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 بالموافقة توصية

 الذي المعتمدللنظر في هذه الوثيقة مع مشروع القرار المرفق بها، الخاص بتمديد اإلنفاق  مدعو التنفيذي المجلس

المبكر للخدمة في الصندوق  لتمويل برنامج اإلنهاء الطوعي) 32-د/156القرار ( مجلس المحافظين وافق عليه

؛ وعرضه على مجلس المحافظين مع التوصية بأن يتبنى المجلس مشروع القرار في دورته 2011لمالية للسنة ا

 .نالرابعة والثالثي
 

  2010- 2009 للخدمة المبكر الطوعي لإلنهاء الصندوق ببرنامج الخاص اإلنفاق

  الخلفية -أوال 

ر للخدمة في الصندوق وتوصيته بناء على موافقة المجلس التنفيذي على برنامج اإلنهاء الطوعي المبك -1

 2010-2009 وافق مجلس المحافظين على البرنامج الذي يغطي الفترة ،التي رفعها إلى مجلس المحافظين

 مرحلتين، المرحلة األولى علىوكان يتوقع للبرنامج أن يستكمل  . مليون دوالر أمريكي5.5 هبما مجموع

 .2010 والمرحلة الثانية في عام ،2009 في عام

،  معاًالمبكر للخدمة لصالح كل من الموظف المعني والمنظمةالهدف من هذا البرنامج هو تيسير اإلنهاء و -2

 .إتاحة المجال لتحديث المهارات ضمن سياق البيئة المتغيرة ألعمال المنظمة بهدف

آذار /مارس 30 بتاريخ PB/2009/03 أصدر رئيس الصندوق نشرة رئيس الصندوق ،وفي أعقاب ذلك -3

 .برنامج تنفيذ الوالتي عرضت إطار وإجراءات 2009

  الغرض –ثانيا 

 : يتضمن، وهوالغرض من هذه الوثيقة ثنائي -4

  ؛تاريخه تقرير موجز عن وضع تنفيذ برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة حتى تقديم  )أ (

مة  لإلنفاق المعتمد لبرنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخد تكاليف أيةتمديد ال ينطوي علىطلب   )ب (

 .2011عام ل

 التنفيذ وضع -ثالثا 

 ة فيهم سبعمن موظفي الصندوق، بمن 10، أعلن المجلس التنفيذي بأن 2009كانون األول /في ديسمبر -5

 من المرحلة األولى من هذا ا من موظفي الفئة المهنية، قد استفادوة وثالث،الخدمة العامةفئة من موظفي 

 .اموظف 11 هبرنامج ما مجموع من هذا الاستفادوحتى تاريخه  .البرنامج

 الطوعي إلنهاءا الخاصة بالموظفين الذين تمت الموافقة على استفادتهم من برنامج  البياناتوفيما يلي  -6

 : حسب الفئة، والجنس وموزعة حسب البلد األصلي للموظفةالمبكر للخدمة مقسم
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  1 الجدول 

  الذين شاركوا في البرنامجالموظفون

  اإلجمالي رجال نساء
 المئوية النسبة العدد المئوية النسبة العدد المئوية النسبة العدد

        الفئة

 64 7  0 0 64 7 العامة الخدمة فئة

 36 4 0 0 36 4 المهنية الفئة

 100 11 0 0 100 11 اإلجمالي

        
   القائمة الدائرة

    18 2  سابقاًدائرة الشؤون الخارجية
 45 5 ألف 37 4 دائرة المالية واإلدارة

 0 0 اءب 27 3 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 55 6 جيم 18 2 دائرة إدارة البرامج

 100 11   11 اإلجمالي

 
 الطوعي المبكر للخدمة من اإلنهاء كان جميع المشاركين في برنامج ،كما هو وارد في البيانات أعاله -7

 على هيكلية الموظفين في الصندوق، ك مؤشراوقد يكون ذل . من موظفي الخدمة العامةنالنساء، ومعظمه

 أغلبية الموظفين  أن وحيث، مقارنة بالموظفين المهنيين من موظفي الخدمة العامةأعلىهنالك نسبة حيث 

  .) بالمائة65(من النساء 

  الموظفون الذين شاركوا في البرنامج 

EAD ،دائرة الشؤون الخارجية FAD دائرة المالية واإلدارة ،OPV تب الرئيس ونائب الرئيسمك ،PMD دائرة إدارة البرامج   
 

 لبرنامج اإلنهاء ومبررات التمديد الذي ال ينطوي على أية تكاليف النفقات، –رابعا 

  2011الطوعي المبكر للخدمة في الصندوق لعام 

دوق  الطوعي المبكر للخدمة في الصنإلنهاءابرنامج  األولى من بلغ إجمالي اإلنفاق خالل المرحلة -8

