك من استحقاقات ومصروفات حمطات الـسفر،           ١٦اثنتني أثناء الرحلة اليت تتجاوز      
 .لألمتعة غري املصاحبة وذلك للرحلة الواحدة للمسافر الواحد كيلوغرامات من الوزن الزائد ١٠و
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أن  "، فإهنم الحظـوا   ١٩٩٥سبتمرب  /يناير إىل أيلول  /زيارة الوطن يف الفترة من كانون الثاين      
 يف املائة من االستحقاقات الكلية املتعلقة بـالتوقف         ٤٢املسافرين قد استفادوا فعالً من حنو       

 يف املائة من املسافرين قدموا مطالبات بشأن استحقاقاهتم املتعلقـة           ١١أثناء الرحلة، وأن حنو     
تكاليف والحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً أن الوفورات يف ال         . )١٧("بالوزن الزائد 

 وأن اإلحـصاءات  ١٩٩٠قد ُحسبت على أساس معدالت قدمية لبدل اإلقامة اليومي لعـام   
املقارنة مل تشمل مصروفات معينة تكبدهتا املنظمة يف حالة املـسافرين العـاديني خبـصوص      

  .)١٨(خدمات جتهيز جوازات السفر واحلصول على تأشريات الدخول
 علماً أيضاً مبوثوقية ودقة إحصاءات خيـار        وأُحيط مكتب خدمات الرقابة الداخلية      -٢٠

 اليت أعدهتا مراكز العمل األخرى واليت شكلت جزءاً ُيعتد به من مبلغ             اإلمجايل املقطوع املبلغ  
 ماليني دوالر مـن دوالرات الواليـات        ٦,٧الوفورات اإلمجالية املشار إليها أعاله وقدره       

اً، بسبب حمدودية البيانات، حتديد املبلغ      وقد خلص املكتب إىل أنه يستحيل عملي       .)١٩(املتحدة
مل ُينفَّذ وقت األخذ خبيـار املبلـغ        "وفضالً عن ذلك، الحظ املكتب أنه       . الفعلي للوفورات 
. )٢٠(" أي هنْج تقييم رمسي لقياس الوفورات اإلدارية املتحققة قياساً منهجياً          اإلمجايل املقطوع 

عبء العمل املتعلق مبعاجلة املطالبات فيه اخنفض  يف الوقت الذياستنتاج مفاده أنه قُّدم وبينما 
وبعمليات الترتيب للشحنات، فإن هذا العبء قد ازداد يف احلاالت اليت تعلق فيهـا بـإقرار               

  .)٢١(استحقاقات هذا اخليار يف وحدة السفر واملكاتب التنفيذية وفيما يتعلق باملسافرين
ة حسابات مماثلة يف مكتب األمم      وقد أجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية مراجع        -٢١

ففي واقع األمـر    .  خلصت إىل استنتاجات مماثلة    ١٩٩٦يونيه  /املتحدة يف جنيف يف حزيران    
 حالة من بني احلاالت     ٢٩، يف   اإلمجايل املقطوع كانت املدفوعات الفعلية مبوجب خيار املبلغ       

مبا يف ذلك تكاليف    (ادي   اليت جرى استعراضها، أعلى من التكلفة املُسقَطة للسفر الع         ٣٢    لا
) تذكرة السفر اجلوي، والتوقف أثناء الرحلة، وبدل اإلقامة اليومي، ومصرفات حمطة الـسفر     

ومل تكن املدفوعات مبوجب هذا اخليار أقل تكلفة إال عندما ُتضاف تكاليف الوزن الزائـد               
  .)٢٢(والشحنة غري املصاحبة يف حالة السفر العادي

، فإن كـون    اإلمجايل املقطوع  وكيانات كثرية خيار املبلغ      وبينما اعتمدت منظمات    -٢٢
معظم املنظمات والكيانات الدولية اليت أجابت على استبيان املفتشني قد أكدت أنه مل ُيجـر            
تقريباً، عقب تنفيذ هذا اخليار، أي حتليل ملنافع التكاليف خبصوص تطبيقه هـو أمـر مـثري                 

__________  
 .٥١املرجع نفسه، الفقرة  )١٧(
 .٥٢ و٥١املرجع نفسه، الفقرتان  )١٨(
 .٥٣املرجع نفسه، الفقرة  )١٩(
 .٥٤املرجع نفسه، الفقرة  )٢٠(
 .٥٤املرجع نفسه، الفقرة  )٢١(
 .٥٣املرجع نفسه، الفقرة  )٢٢(
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يق اخليار، كانت النتائج النهائية لالسـتعراض       املنظمات اليت استعرضت تطب   فلدى  . للدهشة
تتخذ عادة شكل خفض النسبة املئوية للسعر املعمول به لتذكرة السفر اجلوي يف ظل هـذا                

الـسعر   يف املائة مـن      ٩٠اخليار، مثال ذلك أن منظمة الصحة العاملية قد حتولت من نسبة            
 يف ٨٠إىل ) أياتا (قل اجلوي الدويلاحتاد الن احملدد من جانب الكامل لتذكرة الدرجة السياحية

من تدابري حتقيق الكفاءة يف التكاليف، كمـا         باعتباره تدبرياً    ١٩٩٠أغسطس  /املائة يف آب  
 يف  ٦٥ إىل   ٧٥حدث يف وقت أحدث أن خفضت منظمة اإليكاو هذه النسبة ذاهتـا مـن               

لقيام دورياً باسـتعراض    وقد أبلغ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املفتشني بأنه عند ا          .)٢٣(املائة
، ُينظر إىل بقاء معدالت استخدام هذا اخليار ثابتة على أنه           اإلمجايل املقطوع تنفيذ خيار املبلغ    

  .زالت سليمة برهان إجيايب على أن املنهجية املعتمدة ما
اإلمجـايل  وهكذا، فمن رأي املفتشني أن املوظفني خيتارون استخدام خيار املبلـغ              -٢٣

عندما تعرض املنظمة   كذلك  تتحقق هلم و  ) نقدية أو تتعلق بالراحة   (جود منفعة    عند و  املقطوع
وقد . حافزاً نقدياً يدفع إىل قبول خفض االستحقاق مقابل خفض تكاليف املعامالت اإلدارية           

 اإلمجـايل املقطـوع    عن السفر أن املبلغ      ٢٠٠٤جاء يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة لعام        
ن يكون حافزاً يدفع املوظفني إىل األخذ به من أجل حتقيق اهلـدف             من حيث املبدأ أ   "ينبغي  

إقامـة  "وجوب  وذكر املفتش كذلك أنه يرى      . )٢٤("املتمثل يف خفض عبء العمل اإلداري     
توازن صحيح بني ضرورة التشجيع على استخدام املبلغ املقطوع وضرورة ضمان اسـتخدام             

  .)٢٥("فاءة والفعالية يف العمليةاملوارد استخداماً رشيداً توخياً لالقتصاد والك
 يعترب  اإلمجايل املقطوع قابالت أن اعتماد خيار املبلغ      املومن رأي من أُجريت معهم        -٢٤

بيد أن املفتشني يالحظـون أن      . سيناريو حيقق الكسب للموظفني وللمنظمات على السواء      
مد منها ميزانيات   سَتتنفيذ هذا اخليار ُيلقى بتكلفة كبرية على عاتق الدول األعضاء اليت تُ           

وبالنظر إىل األزمة املالية الراهنة، يتعني على املنظمات، وكذلك بدرجة ما           . املنظمات املعنية 
على املوظفني، ممارسة املسؤولية املالية وينبغي لكال الطرفني اختاذ املبادرة للعمل سوياً علـى              

. التخفيضات عليهما فرضاًخفض تكاليف تنفيذ استحقاقات املوظفني، بدالً من انتظار فرض      
ويشدد املفتشون على أنه ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات والكيانات التابعة ملنظومة           

  .األمم املتحدة أن ميارسوا القدوة يف هذا الصدد

__________  
)٢٣( ICAO, Staff Notice No. 5337, “Amendments to Staff Rule 107.1 – Travel”, dated 16 August, 

2010; UNESCO, WHOردود على استبيان املفتشني ،. 
 .٥٩، الفقرة JIU/REP/2004/10الوثيقة  )٢٤(
 .٦٠املرجع نفسه، الفقرة  )٢٥(
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   بإجازة زيارة الوطناملتعلقالسفر   -جيم  

  اإلمجايل املقطوعخيار املبلغ     
جية حساب خيـار املبلـغ      ه لوضع من  ١٩٨٧ عام   عندما اجتمع الفريق العامل يف      -٢٥

، مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن أساس حساب           )١٤انظر الفقرة    (اإلمجايل املقطوع 
هذا املبلغ، وإن كان قد ُوجد اتفاق على أنه ينبغي أن يكون هذا األساس جذاباً للمـوظفني                 

  :)٢٦(اوعلى هذا النحو، ُعرض خياران اثنان، مه. بدرجة كافية
تذكرة احلجـز   من تكلفة أسعار    )  يف املائة  ٨٠قد تكون   (دفع نسبة مئوية    "  )أ(  

  ، يف احلاالت اليت تكون فيها هذه األسعار منشورة؛املبكر املخفضة
من تكلفة أسـعار    )  يف املائة  ٧٥ إىل   ٦٠يف حدود   (دفع نسبة مئوية معينة       )ب(  

  ."ُنشرت خبصوص مجيع اجلهاتالسفر املعتادة بالدرجة السياحية، اليت تكون قد 
وبالنظر إىل عدم متكّن الفرقة العاملة من تقدمي سبب وجيه الختيار أحد اخليـارين                

 يف املائة مـن     ٧٥ اإلمجايل املقطوع املذكورْين أعاله، قرر األمني العام أن يكون خيار املبلغ          
املالحظـة أن مكتـب     ومن اجلدير ب   .)٢٧(السعر الكامل غري املقيَّد لتذكرة الدرجة السياحية      

هناية األمر اختيار السعر    خدمات الرقابة الداخلية مل يستطع هو اآلخر حتديد كيف جرى يف            
  .)٢٨(املذكور أعاله

ويف حني أن أغلبية املنظمات والكيانات الدولية املشمولة باالستقصاء قد اعتمـدت              -٢٦
، مل تفعل   اإلمجايل املقطوع بلغ  األساس الذي أخذت به األمانة العامة لألمم املتحدة لتحديد امل         

أوجه عدم مساواة يف تنفيذ االسـتحقاق املتعلـق         تسّبب يف نشوء    منظمات أخرى ذلك مما     
.  أدناه ١وهذا ما يوّضحه اجلدول     . بإجازة زيارة الوطن لدى املوظفني العاملني يف منظماهتم       

م املتعلقـة بإجـازة     ارسون استحقاقاهت ميوعلى الرغم مما ذكر أعاله، يفضل املوظفون الذين         
ويرغـب املفتـشون أيـضاً يف       ). ٢انظر املرفق    (اإلمجايل املقطوع زيارة الوطن خيار املبلغ     

اإلشارة إىل أن أساس حساب هذا املبلغ غري موحد خبصوص مجيع حاالت السفر املتفرعـة               
لـسعر تـذكرة     وإىل أنه توجد اختالفات يف األساس املستخدم      ) ١انظر املرفق   (العمل   عن
  .لسفر اجلويا

__________  
 .٩، الفقرة A/C.5/50/50الوثيقة  )٢٦(
 .١١املرجع نفسه، الفقرة  )٢٧(
)٢٨( AM96/49, “Management Audit of United Nations Travel,” OIOS, 14 May 1997, para 59. 
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  ١اجلدول 
  أساس حتديد املبلغ اإلمجايل املقطوع للسفر املتعلق بزيارة الوطن

  أسلوب حساب املبلغ اإلمجايل املقطوع للسفر يف إجازة زيارة الوطن
   نسب مئوية خمتلفة٦ أساليب حساب خمتلفة، من بينها أسلوبان لدرجات السفر و٧كيان؛ / منظمة٣٩

 استبيان املفتشني: املصدر

أدىن سعر للدرجة  النسبة املئوية من السعر الكامل لتذكرة الدرجة السياحية
 ١٠٠ ٨٠ ٧٥ ٦٥ ٦٠ ٥٠ السياحية

منظمة معاهدة  
احلظر الشامل  

ارب جـــللت
 النووية

منظمة األمم   
املتحدة للتربية  
والعلم والثقافة  

 )اليونسكو(

منظمة الطـريان   
دين الـدويل   ـامل
حتاد ، اال )اإليكاو(

 الربيدي العاملي

اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا،     
واللجنة االقتصادية ألوروبـا،    
واللجنة االقتصادية واالجتماعية   
ألمريكا الالتينيـة والكـارييب،     
واللجنة االقتصادية واالجتماعية   

واللجنـة  آلسيا واحمليط اهلادئ،    
االقتصادية واالجتماعية لغـريب    

، والوكالـة   )اإلسـكوا (آسيا  
ولية للطاقة الذرية، ومنظمـة     الد

الصحة للبلـدان األمريكيـة،     
واألونكتاد، وبرنـامج األمـم     
املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم    
املتحدة للبيئة، وصندوق األمم    
املتحدة للـسكان، ومفوضـية     
األمم املتحدة السامية لـشؤون     
الالجئني، واملقر الرئيسي لألمم    
املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة    

، )اليونيـدو (مية الـصناعية    للتن
ومكتب األمـم املتحـدة يف      
جنيف، ومكتب األمم املتحدة    
يف نريويب، ومكتـب األمـم      
املتحدة خلـدمات املـشاريع،     
ومكتب األمم املتحدة يف فيينا،     

ــدة  و ــم املتح ــامج األم برن
موئـل  (للمستوطنات البشرية   

، وهيئة األمـم    )األمم املتحدة 
 املتحدة للمرأة

مصرف التنميـة   
، واالحتاد  آلسيويا

الدويل لالتصاالت،  
ومنظمــة العمــل 

 الدولية

صندوق النقد  
  الدويل

 البنك الدويل
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أدىن سعر للدرجة  النسبة املئوية من السعر الكامل لتذكرة الدرجة السياحية
 ١٠٠ ٨٠ ٧٥ ٦٥ ٦٠ ٥٠ السياحية

، ٥٥(منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي           
 )اجلهة املقصودة باالستناد إىل ٧٥، و٦٥و

متوسط (منظمة الصحة العاملية    
السعر الكامل غري املقيد لتذكرة     

، ومنظمـة   )الدرجة السياحية 
أدىن (األمن والتعاون يف أوروبا     

، )‘أياتـا ‘ سعر غري مقيد نشرته   
، )املنشور‘ أياتا‘سعر (واألونروا  

سعر (واملنظمة البحرية الدولية    
الدرجــة الــسياحية حــسب 

ظمة األمم املتحدة   ؛ ومن )‘أياتا’
) الفــاو(لألغذيــة والزراعــة 

والصندوق الـدويل للتنميـة     
وبرنـامج  ) اإليفـاد (الزراعية  

السعر الكامـل  (األغذية العاملي   
املنشور غري املقيَّـد لتـذكرة      

 )‘أياتا’الدرجة السياحية حسب 

ــة  ــة العاملي املنظم
للملكية الفكريـة   

درجـة  ) (الوايبو(
 -رجال األعمال   
ض جيري اسـتعرا  
 )هذا األسلوب

 

وقد طلب املفتشون عن طريق استبياهنم من املنظمات اليت توجد مقارها يف مراكـز                -٢٧
شخـصان بالغـان وطفـالن    (عمل خمتارة أن تزودهم بتكاليف قيام موظف واحد وأسرته   

مبمارسة استحقاقاته املتعلقة بإجازة زيـارة الـوطن مـن          )  سنوات وسنة واحدة   ٨عمرمها  
 وتاريخ  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٧    بمع حتديد تاريخ السفر     ‘ ب‘ىل املدينة   إ‘ أ‘ املدينة

، مع دفع مجيع االستحقاقات واملبالغ املعنية مبوجـب         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٣    بالعودة  
  . النتائج اليت مت احلصول عليها٢وُتبني يف اجلدول . اإلمجايل املقطوعخيار املبلغ 
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  ٢اجلدول 
  االستحقاقاتباملقارنة ب املبلغ اإلمجايل املقطوع -لق بإجازة زيارة الوطن السفر املتع

 ، واملنظماتأزواج املدن

 عندما -مبلغ تكلفة التذكرة 
  )١(تشتريها املنظمة

 )بالدوالرات(

املبلغ الكلي 
  )٢(لالستحقاقات

 )بالدوالرات(

املبلغ حسب خيار املبلغ 
  )٣( املقطوعاإلمجايل

 )بالدوالرات(

اخلسارة باستخدام /الكسب
   املبلغ اإلمجايل املقطوعخيار

 )بالدوالرات(

  بكني-جنيف 

 ٨٢٤٫٠٠ ٤ ٥١٤٫٠٠ ٩ ٣٣٨٫٠٠ ١٤ ٦٩٢٫٠٠ ٣ مكتب األمم املتحدة يف جنيف

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 
 الالجئني

٤(٤ ٨٢٢,٠٠ ١٢٧٫٠٠ ٢(  ٦٩٢٫٠٠ ٤ ٥١٤٫٠٠ ٩- 

 -٩٤٧٫٠٦ ٣ ٦٦٢٫٠٠ ١٥ ٧١٤٫٩٤ ١١ ٣٨٤٫٩٤ ٣ منظمة الصحة العاملية

 -٢٨٧٫٥٠ ٨ ٩١٢٫٠٠ ١٨ ٦٢٤٫٥٠ ١٠ ٣٢٦٫٠٠ ٩ منظمة العمل الدولية

 -٧١٧٫٨٦ ١٣ ١٣٦٫٨٨ ٢١ ٥١٩٫٠٢ ٧ ٩١٩٫٥٤ ٥ االحتاد الدويل لالتصاالت

 -٤٦٠٫٠٠ ١٤ ٨٦٦٫٠٠ ٢٣ ٤٠٦٫٠٠ ٩ ٨٨٠٫٠٠ ٣ املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 -٨٥٨٫٩٨ ١٥ ٩٤٩٫٧٦ ٤٥ ٠٩٠٫٧٨ ٣٠ ٤١٠٫٦٨ ٢٤ الوايبو

  سيدين-ك ورنيوي

  ٢٠٦٫٠٠ ٢٠  ٢٠٦٫٠٠ ٢٠ )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  ٥٧٠٫٠٠ ٢٤  ٧٦٠٫٠٠ ٣٢ صندوق األمم املتحدة للسكان

  ٥٧٠٫٠٠ ٢٤  ٧٦٠٫٠٠ ٣٢ هيئة األمم املتحدة للمرأة

  ٥٧٠٫٠٠ ٢٤ ٥٧٠٫٠٠ ٢٤ - مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 -٧٢٠٫٠٠ ٩ ٥٧٠٫٠٠ ٢٤ ٨٥٠٫٠٠ ١٤ ١٥٤٫٠٠ ١١ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 -٦٠٢٫٥٦ ١٢ ٠٨٨٫٠٠ ٢٨ ٤٨٥٫٤٤ ١٥ ٦٨٠٫٤٤ ٧ املقر الرئيسي لألمم املتحدة

   سيدين-روما 
 ٥١٥٫٠٠ ١٦ ٨٨٥٫٠٠ ١٠ ٤٠٠٫٠٠ ٢٧ ٤٠٠٫٠٠ ١٥ برنامج األغذية العاملي

 -١٠٧٫٤٥ ٧٥٥٫٩٠ ١٤  ٦٤٨٫٤٥ ١٤ الفاو

  سيدين-يينا ف

 ١٤٤٫٠٣ ١١ ٨٠٦٫٦٠ ٤ ٩٥٠٫٦٣ ١٥ ٦١٥٫٦٢ ٩ منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 
 واجلرمية

٨٦٢٫٠٠ ٢ ٨٦٨٫٠٠ ١٠ ٠٠٦٫٠٠ ٨ ٢٩٠٫٠٠ ٧- 

 ٧٠٥٫٢٠ ١ ٠٥٧٫٧٨ ١٤ ٧٦٢٫٩٨ ١٥ ٤٥٤٫٩٨ ٧ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 -٧٩٣٫٣٠ ٧ ٩٦٢٫٠٠ ١٤ ١٦٨٫٧٠ ٧ ٨٩٥٫٧٠ ٦ من والتعاون يف أوروبامنظمة األ

 -٤٥٨٫٠٠ ٨ ٧٥٠٫٠٠ ١٨ ٢٩٢٫٠٠ ١٠ ١٥٢٫٠٠ ٨ اليونيدو
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 ، واملنظماتأزواج املدن

 عندما -مبلغ تكلفة التذكرة 
  )١(تشتريها املنظمة

 )بالدوالرات(

املبلغ الكلي 
  )٢(لالستحقاقات

 )بالدوالرات(

املبلغ حسب خيار املبلغ 
  )٣( املقطوعاإلمجايل

 )بالدوالرات(

اخلسارة باستخدام /الكسب
   املبلغ اإلمجايل املقطوعخيار

 )بالدوالرات(

 يرسآ بوينس -واشنطن العاصمة 

  ٧٥٦٫٠٠ ٤٣ ٧٥٦٫٠٠ ٤٣ ٧٥٦٫٠٠ ٣٢ صندوق النقد الدويل

 ٤٧١٫١٠ ٣ ٨٩٤٫٠٠ ٩ ٣٦٥٫١٠ ١٣ ٩٥٥٫١٠ ١١ منظمة الصحة للبلدان األمريكية

 -١٧٠٫٠٠ ١ ٥٩٩٫٥٠ ١٠ ٤٢٩٫٥٠ ٩ ٩٣٢٫٠٠ ٤ البنك الدويل

  سيدين-بانكوك 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط 
 اهلادئ

٣١٨٫٠٠ ٢ ٥٣٠٫٠٠ ٩ ٦٦٨٫٠٠ ١١ ٢٨٠ ٤ 

 .)باستبعاد الضرائب والرسوم( تذكرة السفر اجلوي فقط تكلفة  )١(

 .ت السفر ذات الصلةاستحقاقا+  تذكرة السفر اجلوي تكلفة  )٢(

  .)باستبعاد الضرائب والرسوم( لسعر تذكرة السفر اجلوي املئويةالنسبة   )٣(
  . شحنة األمتعة غري املصاحبةتكلفة يشملال   )٤(

