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 تعيين مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوقمجموعة عمل خاصة ب

 االختصاصات
عمل خاصة بتعيين مدير مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق يوافق المجمس التنفيذي عمى إنشاء مجموعة  -1

انتياء الميمة الت: أوكميا إلييا المجمس وتستمر ف: عمميا حتى  ،ترفع تقاريرىا إلى المجمس التنفيذي
 التنفيذي عمى النحو الوارد أدناه.

 ميمة مجموعة العمل الخاصة ى: عمى النحو التال:: -2

اريخو الختيار وتعيين مدير جديد لمكتب التقييم المستقل بيدف استعراض العممية الت: جرت حتى ت (أ )
 الممحات الثاقبة والدروس المستفادة؛استخالص 

 بيتوجب القيام بذلك بأسمو و  .ختيار والتعييناالالستكمال عممية تزويد المجمس التنفيذي بالتوصيات  (ب )
 ؛ضمن استقاللية ومصداقية العممية لجميع أعضاء المجمسي

تنقيح سياسة التقييم ف: الصندوق بأي طريقة لية توصيات أتوجيو عناية المجمس التنفيذي إلى  (ج )
سمسمة ف: اختيار وتعيين ضرورية لمتطرق لممشاغل والدروس المستفادة بيدف ضمان عممية 

 المستقبل.
 :مما يم:تتألف مجموعة العمل الخاصة  -3

 ثالثة أعضاء من المجمس التنفيذي عمى أن يمثل كل واحد منيم قائمة من القوائم الثالثة، 
 والقوائم الفرعية؛منسق: القوائم باستثناء األعضاء الحاليين ف: لجنة التقييم أو 

 ممثل عن اإلدارة العميا لمصندوق يعينو رئيس الصندوق؛ 

  ؛يعينو رئيس الصندوق كمستشارالصندوق ف: الموارد البشرية من خبير 

عمى  ،المجمس التنفيذي الذي سيكون ضمن مجموعة العمل الخاصة ىذهعضو عين كل قائمة من القوائم ت -4
فراد المرشحون عدم وستضمن القوائم الثالث واأل أن يوافق المجمس التنفيذي عمى جميع المرشحين الثالث

 .وجود أي تضارب ف: المصالح فعم: أو محتمل

اإلدارة ممثل ة بيذه الصورة رئيسا ليا من بين أعضائيا باستثناء أل الخاصة المنشختار مجموعة العمتس -5
 .الموارد البشرية من الصندوقمستشار و ، العميا لمصندوق

 اإلطار الزمن:  -6

وتعيين  ،بناء عمى ترشيحات القوائم ،موافقة أعضاء المجمس التنفيذي بنياية الدورة الثامنة بعد المائة:
 وخبير الموارد البشرية من الصندوق ا ف: الصندوقممثل اإلدارة العمي

 انتخاب رئيس المجموعة/ الموعد النيائ: لتسمية  أبريل/نيسان  09
 خبير خارج: الموافقة عمى  أبريل/نيسان 21
المجمس التنفيذي الستكمال متوصيات المقدمة إلى لالموعد األقصى  مايو/أيار 20

 تعديل سياسة التقييمبوالتوصيات الخاصة عممية االختيار والتعيين 
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دارة الصندوق ويؤكدون عمى أىمية حماية العممية الت: ستجرييا مجموعة  -7 يدرك أعضاء المجمس التنفيذي وا 
كذلك فيم يعون إيفائيا بميمتيا بالكامل بكل الحيادية وعمى أساس سري. كما أنيم يضمنون العمل الخاصة 

وأن أولئك المعينون ف: مجموعة العمل الخاصة ىذه سوف  ،بأن ىذه العممية سوف تستفيد من االستمرارية
 يستمرون ف: عمميم إلى أن تستكمل المجموعة الميمة المنوطة بيا.

جراءات ذات الصمةوالمعمومات تتمتع المجموعة بالوصول إلى جميع الوثائق  -8 ، بما يتفق مع قواعد وا 
 .الصندوق

بما ف: ذلك من مكتب  خارجيةوأيضا  داخمية إضافيةيجوز لممجموعة استخدام خبرة  ،تياميما لغرض أداء -9
 .المستشار العام ف: الصندوق 

من النظام الداخم: لممجمس التنفيذي الت: تنص  3-00وف: حين أن مجموعة العمل ستكون محكومة بالمادة  -11
ليس لمجان واألجيزة الفرعية أن تدل: بأصواتيا ولكن عمييا أن تقدم تقارير تتضمن مختمف اآلراء أنو عمى "

 وصياتياتل عمى  الوصول إلى " إال أنو يتم حث مجموعة العمالت: يتم اإلعراب عنيا ف: إطار األجيزة
 .عمى أساس التوافق ف: اآلراء

 


