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  الموافقةبتوصیة 

  :المجلس التنفیذي مدعو إلى

 Lucianoالسید ،مدیر مكتب التقییم المستقل في الصندوقتقدم بها باالستقالة التي علمًا اإلحاطة   )أ(

Lavizzari ؛2012أكتوبر/تشرین األول 31، والتي ستدخل حیز النفاذ بتاریخ

،بعملیة اختیار مدیر جدید لمكتب التقییم المستقل في الصندوقشروع لجنة التقییم اإلحاطة علمًا ب  )ب(

؛EB 2012/106/R.5رئیس اللجنة في الوثیقة أشار إلى ذلك كما 

  بانتظار استكمال عملیة اختیار المدیر الجدید للمكتب.،مئكما هو مال،اتخاذ أي قرار  )ج(

  الخلفیة- أوال 

 Lucianoالسید ،التقییم المستقل في الصندوقمكتب لمنصب مدیر كان من المقرر للشاغل الحالي - 1

Lavizzari ، ونظرا 2013الفترة الثانیة واألخیرة لشغله لهذا المنصب في أبریل/نیسان أن یستكمل .

كانت لجنة التقییم قد شرعت في عملیة ،لمنصبهLuciano Lavizzariلالستكمال المنتظر لفترة شغل السید 

التي 1وفي دورتها الثانیة والسبعین نظرت ووافقت على اإلجراءات.م المستقلاختیار مدیر جدید لمكتب التقیی

.2بما یتماشى مع اإلجراءات الموضوعةبهذا الصدد ستتخذ 

أبلغ ، 2012یولیو/تموز 31تاریخ وب.3خطاب استقالةLavizzariالسید مقد،2012یولیو/تموز 30بتاریخ - 2

ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذي ورئیس الصندوق برسالة إلكترونیة بقراره باالستقالة من منصب 

أكتوبر/تشرین 31مدیر مكتب التقییم المستقل في الصندوق على أن تدخل االستقالة حیز النفاذ بتاریخ 

.2012األول 

31ستقل في الصندوق شاغرا بتاریخ سیغدو منصب مدیر مكتب التقییم الم،ونتیجة لهذه االستقالة- 3

یتوجب على المجلس التنفیذي ما یلي:وعلیه ، 2012أكتوبر/تشرین األول 

اختیار وتعیین شخص لملء المنصب الشاغر لمدیر مكتب التقییم المستقل في الصندوق؛  )أ(

شغل المدیر وتنتهي بتاریخ2012نوفمبر/تشرین الثاني 1من لفترة انتقالیة تبدأ تعیین قائم باألعمال   )ب(

الجدید لمنصبه.

لمدیر مكتب التقییم المستقلملء المنصب الشاغر–ثانیا 

إشارة إلى اإلجراءات المتبعة في حال ةفي الصندوق ألی4على الرغم من عدم احتواء سیاسة التقییم المعدلة- 4

ف واحد هو طرف كونه عمال من طر ،فإن مثل هذا الحدثمن منصبه، التقییم المستقل مكتب استقالة مدیر 

یخلق شاغرا یتوجب على المجلس التنفیذي شغله بما یتماشى مع أحكام هذه السیاسة.،هذا المنصبلشاغ

                                                     

  ).EB 2012/106/R.5عن دورتھا الثانیة والسبعین (ترد اإلجراءات المتفق علیھا في لجنة التقییم في تقریر رئیس لجنة التقییم 1
  یرد في الملحق المرفق بھذه الوثیقة نسخة عن اإلجراءات ذات الصلة بتعیین مدیر مكتب التقییم المستقل في الصندوق.2

  خطاب االستقالة متاح في مكتب سكرتیر الصندوق في حال الرغبة بالرجوع إلیھ.3
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فإن المجلس التنفیذي هو المخول بصالحیة تقریر تعیین مدیر ،من السیاسة،ألف وباء،خامساسمووفقا للق- 5

