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 التقرير المرحمي عن اإلنفاق الخاص بتفعيل اإلصالح

 الخمفية - أوال 
التقرير النيائ:  2111عرض على المجلس التنفيذي ف: دورتو الرابعة بعد المائة ف: ديسمبر/تانون األول  -1

اإلنفاق  رصيد ، مع مشروع قرار يتعلق بإعادة توجيووق لإلنياء الطوع: المبتر للخدمةبرنامج الصندل
الخاص ببرنامج الصندوق لإلنياء الطوع: المبتر إلى إنفاق خاص بتفعيل اإلصالح لتمويل تنفيذ نتائج 

 (.EB 2011/104/R.53المبادرات الرئيسية إلصالح الموارد البشرية )

الوثيقة وبناء على مصادقة وتوصية المجلس التنفيذي، تبنى مجلس المحافظين ف: دورتو الخامسة والثالثين ) -2
GC 35/L.8 مشروع القرار ىذا. وطلب مجلس المحافظين أن يعرض عليو تقرير نيائ: يتضمن تفاصيل )

ه الوثيقة ىو تزويد المجلس . والغرض من عرض ىذ2114تعقد ف: فبراير/شباط ساإلنفاق ف: دورتو الت: 
  التنفيذي بتقرير مرحل: إلبالغو عن ىذا اإلنفاق.

 3123-3122التقرير المرحمي عن اإلنفاق لمفترة  - ثانيا

 للخدمة تمت الموافقة على إعادة توجيو رصيد اإلنفاق الخاص ببرنامج الصندوق لإلنياء الطوع: المبتر -3
ألغراض تنفيذ نتائج المبادرات الرئيسية إلصالح الموارد البشرية اعترافا بأن ذلك من شأنو أن يوفر نيجا 
منطقيا وحصيفا لموازنة التتاليف المحتملة الت: سيتم تتبدىا مرة واحدة جراء جدول أعمال التغيير 

لى تنفيذ عملية مراجعة ذا اإلنفاق حتى تاريخو محافظا عن عمد، وتم قصره عواإلصالح. وقد تان ى
 الوظائف ف: الصندوق واستيدف فيو التدريب الموجو لموظف: الصندوق.

، مستشارون خارجيون بما وصلت تتلفتو 2111أجرى عملية مراجعة الوظائف الت: بدأت ف: يوليو/تموز   -4
ف: اللجنة واستخدم ىؤالء المستشارون نظام تصنيف الرتب المعمول بو  .دوالرا أمريتيا 112 262إلى 

قرير النيائ: وتم تشاطر التوظيف: ف: الصندوق.  صيفالدولية للخدمة المدنية لوضع الرتبة المناسبة لتل تو 
مع إدارة الصندوق ف:  ،لرفع رتبة بعض المناصب أو تخفيضياتضمن توصيات الذي  ،لمراجعة الوظائف

ف: الصندوق للفترة  لقوة العملتيجية وفر مدخال رئيسيا لعملية الخطة االسترا، وىو ي2112أبريل/نيسان 
2113-2115. 

ة جالصندوق المتزايد على الحرتة الداخلية للموظفين وعلى حا زلترتي صديتم تنظيم تدريب متخصص للت -5
الموظفين للتأقلم مع بيئة العمل المتغيرة. تذلك عقدت دورات تدريبية تتعلق بإدارة الوظائف وتعزيز ميارات 

خارجيين. ويتم اآلن تأصيليا ضمن شعبة الموارد البشرية بحيث يمتن فري خدمات المقابالت من قبل مو 
دوالرا  11 441ىا بصورة منتظمة لموظف: الصندوق. وأما إجمال: التتلفة حتى تاريخو فقد وصل إلى ر يوفت

 أمريتيا.

ىم باألدوات. من المحتمل أن تستمر الحاجة إلى إعادة تدريب الموظفين وتزويد ،على مدى السنة القادمة -6
إلى  2115-2113تذلك فقد تؤدي المصادقة على الخطة االستراتيجية لقوة العمل ف: الصندوق للفترة 

تغييرات ف: أنماط وأعداد المناصب الوظيفية، سواء ف: مقر الصندوق أو ف: متاتبو القطرية. وستجرى 
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إعادة توزيعيم. ومن  وأذه المناصب، المحاوالت ف: المرحلة األولى لإلبقاء على الموظفين الذين يحتلون ى
المحتمل وجود إمتانيات لمطابقة ميارات الموظفين الموجودة مع الوظائف الجديدة. تذلك ستجرى المحاوالت 

لموظفين الحاليين، ومن المفضل أن يتون ذلك بدون تدريب أو تتاليف با حديثا ةمحددلملء المناصب ال
ت الحاجة إلى التدريب لتطوير ز ر ب تم تحمل نفقات إضافية ف: حالإضافية أو بأقل قدر منيا. إال أنو سي

الذين لم يرغبوا )أو لم يتن باإلمتان بالنسبة للموظفين الذين و وبصورة مشابية  .جملة من الميارات الجديدة
ستتون ىنالك تتاليف إضافية ناجمة عن اإلنياء اإللزام: لخدمتيم أو إعادة توزيعيم،  تدريبيم إعادة( ف:

  بموجب حزم مدفوعات إنياء الخدمة الت: ال توجد ليا مخصصات ف: الميزانية.

مجلس المحافظين، سوف يتم االستمرار ف: استخدام الرصيد المتبق: من اإلنفاق الخاص وتما وافق عليو  -7
جب تتاليف يتم تحمليا مرة واحدة بمو على شتل لتغطية النفقات ذات الصلة بالمبادرات الت: يتوقع أن تتون 

 جدول أعمال التغيير واإلصالح، والت: تعتبر من نتائج مبادرات إصالح الموارد البشرية.

 1الجدول 
  تقرير مرحمي –اإلنفاق الخاص بتفعيل اإلصالح 

 الفئة
 ميزانية اإلنفاق الخاص بتفعيل اإلصالح 

  الرصيد المجموع المتوفر 2012 

    440 19  تدريب إضاف:
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