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 الموافقةبتوصية 
إجراءات اختيار وتعيين مدير متتب التقييم المستقل التعديالت الخاصة ب على التنفيذي مدعو إلى الموافقةالمجلس 

 يذه الوثيقة.بملحق الف:  واردة، تما ى: ف: الصندوق الواردة ف: سياسة التقييم ف: الصندوق
 

مراجعة إجراءات اختيار وتعيين مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق 
 ة في سياسة التقييم في الصندوقالوارد

 المقدمة -أوال 
، 1102القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي ف: يوليو/تموز  وف: أعقاببالعمل وفقا لتوجييات لجنة التقييم،  -1

استعانت إدارة الصندوق والقائم باألعمال المؤقت لمتتب التقييم المستقل ف: الصندوق بمستشار خارج: 
ءات اختيار وتعيين مدير متتب التقييم المستقل ف: الصندوق الواردة ف: سياسة مستقل الستعراض إجرا

 .1100التقييم المعدلة ف: الصندوق لعام 

مع األخذ بعين االعتبار التوصيات الت: خرجت بيا مجموعة العمل الخاصة بتعيين مدير متتب التقييم  -2
وة على تعليقات تل من إدارة الصندوق عال ،مراجعة ىذه اإلجراءاتب، 1102عام  المستقل ف: الصندوق

 ومتتب التقييم المستقل على المسودة األولى، اقترح المستشار إدخال تغييرات على سياسة التقييم المعدلة.

إلى السطح ف: الجيود األخيرة لتعيين مدير  طفتتذلك فقد أشار ىذا المستشار إلى وجود فجوة إجرائية  -3
لتدابير التصحيحية أو التأديبية ل بالتطرقوق تتعلق باإلجراءات الخاصة لمتتب التقييم المستقل ف: الصند

مدير متتب التقييم المستقل أو موظف من موظفيو. ومع سواء مع نزاىة بال تتعلقبعد إجراء تحقيقات 
وأن إدارة الصندوق ترغب ف:  ،مالحظة أن مثل ىذه اإلجراءات ليست محددة ف: سياسة التقييم المعدلة

من سياسة  21و 53يذه القضية بيدف ضمان الوضوح، اقترح إدخال تغيرات أيضا على الفقرتين التطرق ل
 التقييم المعدلة.

ناقشت لجنة التقييم التغييرات المقترحة على سياسة التقييم المعدلة ف: الصندوق ف: اجتماع غير رسم: عقد  -4
وتم التوصل إلى  ،نوفمبر/تشرين الثان: 02وف: دورتيا الثمانين المنعقدة ف:  ،نوفمبر/تشرين الثان: 2ف: 

توافق ف: اآلراء حول التعديالت المقترحة ف: المقطع المتعلق بإجراءات اختيار وتعيين مدير متتب التقييم 
 المستقل ف: الصندوق، تما ى: واردة مع اإلشارة إلييا ف: الملحق المرفق بيذه الوثيقة.

فقد تم االتفاق على أن  ،سياسة التقييم المعدلةمن  21و 53قرتين وفيما يتعلق بالتغييرات المقترحة على الف -5
مع األخذ  ،1103تعقد ف: مارس/آذار الت: سوالثمانين  ةتنظر لجنة التقييم ف: ىذه المسألة ف: دورتيا الثاني

 الت: أثارىا متتب التقييم المستقل للسماح بالوقت التاف: لألعضاء للتشاور مع لن االعتبار الشواغيبع
مجلس التنفيذي لمراجعة العواصم بالدىم. وبعد ىذا االستعراض سوف ترفع لجنة التقييم مقترحا نيائيا إلى 

 تما ىو مالئم. 21و 53الفقرتين 
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 في الصندوق المعدلة التعديالت المقترحة عمى سياسة التقييم

 إدارة الموارد البشرية – الفصل الخامس

 يين مدير مكتب التقييماختيار وتعالمتبع في جراء اإل –ألف 
يتم تعيين مدير متتب التقييم المستقل من قبل المجلس التنفيذي، لفترة واحدة غير قابلة للتجديد مدتيا ست  -55

. ويدخل الصندوق ف: عقد مع المدير بما يتماشى مع الشروط الت: يحددىا المجلس التنفيذي بحيث 1سنوات
قبل ستة أشير على األقل من  ليميينأن تبدأ عملية التع ويجب ف: الصندوق. 1-تتون معادلة لمرتبة مدير