.ئه من منصبهوٕاقصامكتب التقییم المستقل في الصندوق

ألف من سیاسة التقییم - خامساسمقاردة في الإلجراءات الو لسیتم إجراء عملیتي االختیار والتعیین باالمتثال - 6

یار مدیر مكتب التقییم وتعیینه وتساعد لجنة التقییم المجلس التنفیذي في عملیة اخت. 5المعدلة في الصندوق

ا نظامهاختصاصات لجنة التقییم و ) من ك(1-3-كما هو وارد في المقطع ثانیا،ائه من منصبهقصإ و 

.6الداخلي

تعیین قائم بأعمال مدیر مكتب التقییم المستقل في الصندوق-ثالثا 

أخذنا بعین االعتبار أن عملیة اختیار وتعیین شخص جدید لملء المنصب الشاغر لمدیر مكتب التقییم اوٕاذ- 7

، فسیكون من الضروري للمجلس أن 2012نوفمبر/تشرین الثاني 1المستقل في الصندوق لن تستكمل قبل 

وتنتهي بتاریخ شغل المدیر 2012نوفمبر/تشرین الثاني 1یعین قائما باألعمال للفترة المرحلیة التي تبدأ من 

الجدید لمنصبه.

.مالئمةترتیبات مرحلیةوسوف یقدم رئیس لجنة التقییم، بعد التشاور مع اللجنة نفسها، توصیة بخصوص - 8

التوصیة–رابعا 

على ضوء ما ورد أعاله فإن المجلس التنفیذي مدعو إلى:- 9

 Lucianoاإلحاطة علمًا باالستقالة التي تقدم بها مدیر مكتب التقییم المستقل في الصندوق، السید   )أ(

Lavizzari ؛2012أكتوبر/تشرین األول 31، والتي ستدخل حیز النفاذ بتاریخ

لیة اختیار مدیر جدید لمكتب التقییم المستقل في الصندوق كما شروع لجنة التقییم بعماإلحاطة علمًا ب  )ب(

؛EB 2012/106/R.5أشار إلى ذلك رئیس اللجنة في الوثیقة 

اتخاذ أي قرار، كما هو مالئم، بانتظار استكمال عملیة اختیار المدیر الجدید للمكتب.  )ج(

الختیار الجاریة لمدیر جدید لمكتب عن عملیة ابمعلومات محدثةرئیس لجنة التقییم المجلس التنفیذيزودسی- 10

التقییم المستقل في الصندوق.

                                                     

باء من وثیقة سیاسة التقییم المعدلة في الصندوق والذي یحدد -أما إعفاء مدیر مكتب التقییم المستقل من منصبھ فیغطیھ القسم خامسا5

) في حال 2) في حال كان أداؤه غیر مرٍض بصورة جدیة؛ (1األسباب التالیة كمسوغات إلقصاء مدیر مكتب التقییم عن منصبھ وھي: (

) في حال استمراره في أدائھ غیر المرضي؛ 3تب التقییم قد تخلى عن منصبھ أو أنھ لم یشغل المنصب الذي عین لھ؛ (اعتبر أن مدیر مك

) في حال لم یعد مواطنا من مواطني الدول األعضاء في 5) في حال كان غیر قادر على أداء واجبات منصبھ ألسباب صحیة؛ (4(

  الصندوق.
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إجراءات اختیار وتعیین مدیر مكتب التقییم المستقل

  خامسًا من سیاسة التقییم المعدلة في الصندوق على ما یلي:سمقینص ال-1

  إجراء اختیار وتعیین مدیر مكتب التقییم-"ألف 

یتم تعیین مدیر مكتب التقییم من قبل المجلس التنفیذي لمدة ست سنوات واحدة وغیر قابلة للتجدید. .58

المجلس التنفیذي بحیث ویدخل الصندوق في عقد مع المدیر بما یتماشى مع الشروط التي یحددها 

