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 1مذكرة املعلومات  -FC 195/7 الوثيقة
 منهجية عامل انقضاء الوقت

 2023مارس/آذار 

 وجزامل

مبا  الوقت منهجية عامل انقضةةةةةةةةةةةا وتنقيح حتديث  إلدارةا إىل ،بعد املائة ثماننييف دورهتا اخلامسةةةةةةةةةةةة وال ،طلبت جلنة املالية
حالة شةة ل الو ائا الفعلية واملقوقعة علت حنو خاص  متاعاةمع  ،يكفل احلصةةوع علت تقديتاأ قد ب بنةةلف  لفة املو فني

  1.للمو فني
يزانية للو ائا الثابقة املموبلة من الربانمج العادي إىل خفض اعقماداأ امل تميت يف امليزانية قداةانقضةةةةةةةةةا  الوقت  و عامل و 

نقها  اخلدمة والقلخرياأ االعقيادية يف عملياأ القعيني، و ائا النةةةا تة الناشةةةحة عن حاالأ ااالعقبار آاثر البعني لألخذ 
يف  ،مبا يف ذلك القعيني يف و ائا جديدة، علت األجور والنفقاأ املقصةةةةةةةةةةةةلة بقكاليا املو فني العامة. و ةةةةةةةةةةةةاد  ا ل 

 امليزانياأ منذ فرتة السةةةةةةةةةةةةنقنييف مجيع  تاسةةةةةةةةةةةةق  دماليت لوقت، دورته السةةةةةةةةةةةةابعة بعد املائة علت منهجية عامل انقضةةةةةةةةةةةةا  ا
. وتتاعي  ذه الطتيقة معدالأ اترخيية من دوراف املو فني، وقوقاأ القعيني املعيارية، واملدى املقوقع حلاالأ 1996-1997

 فقط. ة املقوقعة لن ل الو ائااملدرجة يف امليزانية للفرت  اجلديدة يقمب حتديد  لفة الو ائاانقها  اخلدمة. إضافةً إىل ذلك، 
القيم احملدبعة يف بتانمج العمل وامليزانية  ت طببقويقم ر ةةةد العوامل اليت ت عت علت عامل انقضةةةا  الوقت بنةةةكل مسةةةقمت،  ما 

 القايل.
كلفة ل الدقيقةققديتاأ وتوفبت مذ تة املعلوماأ  ذه حملةً عامة عن منهجية عامل انقضةةةةةةةةةةةةا  الوقت، وعن مسةةةةةةةةةةةةا قها يف ال

 يف بتانمج العمل وامليزانية. املو فني

 اتريخ ونطاق منهجية عامل انقضاء الوقت يف املنظمة

"ابلقو ةةةةةةةةية جلف تطلا جلنة املالية من ، 1993يف دورته السةةةةةةةةابعة والعنةةةةةةةةتين املنعقدة يف نوفمرب تنةةةةةةةةتين الثا   ،قام امل متت
املتاجع اخلارجي دراسةةةة  ذه املسةةةللة اعامل انقضةةةا  الوقتل يف فرتة السةةةنقني املقبلة، وتقدس تقتيت عن اسةةةقنقاجاته. وقشةةار 

إىل الدراسةةةة املقترة من جانا وحدة القفقيمل املنةةةرت ة بنةةةلف املمارسةةةاأ يف ضاع عامل انقضةةةا  الوقت يف من ومة  اقيضةةةً 
 2ألمم املقحدة".ا

وقجتى املتاجع اخلارجي الدراسةةةةةةةةةة املطلوبة بنةةةةةةةةةلف تطبيق عامل انقضةةةةةةةةةا  الوقت، وعت  اسةةةةةةةةةقنقاجاته علت جلنة املالية يف 
تمي ت ةفني قداة. وقشةةةةةار املتاجع اخلارجي، يف مجلة قمور، إىل قنه "ينب ي اعقبار عامل انقضةةةةةا  الوقت 1994سةةةةةبقمرب قيلوع 

