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  الموافقةبتوصية 

التقرير النهائي حول اإلنفاق الخاص ببرنامج الصندوق لإلنهاء الطوعي المبكر  في للنظر مدعو التنفيذي المجلس

، ومشروع القرار الملحق به والمتعلق بإعادة توجيه رصيد اإلنفاق الخاص ببرنامج 2011-2009للخدمة 

 اإلنفاق الخاص لتفعيل اإلصالحات لتمويل تنفيذ نتائج المبادرات الرئيسية إلنهاء الطوعي المبكر إلىلالصندوق 

  .45-29، على النحو الوارد في الفقرات البشريةإلصالح الموارد 

 كذلك لتقديم هذه الوثيقة، مع مشروع القرار الملحق بها، إلى مجلس المحافظين مشفوعاً مدعو التنفيذي المجلسو

  .المحافظين مشروع القرار في دورته الخامسة والثالثين ن يتبنى مجلسأبتوصية منه ب

  

  اإلنفاق الخاص ببرنامج الصندوق لإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة
  2011-2009 للفترة

  الخلفية - أوال

تمثلت الغاية من برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة في تيسير اإلنهاء المبكر للخدمة عندما يكون ذلك في  -1

منظمة كليهما، بحيث يتيح ذلك الفرصة للمنظمة لتحديث المهارات في سياق البيئة مصلحة الموظف وال

 .المتغيرة التي يعمل فيها الصندوق

وكان مجلس المحافظين، بناء على موافقة وتوصية المجلس التنفيذي، قد وافق على إنفاق خاص لبرنامج  -2

 .ر أمريكيمليون دوال 5.5 قدره 2010-2009اإلنهاء الطوعي للخدمة للفترة 

وبناء على موافقة وتوصية أخرى من جانب المجلس التنفيذي، وافق مجلس المحافظين على تمديد لإلنفاق  -3

 .GC 34/L.7، وهو ما ورد في الوثيقة 2011الخاص لبرنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة ليشمل عام 

 الغاية - ثانيا

 :تتمثل الغاية من هذه الوثيقة في أمرين اثنين هما -4

تقرير نهائي عن برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة، بما في ذلك اإلنفاق الخاص به، تقديم   )أ (

 ؛34-د/162لرفعه إلى مجلس المحافظين، على النحو المحدد في القرار 

ببرنامج اإلنهاء الطوعي عادة توجيه الرصيد المتبقي من االعتماد الخاص إلطلب اإلذن   )ب (

 المبادرات الرئيسية المتعلقة بإصالح الموارد ائجنتخاص لتمويل تنفيذ النفاق إلى اإل للخدمة

 .البشرية
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 2010-2009 تلخيص حالة تنفيذ برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة في الفترة - ثالثا

 إطار برنامج اإلنهاء 2009آذار / مارس30الصادرة في  2009/03أنشأت نشرة رئيس الصندوق  -5

 تم إصدار دعوة ثانية لتقديم الترشيحات، وذلك في ،2010أيلول /وفي سبتمبر. الطوعي للخدمة وإجراءاته

 . تعميم إعالمي

، جرى إبالغ المجلس التنفيذي بالموافقة على إنهاء الخدمة المبكر لعشرة 2009كانون األول /وفي ديسمبر -6

 من األولىمن الموظفين، سبعة من فئة الخدمة العامة وثالثة من الفئة الفنية، وذلك في إطار المرحلة 

 استفاد من البرنامج اً إضافياًموظفأن  المجلس التنفيذي أبلغ، 2010 األولكانون /وفي ديسمبر. رنامجالب

 .فاً موظ11 إلى 2010-2009، مما رفع عدد المستفيدين منه خالل الفترة 2010في 

  1الجدول 

  )2010-2009(الموظفون المشاركون في البرنامج 

    المجموع  الرجال  النساء

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  ةالنسب  العدد
              الفئة

 64 7 0 0 64 7  الخدمات العامة

 36 4 0 0 36 4  الفئة الفنية

 100 11 0 0 100 11  المجموع

              

      القائمة  الدائرة

       18 2   الشؤون الخارجية سابقًادائرة

 45 5  ألف 37 4  شؤون المالية واإلدارة دائرة

 0 0  باء 27 3  ئيسرالرئيس ونائب المكتب 

 55 6  جيم 18 2  دائرة إدارة البرامج

 100 11     11  المجموع

 

 من النساء 2010-2009وكما يظهر من الجدول أعاله، كان جميع المشاركين في البرنامج في الفترة  -7

 في المائة من 82ومن الجدير بالمالحظة أن نحو .  في المائة منهن64وكانت نسبة فئة الخدمات العامة 

