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 2018: التقرير المرحلي السنوي لعام الشفافية لمساءلة أعظمزيادة خطة عمل 

 مقدمة -وال أ 
في الوقت المناسب  وتوفرهابما يتماشى مع التزامه بتحسين توفر وصلة المعلومات وسهولة الوصول إليها  -1

-ألصحاب المصلحة في الصندوق، عرضت إدارة الصندوق الوثيقة المعنونة "زيادة الشفافية لمساءلة أعظم 
(" على المجلس التنفيذي في دورته المنعقدة في ديسمبر/كانون EB 2017/122/R.29/Rev.1خطة عمل )

 .عن تنفيذها ق بتوفير تقارير مرحلية سنويةوبالتزام إدارة الصندو  ،. وقد رّحب المجلس بالخطة2017األول 

نتائج، نظاما متينا الخالل األشهر المنصرمة، أنشأت إدارة الصندوق في ظل قيادة شعبة سياسة العمليات و  -2
لتتبع التقدم المحرز في التنفيذ. وقد قدرت الشعبة التقدم المحرز مع األشخاص المرجعيين في الشعب، 

ضع على الشبكة الداخلية للصندوق كجزء من تتبع تنفيذ التزامات التجديد ونشرت تحديثات شهرية عن الو 
 الحادي عشر لموارد الصندوق.

ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ  خطة العمل يعرض عن وضع تنفيذ يعتبر هذا التقرير أول تقرير مرحلي -3
تنفيذ خطة العمل حتى رى مكتب المراجعة واإلشراف استعراضا مستقال للتقدم المحرز في ج. وقد أ2018

نتائج، كما أجرى أيضا أنشطة الشعبة سياسة العمليات و  هاذلك التاريخ استنادا إلى التحديثات التي وفرت
 من المعلومات.ثبت كما تتطلب الحاجة ألغراض الت ،مراجعة

 الموجز -ثانيا 
 مبادرة مدرجة في خطة العمل: 22من بين  -4

)وهي  2018أو بدايات عام  2017من خالل إجراءات أحادية في آواخر عام مبادرات  أربع انجازتم  (أ )
 " في الجدول المرفق(.منجزةمحددة بوضع "

 2017مي ااإلجراءات المطلوبة لع انجازمبادرة ذات طبيعة مستمرة، فقد تم  عشرة الثنيوأما بالنسبة  (ب )
 .(("مستمرة) منجزة)وهي محددة بوضع " 2018 عام نافذة المفعول في نهاية وغدت، 2018و

ن لم تستكمل بحلول نهاية  ستوهنالك أيضا  (ج ) )محددة على  2018مبادرات تتطلب إجراءات بدأت وا 
 (."جارية"أنها 

مكتب المراجعة واإلشراف، تتسق التغذية الراجعة التي وّفرتها إدارة الصندوق )والمدرجة  واستنادا إلى تقدير -5
تنفيذ المبادرات المدرجة في خطة عمل الشفافية،  في في العمود األخير من الملحق( مع التقدم المحرز

جراءات التنفيذ المطلوبة وقد تّم استكمال إويعتبر التقدم اإلجمالي المحرز متسقا مع اإلطار الزمني المتوّقع. 
مبادرة في الخطة بحلول تاريخ اإلبالغ في هذه الوثيقة. وسيستمّر اإلفصاح عن هذه  22من أصل  16 ـل

ول خلصندوق خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد مع دفي ااإلجراءات للعامة أو للهيئات الرئاسية 
حّيز  2018الهيئات الرئاسية في الصندوق عام  عليهاإلجراءات الجديدة واألحكام القانونية التي صادقت 

من المخطط تنفيذها خالل فترة التجديد "( ريةمكتب على أنها "جاال)قّدرها النفاذ. وهنالك خمس مبادرات 
 تنجز فيواحدة من هذه المبادرات "الجارية" التي كان من المتوقع لها أن من المقرر الحادي عشر للموارد. و 
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. وسيستمر تتبع التقدم المحرز لجميع المبادرات 2019خالل الجزء األول من عام  نجزت، أن 2018عام 
 أن تدرج في التقرير المرحلي التالي. بحيثالمدرجة في الخطة، 

 2018في الملحق المرفق بهذه الوثيقة. حيث يرد موجز وضع التنفيذ بنهاية عام  ةالمفّصل الحالةيرد تقرير  -6
 معروضا حسب المجال التشغيلي.

