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 الموافقةبتوصية 
  :عمى الموافقة إلى مدعو التنفيذي المجمس

 (.ب)و( أ) 31 الفقرة في الوارد النحو عمى المنقحة، التقييم سياسة من 28و 46 القسمين تعديل

عمى  تطبيق التدابير التأديبية بعد إجراء تحقيقات تتعمق بالنزاهة، إجراءاتتنقيح 
 النحو الوارد في سياسة التقييم في الصندوق

 مكتب مدير وتعيين اختيار إجراءات عمى تعديالتال العاشرة بعد المائة دورتو في التنفيذي المجمس ناقش -1
 التغييراتب يتعمق فيماو . ووافق عمييا الصندوق في التقييم سياسة في الواردة الصندوق في المستقل التقييم

 لجنة أنإلى  المجمس أشار 1،الصندوقسياسة التقييم المنقحة في  من 28و 46 الفقرتين عمى المقترحة
 الثانية دورتيا في استعراضو وبعد االقتضاء حسب، التنفيذي المجمس إلى انيائيمقترحا  قدمتس التقييم

 .8136 /آذارمارسالمقرر عقدىا في  والثمانين

 معمومات أساسية

 المخصص العامل الفريق قدميا التي توصيةال عمى 8131 تموزيوليو/ 82 في التنفيذي المجمس وافق -2
انتياك  في تحقيقب الصندوق إدارة والتي تفيد بأن تضطمع، التقييم المستقل مكتب مدير تعيينالمعني ب
 إلى تقرير وتقديمالمستقل  التقييم مكتبمن موظفي  موظف عمى نطويي العامل الفريق حدده منزاىةل محتمل
 .المسألة ىذه بشأن التنفيذي المجمس

 مىع النتائج 8131 /أيمولسبتمبر 32 عقدت في مغمقة جمسة فيعرضت و  التحقيق، الصندوق إدارة وأجرت -3
 جراءات( من اإل1) 31-8القسم  بموجب أنو إلى أشارت، بذلكإدارة الصندوق  قيام وعند. التنفيذي المجمس

 ىإذا كانت المسألة تنطوي عم تأديبية تدابير اتخاذ يجوز لصندوق،في ا البشرية المواردالتنفيذية المتعمقة ب
 .الصندوق آخر في موظف أي

 من التأديبية المرحمة إنجاز كيفية بشأن التقييم سياسة في التوجيو غيابب يتعمق فيما إجرائية فجوة وحددت -4
 .التحقيق عممية

 عمىتنص المستقل  التقييم مكتب موظفي نزاىة عمى تنطوي التي التحقيقات تتناول التي ،28 الفقرة (أ)
 :يمي ما

 جميع من المطموبة النزاىة معايير بنفس يتحموا أن وموظفيو التقييم مكتب مدير عمى يتوجب"
 اقتضت ما إذا بنزاىتيم الخاصة لمتحقيقات يخضعوا وأن الصندوق، في اآلخرين الموظفين
 واإلشراف المراجعة مكتب خالل من بالتحقيقات البدء بسمطة الصندوق رئيس ويتمتع .الحاجة

                                                      
"يتم اتباع إجراءات الصندوق االعتيادية في أي تحقيق في النزاىة مما قد يتعمق بمدير مكتب التقييم مع نظر المجمس التنفيذي  -46 1

 في نتائجيا.
. يتوجب عمى مدير مكتب التقييم وموظفيو أن يتحموا بنفس معايير النزاىة المطموبة من جميع الموظفين اآلخرين في التحقيق -28

الصندوق، وأن يخضعوا لمتحقيقات الخاصة بنزاىتيم إذا ما اقتضت الحاجة. ويتمتع رئيس الصندوق بسمطة البدء بالتحقيقات من خالل 
 في أنشطة أو سموك مدير مكتب التقييم أو موظفيو مع نظر المجمس التنفيذي في نتائج ىذا التحقيق." مكتب المراجعة واإلشراف
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 ىذا نتائج في التنفيذي المجمس نظر مع موظفيو أو التقييم مكتب مدير سموك أو أنشطة في
 ".التحقيق