 . من النساءموظفي الخدمات العامة

  2011 التقدم في التنفيذ عام - رابعا

، ومع استمرار التشديد على الطابع الطوعي للبرنامج، وفق االتفاق مع المجلس التنفيذي، 2011في عام  -8

ستراتيجية لقوة العمل في المؤسسة، الجرى تشجيع المديرين على استعراض مساهمتهم في الخطة ا

 فترة التجديد القادمة للموارد، واقتراح ضعمليات الصندوق ألغرالد واضح لتركيبة المهارات وتقديم تحدي

 .أسماء الموظفين الذين يمكن أن يستفيدوا من المشاركة في البرنامج

، تمت الموافقة على 2011وفي عام . وأجريت المناقشات مع الموظفين لتحديد درجة اهتمامهم بالبرنامج -9

وكما يظهر من الجدول . إلنهاء الخدمة المبكر بموجب برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة ين موظفاً آخر14
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 من  في المائة، وبلغت نسبة الموظفين المشاركين29أدناه، بلغت نسبة الرجال بين الموظفين المشاركين 

عام للمشاركين ويمثل توزيع األرقام بين الجنسين تحسناً في التوزيع ال.  في المائة71فئة الخدمات العامة 

 .2010-2009بالمقارنة بفترة 

  2الجدول 

  )2011( الموظفون المشاركون في البرنامج

    المجموع  الرجال    النساء  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
            الفئة

 71 10 50 2 80  8  الخدمات العامة

 29 4 50 2 22 2  الفئة الفنية

 100 14 100 4 100   10  المجموع
        

          الدائرة

  43  6  50  2 40 4  رئيسالرئيس ونائب المكتب 

 21 3 25 1 20 2  المالية والعملياتدائرة 

 21 3 25 1 20 2  المنظمةخدمات دائرة 

 14 2 - - 20 2  إدارة البرنامجدائرة 

 100 14 100 4 100 10  المجموع

 

موظفاً تمت الموافقة على إنهاء خدمتهم مبكراً  25وعه وانتهى برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة بما مجم  -10

 .2011-2009خالل كامل فترة البرنامج 

  الحالة النهائية لإلنفاق الخاص ببرنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة - خامسا

 ما مجموعه 2010-2009خالل الفترة الخاص ببرنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة بلغ مجموع اإلنفاق  -11

المتبقي أما الرصيد .  في المائة من مجموع مخصصاته في الميزانية27 أمريكياً، أي  دوالرا1ً 483 679

 . فقد أتيح للمرحلة الثانية، دوالراً أمريكيا3ً 962 321البالغ 

 ما مجموعه 2011 عشر اإلضافيين الذين تمت الموافقة عليهم في األربعةوبلغ اإلنفاق الخاص بالموظفين  -12

 . في المائة من مجموع المخصصات في الميزانية32أي  ،ياً دوالراً أمريك1 764 211

 دوالراً أمريكياً، مما يمثل 3 247 890ما مجموعه ) 2011-2009(وهكذا، فقد بلغ اإلنفاق على البرنامج  -13

 . دوالرات أمريكية2 198 110وانتهى البرنامج برصيد قدره .  في المائة من مخصصات ميزانيته60
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  3 الجدول

  2011-2009  اإلنهاء الطوعي للخدمة خالل الفترةإنفاق برنامج
    اإلنفاق

  الرصيد  المجموع  2011  2010  2009  الميزانية  الفئة
  979 216 3 211 764 1 241 950 527 502 000 346 5  تكاليف اإلنهاء الطوعي للخدمة

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

 110 198 2 890 247 3 211 764 1 152 981 527 502 000 446 5  المجموع

 .الملتزم بها إلى المبالغ 2011تشرين األول / أكتوبر31تستند البيانات المتاحة حتى : ملحوظة

   الدروس المستفادة-سادسا 

   نظرة عامة- ألف

صلح الكثير وي). نظر الملحقا( GC 34/L.7 في الوثيقة األولىيرد عرض للدروس المستفادة من المرحلة  -14

 .من الدروس المعروضة في الوثيقة المذكورة ألغراض المرحلة الثانية أيضاً

وعموماً، فإن برامج اإلنهاء الطوعي للخدمة تدرك أفضل النجاح عندما توجه نحو تحقيق أهداف مؤسسية  -15

وعندما تكون محددة وعندما تكون الحوافز المالية متوازنة مع مخاطر فقدان العمل، وإن كان ذلك مؤقتاً، 

الحوافز الضمنية غير المالية للمشاركة في البرنامج على نفس الدرجة، على األقل، من اإلقناع الذي 