بالمائة فقط من إجمالي الميزانية المخصصة لهذا  27ثل حوالي  مما يم،دوالر أمريكي 1 483 679

سيتم صرفه خالل المرحلة الثانية، ف ،دوالر أمريكي 3 962 321 وهو ،أما ما تبقى من الرصيد .النشاط

 .دوالر أمريكي لتكاليف إنهاء خدمة الموظفين 3 893 232مع توفر 
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  2 الجدول

 2010-2009 ت البرنامج خالل الفترةنفقا

 النفقات
 النسبة المئوية من الميزانية اإلجمالي  2010 2009 الميزانية الفئة
 27 768 452 1 241 950 527 502 5,346,000 للخدمة المبكر الطوعي اإلنهاء تكلفة

 31 911 30 911 30 0 000 100 البشرية الموارد موظفي تكاليف

 27 679 483 1 152 981 527 502 000 446 5 اإلجمالي

 في نهاية الفصل  استكملأنه إال 2009على الرغم من أن تنفيذ المرحلة األولى من البرنامج قد بدأ عام  -9

ويتم اآلن تأصيل الدروس المستفادة من هذه المرحلة لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا  .2010األول من عام 

الكامل  لإلعدادالمتاح للموظفين والمنظمة  ما يكفي من الوقت البرنامج، وهي تتضمن ضرورة توفير

 .إلنهاء الخدمة

بين الموظفين للغاية التنبؤ بتوازن الجنسين  هذا البرنامج طوعي، فإنه من الصعب ألن ونظرا ، أنهالإ -10

 دمة بين الفئتين المهنية والخاإلى نسبة أكثر توازنه من الصعب العمل للوصول إنوكذلك ف ،المشاركين

لم تعد مهاراتهم  إذا  في البرنامجالمشاركة تشجيع الموظفين على  يجوز،المرحلة الثانيةوفي هذه  .العامة

 . للبيئة المتغيرة لعمل الصندوقمناسبة

 المعروضة على المجلس التنفيذي في EB 2008/95/R.4المسوغات المذكورة في الوثيقة تبقى  -11

 متضافرا مع ، الوقت المطلوب الستكمال المرحلة األولىنإال أ .صالحة 2008كانون األول /ديسمبر

وبعد دعوة  .إلى تأخير تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج  قد أدى، البشريةد الموارلشعبةغياب مدير دائم 

ك ضرورة لتمديد البرنامج إلى ، هنال2010أيلول /االستفادة من هذا البرنامج في سبتمبرالراغبين في 

 .ن ينطوي هذا التمديد على أية تكاليف إضافية يتكبدها الصندوق، ول2011 عام

وحتى  2010كانون األول /ديسمبر يلي الميزانية المتاحة للمرحلة الثانية التي سوف تنفذ من يرد فيما -12

وسيتم عرض تقرير كامل عن نفقات البرنامج على المجلس التنفيذي في  .2011  كانون األول/ديسمبر

  .2011 األول كانون/ديسمبردورة 

  3 الجدول

 )2011-2010(ميزانية برنامج اإلنهاء المبكر الطوعي للخدمة في الصندوق خالل فترة التمديد  

 الميزانية الفئة

 232 893 3 للخدمة المبكر الطوعي اإلنهاء تكلفة

 089 69 البشرية الموارد موظفي تكاليف

 321 962 3 اإلجمالي
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  34-د/_____القرار 

إلنهاء الطوعي المبكر للخدمة ل اإلنفاق الخاص ببرنامج الصندوق اعتماد تمديد

  2011لعام 

  ، مجلس محافظي الصندوقإن

إنشاء الصندوق والالئحة السادسة من اللوائح المالية ، من اتفاقية 10، البند 6المادة أخد بعين االعتبار يإذ 

  للصندوق؛

 والذي يوافق 2009المحافظين في دورته الثانية والثالثين عام  الذي تبناه مجلس 32-د/156القرار وإذ يستذكر 

إلنهاء الطوعي المبكر ل مليون دوالر أمريكي لتمويل برنامج الصندوق 5.5فيه على اإلنفاق الخاص بما يعادل 

  ؛2010 و2009للخدمة خالل العامين الماليين 

 اإلنفاق اعتمادواحدة بعد المائة الخاصة بتمديد  التوصية الصادرة عن المجلس التنفيذي في دورته النظر فييوإذ 

  ؛2011إلنهاء الطوعي المبكر للخدمة لعام لالخاص ببرنامج الصندوق 

  :يقرر ما يلي

، 2011الموافقة على تمديد اعتماد اإلنفاق الخاص ببرنامج الصندوق لإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة خالل العام 

، والطلب من رئيس الصندوق عرض تقرير نهائي يتضمن نفقات GC/34/L.7 الوثيقة على النحو الوارد في

 .2012شباط /البرنامج على مجلس المحافظين في فبراير