وقد قام مكتب األمم املتحدة يف نريويب، بناء على طلب املفتشني، بـإجراء جتميـع      -٢٨
 /يونيـه إىل متـوز    / ستة أسابيع من حزيران    لفترة) عدد التذاكر (لطلبات إجازة زيارة الوطن     

ويف .  أدناه االستنتاجات املتوصل إليها من هذا التجميـع        ٣وترد يف اجلدول    . ٢٠١٢ يوليه
  .حني أن حجم العينة صغري، فإنه يعكس االجتاهات احلالية

  ٣اجلدول 
مم املتحدة  مكتب األ  - ثمن التذاكر باملقارنة ب املبلغ اإلمجايل املقطوع    : إجازة زيارة الوطن  

  يف نريويب

 عدد التذاكر عدد الطلبات االختيار
الرقم الكلي للمبلغ اإلمجـايل     

 املقطوع
اشـترهتا  لو  (املبلغ الكلي للتذاكر    

 )املنظمة
الفارق بني املبلغ اإلمجـايل     

 املقطوع ومبلغ التذاكر

املبلغ اإلمجايل 
 املقطوع

 دوالراً من ١٠٦ ٠٦٠,٤٩ ٥٧ ٢٩
 حدةدوالرات الواليات املت

 دوالراً من دوالرات    ٨٢ ٣٦٦,٢٣
 الواليات املتحدة

 دوالراً من ٢٣ ٦٩٤,٢٦
 دوالرات الواليات املتحدة

املبلغ اإلمجايل املقطوع الكلي    
 )قدمته املنظمةلو (

يف احلاالت  (املبلغ الكلي للتذاكر    
 )اليت قامت فيها املنظمات بشرائها

 

 دوالراً من ١٩ ٤٩٦,٢٥ ٢١ ٤ التذاكر
 ات الواليات املتحدةدوالر

 دوالراً من دوالرات    ١٨ ٩٨٥,٠٥
 الواليات املتحدة

 دوالراً من ٥١١,٢٠
 دوالرات الواليات املتحدة
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وقد أكد مكتب األمم املتحدة يف نريويب أنه استخدم حتديداً أدىن سعر ناقل جـوي                 -٢٩
ومن بـني   .  املقطوع اإلمجايلُبين على أساسه املبلغ     " غري املقيدة "من أسعار الدرجة السياحية     

 للذهاب إىل   ة تذاكر مشترا  ٤ منظمة، كانت فقط     ٢١املنظمات اليت اشترت تذاكر وعددها      
ويف هذه احلالة، كانت     .)٢٩( املعروض اإلمجايل املقطوع كامتاندو ذات تكلفة أعلى من املبلغ       

ـ                ارات تكلفة التذكرة أعلى نظراً إىل أن مسافة السفر كانت أكرب وإىل أنه كانت توجد خي
  .للتوجه مباشرة إىل اجلهة املقصودة

  تصنيف أسعار السفر اجلوي    

تستند إىل سعر تذاكر الطريان املعمول       بالنظر إىل أن مبالغ خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع         -٣٠
ويود املفتشون اإلشارة إىل أنـه عنـد       . به، توجد حاجة إىل وصف أسعار تذاكر الطريان هذه        

 كان يوجد عدد حمدود من أنواع تذاكر الـسفر اجلـوي            ،مجايل املقطوع األخذ خبيار املبلغ اإل   
الـسعر  وقد استخدمت معظم املنظمات مـصطلح       . األمر الذي مل يعد هو الوضع القائم اليوم       

 .لتذكرة الدرجة السياحية باعتباره هو األساس حلساب املبلـغ اإلمجـايل املقطـوع           " الكامل"
 ٢٠١٢ ينـاير  / كانون الثاين  ٣١دمة من األمني العام يف      ويالحظ املفتشون أن املقترحات املق    

بشأن السفر اجلوي تشمل مقتَرحاً يدعو اجلمعية العامة إىل النظر يف االستعاضة عـن عبـارة                
 يف املائة مـن  ٧٥نسبة "بعبارة "  يف املائة من السعر الكامل لتذكرة الدرجة السياحية ٧٥ نسبة"

املعمول به لدى شركة النقل اجلوي األقل تكلفـة،         " وداًسعر تذكرة الدرجة السياحية األقل قي     
يف هناية األمر إىل إهنـاء      وسيؤدي ذلك    .)٣٠(وذلك عند حتديد املبلغ اإلمجايل املقطوع للسفر      

 ‘ياتاأ‘سعر  "أو  "  السعر الكامل لتذكرة الدرجة السياحية     "التخيالت بشأن املقصود بعبارة     
 بيد  . ال وجود هلذه املصطلحات يف صناعة الطريان       ، ألنه "الكامل لتذكرة الدرجة السياحية   

  ".سعر تذكرة الدرجة السياحية األقل قيوداً"أنه مازال يتعني على األمني العام تعريف مصطلح 
 ٧٢٨ احتاد النقـل اجلـوي الـدويل         ترتكز رموز أسعار التذاكر اجلوية على قرار        و  -٣١

" رمزاً ألساس سعر التذكرة   "، الذي حيدد    "عةحمددات الرموز لتذاكر املسافرين وبطاقات األمت     "
يتيح معلومات بشأن نوع السعر، واالستحقاق املتعلق بفئة السفر، والصالحية الدنيا والقصوى،            "

ـ             علـى    أو اتواستحقاقات احلجز، واملومسية، وأيام السفر، والقيود املفروضـة علـى اإلعالن
ويوجد ثالثة عشر رمـزاً حتـت عنـوان         . دذه القيو هل أدناه أمثلة    ٤ويورد اجلدول   ". املبيعات

ويـشار إليهـا    " االقتصادية املميزة /الدرجة السياحية "أوهلا هو   " االقتصادية/الدرجة السياحية "
 الفئات األخرى فُتـسمَّى     أما Yو Sمن الفئتني   " االقتصادية/الدرجة السياحية "، يليه   Wبالرمز  

وباالستناد إىل ما تقدم،    . يها حروف أخرى  وُتسند إل "االقتصادية املخفَّضة /الدرجة السياحية "
__________  

تـشمل طلبـات    ) التذاكر املشتراة من جانب املنظمة    (كانت تذكرة واحدة فقط من هذه التذاكر األربع          )٢٩(
 .رد تكلفة استحقاقات ذات صلة بالسفر/لدفع

 -" مقترحات الستعمال املوارد املخصصة للسفر بالطائرة على حنو أكثر كفاءة وفعالية          "،  A/66/676الوثيقة   )٣٠(
 .٢٤ير األمني العام، الفقرة تقر
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 Y أو   Sهـو اسـتخدام الرمـزين       املقطوع  يكون األساس السعري حلساب املبلغ اإلمجايل       
على النحـو   " غري املقيدة "أو  " الكاملة"باعتبارها األقرب لألساس السعري للدرجة السياحية       
  .الوارد يف القواعد واألنظمة املعمول هبا لدى املنظمات

  ٤ل اجلدو
  القيود اليت ترد على أسعار التذاكر اجلوية

 أمثلة للقيود املفروضة الفئات

أسعار التذاكر غري   
: املتضمنة لقيـود  

YIF/CIF/FIF  

أسعار تذاكر احلجز   
: املبكر املخفـضة  

MEE6M 

أسعار التذاكر املقيـدة    
أسـعار تـذاكر    مثالً  (

 )احلجز املبكر املخفضة

 ال شيء ال شيء ال شيء لسن فقطبار االشباب فقط، ك أهلية احلصول عليها

 صـباحاً،   ٨السفر قبل الساعة     وقت السفر/تاريخ
  مساء١١وبعد الساعة 

 أي يوم، أي وقت أي يوم، أي وقت أي يوم، أي وقت

 قريبـة مـن     مرتفعة، مرتفعة، منخفضة ال شيء أسعار أوقات الذروةتنطبق  السفر املومسي
 ، منخفضةالذروة

ح بـه علـى الرحلـة       ال ُيسم  الرحلةطلب 
، ُويسمح به فقط علـى      ١٢٣٤
 xxxxالرحلة 

 مجيع الرحالت مجيع الرحالت مجيع الرحالت

جيب احلجز وإصدار التذكرة قبل      احلجز وإصدار التذكرة
 املغادرة بسبعة أيام

جيب إصدار التذكرة يف     أي وقت أي وقت
 نفس وقت إمتام احلجز

 جهة املقـصد    جيب املكوث يف   احلد األدىن ملدة اإلقامة
  أيام على األقل٥ملدة 

  أيام٧  أيام٤ صفر

جيب بدء رحلة العودة يف غضون       احلد األقصى ملدة اإلقامة
  أشهر٣

 شهر واحد  أشهر٦ سنة واحدة

مرة واحدة يف كل     بال حدود مرة واحدة فقط يف كل اجتاه مرات التوقف أثناء الرحلة
 اجتاه

 غري مسموح هبا

  يف كل اجتاه٢  يف كل اجتاه٣ بال حدود مرة واحدة فقط يف كل اجتاه رالنقل من وإىل املطا

ــق  ــدم تطبي ــواريخ ع ت
 امتيازات السفر

غري مسموح بامتيـازات الـسفر      
 بني يوم عيد امليالد ورأس السنة ما

ــا  ال توجد قيود ال توجد قيود غــري مــسموح هب
 خبصوص احلج والعمرة

  قدره رحلة الذهاب رسم إضايف ل   الرسوم اإلضافية
ينطبق أثناء موسـم     *دوالر... 

 الذروة

 ال شيء ال شيء ال شيء

جيب أن يكون برفقة مسافر يدفع       سفر املصاِحب
 غنيسعر تذكرة باِل

 ال قيود ال قيود ال قيود

 ال قيود ال قيود ال قيود جيب شراء التذكرة يف البلد س س قيود على البيع

رد /ينطبق رسم مقابـل التغـيري      اجلزاءات
 * دوالر... ثمن قدره ال

رد الثمن مع خصم     ال قيود
 * دوالر١٠٠

 ال ُيرد الثمن

  .دوالرات الواليات املتحدة  *
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، )انظر أدناه) (Flex fares(الناقلني اجلويني لرحالت املتعددة ل" أياتا"قبل األخذ بنظام و  -٣٢
 اجلويني هو السعر املتفـق      املنشورة املتعددة الناقلني  " أياتا"كان املقياس املرجعي ألسعار تذاكر      
 الذي كثرياً ما يكون هو أعلـى        - فهذا هو السعر  ). YY(عليه يف مؤمترات شركات الطريان      

احتاد النقل اجلـوي  وضعته شركات الطريان األعضاء يف      الذي اتفقت عليه و    - سعر يف السوق  
سهام أكثر مـن    السفر الذي يتطلب إ   (، واملستخدم لغرض الربط البيين للخطوط       "أياتا "الدويل

وقد أُبلغ املفتشون بأن املنظمات ستستخدم سـعر        . ولتسوية احلسابات ) شركة طريان واحدة  
 ،كأساس حلساب خيار املبلـغ األصـلي املقطـوع        )Y(الفئة االقتصادية احملددة الناقل اجلوي      

، السعر املتفق عليـه يف مـؤمترات        )ألسباب جتارية (عدم وجود هذا السعر     ‘  عند تستخدمو‘
والبعض يستخدم هذا السعر األخري، رغم توافر سعر الفئة االقتصادية          ). YY(كات الطريان   شر

سـعر  "وبالنظر إىل استخدام مـصطلح      . هلذا الزوج املعين من املدن    ) Y(احملددة للناقل اجلوي    
وليس رمز سعر السفر اجلوي، فإن استخدام أيٍ من رمزي السفر           " الدرجة االقتصادية الكامل  

  .قاً للقواعد املعمول هبا لدى املنظماتيكون مواف
) Y(ومما يثري اإلشكاليات أيضاً استخدام سعر الفئة االقتصادية احملددة الناقل اجلوي              -٣٣

ونظراً إىل أن أسعار التذاكر اجلويـة يف        ). حلساب املبلغ اإلمجايل املقطوع   (كمقياس مرجعي   
، ستؤثر أوضاع السوق على "تحركهدف م"تغري مستمر، ويصفها موظفو هذه الصناعة بأهنا      

وبعبارة أخرى، قد تزداد أو تنخفض أسعار السفر اجلوي، وتوجد حاالت يتلقـى             . التسعري
  .فيها املوظف مبلغاً إمجالياً مقطوعاً أقل مما تلقاه يف املناسبة السابقة

ويوجد معيار آخر يف اختيار سعر السفر اجلوي هو أنه ينبغي أن يكون طريق السفر                 -٣٤
ويدرك املفتشون أن أكثر الطرق مباشرةً ليس بالضرورة هـو          . أكثر الطرق مباشرةً واقتصاداً   

واحلاالت اليت ال توجد فيها     . أرخصها ولكن الطريق املباشر مقبول من حيث راحة املوظف        
فـإذا  . رحلة مباشرة هي احلاالت اليت يكون فيها لتحديد الطريق تأثري على حتديد الـسعر             

، قـد ال يكـون   )Y(ق ألدىن سعر من أسعار الدرجة االقتصادية  ل اجلوي املطبِّ  اسُتخدم الناق 
بيد أنه لكون سـعر الدرجـة       . الطريق احملدد مقبوالً للمسافر جملموعة متنوعة من األسباب       

ُيستخدم ألغراض القياس املرجعي فقط، ينبغي عندئٍذ أن يكون         ) Y(االقتصادية احملدد الناقل    
نه من املفهوم أن املبلغ اإلمجايل املقطوع يكفي لـشراء تـذكرة   إحيد إذ   السعر هو املعيار الو   

  .سفر جوي ُتؤخذ يف االعتبار فيها راحة املوظف
الناقل اجلوي  "واملنظمات اليت جتعل املبلغ اإلمجايل املقطوع ُيحدد على أساس أسعار             -٣٥

املنشورة املتعددة " أياتا"، ينبغي أال تستخدم أسعار تذاكر    "ذي الرحالت املنتظمة األقل تكلفة    
الناقـل اجلـوي ذي الـرحالت       "فهذا السعر األخري ليس هو سعر       ). YY(الناقلني اجلويني   

وفضالً عن ذلك، فإن    . وهو نفس السعر بصرف النظر عن الناقل اجلوي املستخدم        " املنتظمة
ـ       ( )٣١(النمو يف حتالفات شركات الطريان     ريان واليت تسمح بالسفر على طائرات شركات الط

ل بني  نان من خدمة الوصْ   وترتيبات التسيري املشترك للرحلة اجلوية ميكّ     ) األعضاء يف التحالف  
__________  

وفريـق سـكاي   ) OneWorld(‘ َونْ ويرلـد ‘و) Star Alliance(‘ سـتار ‘منها على سبيل املثال حتالف  )٣١(
)SkyTeam.( 
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مجيع أزواج املدن عن طريق شركة من شركات الطريان وهذه الشركات لـديها أسـعارها             
اخلطـوط اجلويـة    على  السارية على اخلطوط اجلوية اخلاصة هبا أو        " غري املقيدة "اخلاصة هبا   

" أياتـا "ضمن التحالف، وهي تعترب أدىن من السعر الذي ُيطّبق يف حالـة تـذاكر               الداخلة  
وهذا هو السبب يف أنه بينما قد تكون النسبة املئوية          ). YY(املنشورة املتعددة الناقلني اجلويني     

، فإن أساس   ) يف املائة  ٧٥(للمبلغ اإلمجايل املقطوع هي نفس النسبة يف حالة معظم املنظمات           
الناقـل  "ي ُيحسب هذا املبلغ باالستناد إليه ال يكون هو نفس السعر إذا اخـتري               السعر الذ 

احتاد النقـل   ، استحدث   ٢٠٠٧وابتداء من عام    ". اجلوي ذي الرحالت املنتظمة األقل تكلفة     
 اليت تسمح) Flex Fares(الناقلني اجلويني ددة ـلرحالت املتعل" أياتا" آلية )أياتا (اجلوي الدويل

عندما حيتاج  " أياتا"ترتكز على نظام    الناقلني اجلويني   أسعار متعددة   بتركيب  ويني  للناقلني اجل 
  .املسافرون إىل استخدام أكثر من شركة طريان واحدة للوصول إىل اجلهات اليت يقصدوهنا

) باإلضافة إىل رموز رحلة االجتاه الواحد     (الناقلني اجلويني   لرحالت املتعددة   وأسعار ا   -٣٦
مستمدان من أسعار الناقلني اجلـويني      الناقلني اجلويني   دان للرحالت املتعددة    مها سعران جدي  

فبخصوص سوق معينة، ُيحسب السعر األساسـي       : ومفهوم هذه األسعار بسيط   . املنشورة
، وتضاف عالوة لتعددية اخلطوط     )السعر املتوسط (باستخدام أسعار الناقلني املتاحة يف السوق       

وهذه األسعار  . )٣٢("أياتا"تعكس املرونة يف السعر احملدد من جانب        اجلوية املشاركة يف الرحلة     
وضاع املرتبطـة   مدفوعة بأسعار السوق وترتبط هبا، ومع ذلك يتمتع املستهلكون باملرونة واأل          

اخلطـوط  لرحالت املتعددة   أسعار ا " أياتا"وتنشر  . بتعددية اخلطوط اجلوية املشاركة يف الرحلة     
ريقة يسهل الوصول إليها وال يتطلب التعرف عليها تدريباً حمدداً،          اجلوية على أساس سنوي وبط    

لرحالت املتعددة  وأسعار ا .  تغطية تكاد تكون عاملية    ٢٠١٢وقد حققت هذه الرحالت يف عام       
ُتستخدم يف معظمها يف إشراك أكثر من شركة طريان يف الرحلـة وألغـراض              الناقلني اجلويني   

  .للدرجة االقتصادية احملددة الناقل اجلويتسوية احلسابات وال ُتستخدم كسعر 
املتجهة مـن   الناقلني اجلويني   لرحالت املتعددة   ل" أياتا"واالستعراض األويل ألسعار      -٣٧

تبني حدوث اخنفاضات يف السعر، مما يفيد املنظمة من وجهة نظـر          "جنيف على سبيل املثال     
يكل األسعار اجلديد، ستشهد    وبينما لن تتأثر بعض الطرق يف غضون فترة قصرية هب         . مؤسسية

وسـتحدث  . طرق أخرى تأثرياً يترتب على حتديد استحقاقات السفر املتفرعة عن العمـل           
التغّيرات من مقصد إىل آخر، حىت يف نفس املنطقة من العامل، ولكن ذلك هو احلال فعالً عند                 

، فـإن   ٢٠١٢ سـبتمرب / أيلول ١واعتباراً من    .)٣٣(املنشورة األخرى " أياتا"استخدام أسعار   
النـاقلني  لرحالت املتعددة   هو أسعار ا  ) YY(السعر املتفق عليه يف مؤمترات شركات الطريان        

  .)٣٤(مجيع موافقات احلكومات سيكون قد مت احلصول عليهاأن نظراً إىل اجلويني 
__________  

 ).أياتا (احتاد النقل اجلوي الدويل: املصدر )٣٢(
)٣٣( Michael Cordier, Head, Travel and Internal Services, ITC, “Communication from Travel Services 

(TS) – Introduction of IATA Flexible Fares in the Global Published Fares Structure”, Internal 
Memorandum to all ITC staff, 19 November 2009. 