 .توفره الحوافز المالية المقدمة للمشاركين المحتملين

   حصيلة البرنامج والتعلم من تصميمه- باء

دمة، ومع أن الميزانية انطالقاً من ذلك، وعلى ضوء خواص تصميم برنامج اإلنهاء الطوعي للخ -16

ـَق بالكامل، فإن من   القول بأن البرنامج حقق النجاح، نظراً ألن عدداً معقوالً الممكنالمخصصة له لم تنف

 .من الموظفين أنهوا خدمتهم بموجبه، وخصوصاً في مرحلته األخيرة

 :يليولعل األهم بين العوامل التي أسهمت في تقليل اإلنفاق عن الميزانية المتاحة ما  -17

 النهج الذي أخذ به البرنامج وهو نهج عريض غير استهدافي عموماً؛  )أ (

التشجيع المالي على المشاركة كان متواضعاً بعض الشيء، على ضوء البيئة االقتصادية   )ب(

 دوالراً 134 664بلغ متوسط مدفوعات برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة (الخارجية الصعبة حالياً 

 ؛) لموظفي الخدمات العامةاً أمريكي دوالرا125ً 863الفئة الفنية وأمريكياً لموظفي 

  .عدم وجود أية حوافز ضمنية غير مالية قوية بما فيه الكفاية لكي يستفيد الموظفون من البرنامج  )ج(
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  االستهداف:  تحليل التعلم من تصميم البرنامج- جيم

 لمثل هذه البرامجفأهداف المنظمة : عدة فئات للخدمة في الطوعييمكن أن تصنف أهداف برنامج اإلنهاء  -18

يمكن أن تشمل مقاصد من قبيل تخفيض التكاليف، وتعديل تركيبة المهارات أو تجديد هذه المهارات، 

 .وتغيير حجم المنظمة، وإيجاد الفرص للتقدم الوظيفي

ديث المهارات في وفي حال برنامج الصندوق لإلنهاء الطوعي للخدمة، كان الهدف المحدد المتمثل في تح -19

على أنه يمكن القول، اآلن بعد الحدث، إنه كان بإمكان . بالمتابعةبيئة األعمال المتغيرة هدفاً مالئماً جديراً 

تحسين استهداف المجاالت التي تتطلب تركيبة المهارات فيها تجديداً قوياً، والمشاركة األكبر من جانب 

الموظفين الذين يمكن تشجيعهم على المشاركة في البرنامج، أن المديرين والمشرفين منذ البداية في تحديد 

 .يحققا نتائج أفضل نوعاً ما

، عندما 2011ويساند قيمة هذا النهج النجاح األكبر نسبياً الذي تحقق في السنة األخيرة من البرنامج في  -20

 عددهم في 2011جرى تشجيع المديرين على المشاركة بصورة أقوى، فقد تجاوز عدد المشاركين في 

  .السنتين السابقتين

 الحوافز المالية :  تحليل التعلم من تصميم البرنامج- دال

تعتبر كفاية الحوافز المالية الخاصة، خصوصاً بمقارنتها بما تقدمه المنظمة عادة من استحقاقات عادية  -21

ي إنجاح برامج اإلنهاء عند انتهاء الخدمة أو من حوافز إلنهاء الخدمة، عامالً شديد األهمية، هي أيضاً، ف

 .الطوعي للخدمة

ويزداد احتمال قبول الموظفين عرض اإلنهاء الطوعي للخدمة إذا كانت القيمة النسبية للعرض تزيد عما  -22

يمكن توقع الحصول عليه بدون هذا العرض، إذا كان إنهاء الخدمة يجري بالطرق التقليدية، بما في ذلك 

 . فين عند إلغاء وظائفهم أو إعادة تصنيفهاعروض إنهاء الخدمة التي تقدم للموظ

وفي حالة الصندوق، كانت الحوافز المالية أكثر جاذبية بعض الشيء من العروض التقليدية التي يمكن  -23

وقد . للموظفين توقع الحصول عليها في حال إلغاء وظائفهم أو التفاوض على إنهاء للخدمة مفيد للطرفين

 بالنسبة لموظفي فئة الخدمات العامة وللموظفين بعقود ثابتة األجل، كان العرض أكثر جاذبية لدرجة ما

ألن المضاعف المستخدم لتحويل سنوات الخدمة إلى مبلغ مقطوع كان أكثر كرماً من مضاعف المبلغ 

 25 أو 55وقد حصل الموظفون الذين لم يبلغوا سن الـ . المقطوع في العروض التقليدية إلنهاء الخدمة

