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في وظيفة التقييم لستعراض األقران لمكتب التقييم والاإلدارة ستجابة ضميمة ال

  الصندوق

  مقدمة – أوالً

الضميمة استجابة اإلدارة الستعراض األقران لمكتب التقييم ولوظيفة التقييم في الصندوق هذه تكمل  - 1
وأعدت الضميمة نتيجة ) EB 2010/99/R.6/Add.2 الوثيقة (2010نيسان /أبريل 14المؤرخة بتاريخ 

ن استجابة  لدعوة إدارة  الصندوق لعرض نسخة منقحة م2010نيسان /لقرار اتخذته لجنة التقييم في أبريل
 .اإلدارة على المجلس التنفيذي استنادا إلى مناقشات اللجنة

 هذه الضميمة بمجاالت االختالف فيما يتعلق بتوصيات فريق استعراض فيوتتصل التغييرات المقترحة  - 2
، )بشأن الرصد والتقييم (17لذا تقترح اإلدارة، عقب مناقشات لجنة التقييم، حذف الفقرة . األقران

استعراض أداء مدير مكتب  (29 والفقرة ،)بشأن تعيين مدير مكتب التقييم وإعفائه (28لفقرة واستبدال ا
التشاور بشأن مراجعة حسابات مكتب  (34، والفقرة )تعيين موظفي مكتب التقييم (30، والفقرة )التقييم
 :بنصوص جديدة كما هو مدرج أدناه) التقييم

 .17يحذف النص التالي الذي ورد كالفقرة  - 3

إضافة لذلك، . وكما الحظ فريق االستعراض، فإن تحسين رصد المشروعات وتقييمها يمثل عملية معقدة"
فإن تبني نظام استخالصي للرصد والتقييم موجه نحو الجهات المانحة يمكن أن يتعارض مع روح 

تقييمها وسيمعن الصندوق النظر في دوره فيما يتعلق برصد المشروعات و. المواءمة مع النظام الوطني
 ."مراعياً في ذلك هذا االعتبار

 : الجديدة يجب أن تكون كالتالي28الفقرة  - 4

تؤيد إدارة الصندوق االقتراح الرامي إلى جعل فترة تعيين مدير مكتب التقييم ست سنوات واقتصار هذا  "
واستعراض أدائه  وفيما يتعلق بتعيين وإعفاء مدير مكتب التقييم )).1 (32الفقرة (التعيين على فترة واحدة 

السنوي، نظرت إدارة الصندوق في اإلجراءات التفصيلية الخاصة بالموارد البشرية التي أوصى بها 
واستنادا إلى . فريق االستعراض في الملحق األول من تقرير استعراض األقران وأيدتها لجنة التقييم

يرات في يلى اإلجراءات، رهنا بتغتقرير استعراض األقران، توافق إدارة الصندوق عفي المواد المقدمة 
. ويلحق الملحق األول المنقح، الذي يعكس التغييرات المقترحة من إدارة الصندوق، بهذه الوثيقة. النص

  :وتهدف التغييرات بشكل أساسي إلى

بعدم تحديد نائب (إعطاء إدارة الصندوق مساحة أكبر في ترشيح ممثليها في فريق البحث  )1(
 ؛)مجالرئيس المساعد للبرا

اقتراح طريقة للسير قدما في حال وجود اختالف في الرأي بين فريق البحث ورئيس الصندوق  )2(
 فيما يتعلق بتوصية فريق االستعراض؛
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 به مع التأكيد على إشراك لجنة التقييم ىاقتراح نهج مناسب لتقديم عرض للمرشح الموص )3(
 والمجلس التنفيذي في العملية حسب األصول؛

 قرار المجلس بشأن توصية لجنة التقييم فيما يتعلق بإعفاء مدير مكتب إضافة بند حول نقل )4(
 التقييم؛

اقتراح عملية أكثر قوة لتقدير أداء مدير مكتب التقييم والستكمال استعراض األداء السنوي  )5(
 .الخاص به

 : الجديدة يجب أن تكون كالتالي29الفقرة  - 5

، اقترحت إدارة الصندوق بعض ر مكتب التقييموعلى الشاكلة نفسها، فيما يتعلق باستعراض أداء مدي"
وفيما يتعلق بمسألة الدرجة والرتبة، تتفق إدارة الصندوق ). المرفق(التغييرات كما هو وارد في الملحق 

 .""2مد "مع توصية فريق االستعراض بخصوص االحتفاظ بالرتبة الحالية لمدير مكتب التقييم وهي 

 :لتالي الجديدة يجب أن تكون كا30الفقرة  - 6

تؤيد إدارة الصندوق التوصية المتعلقة بالتنسيق بين ممارسات مكتب التقييم والصندوق فيما يختص "
بتعيين الموظفين وترفيعهم والموافقة على االستثناءات الخاصة بأجور الخبراء االستشاريين والتوريد 