 ".أياتا: "املصدر )٣٤(
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  ‘وارِن‘احلكم الصادر يف قضية     
مثاالً  )٣٥(‘وارِن‘ضية  يف قحمكمة األمم املتحدة للمنازعاتيشكل احلكم الصادر عن      -٣٨

على أساسـها املبلـغ   ُيحسب  للعثرات اليت ينطوي عليها عدم حتديد الشروط اليت          توضيحياً
فقد طلـب   . ظمةاإلمجايل املقطوع حتديداً واضحاً، مما ينتج عنه نشوء تكاليف إضافية على املن           

يل املقطوع له لغرض     مبكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، املبلغ اإلمجا       عي، وهو موظف  املّد
وقد استند مكتب خدمات املشاريع يف حـساباته        . السفر من كانبّريا إىل جنيف لنفسه وأسرته      

املقدم من وكالة السفر وليس سعر الدرجة       " الدرجة السياحية املميزة  "أساس سعر   إىل  هلذا املبلغ   
ملبلغ اإلمجايل املقطـوع  وباستخدام األساس األول، كان ا). Y(االقتصادية احملددة الناقل اجلوي  

 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة، يف حـني أن اسـتخدام            ١٠ ٣٥٤الواجب الدفع هو    
 دوالراً من دوالرات الواليـات املتحـدة        ٣١ ٧٤٧األساس الثاين كان سيؤدي إىل دفع مبلغ        

  . دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة٢١ ٣٩٣للموظف املعين، أي بفارق قدره 
". سعر الدرجة االقتصادية الكامل   "واملسألة املثارة يف هذا احلكم هي تفسري مصطلح           -٣٩

سـعر الدرجـة    "وقد أشار القاضي عن حق إىل أنه يف ظل عدم وجود تعريف ملـصطلح               
يف النظام اإلداري للموظفني، يتعني االعتماد على رموز أسعار الـسفر           " االقتصادية الكامل 

وعلى هذا النحو، مل يكـن      . على النحو الذي نوقش أعاله    " ياتاأ"اجلوي احملددة من جانب     
حىت رغم أنه كان أرخص من سعر الدرجة        " (الدرجة السياحية املميزة  "ميكن استخدام سعر    

، ومع ذلك فإنه كان مقصوراً علـى شـركة طـريان            )Y(االقتصادية احملددة الناقل اجلوي     
غ اإلمجايل املقطوع هو تزويد املوظـف  وأكدت احملكمة كذلك أن هدف خيار املبل  ). واحدة

حبافز لألخذ هبذا اخليار وأن املبلغ املعروض ال ميكن أن يكون معادالً لسعر التذكرة الفعلـي                
، مستشهدة بتقريرين سابقني صادرين عن وحدة   ‘وارِن‘قريباً منه كما هو الوضع يف حالة         أو

ي باملبلغ اإلمجايل املقطوع احملسوب     وهكذا، ُحكم للمدِّع   .)٣٦(التفتيش املشتركة بشأن السفر   
  ).Y(باستخدام سعر الدرجة االقتصادية احملددة الناقل اجلوي 

  األميال املكتسبة يف إطار برامج السفريات املتكررة    
األميال املكتسبة يف إطار بـرامج      بينما تلتزم معظم املنظمات الصمت بشأن مسألة          -٤٠

، املتعلق بإجازة زيارة الوطن   ) املتفرع عن العمل  (سفر  السفريات املتكررة عند شراء تذاكر ال     

__________  
)٣٥( UNDT, “Warren vs. Secretary-General of the United Nations”, UNDT/2010/015, 27 January 2010 

 ").ضد األمني العام لألمم املتحدة‘ وارِن‘"كمة األمم املتحدة للمنازعات، حم(
)٣٦( JIU/REP/1995/10, “Travel in the United Nations: Issues of efficiency and cost savings”)  السفر يف

ـ    "،  JIU/REP/2004/1، و )قضايا الكفاءة ووفورات التكاليف   : األمم املتحدة  سفر يف  املواءمة بني أوضاع ال
 ."منظومة األمم املتحدة كامل
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صندوق النقد الدويل، ومنظمة    (كما أن بعض املنظمات      ،)٣٧(فإن قلة من املنظمات تسمح هبا     
 ومنظمة الصحة   ، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني      ،الصحة للبلدان األمريكية  

استخدامها هلذا الغرض إال فيما يتعلق باحلـصول         حتظر صراحةً    )٣٨() والبنك الدويل  ،العاملية
وزن إضايف ودخول احلصول على درجة السفر ومزايا أخرى فرعية ذات صلة مثل       ل رفع   على

  .قاعات االستراحة باملطارات
األميال املكتسبة يف إطار برامج السفريات املتكـررة أو أي          وسياسة حظر استخدام      -٤١

 تتحصل يف   عند األخذ خبيار املبلغ اإلمجايل املقطوع      ،)٣٩( ائتمان السفر  شكل آخر من أشكال   
 سيتكبد تكاليف سفر وإذا مل جير تكبد تكاليف         ، عندما يطلب األخذ هبذا اخليار     أن املوظف، 

األميال املكتسبة يف إطار بـرامج الـسفريات        سفر أو تكبد تكاليف رمزية بفعل استخدام        
 قابل للدفع أو إذا حدث أن ُدفع فإنـه ينبغـي            ، ُيصبح املبلغ اإلمجايل املقطوع غري     املتكررة
 املوظفني عن استخدام األميـال      ثين مهة ورغم املقتَرح املقدم من األمني العام ب       .)٤٠(استرداده

فإن من املسلم به جبدية أن       ،)٤١(املكتسبة املتحصل عليها من السفر الرمسي لألغراض اخلاصة       
تسبة لديهم من السفريات اخلاصـة وكـذلك        املوظفني قد يستفيدون من تراكم األميال املك      

  .املتحصل عليها من برامج مواالة استخدام البطاقة االئتمانية

  املوافقة األمنية ألغراض السفر املتعلق بإجازة زيارة الوطن    
املتفرع عن العمـل والـسفر      ) االستحقاقي(بينما متيز معظم املنظمات بني السفر         -٤٢

املوضوع يف إطار نظـام     دليل السياسات األمنية    لة إىل أنه وفقاً     الرمسي، يود املفتشون اإلشار   
السفر الرمسي علـى الـسفر      " واملتعلق باملوافقات األمنية، يشتمل      األمم املتحدة إلدارة األمن   

ألغراض رمسية تتصل بإجازة زيارة الوطن أو باستحقاقات أخرى حيث تتحمل املنظمـات             
وهذا ينطبق بصرف النظر عما إذا كان الـسفر         .  السفر التابعة ملنظومة األمم املتحدة تكلفة    

  .)٤٢("الرمسي يضطُلع به جواً أو حبراً أو براً أو بأي مزيج منها

__________  
-UNOG Intranet, Lump: انظر على سبيل املثال شبكة اإلنترنت الداخلية ملكتب األمم املتحدة يف جنيـف  )٣٧(

sum payment. 
األميال املكتـسبة يف إطـار بـرامج        بينما حتظر مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني استخدام           )٣٨(

 .ا ال تشترط أن يقدم املوظفون فاتورة بشأن التذاكر، إذا طُلبتالسفريات املتكررة فإهن
)٣٩( WHO eManual, para 170. 
)٤٠( UNHCR Staff Administration and Management Circular No. 36: Use of Free “Air Mile” Tickets 

for Home Leave Travel under the Lumpsum Option”., paras 2 and 3. 
)٤١( A/66/676, “Proposals for a more effective and efficient utilization of resources for air travel – 

report of the Secretary-General,”)     مقترحات لإلفادة من موارد السفر اجلوي على حنـو أكثـر فعاليـة
 ). تقرير األمني العام-وكفاءة 

)٤٢( UNSMS Security Policy Manual, chapter V, section A, para 8. 
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من اإللزامي حصول موظفي منظومة األمم      "ويود املفتشون كذلك اإلشارة إىل أنه         -٤٣
ي بصرف النظر   املتحدة وأفراد األسرة املستحقني على موافقة أمنية جلميع أنواع السفر الرمس          

 .)٤٣("عن مكان السفر وال جيوز هلم بدء السفر الرمسي بدون احلصول على هـذه املوافقـة               
اإلجازة السنوية، فهو سفر غـري رمسـي        بالسفر الشخصي، مبا يف ذلك السفر املتعلق         أما"

  .)٤٤("م بشأنه هذه املوافقة األمنيةلَزَت وال

  ن السفر املتعلق بإجازة زيارة الوطنتعليق العمل باملبلغ اإلمجايل املقطوع بشأ    

عندما ُنفذ خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع، اختذت اإلدارة العليا موقفـاً مفـاده أنـه                 -٤٤
كان ال جيري تغيري أي بند من بنود النظام األساسي للموظفني فإنه ال ضرورة للحـصول               ملا

 مقـدم إىل املـوظفني املـؤهلني        على موافقة مسبقة من اهليئة التشريعية بالنظر إىل أنه خيار         
وهكذا، فال ميكن أن ُيفسَّر سحبه أو تعليق العمل به يف وقت الحق على أنه               . لالستفادة منه 

فإن خيار املبلغ اإلمجـايل املقطـوع لـيس         وبعبارة أخرى،   . تعديل لالستحقاقات القائمة  
  .قائم بل هو باألحرى منهجية ُتستخدم لتنفيذ استحقاق استحقاقاً يف حد ذاته

موظفي بعثاهتا بأن خيار    /وهكذا، أبلغت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا موظفيها         -٤٥
 لفتـرة سـتة     ٢٠١٢فربايـر   / شباط ١املبلغ اإلمجايل املقطوع قد جرى تعليقه اعتباراً من         

  .)٤٦(ُمدد ذلك لفترة ستة أشهر أخرى و)٤٥(أشهر
  .حتسني املساءلةوميكن أن ُيسفر تنفيذ التوصية الواردة أدناه عن   -٤٦

  ١التوصية 
هيئات اإلدارة للمنظمات التابعة ملنظومة األمم    /ينبغي أن تطلب اهليئات التشريعية      

املتحدة إىل رؤسائها التنفيذيني إعداد تقرير عن استخدام خيار دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع             
اليف دفع املبلـغ    بشأن تكاليف السفر يف إجازة الوطن يتضمن، يف مجلة أمور، مقارنة تك           

لفترة وذلك  اإلمجايل املقطوع بتكاليف تنظيم السفر للموظفني املستحقني العاملني يف املقر           
هيئة اإلدارة، لدى اختتام النظر يف التقرير، أن تبـت يف           /وينبغي للهيئة التشريعية  . سنتني
  . فيما إذا كان ينبغي اختاذ أي إجراء ُيعترب مالئماً يف هذا الشأن٢٠١٥عام 

__________  
 .٥املرجع نفسه، الفقرة  )٤٣(
 .٢٦ و٥املرجع نفسه، الفقرتان  )٤٤(
)٤٥( OSCE Staff Circular No. 6/2011, 19 September 2011. 
)٤٦( OSCE Inter-office Memorandum, Period of the Suspension of the Lump Sum Option for Travel 

Estimates, 6 August 2012. 
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  شحن األمتعة الشخصية واملتاع املرتيل  -دال  
جرى تناول هذا املوضوع يف مذكرة سابقة صادرة عن وحدة التفتيش املشتركة يف               -٤٧
حبثت خمططات شىت بشأن االستحقاقات املتعلقة بشحن األمتعة تتضمن إقـرار            "٢٠٠٢عام  

 ملنظومة األمم املتحدة والـيت  مدفوعات املبلغ اإلمجايل املقطوع كما اعتمدته املنظمات التابعة 
  .)٤٧("هتدف إىل حتسني الكفاءة اإلدارية بغية خفض التكاليف وتيسري وتعزيز تنقّل املوظفني

 املتعلق مبصروفات السفر ونقـل      ، من النظام األساسي للموظفني    ١-٧وينص البند     -٤٨
العام، تقـوم األمـم     رهناً مبراعاة الشروط والتعاريف اليت يضعها األمني        : " على أنه  ،األمتعة

. )٤٨("املتحدة يف احلاالت املناسبة بدفع مصروفات سفر املوظفني وأزواجهم وأوالدهم املعالني          
رهناً مبراعـاة الـشروط   : " من النظام األساسي للموظفني على أنه ٢-٧وينص كذلك البند    

ـ             . )٤٩("وظفنيوالتعاريف اليت يضعها األمني العام، تدفع األمم املتحدة تكاليف نقل أمتعة امل
وتتيح مجيع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة استحقاقات مماثلة، مع وجود اختالفـات             

انظر املرفق الثالـث لالطـالع علـى قائمـة          (فيما بينها من حيث الوزن وفترات التعيني        
  ).االستحقاقات حسب املنظمة

ية األمم املتحدة السامية    ، أخذ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوض      ٢٠٠١ويف عام     -٤٩
مبشاريع جتريبية ُيعتمـد فيهـا      ) اليونيسيف(لشؤون الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       

لشحن األمتعة الشخصية والـذي، شـأنه يف       ) األساس العاملي (خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع     
لوطن، ال حيـل حمـل      ذلك شأن املبلغ اإلمجايل املقطوع بشأن السفر املتعلق بإجازة زيارة ا          

، أخذ برنامج األغذية العاملي     ٢٠٠١يناير  /ويف كانون الثاين   .)٥٠(استحقاقات الشحن القائمة  
 يف املائة من التكاليف الفعليـة مـن أجـل           ٨٠خبيار مبلغ إمجايل مقطوع، يقوم على نسبة        

يـسمح   ال أو إىل مراكز عمل      "ه"أو  " د"املوظفني الذين ُينقلون إىل مراكز عمل من الفئتني         
وهذا اخليار ال حيل حمل الترتيبات القائمة املتعلقة بـشحن األمتعـة    . فيها باصطحاب األسرة  

 توسيع نطاق العمل هبذا اخليار ليـشمل        ٢٠٠٣رى يف عام    جوفضالً عن ذلك    . الشخصية
  .)٥١(حاالت التعيني والنقل والعودة إىل الوطن من وإىل مجيع أنواع مراكز العمل

__________  
)٤٧( “The option of a lump-sum payment as an alternative to the traditional shipment entitlements of 

staff: an overview of selected United Nations system organization”, JIU/NOTE/2002/3, p. v.)  خيار
عراض است: دفع املبلغ اإلمجايل املقطوع كبديل عن االستحقاقات التقليدية للموظفني املتعلقة بشحن األمتعة           

 ).عام جملموعة خمتارة من منظمات منظومة األمم املتحدة
)٤٨( Staff Regulations, ST/SGB/2012/1. 
 .املرجع نفسه )٤٩(
)٥٠( UNDP/ADM/01/4, 19 January 2001 and UNHCR Inter-office Memorandum No. 84/2001, 

Relocation grant, 24 October 2001. 
)٥١( JIU/Note/2002/3 ملقدمة من برنامج األغذية العاملي واملعلومات ا٣٧، الفقرة. 
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 املوظفني الذين يأخذون خبيار املبلغ اإلمجايل املقطوع أن يقوموا بأنفسهم           وُيتوقَّع من   -٥٠
وُينظر إىل هذا املبلـغ     . إىل حد كبري بترتيبات النقل بدون مساعدة إدارية مباشرة من املنظمة          

على أنه يغطي مجيع تكاليف الشحن والتكاليف ذات الصلة، مبا يف ذلك التأمني عما حيدث               
بيـد أن معظـم     . متعة الشخصية، والرسوم أو املصروفات اجلمركية     من فقدان أو ضرر لأل    

. املنظمات تتيح للموظفني قاعدة بيانات باجلهات الدولية املقدمة للخدمات املتصلة بالنقـل           
كما أهنا تقدم إىل املوظفني املساعدة خبصوص عمليات التخلـيص اجلمركـي وإجـراءات              

  .ثائق أخرىوشهادات االسترياد والتصدير وما يلزم من و
 دوالر مـن    ١٠ ٠٠٠وقد أُبلغ املفتشون بأن املبلغ اإلمجايل املقطوع احلايل البـالغ             -٥١

 دوالر مـن دوالرات الواليـات       ١٥ ٠٠٠دوالرات الواليات املتحدة للموظف األعزب و     
قد ُحسب باستخدام متوسطات للتكاليف الفعليـة        )٥٢(املتحدة للموظف الذي لديه معالون    

طات العاملية يف إطار املخططات القائمة املتعلقـة باسـتحقاقات الـشحن،            أعلى من املتوس  
ومرجَّحة لكي تأخذ يف احلسبان عناصر أخرى مثل وترية عمليات النقل وعمليات حتويـل              

ومع ذلك، يالحظ املفتشون أن هذه املبالغ قـد          .)٥٣(الشحنات اجلوية ومواقع مراكز العمل    
احلسبان ينبغـي  وات؛ ولذلك فإذا أُخذ التضخم يف    نظلت ثابتة دون تغيري ألكثر من عشر س       

عندئذ أن يكون املبلغ اإلمجايل املقطوع احلايل للموظف األعزب واملوظف املعيل يف حـدود              
 دوالر من دوالرات    ١٩ ١٠٢,٦١ دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة و      ١٢ ٩٣٦,٤٢

  .)٥٤(الواليات املتحدة، على التوايل
دارية على أن خيار املبلـغ      اللجنة االستشارية املعنية باملسائل اإل    ع  ويتفق املفتشون م    -٥٢

اإلمجايل املقطوع حيقق بساطة أكرب يف إدارة خدمات الشحن والنقـل ويـسمح خبفـض               
بيد أهنم يشككون يف صحة اتباع هنْج عاملي بشأن املبلغ           .)٥٥(التكاليف العامة خفضاً ُيعتد به    

ُيسفر عن معاملة بعـض      شأن تطبيق هذا النْهج العاملي أن        نظراً إىل أن من    اإلمجايل املقطوع 
وقد أبلغتهم احملكمـة    . املوظفني معاملة غري منصفة بينما سيتيح فوائد فجائية ملوظفني آخرين         

__________  
دوالر مـن    ١٢٠٠٠كان املبلغ اإلمجايل املقطوع األويل الذي اعتمده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي هـو               )٥٢(

 دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة        ١٨ ٠٠٠ للموظف غري املتزوج و    دوالرات الواليات املتحدة  
ويف برنـامج األغذيـة     . وقت الحق إىل مستوياهتما احلالية    وقد ُخفض هذان املبلغان يف      . للموظف املعيل 

 دوالر مـن    ١٣ ٥٠٠دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة و       ٩ ٠٠٠: العاملي، يصل هذان املبلغان إىل    
 .دوالرات الواليات املتحدة، على التوايل

)٥٣( JIU/Note/2002/3, para 34(e). 
 :Price Index Inflation Calculator (United States Department of Labor website:املـــصدر ) ٥٤(

http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm )  املتحـدة دوالر من دوالرات الواليات  ١٠ ٠٠٠مبلغ 
 ١٥ ٠٠٠، وباملثل فإن مبلغ     ٢٠١٢ يف عام    ١٢ ٩٣٦,٤٢ كانت له نفس القوة الشرائية ملبلغ        ٢٠٠١يف عام   

 دوالر من   ١٩ ١٠٢ كانت له نفس القوة الشرائية ملبلغ        ٢٠٠١دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام        
 .٢٠١٢دوالرات الواليات املتحدة يف عام 

 .ACC/2000/13لوثيقة ا )٥٥(
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أحـدمها  (تب موظفان اجلنائية الدولية لرواندا يف أروشا، بترتانيا، حبادث اسُتدعي فيه إىل املك   
 دوالر مـن دوالرات     ١٥ ٠٠٠بلغ اإلمجايل املقطوع، وهـو      وأُعطيا نفس امل  ) لديه معالون 

وكان أحد املوظفني ينتقل إىل جنيف، بسويسرا، واآلخـر إىل نـريويب،            . الواليات املتحدة 
ويف حني أنه ال جمال لتجنب احلالة املذكورة آنفاً، فإنه ينبغي النظر كمـا ينبغـي يف          . بكينيا

ز على الشحنات داخل منطقة جغرافيـة معينـة         إنشاء خمطط للمبلغ اإلمجايل املقطوع يرتك     
  .من منطقة إىل أخرى، كما هو الوضع يف برنامج األغذية العاملي أو
فتنظيم عملية  . وقد يؤثر تنفيذ خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع على معنويات املوظفني           -٥٣

يع الترتيبـات   من عمليات النقل قد يؤثر على عمل املوظف وإنتاجيته نظراً إىل أن القيام جبم             
 ميكن أن يصرف انتباه املوظفني عن مسائل العمل عن طريق ختصيص وقت إلجـراء   اللوجستية

وقد يكون أيضاً من اجملحف بالنسبة      .)٥٦(مكاملات شخصية وحبث على اإلنترنت، وما إىل ذلك       
 أن  إىل املوظفني غري املتزوجني االضطرار إىل تنظيم وإدارة عملية نقل مبفردهم وهو ما ميكـن              

 سـوق   يلقي عبئاً ال موجب له على املوظفني العاملني يف مراكز عمل شاقة حيث ال توجـد               
ومـن مث، ففـي      .)٥٧(جتارية للشحن وحيث قد تنشأ صعوبات عند التعامل مع الـسلطات          

حاالت مثل احلالة املذكورة أعاله، ينبغي أن تتناول املنظمة بنفسها عملية النقل هذه مما يزيد               
  .قّل املوظفنيمن إمكانية تن

ويف ضوء األسباب املذكورة أعاله، مل تقم بعض املنظمات باألخذ خبيـار املبلـغ                -٥٤
وإن كانت منظمات كـثرية تنظـر يف        (اإلمجايل املقطوع يف حالة شحن األمتعة الشخصية        

وفضالً عن ذلك، أبلغ موظفو الفاو املفتشني بأن التكاليف         ). مالية/األخذ به ألسباب إدارية   
ة للشحن لديهم قد ُخفِّضت ختفيضاً كبرياً بالنظر إىل أن لديهم جهة واحـدة مقدمـة                العام

خلدمات النقل تتولّى بدورها أداء معظم املهام اإلدارية اليت كانوا هم أنفسهم يقومـون هبـا        
أقـل  ) للموظف الواحد على نطاق املنظومة    (وأشاروا إىل أن تكلفة الشحن املتوسطة       . سابقاً

  .الغ املمنوحة يف إطار خيار املبلغ اإلمجايل املقطوعبكثري من املب
ومن األكثر احتماالً أيضاً أن خيتار املوظفون األخذ خبيار املبلغ اإلمجـايل املقطـوع        -٥٥

. )٥٨("أكثر جاذبية من الناحية املالية بدالً من تلقي مبلغ لرد التكاليف الفعليـة            "عندما يكون   
 بلغ اإلمجايل املقطوع ُيعرض يف مجيع املنظمات وأن ما كل         ويالحظ املفتشون أيضاً أن خيار امل     

. ما يتعني على املوظف أن يفعله هو التوقيع على استمارة يقر فيها باسـتالم املبلـغ املقـرر          
واألساس املنطقي الذي يقوم عليه     . يلزم تقدمي أي أدلة أو فواتري خبصوص الشْحن الفعلي         وال

" أ"قطوع ُيقدَّم من أجل تيسري تنقّل املوظف من النقطـة           ذلك هو أن خيار املبلغ اإلمجايل امل      
أو يقدم إثباتاً يؤكد أنه قد وصـل إىل         (وأن كون املوظف يذهب إىل عمله       " ب"إىل النقطة   

__________  
)٥٦( JIU/Note/2002/3, para 52. 
 .املرجع نفسه )٥٧(
 .٤٣املرجع نفسه، الفقرة  )٥٨(
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وهذا خيفّض حقاً التكاليف اإلدارية، ومن رأي       . إمنا يشكل دليالً على االنتقال    " ب"النقطة  
مارسة لكي يشمل األخذ خبيـار املبلـغ اإلمجـايل    املفتشني أنه ميكن توسيع نطاق هذه امل  

  .املقطوع يف حالة السفر املتفرع عن العمل

  بدل اإلعاشة اليومي  -هاء  
أساليب حساب املبلغ اإلمجايل املقطـوع لغـرض حتديـد          "وميكن أن يؤدي تطبيق       -٥٦

. )٥٩("كفاءةالتكاليف، والذي كثرياً ما يصعب حسابه، إىل تيسري اإلجراءات اإلدارية وتعزيز ال           
وهكذا، فإن املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، فضالً عن جلنة اخلدمة املدنية الدولية، تطبق             
مفهوم املبلغ اإلمجايل املقطوع حلل جمموعة متنوعة من القضايا اإلدارية، من بينها دفـع بـدل                

  .)٦٠(ريةاإلعاشة اليومي للموظفني املوفدين يف بعثات ولتغطية املصروفات اإلدا
وتصدر جلنة اخلدمة املدنية الدولية تعميماً يتضمن جدوالً مبعدالت بـدل اإلقامـة               -٥٧