ويتم تطبيق اإلجراءات التالية ف: اختيار وتعيين  أييما أقرب. ،انتياء عقد المدير أو عند استالم استقالتو
 مدير متتب التقييم:

 نم أعضاءممثلين عن فريق خبراء للبحث يتألف من ثالثة من قبل عملية االختيار  يقودتتم قيادة (أ )
طوال عملية فريق البحث غير أعضاء ف: لجنة التقييم وال  ممن سيتونوابحيث يتون المجلس التنفيذي

)واحدًا من تل من القائمة ألف وباء  بمن فييم رئيس الفريق منسقين لقوائميم و/أو قوائميم الفرعية
بخبرة معترف بيا ف:  وخبيرين مستقلين تحددىما لجنة التقييم يتميزان ،(يسمييم منسقو قوائميم( وجيم

. وممثل عن اإلدارة العليا   التقييم )واحدًا على األقل يتمتع بخبرة ف: إدارة دوائر التقييم المستقلة(
وسيشارك ممثل من اإلدارة العليا ف: الفريق تعضو ال يتمتع بحق التصويت. ويختار أعضاء فريق 

ف: تقلين أو ممثل إدارة الصندوق.يتون أحد الخبيرين المس أال أن الالبحث رئيسا ليم على 
 الصندوق.

ويجب أن يتسق مثل ىذا الدعم  لفريق البحث. والمشورة تقدم إدارة الصندوق الدعم القانون: واإلداري (ب )
جراءاتيا مع  السياسات والقواعد واإلجراءات القائمة ف: الصندوق إلى الحد الذي ال وعملية التعيين وا 
 لتقييم.يتم فيو تجاوزىا بأحتام سياسة ا

يمتن االستعانة بشرتة مينية . و ، يعد فريق البحث وصفا للمنصب، ويضمن إعالن ىذه الوظيفة (ج )
للمساعدة على ضمان وجود مجموعة من  التوظيفتعقب األشخاص المناسبة للمنصبمتخصصة ف: 

ىذه ويقرر فريق البحث فيما لو تان يريد إشراك مثل  المرشحين المؤىلين بصورة جيدة لفريق البحث.
جراء المقابالت معيم الشرتة المينية ويوافق على اختيارىا. عداد قائمة قصيرة بالمتقدمين لشغليا، وا  وا 

 وتقديرىم ثم تصنيفيم حسب المزايا الت: يتمتعون بيا.

ومن بين المتقدمين لشغل الوظيفة الذي تم الحصول علييم سواء من خالل اإلعالن عنيا أو من  (د )(ج )
جراء  ،تلييما خالل الشرتة المتخصصة أو يقوم فريق البحث بإعداد قائمة قصيرة بالمرشحين وا 

 .المقابالت معيم وتقييميم وتصنيفيم حسب تفاءاتيم

سيطلب فريق البحث من شعبة الموارد البشرية التثبت من المؤىالت األتاديمية والمينية للمرشحين  (ه )(د )
مو للمرشحين على القائمة القصيرة. والتأتد من صحتيا قبل االستمرار ف: تقيي ،على القائمة القصيرة

يتم ف: ىذه المرحلة أيضا تحري المراجع الشخصية والمينية للمرشحين على  ،وشريطة موافقتيم

                                                      

 ن:.ترد العناصر الرئيسية الختصاصات مدير متتب التقييم ف: الملحق الثا 1
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القائمة القصيرة من قبل شعبة الموارد البشرية أو الشرتة المتخصصة بناء على توجييات فريق 
ال يمتن لفريق البحث الطلب من شعبة الموارد الب ،البحث شرية أو الشرتة المينية تحري المراجع وا 

بعد قيامو بتحديد المرشح المفضل على أن تتاح نتائج ىذه التحريات لفريق البحث قبل استتمالو 
وللمساعدة على تمتع المرشحين بجودة عالية، يمتن ف: حال تطلب األمر ذلك، االستعانة لعملو.