 العمليات
معظم مبادرات الشفافية في مجال العمليات مستمرة بحكم طبيعتها، وقد تطلبت إجراءات مخصوصة عام  -7

كي تدخل حيز النفاذ  عالوة على اإلجراءات الجارية خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد بأسرها 2018
لجهات المتلقية. وأما اإلجراءات المطلوبة لإلفصاح العلني عن المواقع بما في ذلك التنسيق مع ا - بالكامل

لعمليات الصندوق والشروط اإلقراضية المطبقة على المقترضين والمعلومات الخاصة بمنتجات الجغرافية 
الصندوق وشروطه، وتقارير إنجاز المشروعات، واإلبالغ اإلضافي الذي تقدمه لجنة مراجعة الحسابات عن 

ودخل اإلفصاح عنها حّيز النفاذ. وهنالك إجراءات مطلوبة ذات  تفقد استكمل ،رة المالية للمشروعاتاإلدا
صلة باإلفصاح عن تقارير المراجعة لجمهور العامة، بما في ذلك موافقة المجلس التنفيذي على المبادئ 

اإلفصاح في عام اد التوجيهية المنقحة لمراجعة حسابات المشروعات، والتي استكملت أيضا؛ وسوف يزد
 بعد التطبيق الكامل للمتطلبات الجديدة لمراجعة حسابات المشروعات. 2019

بعض الخطوات وكانت شفافية المعونة، ل الدولية مبادرةالتّم استكمال معظم اإلجراءات المطلوبة ذات الصلة ب -8
الخاصة وتتعلق اإلجراءات . 2018شركاء التنفيذ في الصندوق ما زالت قيد اإلنجاز بنهاية عام  خصتالتي 

بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء ووصول جمهور العامة للوحة العمليات بإعداد أدوات متخصصة 
مع تطوير إطار للتغذية  2018. وكانت ما زالت جارية بنهاية عام هذه اإلجراءات في تكنولوجيا المعلومات

 الل فترة التجديد الحادي عشر للموارد.الراجعة من المسفيدين. ومن المقرر لها أن تنفذ خ

 والبشرية إدارة الموارد المالية
، وتوجيه الموارد استكملت المبادرات ذات الصلة باإلفصاح عن المبادئ التوجيهية المؤسسية للتوريد والسفر -9

جراءات حماية المبلغين في الصندوق وغدت نافذة المفعول بحلول نهاية العام  .البشرية وا 

كذلك اتخذت إجراءات كبيرة لتحسين توفير المعلومات الخاصة بالمخاطر المؤسسية وممارسات إدارتها  -10
للهيئات الرئاسية، بما في ذلك عرض ومناقشة لوحة المخاطر وممارسات إدارة المخاطر في الصندوق 

. وحيث أن جودة 2018وتحديد إجراءات إضافية نتيجة لالستعراضين الخارجيين للمخاطر اللذين أطلقا عام 
هذا  يعتبر ،وشفافية المعلومات المتعلقة بالمخاطر المتوفرة للهيئات الرئاسية للصندوق ستستمر في التطور

 اإلجراء مستمر، وسيتم تتبع التقدم المحرز بشأنه في التقارير المرحلية المستقبلية.

هور العامة مع إطالق الموقع علومات الخاصة بالتوجهات المالية الرئيسية لجمتحسن اإلفصاح عن الم -11
دراج التوجهات المالية في النسخ األولية من لوحة مخاطر الصندوق، التي تم تشاطرها مع المجلس  المالي وا 

. ومن المخطط له إدخال تعزيزات إضافية على هذا الموقع، بما في ذلك إدراج المزيد من التوجهات التنفيذي
. وأما بالنسبة لوضع هذه اإلجراءات فسيتم 2019ف األول من عام المالية؛ ويتوقع استكمالها خالل النص

عادة تقديره في التقارير المستقبلية بما يتماشى مع إدراج معلومات إضافية متاحة للعامة عن الموقع  رصده وا 
 المالي للصندوق على شبكة اإلنترنت.
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 المعلومات الموفرة للهيئات الرئاسية واإلشراف الداخلي
تاحةاستكملت المبادرات الخاصة بعرض المعلومات المتعلقة بالمراجعة والتحقيقات على الهيئات الرئاسية،  -12  وا 