علت  ،امليزانية "الوفوراأ" الناشةةةةةةةةةةةحة عن الو ائا النةةةةةةةةةةةا تة بسةةةةةةةةةةةبا تنق أ املو فني العاديةيف اعقماداأ  قف ت هتإىل 
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و ائا شةةةا تة م ققة  ي حاالأ  إىل ننةةةو  اليت ت دي تنقب أ املو فني العادية افرتا  القنفيذ الكامل للربانمج.  ما قف
 3انقها  اخلدمة وعملياأ تعيني يف الو ائا اجلديدة".

دوراف املو فني والقلخري يف عملية القعيني )عامل انقضةةةةةةةةةةةا  عن  1994تقتيت وحدة القفقيمل املنةةةةةةةةةةةرت ة لعام ما قو ةةةةةةةةةةةت  
مفيدة تعك   ا تًة  "ابحملاف ة علت املمارسة املطبقة منذ فرتة طويلة يف ضاع عامل انقضا  الوقت ابعقبار ا قداةً  4الوقت(

يف ضاع القعيني؛ إمنا ال ينب ي فت   ذا  خمقلفة وقيود ة ممارسةةةةةةةةاأطبيعية، مبا حيقبق وفوراأ حتدث بصةةةةةةةةورة عتضةةةةةةةةية نقيج
 5العامل  قعديل إلزامي لإلجبار علت حدوث أتخري يف مل  الو ائا املدرجة يف امليزانية علت حساب الربانمج".

و ةةةةةةةية جلنة املالية ابعقماد القعتيا ت، 19946يف دورته السةةةةةةةابعة بعد املائة املنعقدة يف نوفمرب تنةةةةةةةتين الثا   ،ل ا ل وقب  
 اخلارجي لعامل انقضا  الوقت، و و: الذي اقرتحه املتاجع قن يليال

تمي إىل خفض اعقماداأ امليزانية للو ائا الثابقة املموبلة من الربانمج تيف امليزانية  قداةانقضةةةةةةا  الوقت  و عامل 
نقها  اخلدمة والقلخرياأ االعقيادية يف الناشةةةةةةةةحة عن حاالأ او ائا النةةةةةةةةا تة العادي لألخذ يف االعقبار آاثر ال

لة بقكاليا املو فني  عملياأ القعيني، مبا يف ذلك القعيني يف و ائا جديدة، علت األجور والنفقاأ املقصةةةةةةةةةةةةةة
 حني ال يوجد شةةة ش لنةةة ل الو يفة الثابقة قو تةالعامة. فالو يفة الثابقة املدرجة يف الربانمج العادي ت عقرب شةةةا 

 جلهنا مموبلة من الو يفة الثابقة. اقي و يفة قختى متب اإلع ف رمسيً 
. 1997-1996سنقني منذ الفرتة ال اأط ببقت منهجية عامل انقضا  الوقت يف املن مة بنكل مسقمت علت  ل فرت  اولطامل

 وتتد قدانه تفا يل إضافية بنلف املنهجية. 

 عامل انقضاء الوقت ةمنهجي

 املبادئ القوجيهية

ضةةةمن إطار ميزانية الربانمج  يث تبنيب قنه تطببق مقصةةةلة ابمليزانية  تقنية ما ورد قع ه، منهجية عامل انقضةةةا  الوقت  ي 
 لن يقم ش ل مجيع الو ائا املدرجة يف امليزانية لكامل فرتة السنقني نقيجة تنق أ املو فني.