 على منحة اختيارية أخرى قدرها صافي مرتب ستة أشهر باإلضافة إلى المساعدة على سنة من الخدمة

وبموجب هذا الترتيب، (إيجاد عمل في خارج المنظمة وعلى ترتيب يغطي فترة أربع سنوات من التقاعد 

 حصته د تصل إلى أربع سنوات، طالما أنه يسدة للموظف أن يأخذ إجازة خاصة بدون مرتب لمدحيسم

 ).صة الصندوق من أقساط المساهمة في التقاعد والتأمين الطبيهو وح
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على أنه إذا كان للعرض أن يوفر فارقاً مغرياً بشكل كبير، فقد كان أحد الخيارات الممكنة يتمثل في  -24

فإذا كان الهدف هو تشجيع الموظفين الذين بقي لديهم بعض الوقت .  في الحساب1إدراج تسوية مقر العمل

لى قبول إنهاء طوعي للخدمة، فقد كان يتعين أن يكون الحافز المالي لهؤالء الموظفين في د ععاققبل الت

كثير من الحاالت أقوى مما عرض عليهم، خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار الوضع الراهن لسوق الوظائف 

  .الخارجية واألحوال االقتصادية العامة

  غير الماليةالحوافز:  تحليل التعلم من تصميم البرنامج-  هاء

لئن كان يتعين أن تكون الحوافز المالية لقبول اإلنهاء الطوعي للخدمة كافية لجعل حسابات الفرصة  -25

المتاحة جذابة بالنسبة للمشتركين المحتملين، فإن الحوافز غير المالية الضمنية للمشاركة تشكل في كثير 

وتتعلق الحوافز الضمنية . ع من البرنامجمن األحيان عامالً على نفس الدرجة من األهمية في هذا النو

 . تجعل الحوافز المالية أكثر إغراًءةالمقنعة عادة بتغيير ظروف العمل أو الظروف الشخصية بصور

وتشمل األمثلة على الحوافز الضمنية التي يمكنها أن تسهم في جعل برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة أكثر  -26

 :نجاحاً عوامل من قبيل ما يلي

 بحيث ينتظر أن تكون خيارات إنهاء الخدمة أقل  قريباًتغيير بالخفض في حجم المنظمةال إمكانية  )أ (

 خدمة الموظفين بسبب إلغاء وإنهاءع هذا التغيير و وقفي حالةكرما مما يقدمه البرنامج الطوعي، 

 ؛همفوظائ

 غير طوعية راتب بصورةإمكانية االنتقال الجبري لوظيفة أخرى أو تغيير المسؤولية أو مستوى ال  )ب(

  أقل جاذبية من الوضع الحالي للموظف؛تعتبر

التي تجعل من ) المرتبطة بالصحة أو أحوال األسرة أو أية عوامل أخرى(الظروف الشخصية   )ج(

 . للموظف وإن لبضع سنوات، خيارا مغرياً،مغادرة قوة العمل، أو الرغبة في هذا التغيير

شكلت جزءاً من ) الظروف الصحية أو العائلية(الظروف الشخصية وفي حالة الصندوق، وفي حين أن  -27

وعندما . حسابات الفرصة المتاحة لعدة مشاركين، فقد غابت نسبياً أية حوافز ضمنية قوية تتعلق بالمنظمة

 الفوائد بالنسبة للمؤسسةأعلن عن البرنامج، كانت األسباب التي أعطيت للموظفين مصاغة بصورة تعكس 

تغير المهارات والمعرفة "؛ والتشجيع على "التوازن بين الخبرة واألفكار الجديدة والمتنوعةضمان حسن ("

 ").المرونة والقدرة على التنقل وعلى التعلم واالستجابة لبيئة متغيرة"؛ و"والقدرات اإلدارية

وعندما ال يكون .  لإلنهاء الطوعيالحوافز الشخصية، فإنها لم تتناول تحديداً ومع أن هذه األسباب صادقة -28

هناك احتمال مباشر لتحقيق مكسب شخصي أو لتفادي تغير شخصي سلبي أو غير مقبول في سياق 

، فإن الحوافز )وهنا أيضاً، عندما تكون فرص العمل الخارجية أو البيئة االقتصادية غير جذابة(المنظمة 

إن احتمال . مة، ال تكون قويةالضمنية لألخذ بطريق غير أكيد نسبياً، هو طريق اإلنهاء الطوعي للخد

                                                      
تسوية مقر العمل مصممة كتسوية للقيمة الشرائية لمرتبات األمم المتحدة لموظفي الفئة الفنية وما فوقها، مع مراعاة فوارق تكاليف   1