رة عملية التعيين في مكتب وفيما يتعلق بتفويض السلطات لمدير مكتب التقييم إلدا)). 5(2التوصية (
التقييم، تود اإلدارة أن تقترح أن يضطلع مدير مكتب التقييم بعملية التعيين بما يتفق مع سياسات الصندوق 

، وأن يرفع مدير )37الفقرة (وإجراءاته ذات الصلة وبتشكيل فريق كما اقترح فريق استعراض األقران 
 ."توصية إلى رئيس الصندوق من أجل موافقته الرسمية عليهاتباع هذه اإلجراءات، الامكتب التقييم، بعد 

 : الجديدة يجب أن تكون كالتالي34الفقرة  - 7

أية فيما يتعلق بلجنة التقييم و رئيس لجنة مراجعة الحسابات بينبالتشاور وبالنسبة للتوصية القاضية "
الصندوق االحتفاظ بمهمة ، تفضل إدارة ))4(2التوصية  (عملية مراجعة مقترحة لحسابات مكتب التقييم

 هذه الحالة لجنة فياإلشراف على اإلدارة المالية ومهمة المراجعة موحدتين تحت هيئة واحدة، والتي هي 
 إال أن إدارة الصندوق تدرك أن هذا القرار يقع بوضوح ضمن نطاق سلطات المجلس .مراجعة الحسابات

  ."التنفيذي
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 مع تنقيحات إدارة الصندوق  البشريةإجراءات مكتب التقييم الخاصة بالموارد

  )مع إظهار التغييرات(المقترحة 

  إجراءات تعيين مدير مكتب التقييم
تباعها في اختيار اجراءات التي يتعين تشمل المعالم الرئيسية القتراحات فريق االستعراض فيما يتعلق باإل - 1

  : ما يليالمصادق عليها من قبل لجنة التقييم،و، مدير مكتب التقييم

ـَّل فريق للبحث يضم ثالثة أعضاء من لجنة التقييم  • عضو واحد من كل (بينهم رئيس اللجنة من يشك
على أن يتمتع أحدهما على األقل بالخبرة في (، وعضوين مستقلين لديهما خبرة في مجال التقييم )قائمة

 .اإلدارة العليامن وممثل  في دائرة إدارة البرامجمساعدونائب رئيس الصندوق ال) إدارة دائرة للتقييم

المساعدة الخاصة بخدمات األمانة لفريق البحث ويسدي تقدم إدارة الصندوق يقدم مدير الموارد البشرية  •
 .إليه المشورة فيما يتعلق بسياسات الصندوق وإجراءاته

عقب قرار رئيس الصندوق بشأن مستوى يوصي فريق البحث بمستوى الوظيفة ويضع توصيفها  •
ويضمن اإلعالن عنها ووضع فريق البحث بوضع توصيف للوظيفة إذا اقتضى األمر، سيقوم الوظيفة، 

 .م وترتيب المرشحين بحسب الجدارةوتقديره قائمة المتقدمين القصيرة وإجراء المقابالت معهم

بمساعدة  ، إذا لزم األمر،  المرشحين الجيدة، تقوم شركة للبحث عن الكفاءاتجودةعمالً على التكفل ب •
 .ريق البحث على تحديد المرشحين البارزينف

 .بعد أن يستكمل فريق البحث عمله، يتشاور رئيس الفريق مع رئيس الصندوق •

يقدم رئيس الفريق بعد ذلك تقرير فريق البحث ونتائج مشاوراته مع رئيس الصندوق إلى لجنة التقييم  •
وفي حال لم يوافق رئيس الصندوق  .بهالتنفيذي التي تبت في اختيارها للمرشح الذي ستوصي المجلس 

 . من جديدعلى المرشح الذي يوصي به رئيس لجنة التقييم، تبدأ عملية البحث

، بمشورة رئيس الصندوق/المجلسلجنة التقييم الترشيح، يقوم رئيس التنفيذي بعد أن يثبت المجلس  •
 .مدير الموارد البشرية، بتقديم عرض للمرشحرئيس لجنة التقييم ووشهادة 

 . يقوم رئيس الصندوق بتعيين المرشح رسمياً،ي حال قبول العرضف •

  
   التقييم من منصبه مدير مكتبإعفاءإجراء 

 إعفاءتباعها في اجراءات التي يتعين تشمل المعالم الرئيسية القتراحات فريق االستعراض فيما يتعلق باإل - 2
  :ما يلي م،، والمصادق عليها من قبل لجنة التقييمن منصبهمدير مكتب التقييم 

 من  مدير المكتبعفاءيرى فريق االستعراض أن من األهمية بمكان وضع آلية حسنة الصياغة إل •
، نظراً للضرر الكبير الذي يمكن أن يلحق بالصندوق نتيجة للسماح لمدير ضعيف األداء منصبه

 .باالستمرار في منصبه لمدة ست سنوات
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من منصبه مدير المكتب إعفاء  تحدد أسباب لمنصبعفاء من ايتعين على الصندوق أن يضع سياسة لإل •
ـّبع في ذلك والحماية المتاحة لمدير المكتب من حيث مراعاة األصول القانونية  ـُت والخطوات التي ست