مع إتاحة  ،جمهور العامةللرئيس الصندوق أثناء دورات المجلس التنفيذي  الختامية المالحظات االفتتاحية
 .2018عام  ودخلت حيز النفاذ فرص وصول أكبر لوثائق المنسقين واألصدقاء
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 2018 التقدم المحرز في التنفيذ عام: خطة عمل الشفافية

 اإلجراءات التي ستتخذ والشعبة المسؤولة عنها 
 (EB 2017/122/R.29/Rev.1في الوثيقة  كما هي واردة)

 توقيت التنفيذ والتطبيق بأثر رجعي
في الوثيقة  كما هي واردة)

EB 2017/122/R.29/Rev.1) 

الحالة بتاريخ 
ديسمبر/كانون األول 

)كما قدرها مكتب  2018
 المراجعة واإلشراف(

 التقدم المحرز في التنفيذ كما وفرته الشعب المسؤولة

 العمليات 

تمتة البيانات الحالية المحملة على سجل المبادرة الدولية أ 1
إضافة البيانات الخاصة بمعامالت لشفافية المعونة، وبالتالي 

شعبة وثائق المشروعات )ل. مع روابط الصرف والمشروعات
 .(لنتائجالعمليات وا سياسة

 .استكملت المرحلة األولى
 .2017عام  أثناءستطور المرحلة الثانية 

سيتم تحري المرحلة الثالثة التي يمكن بموجبها إدماج 
لتطوير نظام حاجة  هنالكالنتائج، ولهذا الغرض فإن 

حيز  ودخولهبصورة كاملة  إدارة النتائج التشغيلية
 .التشغيل

 .2018جرى إطالق المرحلة الثانية منذ الفصل الثاني من عام  جار  
وفرتها نظام وبالنسبة للمرحلة الثالثة، سيتم تقدير النتائج التي 

ذا اعتبرت مجدية، سيتم تحديد إدارة النتائج التشغيلية ، وا 
 الزمني ضمن فترة التجديد الحادي عشر للموارداإلطار 

بيانات التشجيع الحكومات وشركاء التنفيذ على نشر  2
مبادرة الدولية لشفافية الالمالية وبيانات النتائج على سجل 

المعونة، وهي البيانات ذات الصلة بالبرامج التي يدعمها 
 :(النتائجالعمليات و  شعبة سياسة)الصندوق 

مع شركاء  يروج الصندوق لمعايير مشابهةتوضيح كيف 
 التنفيذ.

توضيح كيف يمكن للصندوق أن يقوم بالمزيد في البرمجة، 
وعلى وجه الخصوص كيف يمكن للشفافية أن تحسن من 

على سبيل المثال في المبادرة الخاصة  ،المخرجات اإلنمائية

سيتم تنفيذ هذه اإلجراءات بصورة متدرجة خالل فترة 
 التجديد الحادي عشر للموارد.

يقوم الصندوق بالفعل بنشر بيانات الصرف على موقع سجل  جار  
المبادرة الدولية لشفافية المعونة. ويتم نشر جميع نتائج 

شكل تقارير اإلشراف على المشروعات لجمهور العامة على 
اإلجراءات التشغيلية الجديدة  وتتضمنالمشروعات. 

 1من  رية )التي غدت سارية المفعول بدءا  الستراتيجيات القطل
 تضم أنوجوب ( على 2019يناير/كانون الثاني 

تضم سردا لتعزيز شفافية االستراتيجيات القطرية يجب أن 
الحكومات من خالل التغذية الراجعة من المستفيدين، بما في 

 على مستوى المشروع. للتظلمذلك آليات فعالة للتطرق 
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حيث  InterActionبالتمويل المفتوح للزراعة التي تقودها 
 لمعلومات ذات الصلة باالستثمارات الزراعية.تتاح ا

نشر المواقع الجغرافية لعمليات الصندوق من خالل خرائط  3
يسهل الوصول إليها على موقع الصندوق على شبكة 

 (.النتائجالعمليات و  سياسةاإلنترنت )

سيتم اإلفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالمواقع 
 المتاحة لجميع المشروعات القديمة والجارية.