ن من وويهدف النظام إلى ضمان أن يكون ما يأخذه الموظف. ومقار العمل األخرى) نيويورك(ألساس في النظام المعيشة بين المدينة ا
 موقعاً في 180مرتب صاف، بغض النظر عن المكان الذي يعمل فيه موظفو منظومة األمم المتحدة المشتركة، وهم يعملون في نحو 

  .ة المقابلة في المدينة األساس للنظاممختلف أنحاء العالم، له قيمة شرائية تعادل القيم
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المشاركة في برامج اإلنهاء الطوعي للخدمة يصبح أكثر ترجيحاً إذا كانت المنظمة، مثالً، تواجه آفاق 

 قبل أن ، بشروط مغرية نسبياً،تخفيض إلزامي للموظفين وكانت تبحث عن متطوعين إلنهاء الخدمة

   .تضطر إلى إطالق برنامج إلزامي إلنقاص قوة العمل

   طلب إعادة توجيه أموال برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة- سابعا

ـَق بأكملها، كان البرنامج أداة فعالة لتحقيق األهداف التي  -29 مع أن الميزانية المخصصة للبرنامج لم تنف

 عديدة لنقل المهارات الجديدة والمعارف والقدرات اإلدارية إلى الصندوق اًفقد خلقت فرص. أنشئ ألجلها

 .للطلبات والفرص الديناميكية المتغيرة التي يواجههادعماً 

غير أن التغيرات والتحديات التي يواجهها الصندوق خالل السنتين القادمتين تشير إلى احتمال استمرار  -30

كما أن من المحتمل، استناداً .  الدعم االنتقالي للصندوق وموظفيهرالحاجة إلى إنفاق خاص مستقل يوف

ة من برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة، أن تخلق الظروف التي تواجه الصندوق إلى الدروس المستفاد

 إذ .خالل السنتين المقبلتين بيئة تؤدي إلى إنفاق للموارد من ذلك اإلنفاق الخاص بصورة يمكن التنبؤ بها

ون ومن المحتمل أن تك. يحتمل أن تتطلب مراجعة الوظائف دعماً إضافياً من المستشارين لضمان نجاحها

 لإلبقاء على موظفين وتزويدهم بما يلزم من أدوات، وقد تكون هنالك تغييرات على  كبيرةهنالك حاجة

كذلك فإن تنفيذ نظام معزز . نمط أو عدد المناصب مما سيتطلب إنهاءاً إلزامياً لخدمة بعض الموظفين

ية مراجعة الوظائف إلدارة األداء وهيكلية جديدة للدفع على أساس األداء مما قد تتمخض عنه عمل

 .سيتطلب أيضا دعماً كبيراً استشاريا وتنفيذياً

إضافة لذلك، ونظراً ألن رصيد األموال التي يمكن أن تلزم خالل السنتين القادمتين هو على شكل إنفاق  -31

فإدراج هذا اإلنفاق الخاص غير . خاص غير متكرر، فإنه ليس من الحكمة إدراجه في الميزانية اإلدارية

ر في هذه الميزانية سيضر بقياسات استقرار الميزانية، ونموها أو تخفيضها وبأنماط اإلنفاق مع المتكر

وعموماً، فإن رصد استخدام مخصصات الموارد ). بما في ذلك فترة القياس كل ثالث سنوات(الوقت 

 .الخاصة غير المتكررة يدار بصورة أفضل إذا كان منفصالً عن الميزانية اإلدارية العامة

  الحاجة إلى إنفاق خاص يدعم تفعيل جدول أعمال اإلصالح- ألف

في سياق جدول أعمال التغيير واإلصالح، أجري استعراض خارجي لنظام إدارة الموارد البشرية في  -32

وقد أزيح النقاب عن عدد من االستنتاجات . 2010الصندوق، وقدمت النتائج إلى المجلس التنفيذي في عام 

وأدى . ةرتفاع غير العادي في نسبة موظفي الخدمات العامة إلى موظفي الفئة الفنيالهامة أحدها هو اال

ذلك إلى تجميد مؤقت على التوظيف في فئة الخدمات العامة، بانتظار إجراء استعراض منهجي ألسباب 

 .هذا الخلل وللحلول الممكنة له

صندوق بالوظائف التي يؤديها وكجزء من هذا االستعراض، وضماناً ألن تفي تركيبة المهارات في ال -33

تموز /وبدأت عملية المراجعة هذه في يوليو. موظفو الرتب المعينة، تم التكليف بإجراء مراجعة للوظائف

وهي تقدر اختصاصات الوظائف والمؤهالت والمهارات المطلوبة .  وينفذها استشاريون خارجيون2011