في الصندوق. ویتم تطبیق اإلجراءات التالیة في اختیار وتعیین مدیر 2-تكون معادلة لمرتبة مدیر

  مكتب التقییم:

تتم قیادة عملیة االختیار من قبل فریق خبراء للبحث یتألف من ثالثة ممثلین عن أعضاء   )أ(

ن القائمة ألف وباء وجیم) المجلس التنفیذي بمن فیهم رئیس الفریق (واحدًا من كل م

یتمیزان بخبرة معترف بها في التقییم (واحدًا على ا لجنة التقییم متحددهوخبیرین مستقلین 

  األقل یتمتع بخبرة في إدارة دوائر التقییم المستقلة) وممثل عن اإلدارة العلیا في الصندوق.

  تقدم إدارة الصندوق الدعم القانوني واإلداري لفریق البحث.  )ب(

فریق البحث وصفا للمنصب، ویضمن إعالن هذه الوظیفة، وٕاعداد قائمة قصیرة یعد   )ج(

بالمتقدمین لشغلها، وٕاجراء المقابالت معهم وتقدیرهم ثم تصنیفهم حسب المزایا التي 

  یتمتعون بها.

وللمساعدة على تمتع المرشحین بجودة عالیة، یمكن في حال تطلب األمر ذلك، االستعانة   )د(

  عن الكفاءات المطلوبة لمساعدة فریق البحث.بشركة مهنیة للبحث 

  وبعد أن یستكمل فریق البحث عمله، یقوم رئیس لجنة التقییم بالتشاور مع رئیس الصندوق.  )ه(

وبعدئذ یعرض رئیس اللجنة تقریر فریق البحث على لجنة التقییم، ویجب أن یذكر هذا   )و(

لمرشح الموصى به وأیة التقریر بصورة واضحة آراء رئیس الصندوق فیما یتعلق بمناسبة ا

مخاوف قد تكون لدیه حول هذا الشخص. وبعدئذ تولد لجنة التقییم فهما مشتركا حول 

الشخص الذي ستتم التوصیة به للمجلس التنفیذي الذي سیتخذ القرار بهذا الشأن، أو للبدء 

  من جدید بعملیة البحث في حال كانت نتیجة عملیة البحث غیر مرضیة.

تنفیذي مالءمة المرشح الذي أوصت به لجنة التقییم مع األخذ بعین یتداول المجلس ال  )ز(

االعتبار وجهات نظر رئیس الصندوق. ویحق للمجلس أن یقرر المصادقة على توصیة 

  اللجنة أو أن یطلب منها إعادة عملیة البحث في حال لم یوافق على توصیة اللجنة.
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ذي سیعین كمدیر لمكتب التقییم، یقوم وبعد اتخاذ المجلس التنفیذي لقراره بشأن المرشح ال  )ح(

  رئیس الصندوق أو ممثل عنه بعرض الوظیفة على المرشح. 

مكتب التقییم مؤهًال لشغل أي منصب وظیفي آخر في الصندوق عند مدیرلن یكون   )ط(

  "استكمال فترة إدارته للمكتب.

  ونظامھا الداخلي على ما یلي:اختصاصات لجنة التقییمتنص -2

  المسؤولیات-3"

یجوز للمجلس التنفیذي أن یحیل إلى لجنة التقییم أي مسألة تتعلق بوظائف التقییم في الصندوق   3.1  

التي یتولى المجلس التنفیذي المسؤولیة عنها بموجب اتفاقیة إنشاء الصندوق. وباإلضافة إلى ذلك، 

  ینبغي أن تتولى لجنة التقییم المسؤولیات الدائمة التالیة:

][...  

ق مع سیاسة التقییم، مساعدة المجلس التنفیذي في اختیار مدیر المكتب وتعیینه (ك) وبما یتف

  "واستعراض أدائه وٕانهاء خدمته.

  

  

  