لألماكن اليت يوجد هبا لألمم املتحدة أنشطة مـشاريع         ) بدوالرات الواليات املتحدة  (اليومي  
قامة وُيقصد هبذا البدل تغطية تكاليف اإل. جارية أو اليت ُيضطر موظفو املنظمة إىل السفر إليها   

. والوجبات واإلكراميات واملصروفات األخرى اليت يتكبدها موظفو األمم املتحدة املسافرون         
وُينقَّح هذا التعميم شهرياً لكي يأخذ يف احلسبان تذبذبات أسعار الصرف والبيانات احلديثة             

ـ       .)٦١(نفقات املتصلة بالفنادق واملطاعم   الاملتعلقة ب  صنفة، وُتقدَّم فيه معلومات عن املعدالت م
يف مجلة أمور، حسب املوقع وتاريخ ومكان نفاذ معدل اإلقامة اليـومي، والنـسبة املئويـة                

 فترة ، ومدة البدل، كأن يذكر مثالً)ايلكجزء من بدل اإلقامة اليومي اإلمج(املخصصة للغرفة 
.  يومـاً  ٦٠/١٢٠ يوماً وأكثر مـن      ١٢٠ إىل   ٦٠ يوماً، ومن    ٦٠ أو   ٣٠ إىل   ١تطبيقه من   

 أيضاً معدالت بدالت اإلقامة اليومية اخلاصة عندما يتعلق األمر بفنادق معينة أو أثنـاء         وٌتقدَّم
ويالحـظ  . فترات ذروة معينة، مثالً أثناء دورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويـورك           

املفتشون أن املعلومات تتاح بشكل إلكتروين وميكن دجمها بسهولة يف نظام السفر املعمول به              
  .ملنظمة لكي ميكن أن ُتؤخذ يف احلسبان معدالت النسب املئوية املقابلة املتعلقة باإلقامةيف ا
ورغم استخدام معدالت بدل اإلقامة اليومي اليت تضعها جلنة اخلدمة املدنية الدوليـة     -٥٨

" الـسهولة "استخداماً واسع النطاق، يالحظ املفتشون أن بعض املنظمات تقوم، العتبارات           
)  منظمة الفاو، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليونسكو، وبرنامج األغذية العاملي          باستثناء(

 يف املائة إذا كانـت األمـم املتحـدة أو احلكومـة             ٥٠خبفض بدل اإلقامة اليومي بنسبة      
__________  

 ).من النص اإلنكليزي (٢املرجع نفسه، الصفحة  )٥٩(
أو وسـائل النقـل   (مجيع النفقات املتكبدة يف استئجار سيارات األجـرة  " مصروفات حمطة السفر "تشمل   )٦٠(

السفر إىل حمطة السفر لرحالت الناقـل       ، ونقل األمتعة ومجيع املصروفات النثرية األخرى املتعلقة ب        )األخرى
 ).اإليكاو(قواعد سفر موظفي منظمة الطريان املدين الدويل : املصدر. اجلوي أو من هذه احملطة

 .جلنة اخلدمة املدنية الدولية: املصدر )٦١(
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مكان بصرف النظر عن    "وينطبق هذا التخفيض    . املؤسسات ذات الصلة قد وفرت اإلقامة      أو
 وعند  .)٦٢("اناً، مبا يف ذلك اإلقامة يف ثكنات أو على منت قوارب أو يف خيام              جم اإلقامة املوفَّر 

 موقعاً فقط من املواقع اليت حددهتا جلنة اخلدمة املدنيـة           ٦٩متحيص املسألة بشكل أدق، فإن      
 يف املائة من    ٥٠تعترب اإلقامة   ) ملعدالت بدل اإلقامة اليومي   ( موقعاً   ١ ٠٧٥الدولية وعددها   

ـ    ( يف املائة    ٥٠    لوقعاً فقط يعتربها أقل من عتبة ا       م ١٥البدل، و  ني وتورينـو   يجمبا يف ذلك ب
مبـا يف  ( يف املائة من البـدل  ٥٠  لاأما اإلقامة يف سائر األماكن فهي أعلى من نسبة  ). وفيينا

ويف املتوسط، يكون معدل النسبة املئوية املتوسط لإلقامة        ). ذلك جنيف، ونريويب، ونيويورك   
ولذلك، فإذا  .  يف املائة من بدل اإلقامة اليومي      ٦٢جلنة اخلدمة املدنية الدولية هو      احملددة من   

 يف املائة من بـدل      ٣٥ُدعي موظف إىل اجتماع يف نريويب وُوفرت له اإلقامة، فإنه يتلقى نسبة             
 أيـام يف    ٥ورغم أن املوظف لن يشكو فإن اإلقامة ملـدة          .  يف املائة  ٥٠اإلقامة اليومي، وليس    

 ٢٢٥ يف املائة تعين أن يكون املبلغ املتوسط للمدفوعات هو           ٥٠ يف ظل نسبة للبدل تبلغ       نريويب
ومن الناحية األخرى، فإن املوظف الـذي حيـضر          .)٦٣(دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة    

 يف املائة من بدل     ٥٥حلقة عمل يقيم معها يف فيينا، مع توفري اإلقامة له، ينبغي أن يتلقى نسبة               
ويف هذه احلالة، يكون النقص يف املبلغ املـدفوع         .  يف املائة  ٥٠    لاامة اليومي بدالً من نسبة      اإلق

 ٥ويبني اجلدول   .  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة يف اليوم الواحد        ١٤,٩٥للموظف هو   
  .أدناه معدالت بدل اإلقامة اليومي والنسبة املئوية املخصصة للغرفة خبصوص مواقع خمتارة

  ٥جلدول ا
  ٢٠١٢مايو / أيار-معدالت بدل اإلقامة اليومي احملددة من جلنة اخلدمة املدنية الدولية 

 ٢٠١٢مايو / أيار-احملددة من جلنة اخلدمة املدنية الدولية ) البدل(معدالت بدل اإلقامة اليومي 

 املدينة
البدل 

 )*دوم(
النسبة احملددة 

 )٪(للغرفة 
بدل اإلقامة اليومي 

 اإلقامةباستبعاد 
خفض البدل 

 الفارق ٪٥٠بنسبة 

 ١٦٫٦٥- ٩٢٫٥٠ ٧٥٫٨٥ ٪٥٩ ١٨٥٫٠٠ أديس أبابا
 ٩٫٨٤- ١٢٣٫٠٠ ١١٣٫١٦ ٪٥٤ ٢٤٦٫٠٠ بانكوك
 ٥٫٥٦ ١٣٩٫٠٠ ١٤٤٫٥٦ ٪٤٨ ٢٧٨٫٠٠ بيجني
 ٢٠٫١٦- ١٤٤٫٠٠ ١٢٣٫٨٤ ٪٥٧ ٢٨٨٫٠٠ بريوت
 ٤٠٫٨٠- ١٠٢٫٠٠ ٦١٫٢٠ ٪٧٠ ٢٠٤٫٠٠ بشكيك
 ٥٫٢٥- ٨٧٫٥٠ ٨٢٫٢٥ ٪٥٣ ١٧٥٫٠٠ برينديسي

 ٣٫٧٠- ١٨٥٫٠٠ ١٨١٫٣٠ ٪٥١ ٣٧٠٫٠٠ بوينس آيرس
 ٤١٫٩٠- ٢٠٩٫٥٠ ١٦٧٫٦٠ ٪٦٠ ٤١٩٫٠٠ جنيف
 ٧٠٫٢٠- ٢٧٠٫٠٠ ١٩٩٫٨٠ ٪٦٣ ٥٤٠٫٠٠ موسكو
 ٤٥٫٠٠- ١٥٠٫٠٠ ١٠٥٫٠٠ ٪٦٥ ٣٠٠٫٠٠ نريويب
__________  

)٦٢( “System of daily subsistence allowance”, ST/AI/1998/3) نظام بدل اإلقامة اليومي.( 
)٦٣( ICSC/CIRC/DSA/444, DSA Circular Report, 1 May 2012. 
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 ٢٠١٢مايو / أيار-احملددة من جلنة اخلدمة املدنية الدولية ) البدل(معدالت بدل اإلقامة اليومي 

 املدينة
البدل 

 )*دوم(
النسبة احملددة 

 )٪(للغرفة 
بدل اإلقامة اليومي 

 اإلقامةباستبعاد 
خفض البدل 

 الفارق ٪٥٠بنسبة 

 ٦٠٫٤٨- ١٨٩٫٠٠ ١٢٨٫٥٢ ٪٦٦ ٣٧٨٫٠٠ نيويورك
 ١١٫٧٣- ١٩٥٫٥٠ ١٨٣٫٧٧ ٪٥٣ ٣٩١٫٠٠ روما
 ١١٫٨٥- ١١٨٫٥٠ ١٠٦٫٦٥ ٪٥٥ ٢٣٧٫٠٠ تياغوسان
 ٥٫٦٢ ١٤٠٫٥٠ ١٤٦٫١٢ ٪٤٨ ٢٨١٫٠٠ وتورين
 ١٤٫٩٥ ١٤٩٫٥٠ ١٦٤٫٤٥ ٪٤٥ ٢٩٩٫٠٠ فيينا

 ٣٦٫٣٠- ١٨١٫٥٠ ١٤٥٫٢٠ ٪٦٠ ٣٦٣٫٠٠ واشنطن

  .دوالرات الواليات املتحدة=  دوم  *

تسفر عن حتقيق   أن  أيضاً  ومن شأن تنفيذ التوصية التالية ضمان االمتثال ومن شأهنا            -٥٩
  .وفورات مالية

  ٢التوصية 
 التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحـدة القيـام، إن           للرؤساءينبغي    

يكن قد فعلوا ذلك بالفعل، بضمان االمتثال متاماً ملعدالت بدل اإلقامة اليومي احملـددة               مل
سبة املئوية ذات الصلة احملـددة  من جانب جلنة اخلدمة املدنية الدولية، مبا يف ذلك دفع الن        

  .للوجبات والنفقات النثرية عند توفري اإلقامة

اإلقامة /وتقوم معظم املنظمات والكيانات الدولية بتدبري ودفع تكلفة غرف الفنادق           -٦٠
وُيـسفر  . تفضيلي عندما تنظّم اجتماعات يف موقع معـني       " مؤمترات"باالستفادة من معدل    

قيق وفورات يف التكاليف نظراً إىل أنه جيري خفض بـدل اإلقامـة            اعتماد هذا اخليار عن حت    
  . أدناه أمثلة لوفورات التكاليف املتحققة نتيجةً لتدبري اإلقامة٦ويقّدم اجلدول . اليومي

  ٦اجلدول 
  وفورات التكاليف املتحققة نتيجة لتدبري اإلقامة

 عدد الغرف عدد الليايل املوقع املنظمة
ــدل  ــورات يف ب الوف

 )*دوم(مة اليومي اإلقا

اللجنة االقتصادية ألمريكـا    
  الالتينية والكارييب

 ٢٠١١أغسطس  / آب ١٨ -فينيا ِدلْ مار، شيلي     
 ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٨إىل 

٤ ٤٤٠ ٣٠ ١ 

 / أيلـول  ١٩ -كارتاخينا دي إنديا، كولومبيـا       
 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٤ إىل ٢٠١١سبتمرب 

٩ ٤٠٠ ٤٠ ٥ 

 ٢٣ إىل   ٢٠١١يوليه  /متوز ١٨أنتيغوا، غواتيماال،    
 ٢٠١١يوليه /متوز

٦ ٦٠٠ ٤٠ ٥ 
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 عدد الغرف عدد الليايل املوقع املنظمة
ــدل  ــورات يف ب الوف

 )*دوم(مة اليومي اإلقا

اللجنة االقتصادية واالجتماعية   
 لغريب آسيا

 ١٠ إىل   ٢٠١١أبريل  / نيسان ٩ -القاهرة، مصر   
 ٢٠١١أبريل /نيسان

٣٤٠ ٢٤ ١ 

 ٨ إىل   ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٤ -عمان، األردن    
 ٢٠١١أبريل /نيسان

٤ ٨٦٠ ٤٠ ٤ 

منظمة الـصحة للبلـدان     
 كيةاألمري

 ٣ ٧٣٠ ٧٣ ١ غواتيماال

صندوق األمـم املتحـدة     
 للسكان

املعلومات  عمان، األردن
 غري متاحة

٤٧ ٣٠٠ ١١٠ 

 ٢ ١٦١,٣٨ ٣١ ١ عمان، األردن األونروا
 ٤ ٠٠٠ ٨٠ ١ القاهرة، مصر 

  استبيان املفتشني  :املصدر
  .دوالرات الواليات املتحدة=  دوم  *  

تستلزم اآلن من املوظفني إدراج فـواتري  العاملية  فتشون أن منظمة الصحة     ويالحظ امل   -٦١
 وتوجد متطلبات مماثلة    .)٦٤(الفنادق عند تقدميهم ملطالبات السفر بعد اختتام بعثة من البعثات         

.  منظمات أخرى، مثل االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتـاد الربيـدي العـاملي            لدى بضع 
ب ومْنح معدل أعلى من بـدل اإلقامـة    تطلب مجيع املنظمات فواتري الفنادق عند طل       وبينما

عندما تكون النسبة املئوية املخصصة للغرفة غري       عند وجود أسباب استثنائية مثالً       اليومي، أو 
كافية، فإن االضطرار إىل إدراج هذه الفواتري فيما يتعلق جبميع مطالبات السفر هو أمر شديد               

 الفواتري احملددة املتعلقة بالفنادق بل      ومن املفهوم أن اهلدف املتوخى ليس هو مراجعة       . الوطأة
ومع ذلك، فمن رأي املفتـشني أن       . ضمان استخدام بدل اإلقامة اليومي لدفع تكلفة اإلقامة       

هذا االشتراط يتعارض مع أحد أهداف خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع وهو خفـض العـبء               
ى االستخدام السليم لبـدل     وإذا رغبت املنظمات يف التأكيد عل     . اإلداري والتكاليف اإلدارية  

فإنه ميكنها النظر يف املبادرة احلديثة الـيت        الكامل، أي دفع تكاليف اإلقامة،      اإلقامة اليومي ب  
برنـامج  ‘اختذهتا املنظمات اليت توجد مقارها يف روما، بقيادة منظمة الفاو، أال وهي مبادرة              

  .)٦٥(‘الفنادق املفضَّلة
على توفري اإلقامة للمسافرين عن طريق برنـامج        ‘ لةبرنامج الفنادق املفضَّ  ‘وينطوي    -٦٢

إذ تقوم املنظمات بدفع تكلفة اإلقامة، وتكـسب املنظمـة          . متفاوض عليه لإلقامة الفندقية   
الوفورات النامجة عن الفارق بني النسبة املئوية احملددة للغرفة من جانب جلنة اخلدمة املدنيـة               

__________  
)٦٤( WHO Information Note 38/2011, “Update of WHO duty and statutory travel policy,” 23 

December 2011, effective 1 January 2012. 
) اإليفـاد (؛ وسينفذه الصندوق الدويل للتنمية الزراعية       ٢٠١٢مارس  / آذار ١نفذت الفاو هذا الربنامج يف       )٦٥(

 .برنامج األغذية العاملي يف املستقبل القريبو
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 مليـون   ٢ الفاو حتقيق وفورات ميكن أن تـصل إىل          وتتوقع منظمة . الدولية والتكلفة الفعلية  
 وجهة  ٢٠دوالر من دوالرات الواليات املتحدة كل عامني، باالستناد إىل استعراض ألعلى            

 ٥٥يقصدها املسافرون حيث تبلغ النسبة املئوية املخصصة للغرفة من بدل اإلقامـة اليـومي             
  .)٦٦(املائة يف
، ستتمكن املنظمة من حتقيق وفورات كـبرية        ‘ةبرنامج الفنادق املفضَّل  ‘ومع وجود     -٦٣

عن طريق التفاوض على أسعار اخلدمة الفندقية اليت تكون أدىن من النسبة املئوية املخصصة يف               
وميكن أيضاً أن ُتسفر املفاوضات الناجحة عن إضافة خدمات معينة إىل           . بدل اإلقامة اليومي  

املطاف من تكاليف النثريات، مثل االتـصال       سعر اخلدمة الفندقية، األمر الذي حيد يف خامتة         
باإلنترنت السلكياً، والنقل إىل املطار ومنه، وأماكن انتظار للسيارات، واالستفادة الودية من            

ذلك أنـه إذا نـشأت      : ويوجد عنصر أمين يف هذا الربنامج     . مركز خدمات نشاط األعمال   
عاملني اآلخرين من غري املوظفني،     احلاجة، ميكن للمنظمة أن حتدد بسهولة موقع املوظفني وال        

معـايري  ‘ومجيع الفنادق املختارة من أجل هذا الربنامج متتثل جملموعة   . املسافرين باسم املنظمة  
، اليت تشكل سياسة أمنية جوهرية بشأن مجيع العمليات امليدانية التابعـة            ‘العمل األمنية الدنيا  

 من غري املوظفني، املسافرين باسم املنظمـة،        وفيما يتعلق باملوظفني والعاملني   . لألمم املتحدة 
فمع وجود هذا الربنامج، ال يتعني عليهم أن حيملوا هم البحث          . تكون الفوائد املتحققة كثرية   

عن فندق واحلجز فيه لرحالت العمل اليت يقومون هبا، وميكنهم االختيار بني الفنادق الداخلة              
  . الربنامج نفسه مسألة احلجز والدفعضمن الربنامج يف املدن اليت سيزوروهنا ويتوىل

 املوظفون موفـدين    هايف احلاالت اليت يكون في    ‘ برنامج الفنادق املفضَّلة  ‘ ينطبق الو  -٦٤
يف بعثات مشتركة مع منظمات أخرى؛ أو مشاركني يف حلقات عمل أو مؤمترات أو دورات 

أبعد مما ينبغـي عـن أي       تدريبية مستضافة يف فنادق حمددة؛ أو اليت يكون فيها موقع العمل            
. فندق مشمول بالربنامج؛ أو يف احلاالت اليت تتسم بوضع أمين أو وضع طارئ جيري جمـراه         

ولذلك يتعني انطباق هذا الربنامج بالتوازي مع نظام بـدل اإلقامـة اليـومي يف املواقـع                 
إذ توجد  .  ممكناً خياراً‘ برنامج الفنادق املفضَّلة  ‘ال يكون فيها تنفيذ     اليت  األوضاع احملددة    أو

عقبات مشروعة تعترض تنفيذ هذا الربنامج على نطاق املنظومة تتمثل يف املستويات املتباينـة         
للبنية التحتية، واألوضاع اإلدارية، ومدى نضج القطاعات املصرفية وقطاعات املـدفوعات           

 اليت يتعني فيهـا     احمللية، واحلاجة إىل دفع مبالغ نقدية عند املغادرة يف بعض املواقع، واحلاالت           
  .دفع املبالغ النقدية إىل الفنادق مباشرة

مبلـغ اإلعاشـة    ‘، قام أيضاً برنامج األغذية العاملي بتنفيذ خمطط         ٢٠٠٨ويف عام     -٦٥
خبصوص اخلرباء االستشاريني املعينني دولياً يف مهام تتجاوز شهرين يف املقر ومراكز      ‘ الشهري

وجب تصنيف املشقة الذي وضعته جلنة اخلدمة املدنيـة         مب" H"اخلدمة املصنفة على أهنا شاقة      

__________  
 .الفاو: املصدر )٦٦(
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ليـشمل اخلـرباء     )٦٨(، جرى توسيع نطـاق هـذا املخطـط        ٢٠١٢ويف عام    .)٦٧(الدولية
االستشاريني املوفدين يف مهمة يف مكاتب موجودة يف امليدان، مبا يف ذلك املكاتب امليدانيـة               

أن هذا املخطط قد مكّن، منـذ بـدء         ويقّدر برنامج األغذية العاملي      .)٦٩(واملكاتب اإلقليمية 
 ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ٨العمل به، من حتقيق وفورات تبلغ أكثر من         

ويستمر اخلرباء االستشاريون املعنيون دولياً ألقـل مـن          .)٧٠(سنوياً يف املقر الرئيسي وحده    
كن للمنظمـات الدوليـة     ميوخيلص املفتشون إىل أنه     . قامة اليومي اإلشهرين يف تلقي بدل     

  .األخرى أن تستنسخ بسهولة هذه املبادرة
ويود املفتشون اإلشارة إىل أن خيارات املوظفني ال تقتصر على االستحقاقات املوحدة              -٦٦

لغرض حمدد يف احلـاالت     ) خاص (إذ ميكن مْنح بدل إقامة يومي     . املتعلقة ببدل اإلقامة اليومي   
وفضالً عن ذلك فإذا كان من املتوقع تكبد نفقات إضافية قبـل بـدء              . اليت ينطبق عليها ذلك   

السفر الرمسي، ميكن مْنح ترخيص مسبق وميكن دفع بدل إقامة يومي إضايف قبل سفر املوظف               
  .ة السفرأو ميكن رد تكلفة ذلك إىل املوظف عند االنتهاء من سفره وتقدمي مطالب

ويف الوقت الذي تبذل فيه املنظمات جهوداً متضافرة ملمارسة املسؤولية املالية، يكون   -٦٧
 هلذه الغاية، ينبغي    وحتقيقاً. املصلحة يف هذه العملية   من املنصف متاماً أن ُيسهم مجيع أصحاب        

وقـد  . كزالنظر يف موضوع دفع بدل اإلقامة اليومي اإلضايف حسب املرتبة أو الوضع أو املر             
الـذي   ST/AI/1998/3أُدرجت شروط وطرائق دفع بدل اإلقامة اليومي يف األمـر اإلداري            

تكـون  : "يليينص، يف مجلة أمور، على أن تكون معدالت املسؤولني الرفيعي املستوى كما          
 واملـسؤولني ذوي    على وكالء األمني العام واألمناء العامني املـساعدين       املعدالت اليت ُتطبق    

.  يف املائة  ٤٠ املعادلة هي املعدالت اليت تضعها جلنة اخلدمة املدنية الدولية زائدةً نسبة             املكانة
وجيوز أن ختضع معدالت بدل اإلقامة املتصلة بالسفر هلؤالء املـسؤولني للتخفـيض بعـد               