 7، و ي علت النحو القايل:1994توجيهاأ ا ل  الصادرة يف نوفمرب تنتين الثا   اويقبع تطبيق املنهجية قيضً 

  مهلة القعيني، وينب ي احقسةةةةةةةابه بنةةةةةةةكل  ضةةةةةةةعاجيا احقسةةةةةةةاب عامل انقضةةةةةةةا  الوقت ابعقباره معدع الدوراف
 منفصل لفحة الو ائا الفنية وفحة اخلدماأ العامة؛

  اعقماداأ امليزانية من خ ع حتديد  لفقها للفرتة الزمنية فقط  علتجيا معاجلة آاثر اسةةةةقحداث و ائا جديدة
 خ هلا؛    ذه الو ائااليت يكوف من املقوقع مل
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  الق يرياأ يف سياسة  ايعك  عامل انقضا  الوقت معدالأ دوراف املو فني القارخيية فحسا، إمنا قيضً  جيا قالب
 .امدة حاليً املن مة اليت ميكن قف ت عت علت ممارساأ القعيني املعق

وجيتي ر ةةةد املعايري اليت حتدد عامل انقضةةةا  الوقت بنةةةكل وعيق  ل فرتة سةةةنقني، وت سةةةق دم القيم النا ة لكل معيار، يف 
متحلة الق طيط لربانمج العمل وامليزانية، للحصةةةةةةةةةوع علت عوامل انقضةةةةةةةةةا  الوقت املقرتحة لكل فرتة سةةةةةةةةةنقني،  ما ورد يف 

 العمل وامليزانية.تقاريت األعضا  يف بتانمج 

 منهجية احلساب للو ائا احلالية

 يف الو ائا احلالية علت ع عة عوامل: عامل انقضا  الوقت منهجية تقوم

 معدالأ دوراف املو فني،  ما تقاس عن طتيق انقها  اخلدمة؛ (ق)

 املعيارية؛ عينيقوقاأ القو  (ب)

 .املدى املقوقع حلاالأ انقها  اخلدمةو  (ج)

 العوامل الث عة.وتتد قدانه تفا يل  ذه 
ىل الو ائا املدرجة يف ميزانية الربانمج إتنق أ املو فني لقحديد عامل انقضةةةةا  الوقت  سةةةةقندت: معدالأ دوراف املو فني

عدد الو ائا املدرجة يف امليزانية. علت جة حاالأ انقها  اخلدمة مقسةةةةةةةةةةةةةةومًة معدع الدوراف السةةةةةةةةةةةةةةنوي  و نقيو  8العادي.
قسا معدع دوراف املو فني بنكل منفصل ابلنسبة إىل مو في الفحة الفنية وفحة اخلدماأ العامة، ويسقند إىل مقوسط  وحي 

 قحتك علت مدى مخ  سنواأ.ال

 وراف ملو فني.البالغ مخ  سنواأ ملعدالأ دمقوسط القحتك قدانه ابلقفصيل املنهجية للو وع إىل  1يعت  اجلدوع 

 : حساب معدالأ دوراف املو فني1اجلدوع 

 السنة

الو ائا املمولة من بتانمج العمل 
 وامليزانية

 معدع دوراف املو فني معدالأ الدوراف السنوية حاالأ انقها  اخلدمة األوزاف

 امليداف املقت التئيسي

سي
التئي
قت 
امل

 

داف
املي

 

 امليداف املقت التئيسي امليداف املقت التئيسي

القيم املتجحةةةةةةة 
 السنوية

 مةةقةةوسةةةةةةةةةةةةةةةةط الةةقةةحةةتك 
 البالغ مخ  سنواأ
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2018 879 566 373 342 0.67 0.33 63 32 21 19 7.17 5.65 5.63 5.56 6.66 5.62 6.29 7.48 

2019 879 566 373 342 0.67 0.33 58 14 14 14 6.60 2.47 3.75 4.09 5.66 3.01 6.24 6.76 

2020 925 525 382 336 0.67 0.33 42 22 13 19 4.54 4.19 3.40 5.65 4.16 4.68 5.92 5.77 

2021 925 525 382 336 0.67 0.33 40 25 7 15 4.32 4.76 1.83 4.46 3.50 4.66 5.20 4.79 

