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 الموافقةبتوصية 
 .الدورة السابعة والثالثين لمجلس المحافظين للعلمعرض ىذا التقرير على المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

 الخاص بتفعيل الصالح قنفاالتقرير النهائي عن ال 

 الخمفية -أوال

، عرض التقرير 4104ول تانون األبر/ديسمف: دورة المجلس التنفيذي الرابعة بعد المائة المنعقدة ف:  -1
ع: المبتر للخدمة مع مشروع قرار إلعادة نفاق الخاص ببرنامج الصندوق لإلنياء الطو النيائ: عن اإل

الرصيد  ناتو  .للخدمة إلى تفعيل اإلصالحالمبتر توجيو رصيد اإلنفاق الخاص ببرنامج اإلنياء الطوع: 
والمقصود منو ىو تمويل البرنامج لمدة سنتين لتنفيذ  ،دوالر أمريت: 4 477 190بحدود سيعاد توجييو الذي 

 صالح الموارد البشرية الت: تانت جارية آنذاك.مخرجات المبادرات الرئيسية إل

ف: دورتو  70-/د069قرار تو، تبنى مجلس المحافظين التوصيوبناء على وبعد موافقة المجلس التنفيذي  -2
بعرض تقرير نيائ: بما ف: ذلك النفقات، على المجلس ف: (، مع طلب GC 35/L.8الخامسة والثالثين )
 .4102فبراير/شباط  ف: دورتو الت: ستعقد

4104عة بعد المائة ف: ديسمبر/تانون األول باعلى المجلس التنفيذي ف: دورتو السبعدئذ عرض  -3
تقريرا  1

األموال المعاد توجيييا. وأما الغرض من عرض ىذه الوثيقة فيو توفير التقرير النيائ: مرحليا عن استخدام 
مجلس التنفيذي للنظر فيو ورفعو إلى على ال ،النفقاتالخاص بتفعيل اإلصالح، بما ف: ذلك  قنفاعن اإل

 مجلس المحافظين.

 التقرير النهائي عن النفقات -ثانيا

 موجز -ألف
تان المقصود من اإلنفاق الخاص بتفعيل اإلصالح تغطية تتاليف لمرة واحدة تتعلق بالمخرجات الرئيسية  -4

لجدول أعمال التغيير واإلصالح. وتما جرت اإلشارة إليو ف: التقرير المرحل:، فقد تانت النفقات المعاد 
ئف والتدريب المستيدف ومحدودة بتنفيذ عملية مراجعة الوظاعن قصد متحفظة  4104توجيييا ف: عام 

على ما يل:: )أ( إيصال التدريب اإلضاف:؛ )ب( استتمال  4107لموظف: الصندوق. وقد رتز نشاط عام 
قاموا بعملية مراجعة الوظائف  نالتوصية الخاصة باإلصالحات الت: خرج بيا المستشارون الذي بشأنالعمل 

 المبتر لخدمة بموجب برنامج اإلنياء الطوع:ف: الصندوق؛ )ج( تقديم المساعدة على اإلنياء المبتر ل
تشجيع التخطيط االستراتيج: لقوة العمل من خالل الللخدمة المييتل الذي تقوده اإلدارة للمساعدة ف: عملية 

 جديدة. الوظائف واتتساب مياراتتعريف إعادة على 
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صالح. وتعرض فيما يل: وقد تم بالتامل صرف جميع األموال المتوفرة بموجب اإلنفاق الخاص لتفعيل اإل -5
موجزا عن  ىذه  0مناقشة لألنشطة الرئيسية الت: أجريت بموجب ىذا اإلنفاق الخاص، تما يوفر الجدول 

 النفقات.

 0لجدول ا
 لنفقاتاموجز 

 )بالدوالرات األمريتية(

 النسبت المئىيت                                                                                                  اإلنفبق الخبص بتفعيل اإلصالح

 — 110 198 2 (2012الشصيذ االفتتبحي عنذ المىافقت )فبشايش/شببط 

 5.1% (862 112) مستشبسو مشاجعت الىظبئف

 4.6% (000 102) تنفيز تىصيبث مشاجعت الىظبئف

 %1.0 (240 21) دوساث التذسيب حىل إداسة الحيبة الىظيفيت وتعزيز مهبساث إجشاء المقببالث

 88.5% (000 946 1) إنهبء خذمت المىظفين

 0.7% 008 16 * الشصيذ

 .ببلمبئت ورلك بسبب تذويش األسقبم 100قذ تختلف المجبميع عن  *

  استعراض األنشطة -باء
تحديد بيدف )أ(  لموظائف في جميع مناصب الصندوق مراجعةأجرى فريق من الخبراء  الوظائف.مراجعة  -6

أعلى أو أقل  تبةلوظائف الموجودة للتأتد من مالءمة المستوى وتحديد أي وظائف قد تتون ممنوحة بر رتب ا
ة إلييا مما يجب؛ )ب( مساعدة المدراء ف: التحديد األول: ألي تغييرات ف: الوظائف الت: قد تبرز الحاج

؛ )ج( التوصية بالتحسينات والتغييرات الواجب 4100-4100لإليفاء بمتطلبات اإلطار االستراتيج: للفترة 
 إدخاليا على ممارسات الموارد البشرية الت: يتم تحديدىا من خالل عملية مراجعة الوظائف.