 ١- ومد ٢-أما املعدالت اخلاصة باملوظفني من الرتبتني مد      .  يوماً يف أي موقع واحد     ٦٠ مرور
 ُتطبَّق  ولن.  يف املائة  ١٥ املعدالت اليت تضعها جلنة اخلدمة املدنية الدولية زائدةً نسبة           فتكون هي 
 يف املائة املضافة إىل املعـدالت الواجبـة         ١٥    لا يوماً يف أي موقع واحد نسبة        ٦٠بعد مرور   

  .)٧١())sect. 3 (٣الفرع " (الدفع

__________  
)٦٧( WFP, Monthly Subsistence Living Sum for Consultancy Assignments in Field Offices, 

Management Services and Human Resources Divisions Joint Directive, September 2012. 
 .املرجع نفسه )٦٨(
 .امليدان هي املكاتب القطرية واملكاتب اإلقليميةاملكاتب املوجودة يف  )٦٩(
 خبرياً استشارياً يف روما يعملون لفتـرة        ٢٣٠برنامج األغذية العاملي، باالستناد إىل متوسط قدره        : املصدر )٧٠(

 .أشهر) ٥(تبلغ يف املتوسط مخسة 
)٧١( Section 3.1, ST/AI/1998/3. 
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 الـيت يـنص     ST/AI/2003/9 من األمر اإلداري مبوجب الوثيقة       ٣وقد ُعدل الفرع      -٦٨
، ُيكف عن دفع املبلـغ      ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١اعتباراً من   " منها على أنه     ١-٣الفرع  

اإلضايف لبدل اإلقامة اليومي الذي كان واجب الدفع فيما سبق إىل موظفي األمم املتحـدة               
الوارد يف (سابق بيد أن النص ال. برتبة أمني عام مساعد فأعلى وإىل مْن هم ضمن فئة املديرين        

  : يصدق على األشخاص التالني، كما يليST/AI/1998.3الوثيقة 
ظر رتبة أمني عام    مسؤولو األمم املتحدة من غري املوظفني الشاغلني لرتبة تنا          ٢-٣

دفع هلم بدل إقامة يومي باملعدل احملدد من جلنة اخلدمة املدنية الدولية            مساعد فأعلى يُ  
وخيضع املعدل املدفوع هلؤالء املسؤولني للتخفـيض بعـد         .  يف املائة  ٤٠زائداًً نسبة   

أما املعدالت اخلاصة مبسؤويل األمم املتحدة من       .  يوماً يف أي موقع واحد     ٦٠ مرور
غري املسؤولني الشاغلني لرتبة تعادل رتبة املديرين فتكون هي بدل اإلقامة اليـومي             

وال تنطبـق   .  يف املائة  ١٥ نسبة   باملعدل الذي تضعه جلنة اخلدمة املدنية الدولية زائداً       
 يف املائة اإلضافية على املعدالت      ١٥    ل يوماً يف أي موقع واحد نسبة ا       ٦٠بعد مرور   

  .الواجبة الدفع
 من هـذا األمـر   ٢-٣ و ١-٣ال يكون للتغيريات املنفذة مبوجب الفرعني         ٣-٣

إلعالة اليومي الذي    يف املائة احملدد لبدل ا     ٤٠اإلداري تأثري على املبلغ اإلضايف البالغ       
ُيدفع ألعضاء األجهزة أو األجهزة الفرعية لألمم املتحدة مبوجب أحكـام نـشرة             

القواعد ‘ واملعنونة   ١٩٩١مارس  / آذار ٢٥ املؤرخة   ST/SGB/107/Rev.6األمني العام   
 األجهزة املنظمة لدفع مصروفات السفر وبدالت اإلقامة خبصوص أعضاء األجهزة أو  

  .)٧٢(‘حدةالفرعية لألمم املت
وبينما اتبعت منظمات دولية كثرية النْهج الذي سارت عليه األمانة العامـة لألمـم        -٦٩

 ٤٠ يف املائة، ويف بعض احلاالت بدل اإلقامة اليومي احملدد بنسبة        ١٥    لااملتحدة وأزالت نسبة    
عة  يف املائة خبصوص جممو    ٤٠بل خفضت حىت االستحقاق اإلضايف البالغ نسبته         )٧٣(يف املائة 

فإن من املثري لالستغراب اسـتمرار بعـض         ،)٧٤( يف املائة  ٢٥خمتارة من املسؤولني ليهبط إىل      
  .املسؤولني اآلخرين يف استحقاق معدل اإلقامة اليومي اإلضايف

__________  
 ST/AI/2003/9, Administrative Instruction amending administrative instruction: انظـر الوثيقـة   )٧٢(

ST/AI/1998/3, 7 January 2004. 
)٧٣( IMO, ADMIN/11/6, “Changes to travel lump sum and DSA payments” Internal Memorandum 

dated 26 January 2011; FAO, Administrative Circular No 2011/29, dated 30 December 2011, 

effective 1 January 2012; WFP, Management Services Division, Directive No. ODM2012/01, 

Official Travel: Daily Subsistence Allowance (DSA) Rates Applicable at WFP, 23 January 2012, 

effective 1 February 2012. 
)٧٤( ICAO, Staff Notice No. 5337, Amendments to Staff Rule 107.1 – Travel, 16 August 2010. 
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املساواة، أن تنفيذ التوصية الواردة أدناه سُيـسفر        حتقيق  ويرى املفتشون، بروح من       -٧٠
  .اعن حتقيق وفورات مالية ُيعتد هب

  ٣التوصية 
هيئات اإلدارة إىل رؤسائها التنفيذيني القيام، إن       / التشريعية اهليئاتينبغي أن تطلب      

)  يف املائـة ٤٠ أو ١٥(مل يكن قد فعلوا ذلك بعد، بتعليق دفع بدل اإلقامة اليومي اإلضايف    
  .للمسؤولني الذين يسافرون على حساب ميزانيات املنظمات
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 الـسفر املتعلـق     -خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع      بشأن   حتقيق االتساق   -ثالثاً  
  بإجازة زيارة الوطن

استخدام خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع حتقيق االتساق بشأن األساس املنطقي لضرورة    -٧١
قد عرضه على أفضل حنو أعضاء جلنة اخلدمة املدنية الدولية الذين اختذوا القرار الوارد أدنـاه                

  . ٢٠٠٧الستحقاقات املتعلقة بإجازة زيارة الوطن يف عام عندما استعرضوا ا
 أن تركز الدور التنسيقي والتنظيمي الذي تضطلع به يف جمال           اللجنةقررت  "  

استحقاقات اإلجازة يف كفالة وضع سياسات متسقة للنظام املوحد فيمـا يتعلـق             
ظيف، وتيسري  بعناصر اإلجازة اليت تعد أساسية للحفاظ على املواءمة بني حوافز التو          

تنقل املوظفني، وكفالة اتساق شروط التوظيف فيما بني منظمات ذات موظفني يف            
وستشمل جماالت التركيز، يف مجلة أمور، اإلجازة الـسنوية وإجـازة           . وضع مماثل 

  .)٧٥("زيارة الوطن واإلجازة املرضية
تبـات   أنه بينما يتلقى املوظفون يف مركز العمل نفـسه مر          ٢ويتضح من اجلدول      -٧٢

 يتلقون مبـالغ    ممتماثلة مبوجب هيكل املرتبات الصادر عن جلنة اخلدمة املدنية الدولية، فإهن          
ويف حني أنه قـد يكـون       . املتعلق بإجازة زيارة الوطن   ‘ املبلغ اإلمجايل املقطوع  ‘خمتلفة من   

، ‘قطوعاملبلغ اإلمجايل امل  ‘مقبوالً حدوث فوارق طفيفة يف املبالغ الواجبة الدفع مبوجب خيار           
تنتج عن االختالفات يف أسعار الصرف أو عن األوضاع يف السوق، فإن االختالف الكبري يف            

  .املبالغ الواجبة الدفع مبوجب هذا اخليار ترجع إىل املنهجيات املختلفة املستخدمة
التعاون داخل املنظمـات    /وسُيسفر تنفيذ التوصية الواردة أدناه عن حتسني التنسيق         -٧٣

  .ظومة األمم املتحدةالتابعة ملن

  ٤التوصية 
وصفه رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني املعـين بالتنـسيق         بينبغي قيام األمني العام،       

 الشؤون املالية وامليزانية التابعة هلذا اجمللس وكذلك عن طريق شـبكات            آلياتوعن طريق   
 تنفيذ االستحقاقات   املوارد البشرية التابعة للمجلس، باعتماد منهجية موحَّدة حلساب تكلفة        

املتعلقة بالسفر املتفرع عن العمل يف احلاالت اليت خيتار فيها املوظف املعين أن يستفيد هـو                
  . من خيار املبلغ اإلمجايل املقطوعاملستحقنيشخصياً أو أحد أفراد أسرته 

__________  
 .٥٧، الفقرة ٢٠٠٧ جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام تقرير، A/62/30الوثيقة  )٧٥(
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 هي أنه أرخص على     خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع   وإحدى احلجج الراجحة العتماد       -٧٤
نظمة من حيث تكاليف إجازة زيارة الوطن ألنه إذا مارس املوظف استحقاقه بالكامـل،              امل
املبلـغ اإلمجـايل    أمتعته غري املصاحبة، سيكون املبلغ أعلى من        /سيما شحن وزنه الزائد    وال

وبالنظر إىل أنه ليس مجيع املوظفني يستخدمون استحقاقهم بالكامل، فإن تنفيذ            .)٧٦(املقطوع
 يكـون يف   املبلغ اإلمجايل املقطوع  املتعلقة بإجازة زيارة الوطن عن طريق خيار        االستحقاقات  

  . املتوسط أكثر كفاءة وأكثر فعالية وأقل إرهاقاً من حيث األعباء اإلدارية
ويف احلاالت اليت تشتري فيها املنظمة تذاكر السفر، قامت بعض املنظمات كـذلك             -٧٥

وقد نفّذ صندوق النقد الدويل والبنك      . تصلة بالسفر بتحديد مبلغ إمجايل مقطوع للنفقات امل     
 .)٧٧(الدويل هذه السياسة يف احلاالت اليت ال يلزم فيها تقدمي إثبات الستخدام االستحقاقات            

والذي ) DM report(وكان ذلك أيضاً أحد املقترحات الواردة يف تقرير إدارة الشؤون اإلدارية 
واملمنوح فيما يتصل بإجازة زيارة الوطن إىل خيار        أوصى بتحويل املبلغ املستحق عن الشْحن       
لواليـات املتحـدة   ا دوالر من دوالرات   ٨٠٠    بيتعلق بالدفع نقداً فقط وبتحديد هذا املبلغ        

املوظف نفسه ودون احلاجة إىل إظهار دليل استخدام هذا املبلـغ           بوعدم دفعه إال فيما يتعلق      
عتبار أن استخدام استحقاقات الشْحن آخذ يف       بيد أنه عندما ُيؤخذ يف اال      .)٧٨(لغرض الشْحن 

االخنفاض، يكون الدفع التلقائي هلذا االستحقاق وحده غري مفيد من حيث التكلفة ومـن مث               
  .احلاجة إىل توسيع نطاق خيار الدفع نقداً ليشمل مجيع االستحقاقات املتصلة بالسفر

هتا شعبة اخلـدمات الطبيـة      وقد أخذ املفتشون يف االعتبار أيضاً الشواغل اليت أثار          -٧٦
. عمليات التحصني الطيب يف خيار املبلغ اإلمجـايل املقطـوع         إدراج  باألمم املتحدة يف حالة     

وجيري حالياً رد تكاليف عمليات التحصني هذه إىل املوظف فيما يتعلق به هو نفسه وأفراد               
وفضالً عن ذلك،    .)٧٩(يةالزيارة اُألسر /أسرته املعالني املعترف هبم يف حالة إجازة زيارة الوطن        

فإن شعبة اخلدمات الطبية وشىت العيادات واملستوصفات الطبية التابعة لألمم املتحدة علـى             
نطاق العامل، اليت حتصل على اللقاحات وتعطيها للموظفني ويف بعض احلاالت ألفراد أُسرهم             

 إذا كان املوظف    من األحوال أن تعرف ما    بأي حال   املعالني املعترف هبم، ال يكون مبقدورها       
وأشارت أيضاً شعبة اخلدمات الطبيـة      . قد اختار االستفادة من خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع       

__________  
)٧٦( OIOS, Management Audit of United Nations Travel, Assignement No. AM96/46, 14 May 1997, 

para 53. 
مـن   دوالر  ٥٠٠وظـف ومبلـغ      للم من دوالرات الواليات املتحدة    دوالر   ١ ٠٠٠مينح البنك الدويل مبلغ      ) ٧٧(

 دوالر  ١ ٥٠٠مصرف التنميـة اآلسـيوي فيـدفع مبلـغ          دوالرات الواليات املتحدة للشخص املعال؛ أما       
 ٥ ٠٠٠بلغ  من دوالرات الواليات املتحدة على التوايل؛ وأما صندوق النقد الدويل فيدفع م            دوالر   ٥٠٠ ومبلغ

 ٢ ٠٠٠ومبلـغ   )  شهراً ٢٤خيار لفترة    (حدة على التوايل  من دوالرات الواليات املت    دوالر   ٢ ٠٠٠دوالر ومبلغ   
 ). شهرا١٨ًخيار لفترة  (من دوالرات الواليات املتحدة على التوايل دوالر ١ ٠٠٠دوالر ومبلغ 

)٧٨( DM reform measure #24, Annex 6 – specific reform proposals, DM Reform 2010 (simplification 

and streamlining of benefits).. 
 .شعبة اخلدمات الطبية: املصدر )٧٩(
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إىل خطورة قيام املوظفني باألخذ خبيار املبلغ اإلمجايل املقطوع وعدم اخلـضوع لعمليـات              
سـرهم  أفـراد أُ  و(التحصني، األمر الذي ميكن أن يزيد من احتمال تعّرض هؤالء املوظفني            

لإلصابة بأمراض خطرية تكون بدورها باهظة التكلفة على املنظمة بفعل          ) املعالني املعترف هبم  
ولذلك . زيادة التغّيب، ومطالبات التأمني الطيب، والزيادة احملتملة يف املطالبات املتعلقة بالعجز          

منهجية خيلص املفتشون إىل أن تكاليف شراء اللقاحات وإعطائها ينبغي عدم إدراجها يف             
  .حساب املبلغ اإلمجايل املقطوع

ويدرك املفتشون أيضاً أن بعض املنظمات ترد تكاليف احلصول علـى تأشـريات               -٧٧
حىت يف حالة األخذ باختيـار      ) أو تقوم هبذه املهام من أجل املوظف      (الدخول ووثائق السفر    
، فإن األمـر يـشكل      وملا كان ذلك ُيعترب خدمة مقدمة إىل املوظف       . املبلغ اإلمجايل املقطوع  

  .سياسة للمنظمة ينبغي أن تظل قائمةً
  .ومن شأن تنفيذ التوصية الواردة أدناه حتسني الكفاءة  -٧٨

  ٥التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن يعتمدوا مبلغـاً              

عند قيام املوظـف وأفـراد أسـرته         لتغطية مجيع املصروفات املتصلة بالسفر       إمجالياً مقطوعاً 
  .املستحقني بالسفر يف إجازة زيارة الوطن عندما تشتري املنظمة تذاكر السفر اجلوي

 ال يتفـق    :عند األخذ خبيار املبلغ اإلمجايل املقطـوع      املخصص للسفر   وقت  الإلغاء    -٧٩
وقت سـفر   مْنح  إلغاء  املفتشون مع التوصية املقدمة من األمني العام إىل اجلمعية العامة ومفادها            

اإلمجـايل  األسرة باستخدام خيار املبلغ     زيارة  للموظفني الذين خيتارون السفر لزيارة الوطن أو        
 األيام غري املقتطعة من اإلجـازة الـسنوية       ( أو أن جيري ختفيض وقت السفر املمنوح         املقطوع

فعلية وذلـك اسـتنادا إىل       على حد سواء بقصره على أيام السفر التقوميية ال          وإياباً للسفر ذهاباً 
وال يعرف املفتشون أي منظمة دولية أو أي منظمة من املنظمـات             .)٨٠(طريق السفر املأذون به   

واألساس املنطقي ملْنح وقت إضـايف للـسفر         .)٨١(التابعة ملنظومة األمم املتحدة تتبع هذا النْهج      
 حيتاجون إىل وقت للقيـام      يتصل بإجازة زيارة الوطن أو الزيارة اُألسرية هو أن املوظفني          فيما

وإذا كانت  . بالسفر من أجل االستفادة من استحقاقات إجازة زيارة الوطن أو الزيارة اُألسرية           
الرغبة هي إلغاء مْنح وقت للسفر يف حالة إجازة زيارة الوطن أو الزيارة اُألسرية، فينبغي عندئذ                

.  املبلغ اإلمجـايل املقطـوع     إلغاء هذا الوقت فيما يتعلق بكل شيء وليس فقط خبصوص خيار          
وفضالً عن ذلك، فإذا رغبت املنظمات يف الترويج الستخدام هذا اخليار خبصوص السفر املتعلق              

__________  
 - مقترحات الستعمال املوارد املخصصة للسفر بالطائرة على حنو أكثر كفاءة وفعالية          "،  A/66/676الوثيقة   )٨٠(

 ).ب(و) أ(٩٤، الفقرة " األمني العامتقرير
 بيد أن صندوق النقد الدويل خيفّض وقت السفر إىل يوم واحد يف كل اجتاه بـصرف النظـر عـن الوجهـة            ) ٨١(

 .IMF Staff Bulletin No 06/13, “Changes to Home Leave Policy”, dated 25 July 2006: انظر. املقصودة



JIU/REP/2012/9 

35 GE.12-02276 

، فإن إلغاء مْنح الوقت املخـصص  )ومجيع أنواع السفر املتفرع عن العمل(بإجازة زيارة الوطن    
وباملثل، إذا تعـّين ختفـيض      . عللسفر ميكن أن يكون مثبطاً لألخذ خبيار املبلغ اإلمجايل املقطو         

وقت السفر جلعله قاصراً على أيام السفر الفعلية، باالستناد إىل طريق السفر املأذون به، فينبغي               
وأخرياً، فإذا كان عدد األيـام املمنوحـة        . عندئذ تطبيق ذلك على مجيع أنواع السفر الرمسي       

ويف واقع  . على حنو مالئم يف مراجعته    عندئٍذ النظر   فيتعني  كوقت للسفر ُيعترب أسخى مما ينبغي،       
األمر فأثناء وجود املفتشني يف نريويب، جرى إبالغهم بأن وقت السفر احلايل املمنـوح للـسفر                

أيام، رغم أن الوترية والوصالت     ) ٣(يتصل بالسفر املتعلق بزيارة الوطن يف إندونيسيا هو ثالثة           فيما
  . ساعة٢٤وصول إىل جاكرتا يف أقل من احلالية، عن طريق الشرق األوسط، متكّن من ال

ويالحظ املفتشون أن معايري اإلثبات املطلوبة عند إمتام السفر يف إجازة زيارة الوطن               -٨٠
ليست واحدة فيما بني املنظمات، بل إهنا يف الواقع غري متسقة داخل األمانة العامـة لألمـم          

مارسة املتعلقة بالتصديق الذايت والـيت      وهم يشريون حتديداً إىل امل    . املتحدة واللجان اإلقليمية  
 ٧ويوضـح اجلـدول   . وفقاً هلا يقّر املوظف عند عودته بأن السفر قد اضطُلع به كما ينبغي       

للمفتـشني أن   أيضاً  وقد تبني   . الوارد أدناه املنظمات والكيانات اليت تستخدم هذه اإلجراء       
 دلة املستندية املتعلقة بالـسفر    املنظمات تتطلب من موظفيها االحتفاظ ملدة مخس سنوات باأل        

) يف حالة منظمة الـصحة العامليـة      (ثالث سنوات   أو ملدة   ،  )الوكالة الدولية للطاقة الذرية   (
ويتطلـب  ). يف حالة اإليفاد ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني(ملدة سنتني    أو

  .إجازة زيارة الوطن التاليةالبنك الدويل من املوظفني االحتفاظ بأدلة السفر حىت وقت طلب 
  ٧اجلدول 

  التصديق الذايت على السفر املتعلق بإجازة زيارة الوطن
 التصديق الذايت على السفر املتعلق بإجازة زيارة الوطن

 ال نعم

مصرف التنمية اآلسيوي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية،       
 ومنظمـة   احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا الـسابقة،     و

اإليفاد، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الـدويل،        
واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة التعاون والتنميـة يف        
امليدان االقتصادي، ومنظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة،    
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمـم املتحـدة         
 للبيئة، ومنظمة اليونسكو، وصـندوق األمـم املتحـدة        

للسكان، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية،       
ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة       
اليونيسيف، ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات        
واجلرمية، ومكتب األمم املتحدة يف نريويب، ومكتب األمم        
املتحدة خلدمات املشاريع، وبرنـامج األغذيـة العـاملي،         

 منظمة الصحة العامليةو

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنـة االقتـصادية       
ألمريكا الالتينية والكارييب، واللجنـة االقتـصادية     

واللجنـة  واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ،       
، )اإلسـكوا (االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا     

ومنظمة الفاو، ومنظمة الطريان املـدين الـدويل         
 واملنظمة البحرية الدولية، ومنظمة األمن      ،)اإليكاو(

والتعاون يف أوروبا، وهيئة األمم املتحدة للمـرأة،        
واملقر الرئيسي لألمم املتحدة، ومنظمة اليونيـدو،       
ومكتب األمم املتحدة يف جنيف، ووكالة األمـم        
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلـسطينيني يف       

 الربيدي العاملي،   ، واالحتاد )األونروا(الشرق األدىن   
، واملنظمة  )الوايبو(واملنظمة العاملية للملكية الفكرية     