 .رل المنظولبرنامج عمل كل من الشعب، سواء اآلن أو في المستقب
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معالجة أهداف الصندوق الهامة في مجال المرونة في كما تم تحديد أولوية عليا تتمثل في الحاجة إلى  -34

 خصوصاً في إيجاد الطرق لمكافأة –إصالح الموارد البشرية ضمن هيكل لجنة الخدمة المدنية الدولية 

 .األداء الجيد ومعالجة األداء الضعيف

 وسيقدم التقرير النهائي 2011لية مراجعة الوظائف إلى اإلدارة في أواخر عام وستقدم النتائج األولية لعم -35

وستوضع خطة لتنفيذ نتائج عملية مراجعة الوظائف وسيبدأ هذا التنفيذ . 2012 األول من عام الفصلفي 

 .2012في 

ة مراجعة وفي حين أنه ال يزال من المبكر أن نتوقع، بأي قدر من اليقين، ما ستكون عليه نتائج عملي -36

الوظائف، فإن احتياجات الصندوق المتطورة وتركيزه المتغير، وفق ما ينعكس في اإلطار االستراتيجي 

، يشيران إلى الحاجة إلى استمرار التغييرات في البيئة الداخلية لوظائف 2015-2011للصندوق للفترة 

وق سيتطلب االحتفاظ  الصندلعملومن المؤكد أن التكيف مع نموذج متغير . الصندوق ومهاراته

وسيتطلب اعتماد حضور ميداني أقوى وتخفيض نموذج مالك . بالموظفين وإعادة تزويدهم باألدوات

الموظفين الذي يركز على المقر مرونة جديدة ومجموعة مهارات جديدة، فضالً عما يتصل بذلك من 

مسار الوظيفي واألداء وسيتطلب األخذ بطرق محسنة لمعالجة إدارة ال. تطوير وظيفي وحوافز أخرى

 .دارة الموارد البشريةإلإيجاد أدوات ونماذج جديدة 

وسيؤدي تنفيذ نتائج عملية مراجعة الوظائف ومبادرات اإلصالح الشديدة األهمية لتكاليف غير متكررة  -37

 األبعاد المحددة لهذه التكاليف ولعناصرها المكونة على دوفي بعض الحاالت، ستعتم. تتحملها المنظمة

ومع ذلك، فإن من الممكن تحديد ما الذي ستكون عليه . تيجة مراجعة الوظائف وإجراءات تنفيذهان

 .االحتياجات وبصورة محددة تماماً

   مكونات اإلنفاق الخاص بتفعيل اإلصالحات- باء

استناداً إلى تجربة المنظمات األخرى عند إجراء عمليات مراجعة للوظائف على نطاق واسع، يمكن  -38

ويمكن لهذه التصورات أن .  أن يتوقع عدة تصورات محتملة قد تتمخض عنها عملية المراجعةللصندوق

تشمل إعادة توصيف بعض الوظائف واحتمال االرتقاء بها وتخفيض مستوى وظائف أخرى وإبقاء 

وظائف معينة دون تغيير، بل يحتمل أيضاً أن يصبح بعض الوظائف فائضاً عن الحاجة، وإن كان ذلك 

 .ت نادرةفي حاال

 :وستتطلب نتائج بعض التصورات تمويالً إضافياً -39

إذا أعيد توصيف أية وظائف أو اعتبرت فائضة عن الحاجة، ستجري أوالً محاولة لالحتفاظ   )أ(

ويرجح أن تتوفر اإلمكانيات . بالموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف أو نقلهم إلى وظائف أخرى

 بالعمل على ملء –الموجودين مع الوظائف الجديدة لمواءمة مجموعات مهارات الموظفين 

الوظائف الجديدة بموظفين حاليين، ويفضل أن يجري ذلك دون حاجة إلى أي تدريب أو تكلفة أو 

 .مع الحاجة إلى ما قل منهما
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على أنه سيجري تكبد نفقات إضافية في الحاالت التي يتعين فيها البدء بالتدريب لتنمية مجموعات   )ب(

أو (وعلى الشاكلة نفسها، بالنسبة للموظفين الذين ال يمكن تدريبهم أو نقلهم . ات الجديدةالمهار

 وفقاً  اإللزامي، سيجري تكبد نفقات إضافية تتصل بإنهاء الخدمة)الذين ال يرغبون في ذلك

 .لعروض الصندوق الخاصة بانتهاء الخدمة

تكاليفها العادية، وهي تكاليف ال تشكل حالياً ستتطلب الوظائف التي سيتم تحديثها زيادة فورية في   )ج(