 ريق البحث.بشرتة مينية للبحث عن التفاءات المطلوبة لمساعدة ف

بالتشاور مع رئيس فريق البحث لجنة التقييم وبعد أن يستتمل فريق البحث عملو، يقوم رئيس  (و )(ه )
 على وجيات نظره فيما يتعلق بتوصيات الفريق.للحصول  .الصندوق

بإعداد تقرير عن عملو يعرضو رئيس فريق  فريق البحث يقوميعرض رئيس اللجنة تقرير وبعدئذ  (ز )(و )
، ويجب أن يذتر لجنة التقييمعلى  رسة ليذا الغرض تعقدىا لجنة التقييم.البحث على دورة خاصة/مت

المرشحين المرشح الموصى بيىذا التقرير بصورة واضحة آراء رئيس الصندوق فيما يتعلق بمناسبة 
ىذا وأية مخاوف قد تتون لديو حول  الترتيب الوارد بأسماء المرشحين،ب، و الموصى بيم

للوصول إلى توافق ف: اآلراء حول ترتيب  لجنة التقييمتسعى  تولد . وبعدئذ المرشحينالشخص
لى أقصى حد ممتن،  المرشحين بيدف أن يتضمن قرارىا الذي ستعرضو على المجلس التنفيذي، وا 

 ،ف: وجيات نظر اللجنة. وف: حال لم تتمتن اللجنة من الوصول إلى اتفاق ف: اآلراء اجماعإاإل
 ،يا ف: اللجنةة المرشحين تقريرا يوضح اآلراء المختلفة المعبر عنيتوجب علييا أن تقدم مع قائم

وف: حال تقرر أنو ما من مرشح مؤىل لشغل ىذا  .وشرحا لسبب عدم تمتنيا من التوصل إلى اتفاق
وسيشتل ىذا  لماذا يتوجب على فريق البحث البدء من جديد بالعمليةعلييا أن تشرح  ،المنصب

السجل الرسم:  ،موافقة جميع األعضاء المشارتين ف: لجنة التقييمالتقرير الذي يجب أن يحظى ب
من اختصاصات  2.1إبالغ المجلس بيذه المسألة المادة حتم تياللجنة و أو اجتماعات الجتماع 

 ،وتحقيقا ألغراض عقد اجتماع للجنة مترس للنظر ف: تقرير فريق البحث .اللجنة ونظاميا الداخل:
فيما مشترتا حول  من اختصاصات اللجنة ونظاميا الداخل:. 4.1سيتم تعليق العمل بالمادة 

الشخص الذي ستتم التوصية بو للمجلس التنفيذي الذي سيتخذ القرار بيذا الشأن، أو للبدء من جديد 
 بعملية البحث ف: حال تانت نتيجة عملية البحث غير مرضية.

لجنة  المرشحين الذين عرضتيم عرضتو المرشح الذي أوصت بو يتداول المجلس التنفيذي مالءمة  (ح )(ز )
التقييم مع األخذ بعين االعتبار وجيات نظر رئيس الصندوق. ويحق للمجلس أن يقرر المصادقة 

أن أو  مرشح آخر من بين أولئك الذين اقترحتيم لجنة التقييم أو اختيارويختار ، على توصية اللجنة
توصل إلى نتيجة مفادىا وصية اللجنة.لم يوافق على تمنيا إعادة عملية البحث ف: حال  الطلبيطلب

 بأن جميع المرشحين ال يتمتعون بالتفاءات المناسبة.

تمدير لمتتب التقييم، يقوم  هسيختار  سيعين وبعد اتخاذ المجلس التنفيذي لقراره بشأن المرشح الذي  (ط )
، تما يقوم رئيس الصندوق بإجراء رئيس الصندوق أو ممثل عنو بعرض الوظيفة على المرشح

 .تعيين الرسم:ال

يتوجب على أعضاء فريق البحث  ،مدير متتب التقييم المستقل فعل:أثناء عملية تعيين واختيار و  (ي )
أو ممتن أو ظاىر بين المصالح الفردية فعل: تجنب أي وضع قد يثير أي تضارب ف: المصالح 

حاالت تضارب  ائيم لمياميم الرسمية. وترد االعتبارات الخاصة بتحديد ومعالجةألعضاء الفريق وأد
 المصالح ف: الملحق الثالث.
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يتم تعيين نائب المدير تقائم مؤقت باألعمال بانتظار  ،ف: حال بق: منصب المدير شاغرا (ك )(ح )
وف: حال لم يتن نائب ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك.  ،لزمام ميامو الجديد تسلم المدير

رئيس لجنة التقييم بالتشاور مع رئيس يعين  ،المدير متاحا ليذا الغرض ألي سبب من األسباب
وف: حال تانت مؤقتا  .باألعمالمؤقتا الصندوق أحد تبار الموظفين ف: المتتب بحيث يتون قائما 