 العاملية لألرصاد اجلوية، والبنك الدويل
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طلب املفتشون من املنظمات تبيان املدة املطلوبة اليت يلزم مراعاهتا عند طلـب             قد  و  -٨١
. علق بإجازة زيارة الـوطن    االستفادة من خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع فيما يتصل بالسفر املت         

؛ وقد أُبلغ املفتشون أثناء املقـابالت       ) أدناه ٨انظر اجلدول   (وتتباين املدة املطلوبة تبايناً كبرياً      
ويكون االشتراط املتعلـق    . بأنه ال جيري إنفاذ االشتراط املتعلق باملدة املطلوبة إنفاذاً صارماً         

النـاقلني  لرحالت املتعددة   ألسعار ا " أياتا"ظام  باملدة املطلوبة حاسم األمهية إذا مل ُيستخدم ن       
كأساس حلساب املبلغ اإلمجايل املقطوع، نظراً إىل أن أسعار السفر اجلـوي عـادة              اجلويني  

تكون أدىن عند احلجز ُمسبقاً وأن املبلغ اإلمجايل املقطوع قد يكون أعلى عندما يكـون                ما
ت املقدمة يف وقت قريب مـن تـاريخ         وباإلضافة إىل ذلك، فإن الطلبا    . تاريخ السفر أقرب  

 على الطلبات خالل أُطر زمنية قصرية وعادة ما         السفر تفرض ضغوطاً على اإلدارة لكي تردّ      
  .يكون ذلك أثناء فترات الذروة فيما خيص السفر املتعلق بإجازة زيارة الوطن

  ٨اجلدول 
 املقطوع فيما يتـصل  احلد األدىن للمدة املطلوبة لتقدمي طلب احلصول على املبلغ اإلمجايل         

  بزيارة الوطنبالسفر املتعلق 
 الكيانات/املنظمات عدد األسابيع

الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، واليونـسكو، واليونيـدو،          ال يوجد حد أدىن
 ومكتب األمم املتحدة يف جنيف، وهيئة األمم املتحدة للمرأة

 سابقةسالفيا الواحملكمة اجلنائية الدولية ليوغ أسبوع واحد

 واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة     مصرف التنمية اآلسيوي،   أسبوعان
آلسيا واحمليط اهلادئ، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون     

 الالجئني، واملقر الرئيسي لألمم املتحدة

، )اإلسـكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغـريب آسـيا         أربعة أسابيع
ل الدولية، واملنظمـة البحريـة      الفاو، ومنظمة العم  منظمة  و

الدولية، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، وبرنامج األمـم        
املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة، وصـندوق         
األمم املتحدة للسكان، ومنظمة اليونيسيف، ومكتب األمـم        
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومكتب األمم املتحـدة        

 ) يوما٣٠ً(اريع، وبرنامج األغذية العاملي خلدمات املش

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومنظمة اإليكاو، ومنظمة األمن        ستة أسابيع
 والتعاون يف أوروبا، ومكتب األمم املتحدة يف نريويب

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب، واالحتاد الدويل        مثانية أسابيع
 والالتصاالت، واألونر
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 تبسيط معاجلة طلبات االستفادة من املبلغ اإلمجايل املقطوع وااللتـزام         ومن أجل     -٨٢
اإلجـازة املـستحقة يف     (مبتطلبات سنة إجازة زيارة الوطن للفرد املعين اليت حتل كل سنتني            

، تعتمد منظمة اإليفاد النْهج التـايل       )السنوات الزوجية تلك املستحقة يف    السنوات الفردية و  
  . بزيارة الوطنملتعلقر خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع هو اخليار الوحيد للسفر اباعتبا

يف بداية العام، تضع إدارة املوارد البشرية قائمةً جبميع املوظفني الذي حيق            "  
هلم احلصول على إجازة زيارة الوطن يف ذلك العام بعينه وُترسل إىل كـل منـهم                

وتقوم هـذه   . أجالً للرد وحتّدد  ن أجل ملئها    رسالة واستمارة إجازة زيارة الوطن م     
اإلدارة بالتحقق من البيانات والتفاصيل، مث ُتجرى مراجعة ثنائية ملا يكون لكل فرد             
من أهلية واستحقاق هلذه اإلجازة، مث ُتحمَّل البيانات يف صحيفة بيانات من أجـل              

. ف املرتبـات  االستخدام العام هلا من جانب دوائر املوارد البشرية والسفر وكـشو          
وعند االنتهاء من وضع صحيفة البيانات، ُتوّجه هذه الصحيفة إىل دائرة كـشوف             

: والفترة الزمنية من حلظة البداية إىل حلظة النهاية هـي         . املرتبات من أجل دفع املبلغ    
  .)٨٢("مارس/ آذار-يناير /كانون الثاين

، حيـث   "الدفع الـسنوي   "وتفكر منظمة الصحة العاملية يف اّتباع هنْج مماثل بشأن          -٨٣
يصدر املبلغ اإلمجايل املقطوع بوصفه مدفوعات غري متعلقة باملرتب كل سنة أو كل سـنتني               

يزيل التكاليف اإلدارية يف حق املوظفني املعنيني وإدارات املوارد البشرية والسفر والشؤون             مما
ملغتـربني املـستحقني    واألساس املنطقي الكامن وراء هذا النْهج هو أن املـوظفني ا          . املالية

بعضهم على حنو أكثر تواتراً مـن       (للحصول على إجازة لزيارة الوطن يقومون فعالً بالسفر         
  .)٨٣(إىل أوطاهنم أو إىل املكان الذي توجد لديهم فيه روابط أُسرية وثقافية) البعض اآلخر

 "معقولة "املبالغ املدفوعة يف إطار خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع       ولضمان أن تكون      -٨٤
فيما يتصل بالسفر املتعلق بإجازة زيارة الوطن، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مـؤخراً              

 يف املائـة    ٧٥"بتعديل إجراءاهتا املتعلقة بسفر املوظفني لكي متنح مبلغاً إمجالياً مقطوعاً قدره            
مباشرةً بني مركز   من أدىن سعر للسفر اجلوي بالدرجة السياحية الكاملة على الطريق األكثر            

األقرب للمكان املُسمَّى إلجازة    ) يف ظل أسعار السفر املنشورة    (عمل املوظف املعين واملطار     
 يورو للموظف وزوجـه وأوالده املعـالني        ٤ ٠٠٠زيارة الوطن، ولكن مبا ال يتجاوز مبلغ        

 ١٢ من  عاماً، مع خفضها خبصوص األطفال املعالني األقل عمرا١٢ًالذين تزيد أعمارهم عن 
ويالحظ املفتشون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال تفرض هذا السقف العمري            . )٨٤("عاماً

بشأن أنواع السفر األخرى املتفرعة عن العمل إذا اختار املوظف خيـار املبلـغ اإلمجـايل                
ويرمي اعتماد سقف سعري إىل ضمان اإلنصاف فيما بني املوظفني وإىل احتـواء             . املقطوع
__________  

 .رد منظمة اإليفاد على استبيان املفتشني )٨٢(
 .رد منظمة الصحة العاملية على استبيان املفتشني )٨٣(
)٨٤( IAEA Staff Travel Procedures, Section 9, para 105 (ii). 
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يف، وهو أمر جدير باالعتبار، وينبغي أن تنظر املنظمات األخرى يف تنفيذ نص مماثل،              التكال
  .سيما املنظمات اليت توجد مقارها يف فيينا وال

  مستقبل خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع    

بينما توجد حجج مقنعة تؤيد وتعارض خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع، فإن املفتشني              -٨٥
املتعلق هبذا اخليار، شريطة أن تكون منهجية احلساب متسقة علـى نطـاق             يؤيدون املفهوم   

وهم يعرضون أيضاً حججاً تؤيد اتباع سياسة قوية بشأن         . املنظومة وأن ُتطبَّق تطبيقاً منصفاً    
  :)٨٥(خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع، على النحو الذي ذكرته بعض املنظمات، تشمل ما يلي

حقاقات السفر احلالية املتفرعة عن العمـل اسـتفادة         اإلفادة من هيكل است     )أ(  
  هادفة وعملية بقدر أكرب؛

، علـى أن    الفعالية يف التكـاليف   دارية و اإلكفاءات  قدر أكرب من ال   حتقيق    )ب(  
من أجل ترشيد   ‘ ةختطيط موارد املؤسس  ‘ُيستفاد على أفضل حنو من الفرص اليت تتيحها نظم          

  اقات املوظفني؛وتبسيط أساليب إدارة ومعاجلة استحق
تزويد املوظفني باملوارد املالية وبطائفة من اخليارات لكي ميكن أن يصّرفوا             )ج(  

  شؤون حياهتم بفعالية أكرب يف سياق زيادة تنقّل املوظفني؛
تيسري عمليات تنقّل املوظفني عن طريق تزويدهم باختيار أفـضل طريقـة              )د(  

  ه االحتياجات الشخصية واحتياجات املنظمة؛لتنفيذ سفرهم على حنو ُتؤخذ يف االعتبار في
  .)٨٦(إعطاء قيمة نقدية واحدة اللتزام املنظمة  )ه(  

ويرغب املفتشون أيضاً يف توجيه االنتباه إىل وجود معدالت حسابات خمتلفة للمبلغ              -٨٦
 املتفرع عن العمل، أي وجود نسبة مئويـة أدىن      راإلمجايل املقطوع لألنواع املختلفة من السف     

 .)٨٧()ذات صلة بـالعمر   (اب السفر املتعلق مبنحة التعليم وختفيضات خبصوص األطفال         حلس
وبينما يكون ذلك أمراً مفهوماً، فإن أسعار سفر األطفال ال تكون دائماً متاحة يف الرحالت               
ومن مث فقد يكون األخذ بنسبة مئوية أدىن غري كاٍف أحياناً لشراء تذكرة سفر جوي بالسعر                

  .وق ويف ظل أوضاع توافرهااملتاح يف الس
وبينما ينتظر املفتشون النتائج اليت ُيسفر عنها قيام جملس الرؤساء التنفيذيني باعتماد              -٨٧

منهجية موحدة حلساب تكلفة تنفيذ استحقاقات السفر املتفرعة عن العمل عنـدما يأخـذ              "

__________  
)٨٥( WHO eManual, chapter III.8.7 Lump sums for travel, version 1.0, 27/09/2011. 
)٨٦( UNDP Internal Memorandum, UNDP/ADM/01/4, 19 January 2001, para 21. 
 يف املائة من سعر السفر على الدرجة االقتصادية الكاملة يف حالة الـسفر  ٦٥تستخدم منظمات كثرية نسبة    )٨٧(

 .ملائة من السعر عند سفر األطفال يف ا٥٠املتعلق مبنحة التعليم ونسبة 
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 أن تنظر املنظمات يف     فإهنم يودون اقتراح  ،  )٨٨("املوظف املعين خبيار املبلغ اإلمجايل املقطوع     
مسألة أن يكون أحد اخليارات املمكنة هو مْنح املوظفني املستحقني خيار املبلغ اإلمجـايل              

النـاقلني  لـرحالت املتعـددة     ل" أياتا" يف املائة من سعر تذاكر نظام        ٦٥املقطوع بنسبة   
يتـسم  وهم يقترحون ذلك ليكون هو املقياس املرجعي نظراً إىل أن هذا السعر             . اجلويني

بالشفافية واالستقرار وعدم اخلضوع لتقلبات السوق كما ال خيـضع للقيـود املتعلقـة              
 ولو اعُتمدت هذه املنهجية، فستكون املبـالغ املدفوعـة          .بتحديد الطريق والقيود األخرى   

 هي املبالغ املبينة يف     ٢مبوجب خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع يف إطار املثال املذكور يف اجلدول            
 متاحة  للرحالت املتعددة الناقلني اجلويني   " أياتا"تذاكر  ونظراً إىل أن أسعار     .  أدناه ٩ول  اجلد

أيضاً بشأن السفر يف اجتاه واحد فقط فإنه ميكن استخدامها ألنواع أخرى من السفر املتفرع               
  .عن العمل، أي السفر املتعلق بالعودة إىل الوطن والتعيني

  ٩اجلدول 
يارة الوطن املستخدم فيه خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع املطبق حالياً          السفر املتعلق بإجازة ز   

  للرحالت املتعددة الناقلني اجلويني" أياتا"تذاكر  يف املائة من أسعار ٦٥ونسبة 

 أزواج املدن واملنظمات
مقدار املبلغ اإلمجايل 

 )*دوم(املقطوع 

 ٪٦٥ -مقدار املبلغ اإلمجايل املقطوع 
للرحالت " اتاأي"تذاكر أسعار من 

 )*دوم (املتعددة الناقلني اجلويني
مقدار املبلغ اإلمجايل 

 )*دوم( الفارق -املقطوع 

 بيجني -جنيف 
 -٣٢٨٫٨٠ ٧  ٥١٤٫٠٠ ٩ مكتب األمم املتحدة يف جنيف

 -٣٢٨٫٨٠ ٧  ٥١٤٫٠٠ ٩ مفوضية شؤون الالجئني

 -١٨٠٫٨٠ ١ ٨٤٢٫٨ ١٦ ٦٦٢٫٠٠ ١٥ منظمة الصحة العاملية

 ٠٦٩٫٢٠ ٢  ٩١٢٫٠٠ ١٨ لعمل الدوليةمنظمة ا

 ٢٩٤٫٠٨ ٤  ١٣٦٫٨٨ ٢١ االحتاد الدويل لالتصاالت

 ٠٢٣٫٢٠ ٧  ٨٦٦٫٠٠ ٢٣ املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 ٧٩٨٫٩٦ ١٩ ١٥٠٫٨ ٢٦ ٩٤٩٫٧٦ ٤٥ منظمة الوايبو

  ٨٤٢٫٨ ١٦   الدرجة السياحية-الوايبو 

   سيدين-نيويورك 
 ٩١٢٫٢٠ ٦  ٢٠٦٫٠٠ ٢٠ منظمة اليونيسيف

 ٢٧٦٫٢٠ ١١  ٥٧٠٫٠٠ ٢٤ صندوق األمم املتحدة للسكان

 ٢٧٦٫٢٠ ١١ ٢٩٣٫٨ ١٣ ٥٧٠٫٠٠ ٢٤ هيئة األمم املتحدة للمرأة

 ٢٧٦٫٢٠ ١١  ٥٧٠٫٠٠ ٢٤ مكتب خدمات املشاريع

 ٢٧٦٫٢٠ ١١  ٥٧٠٫٠٠ ٢٤ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 ٧٩٤٫٢٠ ١٤  ٠٨٨٫٠٠ ٢٨ املقر الرئيسي لألمم املتحدة

__________  
 .٤انظر التوصية  )٨٨(
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 أزواج املدن واملنظمات
مقدار املبلغ اإلمجايل 

 )*دوم(املقطوع 

 ٪٦٥ -مقدار املبلغ اإلمجايل املقطوع 
للرحالت " اتاأي"تذاكر أسعار من 

 )*دوم (املتعددة الناقلني اجلويني
مقدار املبلغ اإلمجايل 

 )*دوم( الفارق -املقطوع 

     سيدين-روما 

 ٥٠١٫٩٥ ٢  ٨٨٥٫٠٠ ١٠ برنامج األغذية العاملي

 ٣٧٢٫٨٥ ٦ ٣٨٣٫٠٥ ٨ ٧٥٥٫٩٠ ١٤ منظمة الفاو

  سيدين-فيينا 

 -١٥٥٫٩٥ ٥  ٨٠٦٫٦٠ ٤ منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

 ٩٠٥٫٤٥  ٨٦٨٫٠٠ ١٠ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 ٠٩٥٫٢٣ ٤ )٨٩(٩ ٩٦٢,٥٥ ٠٥٧٫٧٨ ١٤ كالة الدولية للطاقة الذريةالو

 ٩٩٩٫٤٥ ٤  ٩٦٢٫٠٠ ١٤ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

 ٧٨٧٫٤٥ ٨  ٧٥٠٫٠٠ ١٨ منظمة اليونيدو

 يرسآ بوينس -العاصمة واشنطن 

    

 -٧١٠٫٥٠ ٣ ٦٠٤٫٥ ١٣ ٨٩٤٫٠٠ ٩ منظمة الصحة للبلدان األمريكية

 -٠٠٥٫٠٠ ٣  ٥٩٩٫٥٠ ١٠ البنك الدويل

   سيدين-بانكوك 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط 

 اهلادئ
٦٧٢٫٧٦ ٢ ٨٥٧٫٢٤ ٦ ٥٣٠٫٠٠ ٩ 

  .دوالرات الواليات املتحدة=  دوم  *

  

__________  
 ".أياتا"يرتكز ذلك على طريق نصف الكرة الشرقي احملدد من  )٨٩(
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  املرفقات

  املرفق األول

  مدى توافر خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع الستخدامه يف السفر املتفرع عن العمل    

 الزيارة اُألسرية لوطنزيارة ا
السفر املتعلق مبنحة 

 التعليم
السفر املتعلق مبنحة 

 أنواع سفر أخرى حالراحة والتروي انتهاء اخلدمة تغيري مركز العمل )األوىل(التعيني  التعليم اخلاصة

ــة  ــصرف التنمي م
 اآلسيوي

مصرف التنميـة    
 اآلسيوي

مصرف التنميـة    
 اآلسيوي

مصرف التنميـة   
 اآلسيوي

التنميـة  مصرف  
 اآلسيوي

مصرف التنميـة    
 اآلسيوي

منظمة احلظر الشامل   
 للتجارب النووية

        

اللجنة االقتـصادية   
 ألفريقيا

اللجنة االقتصادية  
 ألفريقيا

اللجنة االقتصادية  
 ألفريقيا

اللجنة االقتصادية  
 ألفريقيا

     

اللجنة االقتـصادية   
 ألوروبا

اللجنة االقتصادية  
 ألوروبا

االقتصادية اللجنة  
 ألوروبا

اللجنة االقتصادية  
 ألوروبا

اللجنة االقتصادية    
 ألوروبا

اللجنة االقتصادية  
 ألوروبا

 

اللجنة االقتـصادية   
ــة  ألمريكــا الالتيني

 والكارييب

اللجنة االقتصادية  
ألمريكا الالتينيـة   

 والكارييب

اللجنة االقتصادية  
ألمريكا الالتينيـة   

 والكارييب

ية اللجنة االقتصاد   
ألمريكا الالتينيـة   

 والكارييب

اللجنة االقتصادية  
ألمريكا الالتينيـة   

 والكارييب

  

اللجنة االقتـصادية   
ة آلسيا  ـواالجتماعي

 واحمليط اهلادئ

اللجنة االقتصادية  
واالجتماعية آلسيا  

 واحمليط اهلادئ

اللجنة االقتصادية  
واالجتماعية آلسيا  

 واحمليط اهلادئ

اللجنة االقتصادية     
االجتماعية آلسيا  و

 واحمليط اهلادئ

  

ــصادية  ــة االقت اللجن
ة لغريب  ـواالجتماعي

 آسيا

اللجنة االقتـصادية   
واالجتماعية لغـريب   

 آسيا

اللجنة االقتـصادية   
واالجتماعية لغـريب   

 آسيا

اللجنة االقتـصادية   
واالجتماعية لغـريب   

 آسيا

اللجنة االقتـصادية     
واالجتماعية لغـريب   

 آسيا

  

  الفاو الفاو الفاو الفاو الفاو الفاو والفا الفاو

الوكالة الدوليــة   
 للطاقة الذرية

الوكالة الدوليـة  
 للطاقة الذرية

الوكالة الدوليـة  
 للطاقة الذرية

الوكالة الدوليـة   
 للطاقة الذرية

الوكالة الدوليـة   
 للطاقة الذرية

الوكالة الدوليـة   
 للطاقة الذرية

الوكالة الدوليـة   
 للطاقة الذرية
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 الزيارة اُألسرية لوطنزيارة ا
السفر املتعلق مبنحة 

 التعليم
السفر املتعلق مبنحة 

 أنواع سفر أخرى حالراحة والتروي انتهاء اخلدمة تغيري مركز العمل )األوىل(التعيني  التعليم اخلاصة

       اإليكاو اإليكاو اإليكاو

ــة  ــة اجلنائي احملكم
الدولية ليوغوسالفيا  

 السابقة

ــة  ــة اجلنائي احملكم
الدولية ليوغوسالفيا  

 السابقة

ــة  ــة اجلنائي احملكم
الدولية ليوغوسالفيا  

 السابقة

ــة  ــة اجلنائي احملكم
الدولية ليوغوسالفيا  

 السابقة

ــة    ــة اجلنائي احملكم
الدولية ليوغوسالفيا  

 ةالسابق

  

      منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية

  صندوق النقد الدويل     صندوق النقد الدويل  صندوق النقد الدويل

ــة  ــة البحري املنظم
 الدولية

املنظمة البحريـة    
 الدولية

املنظمة البحريـة   
 الدولية

     

ــدويل   ــاد ال االحت
 تلالتصاال

        

ــاون  ــة التع منظم
والتنمية يف امليـدان    

 االقتصادي

منظمــة التعــاون  
والتنمية يف امليدان   

 االقتصادي

      

ــن   ــة األم منظم
 والتعاون يف أوروبا

ــن    ــة األم منظم
 والتعاون يف أوروبا

ــن      ــة األم منظم
 والتعاون يف أوروبا

ــن   ــة األم منظم
 والتعاون يف أوروبا

 

ــصحة  ــة ال منظم
 ن األمريكيةللبلدا

        

برنامج األمم املتحدة   
 اإلمنائي

ــم  ــامج األم برن
 املتحدة اإلمنائي

ــم  ــامج األم برن
 املتحدة اإلمنائي

ــم  ــامج األم برن
 املتحدة اإلمنائي

ــم  ــامج األم برن
 املتحدة اإلمنائي

ــم  ــامج األم برن
 املتحدة اإلمنائي

ــم  ــامج األم برن
 املتحدة اإلمنائي

  

ــم   ــندوق األم ص
 سكاناملتحدة لل

صــندوق األمــم 
 املتحدة للسكان

صــندوق األمــم 
 املتحدة للسكان

صــندوق األمــم 
 املتحدة للسكان

صــندوق األمــم 
 املتحدة للسكان

صــندوق األمــم 
 املتحدة للسكان

صــندوق األمــم 
 املتحدة للسكان

  