ولئن كانت الزيادة في تكاليف المرتبات ستغطى . 2012من توقعات الميزانية اإلدارية لعام جزءاً 

على األجل الطويل، على األقل جزئياً، بأية تخفيضات في تكلفة الوظائف التي سيتم تخفيض 

غير أنه إذا استرشدنا بتجربة الماضي .  تقرر بعدمستواها، فإن إجراءات تنفيذ هذا التخفيض لم

في المنظمات األخرى، فإن من المرجح أن تتطلب فترة انتقالية قد تصل إلى سنتين يحافظ فيها 

بعد ذلك سيجمد المرتب إلى أن يتم بلوغ الرتبة . الموظفون على مرتباتهم بمستواها الحالي

 .الجديدة

 تزال قيد اإلعداد حالياً، فإن تنفيذ توصيات مراجعة الوظائف إضافة لما سبق، ومع أن الخطط ال  )د(

سيتطلب أيضاً تكلفة أخرى في مجال الدعم باالستشاريين اإلضافيين في مرحلة التنفيذ، ويمكن أن 

من قبيل المساعدة في إيجاد عمل (تتجاوز النفقات اإلضافية العروض العادية إلنهاء الخدمة 

 .)وما شابه ذلك من أشكال الدعموالمشورة الخاصة بالتوظيف 

 مليون دوالر أمريكي سنوياً خالل فترة التنفيذ التي تمتد 1.2 -1.1ويبلغ التقدير األولي ألبعاد االحتياجات  -40

ومن المحتمل أن تأتي هذه التكاليف من .  مليون دوالر أمريكي2.5-2.2لفترة سنتين، أي ما مجموعه 

 :الفئات التالية

يب اإلضافي الالزم لمعالجة الحاجة إلى مهارات جديدة يمكن أن تصل إلى نحو أوالً، تكلفة التدر -41

).  دوالر أمريكي400 000- 300 000أي ما مجموعه (دوالر أمريكي سنوياً  200 150-000 000

وسيتضمن ذلك التدريب التصحيحي ألغراض تكيف الموظفين الحاليين مع متطلبات الوظائف الجديدة، 

لقدرات االستراتيجي، والسيما لدعم مبادرات التنمية المعززة ا إضافي ألغراض بناء باإلضافة إلى تدريب

 .في عمليات دعم الحضور القطري

ثانياً، يمكن تكبد تكلفة إضافية للحصول على الدعم باالستشاريين لتنفيذ عملية مراجعة الوظائف، يبلغ  -42

ويمكن ألنشطة المتابعة . القادمتيندوالر أمريكي خالل فترة السنتين  200 000-150 000مجموعها 

بما في ذلك وضع نظام معدل إلدارة األداء ولمدفوعات (المصممة لمعالجة إدارة األداء والتطور الوظيفي 

 دوالر 300 000-150 000أن تكلف ) الجدارة واستعراض مفهوم وتطبيق تجميع الوظائف في الصندوق

 .أمريكي خالل السنتين

فة المحتملة لالرتقاء بالوظائف ألن ذلك يعتمد على عدد ورتب الوظائف التي ومن الصعب تقدير التكل -43

كذلك يصعب تقدير تكلفة عروض إنهاء خدمة الموظفين . سيرفع مستواها، وهو أمر غير معروف حالياً

الذين يشغلون الوظائف التي ستعتبر فائضة عن الحاجة أو الذين وجد أن مهاراتهم ال تتفق مع متطلبات 

ومع هذا، إذا كان ). أو كانوا ال يرغبون بذلك(تدريبهم أو نقلهم إعادة ائف المنقحة، والذين ال يمكن الوظ

هناك حاجة إلنهاء خدمة عدد من الموظفين يقل عن نصف مجموع الموظفين الذين استفادوا من برنامج 
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 على وظائف خارجية، ، ولتقديم الدعم لهم للعثور) موظفا12ًأي ما مجموعه (اإلنهاء الطوعي للخدمة 

خالل السنتين القادمتين، وذلك أمريكي  مليون دوالر 1.56نتيجة لمراجعة الوظائف، فإنه سيلزم مبلغ 

 ). دوالراً أمريكيا129ً 915(باستخدام متوسط التكلفة في ذلك البرنامج 

  4الجدول 

   الحدود العليا–ميزانية اإلنفاق الخاص بتفعيل اإلصالحات 
2012-2013  

  ميزانية اإلنفاق الخاص بتفعيل اإلصالحات  
  ةالفئ

  
   المجموع 2013 2012  

          