 28 الفقرة في المنصوص عمييا األحكام أساسافقط وتكرر  التقييم مكتب مدير تتناول التي ،46 الفقرة (ب)
 :تقريبا مماثمة تستخدم صيغة(، المستقل التقييم مكتب مدير عمى أيضا تنطبق والتي)

 مكتب بمدير يتعمق قد مما النزاىة في تحقيق أي في االعتيادية الصندوق إجراءات اتباع يتم"
 ".نتائجيا في التنفيذي المجمس نظر مع التقييم

إال  ،غير واضحة بما فيو الكفاية 28و 46 القسمين كال في" نتائجال في التنفيذي المجمس نظر عم" عبارةو  -5
 مغمقة جمسة في ،ولذلك 2.فرضياو  تأديبيةال تدابيرتحديد ال كيفية بشأن توجييات لتقديم، واحد استثناءب

 تحقيق نتائج عمى المجمس الرئيس أطمع أن بعدو  ،8131 أيمولسبتمبر/ 32 فيعقدت  التنفيذي لممجمس
 التنفيذي المجمسعمى  كان، امناسب يكونس تأديبية تدابير فرض بأنالمجمس  اقتنع أن بعدو  النزاىة،يتعمق ب

 .التصحيحية أو تأديبيةال تدابيرال لفرض المناسبة العممية بعد ذلك أن يحدد

التي ينبغي اتخاذىا  تأديبيةال جراءاتاإل بشأن قرارأن اتخاذ  إلى المجمس خمص مستفيضة، مناقشة بعدو  -6
من  المجمس طمب، ولذلك. وتتجاوز صالحياتو العاديةلمجمس ا اتختصاصوفقا ال مناسب غير سيكون

 آخر موظف أي عمى كان سينفذىا ة التيالطريق نفسب، التحقيق عممية من التأديبية المرحمة تنفيذ رئيسال
آخر في  موظف أي عمى تطبق التي المعايير نفس تطبيقو  اإلجراءات نفس باتباع، الصندوق موظفيمن 

 .الصندوق

 لجنة مىع التقييم سياسة من 28و 46 عمى القسمين تنقيحاتاقترحت ، اإلجرائية الفجوة سد عمى لممساعدةو  -7
أن  التنقيحات من الغرض وكان. 8131 /تشرين الثانينوفمبر 32 في المعقودة الثمانين دورتيا في التقييم
، 8131 /أيمولسبتمبر 32 المعقودة في مغمقةال توجمس في التنفيذي المجمس اتخذه الذي القرار تعكس

 .المستقبل في التحقيقات ىذهفي حالة إجراء مثل ، مناسب توجيو توفير وبالتالي

 ىذه مثل عن تنشأ، وجدت إن، تأديبية تدابير لفرض السمطة إلى بالنسبة ةمفيد واضحةال سياسةستكون الو  -8
ومن الميم أن تنعكس . التحقيقات نتائجفي  عمى النحو الواجب التنفيذي المجمسأن ينظر  بعد، التحقيقات

عمل  سير حسن ذلك في بما، أسباب لعدة المنقحة التقييم سياسة في واضحو  مناسب بشكل المعمومات ىذه
 .التنفيذي المجمس

 والمحتممين الحاليين المكتب لموظفيمن شأن ىذا التنقيح أن يوفر الوضوح واليقين  ذلك، إلى باإلضافةو  -9
 أي لفرض المتبعة اإلجراءات تكون أن ضمان عمى وسيساعد، الصندوقفي  التأديبية اإلجراءات حول

 التقييم مكتبمن موظفي  موظفأي  عنفي حالة ط ،يااستعراض عند الفحص أمام تصمدس تأديبية إجراءات
 .المستقل في اإلجراءات التأديبية المفروضة عميو

                                                      
نياء و ، حيث أنو من الواضح أن صالحية إقالة المدير 95إجراءات إقالة مدير مكتب التقييم المستقل منصوص عمييا بوضوح في الفقرة  2 ا 

بما أن سياسة التقييم ال تشير إلى تدابير تأديبية أخف غير إقالة مدير مكتب التقييم تعيينو تبقى من اختصاصات المجمس التنفيذي. و 
، التي تتضمن صراحة مدير مكتب 28المستقل، وال إلى العممية التأديبية واجبة االتباع، فإن ىذا يؤدي إلى الخموص إلى أن أحكام القسم 