  اليونسكو اليونسكو اليونسكو اليونسكو اليونسكو اليونسكو اليونسكو اليونسكو

ــؤون  ــية ش مفوض
 الالجئني

مفوضية شـؤون   
 الالجئني

مفوضية شـؤون   
 الالجئني

مفوضية شـؤون   
 الالجئني

مفوضية شـؤون    
 الالجئني

مفوضية شـؤون   
 الالجئني

مفوضية شـؤون   
 الالجئني

مفوضية شـؤون   
 الالجئني

املقر الرئيسي لألمم   
 املتحدة

املقر الرئيسي لألمم   
 املتحدة

املقر الرئيسي لألمم   
 املتحدة

لألمم املقر الرئيسي   
 املتحدة

املقر الرئيسي لألمم     
 املتحدة

املقر الرئيسي لألمم   
 املتحدة

 

   اليونيسيف اليونيسيف اليونيسيف اليونيسيف اليونيسيف اليونيسيف اليونيسيف
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 الزيارة اُألسرية لوطنزيارة ا
السفر املتعلق مبنحة 

 التعليم
السفر املتعلق مبنحة 

 أنواع سفر أخرى حالراحة والتروي انتهاء اخلدمة تغيري مركز العمل )األوىل(التعيني  التعليم اخلاصة

املقر الرئيسي لألمم    اليونيدو اليونيدو اليونيدو اليونيدو اليونيدو اليونيدو اليونيدو
 املتحدة

 

دة مكتب األمم املتح  
املعين باملخـدرات   

 واجلرمية

ــم  ــب األم مكت
ــين  ــدة املع املتح
 باملخدرات واجلرمية

ــم  ــب األم مكت
ــين  ــدة املع املتح
 باملخدرات واجلرمية

ــم  ــب األم مكت
ــين  ــدة املع املتح
 باملخدرات واجلرمية

ــم    ــب األم مكت
ــين  ــدة املع املتح
 باملخدرات واجلرمية

  

مكتب األمم املتحدة   
 يف جنيف

ــم  ــب األم مكت
 حدة يف جنيفاملت

ــم  ــب األم مكت
 املتحدة يف جنيف

ــم  ــب األم مكت
 املتحدة يف جنيف

ــم    ــب األم مكت
 املتحدة يف جنيف

ــم  ــب األم مكت
 املتحدة يف جنيف

 

مكتــب خــدمات 
 املشاريع

مكتب خـدمات   
 املشاريع

مكتب خـدمات   
 املشاريع

مكتب خـدمات   
 املشاريع

مكتب خـدمات   
 املشاريع

مكتب خـدمات   
 املشاريع

مكتب خـدمات   
 ملشاريعا

مكتب خـدمات   
 املشاريع

 

  األونروا    األونروا األونروا األونروا األونروا

هيئة األمم املتحـدة    
 للمرأة

هيئة األمم املتحدة   
 للمرأة

هيئة األمم املتحدة   
 للمرأة

هيئة األمم املتحدة   
 للمرأة

هيئة األمم املتحدة   
 للمرأة

هيئة األمم املتحدة   
 للمرأة

هيئة األمم املتحدة   
 لمرأةل

  

ــدي  ــاد الربي االحت
 العاملي

االحتاد الربيـدي   
 العاملي

االحتاد الربيـدي   
 العاملي

االحتاد الربيـدي      
 العاملي

  

برنامج األغــذية   
 العاملي

برنامج األغذيـة   
 العاملي

برنامج األغذيـة   
 العاملي

برنامج األغذيـة   
 العاملي

برنامج األغذيـة   
 العاملي

برنامج األغذيـة   
 العاملي

 األغذيـة   برنامج
 العاملي

برنامج األغذيـة   
 العاملي

 

  منظمة الصحة العاملية منظمة الصحة العاملية منظمة الصحة العاملية منظمة الصحة العاملية منظمة الصحة العاملية منظمة الصحة العاملية منظمة الصحة العاملية منظمة الصحة العاملية

         الوايبو

ــة   ــة العاملي املنظم
 ويةلألرصاد اجل

ــة  املنظمــة العاملي
 لألرصاد اجلوية

املنظمة العامليــة   
 لألرصاد اجلوية

ــة  املنظمــة العاملي
 لألرصاد اجلوية

     

 البنك الدويل البنك الدويل البنك الدويل البنك الدويل البنك الدويل  البنك الدويل  البنك الدويل

  .الزيارة السباقة ألداء املهام: هنْج العمليات اخلاصة؛ والبنك الدويل: السفر الطارئ؛ ومفوضية شؤون الالجئني:  مصرف التنمية األسيوي والبنك الدويل-أنواع سفر أخرى   *  
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  املرفق الثاين

النسبة املئوية للموظفني الذين خيتارون األخذ خبيار املبلغ اإلمجايل املقطوع خبـصوص الـسفر املتعلـق            
  الوطن بزيارة

 دالً من تذاكر السفراملبلغ اإلمجايل املقطوع ب
  ٢٠١١ ٢٠١٠ 

 )*دوم(املبلغ  ٪ من املبلغ اإلمجايل عدد املدفوعات )*دوم(املبلغ  الفئة املنظمة
عدد 

 املدفوعات
٪ من املبلـغ    

 اإلمجايل

الزيارة /إجازة زيارة الوطن مصرف التنمية اآلسيوي
 اُألسرية

املعلومات غري  صفر ٨٨٠٫٠٠ ٣٨٠ ٧ املعلومات غري متاحة صفر ٢٧٠٫٠٠ ٦٤٢ ٦
 متاحة

الزيارة /إجازة زيارة الوطن اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 اُألسرية

٨٤٫٧٧ ٣٧٣ ١٥١٫٥٣ ٦٨٦ ٨٨٫٤٩ ٢٢٣ ٠٠١٫٥٨ ٣٨٩ 

اللجنة االقتصادية ألمريكا 
 الالتينية والكارييب

الزيارة /إجازة زيارة الوطن
 اُألسرية

٧٩٫٠٣ ٤٩ ٢٩٠٫٢٨ ٣١٠ ٧٨٫٨٥ ٤١ ٩٩٣٫٦٩ ٤٠٣ 

االقتصادية واالجتماعية اللجنة 
 آلسيا واحمليط اهلادئ

الزيارة /إجازة زيارة الوطن
 اُألسرية

٨٨٫٥٧ ١٢٤ ٦٥٩٫١٠ ٨٠٣ ٩٢٫٥٠ ١١١ ١٤٦٫٣١ ٦٢٨ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن اإلسكوا
 اُألسرية

٨٣٫٣٣ ٢٠ ٥٩٦٫٠٠ ٨٣ ٧٩٫٤٩ ٣١ ٤٢٢٫٠٠ ١٨٧ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن منظمة الفاو
 اُألسرية

املعلومات غري  املعلومات غري متاحة ٥٢٧ ٠٦٠٫٢١ ٦٤٠ ٢
 متاحة

املعلومات غري 
 متاحة

املعلومات غري 
 متاحة

الزيارة /إجازة زيارة الوطن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 اُألسرية

٩٩٫٠٦ ٠٥٧ ١ ٦١٧٫٤٢ ٣٢٦ ٣ ١٠٠٫٠٠ ١١٠ ١ ٥٠٦٫٣٢ ٢٩١ ٣ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن منظمة اإليكاو
 ريةاُألس

٩٩ ١٠٩ ٩٠٠٫٧٢ ٧٨٤ ٩٩ ١٣١ ١٩١٫٦٠ ٩٢٣ 
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 دالً من تذاكر السفراملبلغ اإلمجايل املقطوع ب
  ٢٠١١ ٢٠١٠ 

 )*دوم(املبلغ  ٪ من املبلغ اإلمجايل عدد املدفوعات )*دوم(املبلغ  الفئة املنظمة
عدد 

 املدفوعات
٪ من املبلـغ    

 اإلمجايل

احملكمة اجلنائية الدولية 
 ليوغوسالفيا السابقة

الزيارة /إجازة زيارة الوطن
 اُألسرية

٩٨٫٦٠ ١٤١ ٩٧٣٫٠٠ ٥٤٨ ٧٣٫٧٢ ١٠١ ٠٦٤٫٠٠ ٤٦٥ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن اإليفاد
 اُألسرية

ملعلومات غري ا ٢٠ ٣١٣٫٤٥ ١١٢ املعلومات غري متاحة ١٩ ٥٥٣٫٠١ ١٩٣
 متاحة

الزيارة /إجازة زيارة الوطن  منظمة العمل الدولية
 اُألسرية

املعلومات غري  ٢٢٧ ٦٢٤٫٠٠ ١٨٦ ٢ ٩٨٫٣٦ ٢٤٠ ٣٣٧٫٠٠ ١٢٠ ٢
 متاحة

الزيارة /إجازة زيارة الوطن املنظمة البحرية الدولية
 اُألسرية

٩٤٫٧٤ ٥٤ ٨٥٤٫٦٨ ٢٣٤ ٩٥٫٩٥ ٧١ ٧٨٦٫٢٣ ٣١٧ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن االتاالحتاد الدويل لالتص
 اُألسرية

املعلومات غري  ٨٢١٫٠٠ ١٤١ ١ املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة ٨٩٣٫٠٠ ٢٩٩ ١
 متاحة

املعلومات غري 
 متاحة

منظمة التعاون والتنمية يف 
 امليدان االقتصادي

الزيارة /إجازة زيارة الوطن
 اُألسرية

املعلومات غري 
 متاحة

املعلومات غري  املعلومات غري متاحة غري متاحةاملعلومات 
 متاحة

املعلومات غري 
 متاحة

املعلومات غري 
 متاحة

منظمة األمن والتعاون يف 
 أوروبا

الزيارة /إجازة زيارة الوطن
 اُألسرية

٨٩٫١١ ٩٠ ٩١٣٫٠٠ ١٥٨ ٩٢٫٨٦ ٦٥ ٤٨٧٫٠٠ ١٥٨ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن منظمة اليونسكو
 اُألسرية

٩٠٫١٣ ٣٣٨ ٠٠٠٫٠٠ ٩١٣ ١ ٩١٫٣٨ ٣٥٠ ٠٠٠٫٠٠ ٨٧٨ ١ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن صندوق األمم املتحدة للسكان
 اُألسرية

املعلومات غري  ١٣٢ ٦٦١٫٠٠ ١٦٠ ١ املعلومات غري متاحة ١٣٧ ٤٦١٫٠٠ ٤٨٤ ١
 متاحة

الزيارة /إجازة زيارة الوطن مفوضية شؤون الالجئني
 اُألسرية

٨٣٫٣٣ ٢٧٠ ٨٦٤٫٠٠ ١٢٧ ٣ ٨٣٫٩٧ ٢٦٢ ٢٨٥٫٠٠ ٢٦٦ ٣ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن منظمة اليونيسيف
 اُألسرية

٩٦٫٩٥ ١٥٩ ١٨٥٫٠٠ ٩٧٥ ٩٥٫٤٨ ١٤٨ ٤٦٨٫٠٠ ٩٤٣ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن منظمة اليونيدو
 اُألسرية

املعلومات غري 
 متاحة

املعلومات غري  املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة
 متاحة

 غري املعلومات
 متاحة

املعلومات غري 
 متاحة
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 دالً من تذاكر السفراملبلغ اإلمجايل املقطوع ب

  ٢٠١١ ٢٠١٠ 

 )*دوم(املبلغ  ٪ من املبلغ اإلمجايل عدد املدفوعات )*دوم(املبلغ  الفئة املنظمة
عدد 

 املدفوعات
٪ من املبلـغ    

 اإلمجايل

مكتب األمم املتحدة املعين 
 باملخدرات واجلرمية

الزيارة /إجازة زيارة الوطن
 اُألسرية

٣٠٫٩٢ ٨١ ٠١٤٫٠٠ ٩٩ ٢٧٫٣١ ٦٢ ٦٩٨٫٠٠ ٨٠ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن مكتب األمم املتحدة يف جنيف
 اُألسرية

٩٦٫٦٨ ٦١١ ٤٨٧٫٠٠ ٤٩٧ ٣ ٩٦٫٥٦ ٥٩٠ ٥١٦٫٠٠ ١٣١ ٣ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن مكتب األمم املتحدة يف نريويب
 اُألسرية

املعلومات غري 
 متاحة

املعلومات غري  املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة
 متاحة

املعلومات غري 
 متاحة

املعلومات غري 
 متاحة

الزيارة /إجازة زيارة الوطن األونروا
 اُألسرية

املعلومات غري  ٦٧ ٠٩٩٫٠٠ ٣٧٥  غري متاحةاملعلومات ٦٨ ٨٤٧٫٠٠ ٢٨٠
 متاحة

الزيارة /إجازة زيارة الوطن هيئة األمم املتحدة للمرأة
 اُألسرية

املعلومات غري 
 متاحة

املعلومات غري  املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة
 متاحة

املعلومات غري 
 متاحة

املعلومات غري 
 متاحة

الزيارة /ة زيارة الوطنإجاز االحتاد الربيدي العاملي
 اُألسرية

املعلومات غري 
 متاحة

املعلومات غري  املعلومات غري متاحة املعلومات غري متاحة
 متاحة

املعلومات غري 
 متاحة

املعلومات غري 
 متاحة

الزيارة /إجازة زيارة الوطن برنامج األغذية العاملي
 اُألسرية

٩٢٫١٧ ٧٦٥ ٦٢٩٫٨٢ ١٥١ ٦ ٩٤٫٠٨ ٧٤٧ ١٦٢٫٣٠ ٩٧٥ ٥ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن منظمة الصحة العاملية
 اُألسرية

٨٠٫٤٣ ٨١٤ ٧٨٥٫٩١ ٨ ٩٣٫٨٣ ٧٣٠ ٧٥٥٫٠٠ ٣٨٦ ٧ 

الزيارة /إجازة زيارة الوطن منظمة الوايبو
 اُألسرية

املعلومات غري  ١٣٤ ٥٣٢٫٠٠ ٢ املعلومات غري متاحة ١٧١ ١٣٣٫٠٠ ٣
 متاحة

الزيارة /إجازة زيارة الوطن البنك الدويل
 ُألسريةا

٩٦٫٧٨ ١١١ ١ ٦٨٠٫٠٠ ١٦٤ ٧ ٩٧٫١٠ ٠٧٣ ١ ٦٦٢٫٠٠ ٨١٢ ٦ 

منظمة احلظر الشامل للتجارب 
 النووية

الزيارة /إجازة زيارة الوطن
 اُألسرية

املعلومات غري  ١٧٧ ٧٤٥٫١٥ ٣٥٤ املعلومات غري متاحة ١٣١ ٩٠٢٫٣١ ٢٨٤
 متاحة

  .دوالرات الواليات املتحدة= وم د  *
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  املرفق الثالث

   االستحقاقات-ألمتعة الشخصية واملتاع املرتيل شحن ا    

  املوظف غري املتزوج  الفئة  املنظمة
املوظف (املوظف مع األسرة 

  )الطفل املعال+ الزوج + 
باعتبارها /باعتباره(الزوج 

  الطفل املعال  )أول فرد يف األسرة
موظف الفئة الفنية 

  املبتدئ

موظف الفئة الفنيـة    
املبتدئ مع األسـرة    

ئة الفنيـة   موظف الف (
+ الـزوج   + املبتدئ  

  )الطفل املعال
ــة  ــصرف التنمي م

  اآلسيوي
 متراً مكعبـاً    ٣١: رد التكاليف   االستحقاق

+  كغم جواً    ١٠٠+ حبراً  ) ٣م(
 ٩٠اإليداع يف املستودعات ملدة     

  يوماً يف مانيال

ــاليف ــراً ٥٠: رد التك  مت
 ٢٢٠+ حبـراً   ) ٣م(مكعباً  

اإليـداع يف   + كغم جـواً    
 يومـاً   ٩٠ملدة  املستودعات  

  يف مانيال

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع هلذه الفئة

نفس الوضع مثـل    
  املوظف

نفس الوضـع مثـل     
  املوظف

اللجنة االقتـصادية   
  ألفريقيا

املعلومــات غــري   ٣م ١,٨٧ كغم أو ٣٠٠  ٣ م٣,١١ كغم أو ٥٠٠  ٣ م١١,٢١ كغم أو ١ ٨٠٠  ٣ م٦,٢٣ كغم أو ١ ٠٠٠  االستحقاق
  متاحة

  املعلومات غري متاحة

اللجنة االقتـصادية   
  ألوروبا

مل يرد رد خبـصوص        كغم٦٠٠  ٣ م١,٨٧ كغم أو ٣٠٠  ٣ م٣,١١ كغم أو ٥٠٠  ٣ م١١,٢١ كغم أو ١ ٨٠٠  ٣ م٦,٢٣ كغم أو ١ ٠٠٠  االستحقاق
  االستحقاق

اللجنة االقتـصادية   
ــة  ــا الالتيني ألمريك

  والكارييب

   كغم١ ٠٨٠   كغم٦٠٠  ٣ م١,٨٧ كغم أو ٣٠٠  ٣ م٣,١١ كغم أو ٥٠٠  ٣ م١١,٢١ كغم أو ١ ٨٠٠  ٣ م٦,٢٣ كغم أو ١ ٠٠٠  االستحقاق

اللجنة االقتـصادية   
واالجتماعية آلسـيا   

  واحمليط اهلادئ

   كغم١ ٠٨٠   كغم٦٠٠  ٣ م١,٨٧ كغم أو ٣٠٠  ٣ م٣,١١ كغم أو ٥٠٠  ٣ م١١,٢١ كغم أو ١ ٨٠٠  ٣ م٦,٢٣ كغم أو ١ ٠٠٠  االستحقاق

اللجنة االقتـصادية   
واالجتماعية لغـريب   

  آسيا

   كغم١ ٥٠٠   كغم١ ٠٠٠   كغم٣٠٠   كغم٥٠٠   كغم١ ٨٠٠   كغم١ ٠٠٠  االستحقاق

 كغم  ١ ٠٠٠/ كغم ٧ ٢٥٩   كغم٤ ٥٠٠  االستحقاق  منظمة الفاو
  *أمتعة شخصية

   كغم١ ٠٠٠  ** كغم٦٠٠   كغم٣٠٠   كغم٥٠٠
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  املوظف غري املتزوج  الفئة  املنظمة
املوظف (املوظف مع األسرة 

  )الطفل املعال+ الزوج + 
باعتبارها /باعتباره(الزوج 

  الطفل املعال  )أول فرد يف األسرة
موظف الفئة الفنية 

  املبتدئ

موظف الفئة الفنيـة    
املبتدئ مع األسـرة    

ئة الفنيـة   موظف الف (
+ الـزوج   + املبتدئ  

  )الطفل املعال
الوكالة الدولية للطاقة   

  الذرية
 ٤ ٨٩٠غم جـواً و    ك ٢٢٥  االستحقاق

  كغم بواسطة النقل السطحي
 ٨ ١٥٠ كغم جـواً و    ٤٥٠

  كغم بواسطة النقل السطحي
عند تعيني موظـف       كغم٧٥   كغم١٥٠

 /الفئة الفنية املبتدئ  
املوظــف العــادي 
لفترة ال تقل عـن     
عام واحد ولكـن    
: أقل مـن عـامني    

 كغم جواً أو    ٥٠٠
ــم ١ ٠٠٠  كغـ

ــل  ــطة النق بواس
  السطحي

عند تعيني املوظـف    
العادي لفترة ال تقـل     
عن عام واحد ولكن    

 ٩٠٠: أقل من عامني  
 ١ ٨٠٠كغم جواً أو    

كغم بواسطة النقـل    
  السطحي

  -  -  -  -  -  -  االستحقاق  منظمة اإليكاو
احملكمة اجلنائية الدولية   

  ليوغوسالفيا السابقة
  -   كغم١ ٠٠٠   كغم٣٠٠   كغم٥٠٠   كغم١ ٨٠٠   كغم١ ٠٠٠  االستحقاق

  -  -   كغم٣٠٠   كغم٥٠٠   كغم١ ٨٠٠   كغم١ ٠٠٠  االستحقاق  يةمنظمة العمل الدول
وزن +  قدماً   ٢٠ حاوية سعة   االستحقاق  صندوق النقد الدويل

  دوالر ٢ ٠٠٠زائد مبقدار 
وزن +  قدماً   ٤٠ حاوية سعة 
   دوالر٢ ٠٠٠زائد مبقدار 

-  -  -  -  

ــة  ــة البحري املنظم
  الدولية

  -  -  -  -  -  -  االستحقاق

ــدويل   ــاد ال االحت
  صاالتلالت

  -  -  -  -  -  -  االستحقاق

ــاون   ــة التع منظم
والتنمية يف امليـدان    

  االقتصادي

  -  -  ٣م ٥  -  ٣ م٤٥  ٣ م٤٠  االستحقاق

منظمــة األمــن  
  والتعاون يف أوروبا

املعلومــات غــري   -  -  ٣ م٤٠  ٣ م٣٠  االستحقاق
 متاحة

 املعلومات غري متاحة

منظمة الصحة للبلدان 
  األمريكية

  -   كغم٦٠٠   كغم٣٠٠   كغم٥٠٠   كغم١ ٨٠٠   كغم١ ٠٠٠  االستحقاق
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  املوظف غري املتزوج  الفئة  املنظمة
املوظف (املوظف مع األسرة 

  )الطفل املعال+ الزوج + 
باعتبارها /باعتباره(الزوج 

  الطفل املعال  )أول فرد يف األسرة
موظف الفئة الفنية 

  املبتدئ

موظف الفئة الفنيـة    
املبتدئ مع األسـرة    

ئة الفنيـة   موظف الف (
+ الـزوج   + املبتدئ  

  )الطفل املعال
برنامج األمم املتحدة   
  للمستوطنات البشرية

  كغم ١ ٠٠٠  كغم ١ ٠٠٠   كغم٣٠٠   كغم٥٠٠   كغم١ ٨٠٠  كغم ١ ٠٠٠  االستحقاق

هيئة األمم املتحـدة    
  للمرأة

  -  السفر   كغم٥٠٠   كغم٥٠٠   كغم٢ ٠٠٠  كغم ١ ٠٠٠  االستحقاق

  -   كغم٦٠٠  ٣ م١,٨٧ كغم أو ٣٠٠  ٣ م٣,١١ كغم أو ٥٠٠  ٣ م١١,٢١ كغم أو ١ ٨٠٠  ٣ م٦,٢٣  كغم أو١ ٠٠٠  االستحقاق  األونكتاد
برنامج األمم املتحدة   