2022 944 522 383 336 0.67 0.33 49 40 19 24 5.19 7.66 4.96 7.14 5.12 7.49 5.02 5.09 
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لقعيني مو ا يف الفحة الفنية  اقسةةةةةةةةةةةبوعً  26 اقنه يلزم حاليً  امل قلفة عيني: يبنيب اسةةةةةةةةةةةقعتا  ملتاحل القاملعيارية عينيقوقاأ الق
 لقعيني مو ا يف فحة اخلدماأ العامة. اقسبوعً  22و

: حتصةةةةةةل حاالأ انقها  اخلدمة لعددأل من األسةةةةةةباب، ميكن توقع بعضةةةةةةها بنةةةةةةكل اتم املدى املقوقع حلاالأ انقها  اخلدمة
 الوفاة املفاجحة(، إضةةةةةةةةةةةةةةافًة إىل عدد من احلاالأ، الققاعد اإللزامي( يف حني ال ميكن توقع بعضةةةةةةةةةةةةةةها ا خت )مث ، )مثً  

 ، االسققالة مع إشعار مسبق(اليت تندرج يف الوسط )مثً   األختى
حسةةةةةةةةةا مدى  2022-2021حالة، واليت حصةةةةةةةةةلت يف الفرتة  219البالغ عدد ا انقها  اخلدمة حاالأ  2جيمع اجلدوع 

 إمكانية توقع إجتا اأ القعيني.

 2022-2021: مدى إمكانية توقع إجتا اأ القعيني حلاالأ انقها  اخلدمة للفرتة 2 اجلدوع

  

حاالأ انقها  اخلدمة 
 2022-2021للفرتة 

النسبة املحوية من 
 ش اصاأل

 سنواأ(فرتة القعيني ) فرتة القعيني )قسابيع(

  

الفحة 
 الفنية

فحة اخلدماأ 
 العامة

الفحة 
 الفنية

فحة اخلدماأ 
 العامة

الفحة 
 الفنية

فحة اخلدماأ 
 العامة

الفحة 
 الفنية

فحة اخلدماأ 
 العامة

 0.00 0.00 0 0 %3 %16 3 18 حاالأ انقها  اخلدمة املقوقعة

حةةاالأ انقهةةا  اخلةةدمةةة املقوقعةةة 
 لفرتة حمدودة

60 48 52% 46% 16 15 0.31 0.29 

حةةةةةةاالأ انقهةةةةةةا  اخلةةةةةةدمةةةةةةة  ري 
 املقوقعة 

36 53 32% 51% 26 22 0.50 0.42 

 0.35 0.32 متوسط الوقت املرجح للتعيني )سنوات(

قسةا عامل انقضةا  الوقت علت النحو القايل: مقوسةط مخ  سةنواأ ملعدع دوراف املو فني ضةعا مقوسةط فرتة القعيني  حي 
 . 3اجلدوع )معربب عنها  نسبة من السنة(،  ما  و مبنيب يف 

 : حساب عامل انقضا  الوقت3اجلدوع 

 فحة اخلدماأ العامة الفنيةالفحة  احلساب

 0.35 0.32 (2)اجلدوع مقوسط وقت القعيني )سنواأ( 

 5.09 5.02 (1)اجلدوع سنواأ  5قحتك البالغ للمقوسط معدع الدوراف 

 1.78 1.61 سنوات( 5البالغ للتحرك عامل انقضاء الوقت )متوسط وقت التعيني ضعف متوسط معدل الدوران 

  مفاتيح األعمدة:

 : عدد الو ائا املموبلة من بتانمج العمل وامليزانية )ابسقثنا  املكاتا القطتية مكاتا االتصاع(لو ائا املموبلة من بتانمج العمل وامليزانيةا
 مجايل للو ائا املموبلة من بتانمج العمل وامليزانيةإلمقسومًة علت العدد ا امليدافويف  املقت التئيسي: الو ائا املموبلة من بتانمج العمل وامليزانية يف األوزاف