 التقييم المستقل، واجبة التطبيق.
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 من مباشرة تنشأ لم أنيا ذلك في بما المقترحات،ب يتعمق فيما الشواغل بعض المستقل التقييم مكتب وطرح -11
 جنةل نظرأن تعمى  التنفيذي لممجمسالعاشرة بعد المائة  الدورة في فقات  ، و المخصص العامل الفريق عمل
 في األخذ مع ،8136 /آذارمارس فيالمقرر عقدىا  والثمانين الثانية دورتيا فيفي ىذه المسألة  التقييم

تاحةو  مكتب التقييم المستقل طرحيا التي الشواغل االعتبار  فقوات  . العواصم مع لمتشاور لألعضاء الوقت ا 
 المجمس إلى انيائي مقترحا ،8136 نيسانأبريل/ في االستعراض، ىذا بعد التقييم لجنة متقد أن عمى أيضا

 طمب ذلك، إلى باإلضافةو . االقتضاء حسب 28و 46 تينالفقر المقترحة عمى  لتنقيحاتبشأن ا التنفيذي
اتخاذ  في لممساعدة مماثمة منظمات فيالمتبعة  مممارساتل استعراض إجراء التنفيذي المجمس أعضاء بعض
 .المسألة ىذه بشأنمستنير  قرار

 من كل من عمييا الموافق نظرال وجيات اآلن تعكس والتي، 28و 46 لفقرتينعمى ا المقترحة لتنقيحاتاو  -11
دارةو  المستقل التقييم مكتب  ستتبع التي اإلجراءات تحدد(، واإلشراف المراجعة مكتب ذلك في بما) الصندوق ا 
المعمول بيا  لإلجراءات وفقا، فييا لمنظر المجمس عمى نتائجال عرضو  التحقيق بإجراء الرئيس يقوم أن بعد

 .الحالية التقييم سياسة بالفعل بموجب

 التنفيذي المجمس نظر بعد، ذلك خالفالتنفيذي  المجمس يقرر لم ما ،عمى أنو المقترحة التنقيحات وتنص -12
 القواعد مع بما يتماشى، وجدت إن، المناسبة التأديبية اإلجراءات الرئيسما، سيحدد  تحقيق نتائجفي 

 .اآلخرين الصندوق موظفيواجبة التطبيق المتبعة لجميع  واإلجراءات

 في العميا السمطة مجمسبالتحديد لم أيضا وتحتفظ، اتباعيا الواجب اإلجراءات بوضوحوتحدد ىذه التنقيحات  -13
 فإن، الحالية التقييم سياسة في عميو منصوص ىو وحسبما. ذلك قررما  إذا، بمبادرة منو أخرى تدابير اتخاذ

 المسألة ىذه: التقييم مكتب مدير إقالة يتمثل في المقترح التأديبي اإلجراء كان إذا ىو الوحيد االستثناء
 .التنفيذي المجمس يحددىا دائما

 واإلشراف المراجعة مكتباختار ، المماثمة المنظمات فيالمتبعة  الممارساتباستعراض  لطمب استجابةو  -14
، اآلسيوي التنمية مصرفو ، األفريقي التنمية مصرف: لمتقييم مستقمة مكاتب لدييا دولية مالية مؤسسات ست
 ،لالستثمار األوروبي المصرفو ، المصرف األوروبي لإلنشاء والتعميرو ، األمريكية لمبمدان التنمية مصرفو 
 .الدولي البنكو 

في  تحقيقاتال لنتائج وفقا التأديبية القرارات تتناول الست المؤسسات جميع أن الدراسة ىذه نتائج وكشفت -15
. اآلخرين الموظفين لجميع المتبعة الطريقة نفسب لمتقييم مستقمةال امكاتبي رئيسو  موظفي نزاىةمزاعم عدم 