  اإلمنائي
  -  السفر   كغم٥٠٠   كغم ٥٠٠   كغم ٢ ٠٠٠   كغم ١ ٠٠٠  االستحقاق

برنامج األمم املتحدة   
  للبيئة

   كغم١ ٠٠٠   كغم١ ٠٠٠   كغم ٣٠٠   كغم ٥٠٠   كغم١ ٨٠٠   كغم ١ ٠٠٠  االستحقاق

  -  -  ٣ م٢,٤ كغم أو ٣٠٠  ٣م ٤ كغم أو ٥٠٠  ٣ م١٤,٤ كغم أو ١ ٨٠٠  ٣ م٨ كغم أو ١ ٠٠٠  االستحقاق  منظمة اليونسكو 
ــم   ــندوق األم ص

  املتحدة للسكان
  -  السفر   كغم٥٠٠   كغم ٥٠٠   كغم ٢ ٠٠٠   كغم ١ ٠٠٠  االستحقاق

ــؤون  ــية ش مفوض
  الالجئني

 أو  كغـــم٦٠٠  ٣ م١,٨٧ كغم أو ٣٠٠  ٣ م٣,١١ كغم أو ٥٠٠  ٣ م١١,٢١ كغم أو ١ ٨٠٠  ٣ م٦,٢٣ كغم أو ١ ٠٠٠  االستحقاق
  ٣ م٤,٠٥

ــم أو ١ ٠٠٠  كغـ
  ٣ م٦,٥٣

املقر الرئيسي لألمـم    
  املتحدة

   كغم ١ ٠٨٠   كغم٦٠٠  ٣ م١,٨٧ كغم أو ٣٠٠  ٣ م٣,١١ كغم أو ٥٠٠  ٣ م١١,٢١ كغم أو ١ ٨٠٠  ٣ م٦,٢٣ كغم أو ١ ٠٠٠  االستحقاق

  -   كغم٦٠٠   كغم٥٠٠   كغم ٥٠٠   كغم ١ ٨٠٠   كغم ١ ٠٠٠  حقاقاالست  منظمة اليونيسيف
  -  -  ٣ م١,٨٧ كغم أو ٣٠٠  ٣ م٣,١١ كغم أو ٥٠٠  ٣ م١١,٢١ كغم أو ١ ٨٠٠  ٣ م٦,٢٣ كغم أو ١ ٠٠٠  االستحقاق  منظمة اليونيدو

مكتب األمم املتحدة   
املعــي باملخــدرات 

  واجلرمية

 كغــم أو ١ ٠٠٠  -  -  ٣ م٥٠,٩٧ كغم أو ٨ ١٥٠  ٣ م٣٠,٥٨ كغم أو ٤ ٨٩٠  االستحقاق
  ٣ م٦,٢٣

-   

مكتب األمم املتحدة   
  يف جنيف

   -   كغم٦٠٠  ٣ م١,٨٧ كغم أو ٣٠٠  ٣ م٣,١١ كغم أو ٥٠٠  ٣ م١١,٢١ كغم أو ١ ٨٠٠  ٣ م٦,٢٣ كغم أو ١ ٠٠٠  االستحقاق
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  املوظف غري املتزوج  الفئة  املنظمة
املوظف (املوظف مع األسرة 

  )الطفل املعال+ الزوج + 
باعتبارها /باعتباره(الزوج 

  الطفل املعال  )أول فرد يف األسرة
موظف الفئة الفنية 

  املبتدئ

موظف الفئة الفنيـة    
املبتدئ مع األسـرة    

ئة الفنيـة   موظف الف (
+ الـزوج   + املبتدئ  

  )الطفل املعال
مكتب األمم املتحدة   

  يف نريويب
   كغم١ ٠٠٠   كغم١ ٠٠٠   كغم٣٠٠   كغم ٥٠٠   كغم ١ ٨٠٠   كغم ١ ٠٠٠  االستحقاق

مكتب األمم املتحدة   
  خلدمات املشاريع

   -  السفر  ٣ م١,٨٧ كغم أو ٣٠٠  ٣ م٣,١١ كغم أو ٥٠٠   كغم١ ٨٠٠  ٣ م٦,٢٣ كغم أو ١ ٠٠٠  االستحقاق

   -  -  ٣ م١,٨٧ كغم أو ٣٠٠  ٣ م٣,١١ كغم أو ٥٠٠  ٣ م١١,٢١ كغم أو ١ ٨٠٠  ٣ م٦,٢٣ كغم أو ١ ٠٠٠  االستحقاق  األونروا
ــدي  ــاد الربي االحت

  العاملي
املوظف : ٤انظر العمود     ٣ م٥١ كغم أو ٨ ١٥٠  ٣ م٣٠,٥ كغم أو ٤ ٨٩٠  االستحقاق

  مع األسرة
املوظف : ٤انظر العمود   

  مع األسرة
ــم أو ١ ٠٠٠  كغ
إذا كانت   (٣ م ٦,٥

مدة العقد أقل مـن     
  )عامني

ــم ١ ٠٠٠ +  كغـ
 ٣٠٠+  كغـم  ٥٠٠
إذا كانت مدة   (كغم  

  )العقد أقل من عامني
منحـة  +  قدماً   ٤٠ حاوية سعة   ستحقاقاال  البنك الدويل

+  دوالر   ١٢ ٠٠٠سفر قدرها   
  دوالر ١ ٨٠٠وزن زائد مبقدار 

+  قـدماً    ٤٠ حاوية سـعة  
 ١٥ ٠٠٠منحة سفر قدرها    

ـ   + ر  دوال د منحة وزن زائ
  دوالر ١ ٨٠٠قدرها 

 ٤٠ حاوية سـعة    -  -
منحة سفر  + قدماً  

 ١٢ ٠٠٠قدرها  
منحــة + دوالر 

وزن زائد قـدرها    
  دوالر ١ ٨٠٠

 قدماً  ٤٠ حاوية سعة 
منحة سفر قدرها   + 

+  دوالر    ١٥ ٠٠٠
منحة وزن زائد قدرها 

  دوالر ١ ٨٠٠

ــة  ــامج األغذي برن
  العاملي

ــغ اإلمجــايل    كغم٣٠٠   كغم ٥٠٠   كغم ١ ٨٠٠   كغم ١ ٠٠٠  االستحقاق املبل
  املقطوع فقط

املبلغ اإلمجايل املقطوع   
  فقط

املعلومــات غــري    كغم٣٠٠   كغم ٥٠٠   كغم ١ ٨٠٠   كغم ١ ٠٠٠  االستحقاق  منظمة الصحة العاملية
 متاحة

 املعلومات غري متاحة

ــصوص    كغم ٨ ١٥٠   كغم ٤ ٨٩٠  االستحقاق  منظمة الوايبو ــرد رد خب مل ي
  االستحقاق

ــصوص  ــرد رد خب مل ي
  االستحقاق

   كغم١ ٨٠٠   كغم١ ٠٠٠

ــة   ــة العاملي املنظم
  لألرصاد اجلوية

   كغم١ ٨٠٠   كغم١ ٠٠٠   كغم٣٠٠  كغم ٥٠٠   كغم ٨ ١٥٠   كغم ٤ ٨٩٠  االستحقاق
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  املرفق الرابع

   خيار املبلغ اإلمجايل املقطوع-شحن األمتعة الشخصية واملتاع املرتيل     

  املوظف غري املتزوج  الفئة  املنظمة

املوظــف مــع األســرة 
+ الــزوج + املوظــف (

  )الطفل املعال

ــزوج  ــاره(ال  /باعتب
باعتبارها أول فـرد يف     

  لالطفل املعا  )األسرة
موظف الفئـة الفنيـة     

  املبتدئ

موظف الفئـة الفنيـة    
املبتدئ مـع األسـرة     

موظف الفئة الفنيـة    (
+ الـزوج   +  املبتدى

  )الطفل املعال
ــة   ــصرف التنمي م

  اآلسيوي
 ٦٠رد التكاليف بنسبة      املبلغ اإلمجايل املقطوع

يف املائة عنـد التعـيني      
 يف  ٧٠والنقل؛ وبنـسبة    

  املائة عند تغيري املوطن

 يف ٦٠اليف بنسبة رد التك 
املائة عند التعيني والنقل؛    

 يف املائة عند    ٧٠وبنسبة  
  تغيري املوطن

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

نفس الوضـع مثـل     
  املوظف العادي

نفس الوضع مثل 
  املوظف العادي

ــصادية  ــة االقت اللجن
ــة  ــا الالتيني ألمريك

  والكارييب

ــايل   ــغ اإلمج ا املبل
  املقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

   دوالر٩ ٠٠٠   دوالر٦ ٠٠٠

ــصادية  ــة االقت اللجن
واالجتماعية آلسـيا   

  واحمليط اهلادئ

 يوجد مبلغ إمجـايل     ال   دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

   دوالر٩ ٠٠٠   دوالر٦ ٠٠٠

ــصادية  ــة االقت اللجن
واالجتماعية لغـريب   

  )اإلسكوا(آسيا 

ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  قطوع هلذه الفئةم

   دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠

ال يوجد مبلغ إمجـايل       املبلغ اإلمجايل املقطوع  منظمة الفاو
  مقطوع

ال يوجد مبلـغ إمجـايل      
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

قة الوكالة الدولية للطا  
  الذرية

ال يوجد مبلغ إمجـايل       املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع

ال يوجد مبلـغ إمجـايل      
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

 يوجد مبلغ إمجـايل     ال   دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع  منظمة اإليكاو
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

   دوالر٩ ٠٠٠   دوالر٦ ٠٠٠
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  املوظف غري املتزوج  الفئة  املنظمة

املوظــف مــع األســرة 
+ الــزوج + املوظــف (

  )الطفل املعال

ــزوج  ــاره(ال  /باعتب
باعتبارها أول فـرد يف     

  لالطفل املعا  )األسرة
موظف الفئـة الفنيـة     

  املبتدئ

موظف الفئـة الفنيـة    
املبتدئ مـع األسـرة     

موظف الفئة الفنيـة    (
+ الـزوج   +  املبتدى

  )الطفل املعال
احملكمة اجلنائية الدولية   

  ليوغوسالفيا السابقة
ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع

  مقطوع هلذه الفئة
ال يوجد مبلغ إمجايل    

  هلذه الفئةمقطوع 
  -   دوالر١٠ ٠٠٠

ال يوجد مبلغ إمجـايل       املبلغ اإلمجايل املقطوع  منظمة العمل الدولية
  مقطوع

ال يوجد مبلـغ إمجـايل      
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

 ٢٠٠٠+  دوالر   ٨٠٠٠  مجايل املقطوعاملبلغ اإل  صندوق النقد الدويل
  دوالر للوزن الزائد

 ٢ ٠٠٠+  دوالر ١٤ ٠٠٠
  دوالر للوزن الزائد

-  -  -  -  

ال يوجد مبلغ إمجـايل       املبلغ اإلمجايل املقطوع  املنظمة البحرية الدولية
  مقطوع

ال يوجد مبلـغ إمجـايل      
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع

يوجد مبلغ إمجـايل    ال  
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

االحتــاد الــدويل  
  لالتصاالت

ال يوجد مبلغ إمجـايل       املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع

ال يوجد مبلـغ إمجـايل      
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

منظمة التعاون والتنمية   
  يف امليدان االقتصادي

سقف التكاليف يرتكـز      املبلغ اإلمجايل املقطوع
  ٣ م٤٠على 

سقف التكاليف يرتكـز    
  ٣ م٤٥على 

-  -  -  -  

منظمة األمن والتعاون   
  يف أوروبا

خيـار املبلــغ اإلمجــايل    املبلغ اإلمجايل املقطوع
املقطوع غري موجود منذ    

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول

املبلغ اإلمجايل املقطوع   خيار  
ــذ   ــود من ــري موج غ

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول

ـايل      خيار املبلـغ اإلمج
املقطوع غري موجود منذ    

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول

ـايل      خيار املبلـغ اإلمج
املقطوع غري موجود منذ    

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول

خيار املبلـغ اإلمجـايل     
املقطوع غري موجود منذ    

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول

ـ     ايل خيار املبلـغ اإلمج
املقطوع غري موجود منذ    

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول
منظمة الصحة للبلدان   

  األمريكية
ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع

  مقطوع هلذه الفئة
ال يوجد مبلغ إمجايل    

  مقطوع هلذه الفئة
  املعلومات غري متاحة  املعلومات غري متاحة

تحدة برنامج األمم امل  
  للمستوطنات البشرية

ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

   دوالر٩ ٠٠٠   دوالر٦ ٠٠٠

هيئة األمـم املتحـدة    
  للمرأة

 مبلغ إمجـايل    ال يوجد    دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

   دوالر٨ ٠٠٠  دوالر ٦ ٠٠٠

برنامج األمم املتحدة   
  اإلمنائي

ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

   دوالر٨ ٠٠٠  ردوال ٦ ٠٠٠
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  املوظف غري املتزوج  الفئة  املنظمة

املوظــف مــع األســرة 
+ الــزوج + املوظــف (

  )الطفل املعال

ــزوج  ــاره(ال  /باعتب
باعتبارها أول فـرد يف     

  لالطفل املعا  )األسرة
موظف الفئـة الفنيـة     

  املبتدئ

موظف الفئـة الفنيـة    
املبتدئ مـع األسـرة     

موظف الفئة الفنيـة    (
+ الـزوج   +  املبتدى

  )الطفل املعال
برنامج األمم املتحدة   

  للبيئة
ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع

  مقطوع هلذه الفئة
ال يوجد مبلغ إمجايل    

  مقطوع هلذه الفئة
   دوالر٩ ٠٠٠  دوالر ٦ ٠٠٠

ال يوجد مبلغ إمجـايل       املبلغ اإلمجايل املقطوع  منظمة اليونسكو 
  عمقطو

ال يوجد مبلـغ إمجـايل      
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

صندوق األمم املتحدة   
  للسكان

ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع هلذه الفئة

بلغ إمجايل  ال يوجد م  
  مقطوع هلذه الفئة

   دوالر٨ ٠٠٠  دوالر ٦ ٠٠٠

ــؤون   ــية ش مفوض
  الالجئني

ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

  املعلومات غري متاحة  املعلومات غري متاحة

مـم  املقر الرئيسي لأل  
  املتحدة

ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

   دوالر٩ ٠٠٠  دوالر ٦ ٠٠٠

ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع  منظمة اليونيسيف
   الفئةمقطوع هلذه

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

  -   دوالر١٢٠٠

ال يوجد مبلغ إمجـايل       املبلغ اإلمجايل املقطوع  منظمة اليونيدو
  مقطوع

ال يوجد مبلـغ إمجـايل      
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

تب األمم املتحدة    مك
ــدرات  ــي باملخ املع

  واجلرمية

ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠ املبلغ اإلمجايل املقطوع 
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

  -   دوالر١٠ ٠٠٠

مكتب األمم املتحدة    
  يف جنيف

ال يوجد مبلغ إمجـايل       الر دو١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

   دوالر٩ ٠٠٠  دوالر ٦ ٠٠٠

مكتب األمم املتحدة    
  يف نريويب

ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

   دوالر٩ ٠٠٠  دوالر ٦ ٠٠٠

مكتب األمم املتحدة    
  خلدمات املشاريع

ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

   دوالر٩ ٠٠٠  دوالر ٦ ٠٠٠
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  املوظف غري املتزوج  الفئة  املنظمة

املوظــف مــع األســرة 
+ الــزوج + املوظــف (

  )الطفل املعال

ــزوج  ــاره(ال  /باعتب
باعتبارها أول فـرد يف     

  لالطفل املعا  )األسرة
موظف الفئـة الفنيـة     

  املبتدئ

موظف الفئـة الفنيـة    
املبتدئ مـع األسـرة     

موظف الفئة الفنيـة    (
+ الـزوج   +  املبتدى

  )الطفل املعال
ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع  األونروا

  مقطوع هلذه الفئة
ال يوجد مبلغ إمجايل    

  مقطوع هلذه الفئة
   دوالر٩ ٠٠٠  دوالر ٦ ٠٠٠

 مــن التقــديرات ٪٧٥  املبلغ اإلمجايل املقطوع  االحتاد الربيدي العاملي
املتوسطة لتكلفة للنقـل    
املقدمة مـن شـركيت     
شْحن، مع تطبيق احلـد     
ــسؤولية  ــصى للم األق

  دودة لالحتاداحمل

ــديرات ٪٧٥ ــن التق  م
املتوسطة لتكلفة للنقـل    
املقدمة من شركيت شْحن،    
مع تطبيق احلد األقـصى     
 للمسؤولية احملدودة لالحتاد

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع هلذه الفئة

  املعلومات غري متاحة  املعلومات غري متاحة

ـاالت ٨ ٠٠٠  غ اإلمجايل املقطوعاملبل  البنك الدويل  دوالر حلـ
ــارة؛  ــل داخــل الق النق

 دوالر حلاالت   ١٠ ٠٠٠و
  النقل فيما بني القارات

 دوالر حلــاالت ١٢ ٠٠٠
ــارة؛  ــل داخــل الق النق

 دوالر حلاالت   ١٤ ٠٠٠و
  النقل فيما بني القارات

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  ةمقطوع هلذه الفئ

ـاالت ٨ ٠٠٠  دوالر حلـ
النقــل داخــل القــارة؛ 

 دوالر حلاالت   ١٠ ٠٠٠و
  النقل فيما بني القارات

 دوالر حلاالت   ١٢ ٠٠٠
النقــل داخــل القــارة؛ 

 دوالر حلاالت ١٤ ٠٠٠و
  النقل فيما بني القارات

 ٧ ٠٠٠ دوالر أو    ٦ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع  برنامج األغذية العاملي
 أو   دوالر ٨ ٠٠٠دوالر أو   

  * دوالر٩ ٠٠٠

 ١٠ ٥٠٠ دوالر أو    ٩ ٠٠٠
 دوالر أو   ١٢ ٠٠٠دوالر أو   

   دوالر١٣ ٥٠٠

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع هلذه الفئة

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع هلذه الفئة

 ٥ ٥٠٠ دوالر أو    ٤ ٥٠٠
 دوالر أو   ٧ ٥٠٠دوالر أو   

   دوالر٨ ٠٠٠

 ٧ ٠٠٠ دوالر أو ٦ ٠٠٠
 دوالر  ٨ ٠٠٠دوالر أو   

   دوالر٩ ٠٠٠أو 
ال يوجد مبلغ إمجـايل        دوالر١٥ ٠٠٠   دوالر١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع  منظمة الصحة العاملية

  مقطوع هلذه الفئة
ال يوجد مبلغ إمجايل    

  مقطوع هلذه الفئة
  املعلومات غري متاحة  املعلومات غري متاحة

ال يوجد مبلغ إمجـايل       املبلغ اإلمجايل املقطوع  منظمة الوايبو
  طوعمق

ال يوجد مبلـغ إمجـايل      
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجايل    
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

ال يوجد مبلغ إمجـايل     
  مقطوع

املنظمة العاملية لألرصاد 
  اجلوية

 فرنــــك ٣ ٧٠٠   فرنك سويسري٢ ٠٠٠  ويسري  فرنك س٧٠٠   فرنك سويسري١٠٠٠   فرنك سويسري١٥ ٠٠٠   فرنك سويسري١٠ ٠٠٠  املبلغ اإلمجايل املقطوع
  سويسري
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  اخلامساملرفق 
 لإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املشتركة            عام استعراض    

JIU/REP/2012/9  
  للطاقة الذريةالوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

التأثري املنشود
 

جملس الرؤساء التنفيذيني
  

األمم املتحدة
* 

األونكتاد
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 

برنامج األمم املتحدة للبيئة
 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

األمم املتحدة 
-

 املوئل
مفوضية شؤون الالجئني 

 

منظمة اليونيسيف
 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 

األونروا
  

هيئة األمم املتحدة للمرأة
 

برنامج األغذية العاملي
 

منظمة الفاو
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

اإليكاو
 

منظمة العمل الدولية
املنظمة البحرية الدولية 

االحتاد الدويل لالتصاالت 
 

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين
باإليدز

 

اليونسكو
 

منظمة اليونيدو
 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 

االحتاد الربيدي العاملي
 

منظمة السياحة 
العاملية

 

منظمة الصحة 
العاملية

 

منظمة
الوايبو

  

التقرير                              الختاذ إجراءات
 

                               للعلم

 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 ش  أ ١التوصية 
 ن ن ن ن ن ن  ن ن ن ن ن    ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  د، و ٢التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش  ش  ش ش ش   ش ش  ش ش ش ش ش ش ش ش ش  و ٣التوصية 
                            ن ج ٤التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ز ٥التوصية 

  .التشريعياجلهاز جانب توصية الختاذ قرار من   :ش  :شرح الرموز
  . الرئيس التنفيذيجانب من  إجراءتوصية الختاذ   :ن  
  .هذه املنظمةجانب تتطلب اختاذ إجراء من   التوصية  :   

  مالية ذات شأن  حتقيق وفورات )و(الفعالية   حتسني  )ه(الضوابط واالمتثال   حتسني  )د(التنسيق والتعاون   حتسني  )ج( نشر أفضل املمارسات   )ب(حتسني املساءلة     )أ(  :املنشودالتأثري 
  .أخرىتأثريات  )ح(الكفاءة   حتسني   )ز(  
 ، وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة     ، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      ،عدا األونكتاد   ما (ST/SGB/2002/11)تشمل مجيع الكيانات الواردة يف الوثيقة         *

  . واألونروا،ومفوضية شؤون الالجئني املوئل، -لبشرية برنامج األمم املتحدة للمستوطنات او
  ــــــــــ

 