 : إحصا اأ املوارد البنتيةحاالأ انقها  اخلدمة
 100ضعا  املموبلة من بتانمج العمل وامليزانيةالو ائا علت مقسومًة  حاالأ انقها  اخلدمة: معدالأ الدوراف السنوية
 معدع دوراف املو فني

 قوزاهناضعا  املقت التئيسي وامليدافيف  املعدالأ السنوية: ضموع املعدع املتجبح السنوي 
 5ا علت : ضموع مخ  سنواأ من املعدع املتجح السنوي مقسومً املقوسط املقحتك البالغ مخ  سنواأ 
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 اجلديدةمنهجية احلساب للو ائا 

ويقم اسةةةقعتا  مجيع ر وتعيني املو فني. ا"وفوراأ" بفعل الوقت ال زم الخقيإىل  االو ائا اجلديدة يف امليزانية قيضةةةً  دي ت
 فقط للجز  من فرتة السنقني اليت يكوف من املقوقع مل  ا خ هلا.  االو ائا اجلديدة وحتديد  لفقه

 انقضاء الوقتدقة ميزانية تكاليف املوظفني وتطبيق عامل 

لدقة تكاليا املو فني، توضةةةةةةةةةةةةةةع معدالأ معيارية خمقلفة لكل رتبة و يفية ولكل موقع، مع متاعاة معدالأ  ضةةةةةةةةةةةةةةماانً 
 .الو ائاوا ا اأ الكلفة املقمايزة يف املواقع التئيسية امل قلفة اليت توجد فيها 

الوقت علت  ذه املعدالأ املعيارية امل قلفة ابالسةةقناد إىل ولدى وضةةع ميزانية بتانمج العمل وامليزانية، ي طببق عامل انقضةةا  
فبض قشهت العمل للو ائا اجلديدة. املنهجية احمل  ددة قع ه. إضافًة إىل ذلك، ُت 
 قدانه حملة عامة عن "الوفوراأ" يف امليزانية النامجة عن تطبيق  ذين العنصتين يف امليزانية. 4 اجلدوعويعطي 

 ةاجلديدتسوية مقت العمل و : "الوفوراأ" يف امليزانية النامجة عن تطبيق عامل انقضا  الوقت 4اجلدوع 

بتانمج العمل 
 وامليزانية

 عامل انقضا  الوقت
 )نسبة محوية(

 عامل انقضا  الوقت

 )مليوف دوالر قمتيكي(

 لو ائا اجلديدةا تسوية

الفحة  ا موع )مليوف دوالر قمتيكي(
 الفنية

اخلدماأ فحة 
 العامة

فرتة السنقني 
 السابقة

 الق يري
فرتة السنقني 
 احلالية

فرتة السنقني 
 السابقة

الو ائا 
 اجلديدة

فرتة السنقني 
 احلالية

2018-2019 1.39 1.79   10.6   0.0 10.6 

2020-2021 1.52 1.92 10.6 0.8 11.4 0.0 2.0 2.0 13.4 

2022-2023 1.75 1.78 11.4 1.0 12.4 -2.0 1.4 -0.6 11.8 

2024-2025 1.61 1.78 12.4 -0.8 11.6 -1.4 2.5 1.1 12.7 

 يقحمبلتصدر امليزانياأ مبعدالأ معيارية معدبلة  سا عامل انقضا  الوقت )معدالأ انقضا  الوقت(. وخ ع القنفيذ، 
ف عن امليزانية الكلفة مبعدالأ معيارية )قعلت( دوف عامل انقضا  الوقت، وي طلا منهم "اسقيعاب" عامل انقضا  و املس ول

قضةةةةةةةا  الوقت واملعدالأ من انالكلفة من خ ع إدارة قي نقش يف امليزانية انجم عن الفت  بني املعدالأ حسةةةةةةةا عامل 
 دونه.