وصيف الرتبة المناسبة لتل ت حديدتلللجنة الخدمة المدنية الدولية واستخدم المستشارون نظام الرتب الوظيفية  -7
إدارة الصندوق على التقرير النيائ: لمراجعة الوظائف الذي تضمن  وظيف: ف: الصندوق. وتم إطالع

وفر ىذا التقرير . و 4104ف: أبريل/نيسان  ياتوصيات حول المناصب الت: ال بد من رفع رتبيا أو تخفيض
4100-4107العمل ف: الصندوق للفترة مدخال ىاما ف: عملية التخطيط االستراتيج: لقوة 

2. 

وجود . أشار مستشارو مراجعة الوظائف إلى أنشطة الصالح التي أوصى بها مستشارو مراجعة الوظائف -8
عدم اتساق وافتقار إلى وضع معايير محددة ف: بعض المجاالت والممارسات الرئيسية ف: الموارد البشرية 
ف: الصندوق. وتضمنت توصياتيم إلدخال التحسينات و/أو التعديالت على ممارسات إدارة الموارد البشرية 

موعات الوظيفية؛ )ج( إدخال نظام للمجنظام معياري مبسط ألسماء الوظائف؛ )ب(  وضعما يل:: )أ( 
دخال توصيفات عامة للوظائف، مع إدخال صيغة  إضفاء الصبغة المعيارية على توصيف الوظائف، وا 

يف المناصب. وقد انخرط مستشار رفيع المستوى ف: تطوير إطار لمجموعات الوظائف صمعدلة لتو 
وأسمائيا، ووفر صيغة معيارية لتوصيف الوظائف، وأتمل التوصيفات الجديدة العامة للوظائف، مع األخذ 
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. خرىاأل بعين االعتبار أفضل الممارسات الت: تتبعيا وتاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية
وبصورة مشابية، انخرط مستشار آخر ف: المساعدة على تطوير إطار معدل للتفاءات ف: الصندوق مما 
يعتس االحتياجات المتطورة لموظف: الصندوق والذي سيعزز مع المجموعات الوظيفية وأسماء الوظائف 

 المعدلة من أداء الصندوق وعمليات إدارة الحياة الوظيفية فيو.

. على الرغم من استتمال معظم المبادرات رات األخرى المعمقة في إصالح الموارد البشريةاستكمال المباد -9
إلى درجة ت أنجز بعض العناصر غير المستتملة الت:  بقيت، 4104الرئيسية إلصالح الموارد البشرية عام 

بعد )تم  تتن قد صدر ت. وى: تتضمن استتمال فصول اإلجراءات التنفيذية الت: لم 4107تبيرة ف: عام 
(. تذلك تانت ىنالك بعض المبادرات لإلصالحات السياساتية، بما ف: 4104إصدار معظم الفصول عام 

تم تعيين و  لم تستتمل بعد. 4104تلك الناجمة عن متابعة المسح اإلجمال: لموظف: الصندوق عام ذلك 
 مستشار رفيع المستوى للمساعدة ف: ىذا العمل.

للتطرق إلى ترتيز الصندوق المتزايد  4107و 4104يب المتخصص عام: توفر التدر  .التدريب المتخصص -10
دورات تدريبية تتعلق على الحرتة الداخلية للموظفين، وحاجتيم للتأقلم مع بيئة العمل المتغيرة. وقد تم إجراء 

اآلن  ي الخدمات الخارجيين، وى:وفر بإدارة الحياة الوظيفية وتعزيز ميارات إجراء المقابالت من قبل بعض م
 متأصلة ف: شعبة الموارد البشرية بحيث يمتن توفيرىا بصورة منتظمة لموظف: الصندوق.

وأخيرا، وتما تان متصورا عند إقرار اإلنفاق الخاص بتفعيل  .المساعدة عمى النهاء المبكر لمخدمة -11
اإلصالح، أدى التخطيط االستراتيج: لقوة العمل ف: الصندوق إلى بعض التغييرات ف: أنماط وأعداد 

ملء بعض ىذه المناصب بالموظفين الحاليين ف: يمتن المناصب الت: يتطلبيا الصندوق. وف: حين أنو 
اإلضافية الميارات بعض أيضا موضوع أو النفقات اإلضافية، إال أن ىنالك  الصندوق مع بعض التدريب

للخدمة الذي تقوده اإلدارة ليساعد الصندوق على  المبتر . وبالتال: فقد جاء برنامج اإلنياء الطوع:المطلوبة
دارة نواتج عملية التخطيط االستراتيج: لقوة الع  مل.إعادة تحديد المناصب، وتعيين موظفين جدد، وا 