 .الواجبة

وفي معظم أعضاء فريق التعاون، . مؤثرة عاطفياًو عملية مؤلمة عفاء من المنصبكثيراً ما يكون اإل •
بسبب ضعف األداء على عملية معقدة تستند إلى تغذية ارتجاعية واضحة صب من المن عفاءينطوي اإل

تأتي من خالل استعراضات سنوية لألداء وتتيح الفرصة للتوجيه ولتحسين األداء وتتطلب توثيقاً كتابياً 
مع إتاحة الفرصة للموظف لالعتراض على من المنصب  عفاءيتضمن اإلخطار الواجب بأسباب اإل

من  الموظفين إعفاءأحيط الفريق علماً بأن الصندوق ليس لديه سجل ثابت يتعلق بوقد . األسباب
 . بسبب ضعف األداءمناصبهم 

ـُنظر في استخدام اإلجراءات الموضوعة وفقاً عفاء من المنصبعندما توضع سياسة اإل • ، ينبغي أن ي
  1.ألحكام إنهاء العمل بالتراضي في دليل الصندوق إلجراءات الموارد البشرية

مع أن هناك أحكاماً موضوعة تتعلق باتفاقات مخصصة تعقد بين رئيس الصندوق والموظف بخصوص  •
إنهاء العمل بالتراضي، يتعين وضع التفاصيل التي تتمشى مع استقالل المكتب وكذلك وضع إجراء 

 . لتحديد مبلغ أية مدفوعات تتصل بذلك

النزاهة تتعلق بمدير مكتب التقييم وتنظر لجنة تتبع إجراءات الصندوق العادية في أي تحقيقات بشأن  •
 .التقييم في النتائج في جلسة تنفيذية

يتشاور رئيس لجنة التقييم مع رئيس الصندوق ويلتمس المشورة من مدير الموارد البشرية والمستشار  •
 .العام فيما يتعلق بالمسائل القانونية والسياساتية واإلجرائية

، ترفع توصية إلى  من منصبه مدير المكتبإعفاءقييم موافقة اللجنة على بعد أن يتلقى رئيس لجنة الت •
 .المجلس التنفيذي بذلك، على أساس تقرير كتابي أو شفهي، رهناً بالظروفرئيس الصندوق و

 .ينقل رئيس الصندوق القرار الذي يتخذه المجلس إلى مدير مكتب التقييم حسب األصول •

  ر مكتب التقييممبادئ االستعراض السنوي ألداء مدي
، والتي صادقت يقترح فريق االستعراض المبادئ التالية لالستعراض السنوي ألداء مدير مكتب التقييم - 3

  .عليها أيضا لجنة التقييم

ـُستعرض أداء مدير مكتب التقييم مرة في السنة •  .ي

مرتب مدير اإلجراءات المستخدمة في التقدير السنوي لألداء وفي تحديد الزيادة المتصلة بذلك في  •
اآلخرين، بما الشعب الدوائر المكتب ينبغي أن تكون مماثلة لإلجراءات المستخدمة فيما يتعلق برؤساء 

 2.درجة 360في ذلك التقدير على 

                                                      
  .ءات الموارد البشريةالخاص بانتهاء الخدمة من دليل إجرا 11إنهاء العمل بالتراضي في الفصل . 4-11  البند 1
درجة من حيث أنه يمكن أن يشمل تعليقات من أشخاص  360  في حين أن فريق االستعراض يقدر الشاغل المتعلق بالتقدير على 2

خضعوا لتقييم أجراه مكتب التقييم مما يمكن أن يجعلهم غير موضوعيين بصورة كاملة، فإن األمر نفسه ينطبق على التعليقات من 
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ورئيس الصندوق ونائب رئيس ينبغي لرئيس لجنة التقييم أن يتشاور مع أعضاء اللجنة اآلخرين  •
وكل من يـعتبر رئيس اللجنة واإلدارة التنفيذية رة البرامج دائرة إدال مساعدالصندوق ونائب الرئيس ال

 وسوف .أن مساهمته ضرورية، وأن يطلب منهم تقديم ردود الفعل كمساهمة منهم في تقدير األداء
يستكمل رئيس اللجنة تقدير األداء السنوي بالتشاور مع رئيس الصندوق، الذي سيوقع بالنيابة عن 

 .غته النهائيةسنوي في صيالصندوق على تقرير األداء ال

يمكن لرئيس اللجنة أن يلتمس مشورة مدير فيما يتعلق باالستعراض السنوي لألداء وبزيادة المرتب،  •
 . في أي وقت كانالموارد البشرية حول سياسات الصندوق وإجراءاته

 

                                                                                                                                                            

 أن اآلراء يمكن أن ، في استعراض األداء بمجمله،وطالما أن إمكانية أن يؤخذ في االعتبار. المباشرة الصادرة عن أي مديرالتقارير 
  .درجة ال يتعارض مع استقالل المكتب 360تأتي عن مصلحة ذاتية، فإن التقدير على 