   000 400 000 200 000 200    000 400  تدريب إضافي

   000 200 000 100 000 100    000 200  تنفيذ مراجعة الوظائف

   000 300 000 150 000 150   000 300  إدارة األداء والمسار الوظيفي

رجية وإنهاء إيجاد وظائف خا
  الخدمة

1 558 980   779 490 779 490 1 558 960   

   980 458 2 490 229 1 490 229 1   980 458 2  المجموع

 

، فإن الرصيد المتبقي من برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة والذي يبلغ تورهناً بالتحديد النهائي لالحتياجا -44

ومن شأن تعديل وجهة . ليف خالل فترة السنتين مليون دوالر أمريكي يغطي معظم هذه التكا2.198 نحو

هذه األموال بحيث تصبح مخصصة لتفعيل نتائج مبادرات إصالح الموارد البشرية أن يوفر نهجاً معقوالً 

 .حصيفاً لتغطية التكاليف اإلضافية غير المتكررة الممكنة هذه

ـًطلب إلى المجلس التنفيذي أن يوافق على  -45  رصيد اعتماد اإلنفاق الخاص جيهإعادة تووعلى هذا، فإنه ي

ببرنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة ليغطي اإلنفاق الخاص ألغراض تفعيل اإلصالحات، بحيث يستخدم نحو 

وسيقدم إلى المجلس التنفيذي مزيد من المعلومات عن . تنفيذ نتائج مبادرات إصالح الموارد البشرية

 .لي لهذه األموال في تقارير قادمةاالستخدام الفع
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   .../... رقمقرارمشروع 

إعادة توجيه رصيد اإلنفاق الخاص ببرنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة إلى تفعيل 

  اإلصالحات

   إن مجلس المحافظين في الصندوق،

، من اتفاقية إنشاء الصندوق والالئحة السادسة من اللوائح المالية 10، البند 6 المادة إذ يأخذ في اعتباره

  للصندوق؛

اللذين اتخذهما مجلس المحافظين في دورتيه الثانية والثالثين  34-د/162 و32-د/156 القرارين روإذ يستذك

والرابعة والثالثين، ويوافق فيهما على اإلنفاق الخاص ببرنامج الصندوق لإلنهاء الطوعي للخدمة وعلى تمديد 

  ذلك اإلنفاق؛

الرابعة بعد المائة بخصوص إعادة توجيه  التوصية الصادرة عن المجلس التنفيذي في دورته وقد نظر في

الرصيد المتبقي من االعتماد الخاص ببرنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة، لتمويل تنفيذ نتائج المبادرات الرئيسية 

  إلصالح الموارد البشرية؛

  : يقرر ما يلي

إلى اإلنفاق ي للخدمة عادة توجيه الرصيد المتبقي من االعتماد الخاص ببرنامج اإلنهاء الطوع على إالموافقة

الخاص لتفعيل اإلصالحات لتمويل تنفيذ نتائج المبادرات الرئيسية إلصالح الموارد الرئيسية، على النحو الوارد 

؛ ويطلب إلى رئيس الصندوق أن يقدم تقريراً نهائياً يتضمن النفقات إلى مجلس المحافظين في xxxالوثيقة في 

  .2014شباط /فبراير
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  ولى من برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمةألدة من المرحلة االدروس المستفا

ولى من برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة في المرحلة الثانية من ألأدخلت الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة ا

  :وتشمل هذه الدروس المستفادة ما يلي. البرنامج

 .يصعب تحقيق التوازن بين الجنسين ألن البرنامج طوعي  )أ (

 .رض برنامج اإلنهاء الطوعي للخدمة بأنه أكثر تحبيذاً لفئة الخدمات العامة منه للفئة الفنية عيعتبر  )ب (

 .ينبغي أال يعتبر البرنامج بأنه مجرد وسيلة للتقاعد المبكر  )ج (

فأصحاب األداء القوي . نظراً للطابع الطوعي للبرنامج، فإن من الصعوبة بمكان استهداف المرشحين  )د (

. ة للعمل في أماكن أخرى هم الذين يرجح أن يتقدموا لالستفادة من البرنامجالذين لديهم خيارات جيد

وال يعني تقدم أحد الموظفين لبرنامج : وينبغي أن يكون القرار النهائي لإلدارة في عملية الموافقة

وينبغي أن . اإلنهاء الطوعي للخدمة أن الموافقة على إنهاء الخدمة ستكون آلية بموجب البرنامج

اإلدارة بالحق في االحتفاظ بالموظفين الذين يعتبرون أساسيين لعمليات الصندوق وفي تشجيع تحتفظ 

  .اآلخرين على إنهاء الخدمة

  