المبتر للخدمة يرتز على: )أ( الموظفين المؤىلين للتقاعد  الطوع: تم وضع نيج بفرعين لبرنامج اإلنياء -12
مناصبيم تجزء من عملية مراجعة  تب( الموظفين الذين تم تخفيض ر بالمبتر بموجب معايير محددة؛ )

األولى من موضوع التقاعد  لصندوق. أما المرحلةقوة العمل ف: االوظائف وعملية التخطيط االستراتيج: ل
عاما من الخدمة  71استتملوا على األقل عاما، الذين  09و 00المبتر، فقد تم حصرىا بالموظفين بين 

توسيع ىذا الفرع لمرحلة ثانية بحيث يتضمن الموظفين من الداخلة ف: حساب المعاش التقاعدي، ومن ثم تم 
 اما من الخدمة الداخلة ف: حساب المعاش التقاعدي.ع 40 استتملوا على األقلنفس الفئة العمرية ممن 

وألن ىذا البرنامج توجيو اإلدارة، فقد تم الحصول على موافقة رؤساء الدوائر والشعب قبل التشاور مع  -13
يوفون على أية حال بالمعايير األىلية التقنية من الموظفين المؤىلين، وتم استبعاد بعض الموظفين الذين 

موظفا بيذا  02موظفا الذين تلقوا ىذه العروض ف: نياية المطاف، قبل منيم  40ين الـ ىذه العملية. ومن ب
 07ن الـ تخفيض رتبة وظيفتو. وأما الموظفو  بالمائة(. وتان واحد منيم فقط من أولئك الذين تم 06العرض )

موغرافية الموظفين يالمعلومات الخاصة بد 2و 4ن فتانوا من فئة التقاعد المبتر. ويعرض الجدوالن و المتبق
 الذين قبلوا ىذه العروض.
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 4 الجدول

 *والفئة الوظيفية ،والجنس ،حسب البرنامجبالتوزيع  :حاالت القبول ببرنامج إنهاء الخدمة

 
 المجموع فئة الخدمة العامة الفئة الفنية

 
 النساء

النسبة 
 الرجال المئوية

النسبة 
 النساء المئوية

النسبة 
 الرجال المئوية

 النسبة
  العدد   المئوية

النسبة 
 المئوية

 100 13 0 0 77 10  15 2 8 1  اإلنهاء المبكر للخدمة

 100 1 0 0 0 0 100 1 0 0 تخفيض رتبة المنصب

 100 14 0 0 71 10 21 3 7 1 المجموع

 بالمائة ّولك بسبب تدوير األرقام. 011قد تختلف المجاميع عن * 
 

 7الجدول 
 

حاالت القبول 
إنهاء ببرنامج 

الخدمة: التوزيع 
حسب الفئة 

 المجموع الرجال النساء الوظيفية والجنس

 
 العدد النسبة المئـوية العدد النسبة المئـوية العدد

النسبة 
 المئـوية

             الفئة

 100 4 75 3 25 1 الفئة الفنية

 100 10 0 0 100 10 فئة الخدمات العامة

 100 14 21 3 79 11 المجموع

 
  2 الجدول

 التوزيع حسب الدائرة والقائمةحاالت القبول ببرنامج إنهاء الخدمة: 
 

 
 النسبة المئوية العدد

     الدوائر

 29 4 دائرة خدمات المنظمة

 7 1 مجموعة دعم خدمات المنظمة

 36 5 دائرة العمليات المالية

 7 1 مكتب الرئيس ونائب الرئيس

 21 3 دائرة إدارة البرامج

 100 14 المجموع

   

 
 النسبة المئوية العدد

     القوائم

 64 9 القائمة ألف

 0 0 القائمة باء

 36 5 القائمة جيم

 100 14 المجموع
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 االستنتاج -جيم
جدول أعمال التغيير بموجب التجديد التاسع لموارد الصندوق، تخطط إدارة الصندوق لتعزيز إنجازات  -14

واإلصالح لضمان أن يتمتع الصندوق بالتنظيم، وقوة العمل، والخبرات الضرورية إليصال التزاماتو الطموحة 
 التجديد. وقد أسيم برنامج اإلنفاق الخاص لتفعيل اإلصالح مساىمة تبيرة ف: دعم ىذه الخطط.ىذا بموجب 

صرف وتم ، 4104المحافظين على اإلنفاق الخاص عام تم اإليفاء باألىداف الموضوعة عندما وافق مجلس  -15
األموال المتوفرة بالتامل، إذ جرى تمويل عدة عناصر رئيسية لمرة واحدة ف: جدول األعمال ىذا بموجب 
برنامج اإلنفاق الخاص. وتم تعزيز سياسات وأدوات جوىرية ىامة ف: إدارة الموارد البشرية، تما تم دعم 

عادة تعريف المناصب فيو للمساعدة على تلبية أىداف التخطيط  التجديد المستمر لموظف: الصندوق وا 
 االستراتيج: لقوة العمل.