بعد التشاور التقييم   اللجنةالتقييميقوم رئيس لجنة  ،ىنالك ضرورة لفترة أطول لقائم مؤقت باألعمال
مع رئيس  ندوق ومن القائم باألعمال المؤقت وبالتشاورمع أعضاء لجنة التقييم وبدعم من إدارة الص

 بتحديد وتعيين مثل ىذا الشخص.  الصندوق

لن يتون رئيس متتب التقييم مؤىاًل لشغل أي منصب وظيف: آخر ف: الصندوق عند  (ل )(ط )
 استتمال فترة إدارتو للمتتب.
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 في الصندوق المعدلة التعديالت المقترحة عمى سياسة التقييم

 لثالممحق الثا
االعتبارات الخاصة بتحديد ومعالجة تضارب المصالح في تعيين مدير مكتب التقييم 

 المستقل
ينطوي تضارب المصالح الفعل: على تضارب بين الميام الرسمية لعضو من أعضاء فريق البحث تجزء  -1

يذه ل ائون تؤثر بصورة غير مالئمة على أدومصالحو الفردية الت: يمتن أ ،من عملية االختيار والتعيين
إحساس معقول بأن المصالح  ينشأواضح ف: المصالح عندما المحتمل أو التضارب الالميام الرسمية. وينجم 

ن لم  ،الفردية لعضو من أعضاء فريق البحث قد تؤثر بصورة غير مالئمة على أدائو لميامو الرسمية حتى وا 
 يتن الوضع تذلك ف: واقع األمر.

ب على أعضاء فريق البحث تجنب أي عمل يمتن أن يؤدي أو يخلق فإنو يتوج ،بصورة أتثر تحديدا -2
 احتمال ما يبدو أنو:

 ؛ألي شخص أو منظمة مبررةإعطاء معاملة تفضيلية أو متحيزة غير  (0)

 ؛إعاقة تفاءة عملية التعيين واالختيار (1)

 فقدان االستقاللية أو عدم االنحياز ف: العمل؛ (2)

 بنزاىة الصندوق. عموما ضاء أو ثقة الجميورر بصورة سلبية على ثقة البلدان األعيالتأث (3)

يتوجب عندئذ على عضو فريق البحث أن ينسحب  ،أو ظاىر ،أو ممتن ،وف: حال بروز أي تعارض فعل: -3
وأن يشعر بذلك خطيا منسق: القوائم الثالث ورئيس  ،على الفور من المشارتة ف: عملية التعيين والبحث

أو  ،ى عضو فريق البحث أن يوضح تعارض المصالح الفعل:وف: ىذا اإلشعار يتوجب عل .فريق البحث
 النأيمنسق: القوائم فيما لو تان يتوجب عليو  الحصول على قراروأن يسعى إلى  ،أو الظاىر ،الممتن

 بنفسو من عملية التعيين واالختيار.

 أي بنفسو.النعندئذ يستمر ىذا العضو ف:  ،وف: حال قرر المنسقون أن ىنالك تعارض فعل: ف: المصالح -4
النأي وف: حال قرر المنسقون أن مثل ىذا التضارب ف: المصالح ممتن أو واضح، عندئذ فإن مثل ىذا 

ذا تان ذلك ضروريا يمتن استبدال  الححفاظ على مصلل اذا تان ضرورياعندما  امطلوبسيتون  الصندوق وا 
وف:  ،القوائم المالئمة قبل القائمة أو عضو فريق البحث الذي انسحب من خالل تسمية شخص آخر من

عندئذ تقوم لجنة التقييم باختيار خبير  ،حال تان العضو المنسحب أحد الخبيرين الخارجيين المستقلين
 )أ( من سياسة التقييم. 42تما ىو وارد ف: الفقرة  ،مستقل جديد

يعتقد تذلك يحق ألي عضو من أعضاء فريق البحث أن يشعر خطيا المنسقين ورئيس فريق البحث بأنو  -5
أو ممتن أو عضو آخر ف: فريق البحث بنفسو عن العملية بسبب تضارب ف: المصالح بأن ينأى ب و وجب

 3. وبعد المشاورات مع عضو فريق البحث المعن:، يتم اتباع اإلجراء المنصوص عليو ف: الفقرة ظاىر
 أعاله. 