 رئيس عمى تفرض عقوبات أي فإن أي قرارات بشأن السموك، سوءفييا  ثبت فقط، ةواحدحالة  استثناءبو 
 أو كبار موظفي المؤسسة من غيره أو ممؤسسةل التنفيذي الرئيس المكتب سيتخذىا موظفيأو  التقييم مكتب
 الحال ىو ومثمما ذلك، عمى عالوةو  3.بذلك التنفيذي المجمس بالغإ يتم، و ذلكب لقياممفوضة با داخمية ىيئة
 المجمسإقالة رئيس مكتب التقييم يتعين أن يتخذىا  إلى تؤديس التي العقوبة أن يبدو، الصندوق في حاليا

 الممارسة معايير مع المقترحة التعديالت وكذلك الحالية الصندوق أحكاموتتوافق . يكافئو ما أو التنفيذي

                                                      
  مستثناة أشارت إلى أن سياستيا ال تتضمن أحكاما بشأن ىذه المسألة.المؤسسة الوحيدة ال 3
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 التقييم مكتب التي يعد، األطراف المتعددة اإلنمائية ممصارفل التعاون تقييم مجموعة عن الصادرة 4الجيدة
 .ا فيياعضو  المستقل

من تحقيق يتعمق بنزاىة موظف  التأديبية المرحمة تناول بكيفية يتعمق فيما المطموب وضوحال لتوفير لذلك،و  -16
 الدولية المالية المؤسسات في المحددة الممارسات مع وبما يتماشى، المستقل التقييم مكتب موظفي من

 بالخط أبرزت) التقييمسياسة  عمى التالية التعديالتت قترح ، لمتقييم مستقمة مكاتب التي لدييا الكبرىالنظيرة 
 (:العريض

 :يمي كما نصيا ليصبح 46 الفقرة تعديل سيتم (أ)

 يتعمق قد مما النزاىة في تحقيق أي في االعتيادية الصندوق إجراءات اتباع يتم -46
نظر المجمس  بعدو. نتائجيا في التنفيذي المجمس نظر معالمستقل  التقييم مكتب بمدير

، المناسبة التأديبية التدابيرالرئيس  حدد، سيذلك خالف قرروما لم ي ،التنفيذي في النتائج
 موظفي جميع واجبة التطبيق المتبعة عمى واإلجراءات القواعد مع بما يتماشى، وجدت إن

 .التنفيذي المجمس التي يقررها ،اإلقالة باستثناء، خريناآل الصندوق

 :يمي كما نصيا ليصبح 28 الفقرة تعديل يتمس (ب)

 النزاىة معايير بنفس يتحموا أن وموظفيو التقييم مكتب مدير عمى يتوجب. التحقيق -28
 بنزاىتيم الخاصة لمتحقيقات يخضعوا وأن الصندوق، في اآلخرين الموظفين جميع من المطموبة

 مكتب خالل من بالتحقيقات البدء بسمطة الصندوق رئيس ويتمتع. الحاجة اقتضت ما إذا
 المجمس نظر مع موظفيو أو التقييم مكتب مدير سموك أو أنشطة في واإلشراف المراجعة
 خالف قرروما لم ي ،نظر المجمس التنفيذي في النتائج بعدو. التحقيق ىذا نتائج في التنفيذي

 القواعد مع بما يتماشى، وجدت إن، المناسبة التأديبية التدابيرالرئيس  حدد، سيذلك
 ،اإلقالة باستثناء، خريناآل الصندوق موظفي جميع واجبة التطبيق المتبعة عمى واإلجراءات
 .التنفيذي المجمس التي يقررها

 

 

                                                      
ىي: "ال يجوز إال لممجمس إنياء تعيين رئيس إدارة التقييم المؤسسي؛ ويكون ىذا اإلنياء لسبب ما، يستند  معايير مجموعة تقييم التعاون 4

ويجب أال يتعرض موظفي إدارة التقييم المؤسسي لمضرر بسبب اآلراء والنتائج التي يبمغوا عنيا، وينبغي في أساسو إلى األداء أو السموك". 
أن تكون ىناك سياسات لضمان عدم وقوع مثل ىذا الضرر. ويمكن أن يشتمل ذلك عمى سياسات تسمح )ولكن ال تتطمب بالضرورة( اتباع 

وترقياتو واحتفاظو بوظيفتو ولتناول المسائل المتعمقة  تعويضاتوسي إلجراء تغييرات في عمميات مستقمة لتقييم موظف إدارة التقييم المؤس
 بالموارد البشرية." 