سياسة )تقودها شعبة  نترنتاإلإعداد منصة على شبكة 
تكنولوجيا االتصاالت  وشعبة لنتائجالعمليات وا

. وسيتم تنفيذ هذا اإلجراء 2018والمعلومات( بداية عام 
 .2018خالل عام 

 أُنِجز
 )مستمر(

يقوم الصندوق حاليا بنشر مواقع مشروعاته على سجل 
المبادرة الدولية لشفافية المعونة، كذلك فإنها تنشر أيضا على 

وعلى موقع الصندوق من خالل خرائط دينامية. وقد  Dبوابة 
سياسة  ةتم اإليفاء بهذا االلتزام من خالل التعاون بين شعب

العمليات والنتائج وشعبة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
 وشعبة االتصاالت.

توفير معلومات إضافية عن نظام تخصيص الموارد على  4
أساس األداء، بما في ذلك عن االلتزامات القطرية الفعلية 
في برنامج القروض والمنح المقدم للمجلس التنفيذي 

 .(ائجشعبة سياسة العمليات والنت)

 فترة التجديد العاشر للموارد. لبدأ تعزيز اإلبالغ خال
شعبة سياسة العمليات ه د)تقو  تسيبدأ نظام مؤتم

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وشعبة  والنتائج
 .2018بدعم من شعبة االتصاالت( في عام 

يجري حاليا إعداد دليل لنظام تخصيص الموارد على أساس  جار  
 األداء.

وقد بدأ العمل الذي تجريه كل من شعبة سياسة العمليات 
والنتائج وشعبة تكنولوجيات االتصاالت والمعلومات حول 

 .2018إعداد نظام مؤتمت بدءا من مايو/آيار 
يجري حاليا إنتاج حاسب للمخصصات وطرائق لبناء 
السيناريوهات المختلفة. وسيتم استكمال طريقة حساب إعادة 

 .2019أبريل/نيسان المخصصات بحلول 

عامة )على شبكة لجمهور النجاز المشروعات نشر تقارير إ 5
 .شعبة سياسة العمليات والنتائجنترنت( من قبل اإل 

 أُنِجز .2018سيبدأ التنفيذ عام 
 )مستمر(

هنالك عملية جديدة وصيغ لنشر تقارير إنجاز المشروعات 
، هذه التقارير ونشرها عرضلجمهور العامة، مع أداة لتتبع 

 2018في يوليو/تموز  انجز

إعداد لوحة تشغيل مؤسسية تتضمن آخر البيانات المتاحة  6
عمليات التي يدعمها العن األداء والنتائج التي تحققها 

الصندوق، تكون متاحة بصورة كاملة من خالل موقع 

الالزمة لبعض متطلبات اإلبالغ  اإلجراءات تتخذس
لتحديد بعض حاجة وستكون هنالك  .2018 امع

 المتطلبات المخصوصة ألغراض التنفيد الكامل.

اإلعداد قيد اإلنجاز، وقد بدأ إعداد معظم األشكال البيانية  جار  
لكي تكون جاهزة  2019وتجربتها بدءا من يناير/كانون الثاني 
 .2019لإلطالق بحلول الفصل األول من عام 
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شعبة سياسة ) نترنتاإل الصندوق المفتوح على شبكة 
 .(والنتائجالعمليات 

متى  :وضع استراتيجية للتغذية الراجعة من المستفيدين 7
من وأين يتوجب استخدامها في البرمجة ، وكيف يتم التأكد 

راجعة تسمح للمشروعات اللتغذية فعالة لوجود دائرة 
لى بالتعلم والتكيف، وكيف يمكن استخدامها للمساعدة ع

أكبر على كيفية صرف  إشرافالتثبت من النتائج وتوفير 
 (.شعبة سياسة العمليات والنتائج)األموال 

ترة ف خاللاإلجراءات بصورة مبدئية  سيتم تنفيذ هذه
 .التجديد الحادي عشر للموارد

تم إعداد أول مسودة من إطار التغذية الراجعة المستلمة من  جار  
 وهي اآلن قيد االستعراض.أصحاب المصلحة عن العمليات 

اإلبالغ اإلضافي للجنة مراجعة الحسابات، وعندما يكون  8
ارة المالية للمجلس التنفيذي عن آليات اإلد ،مالئما

)شعبة خدمات اإلدارة ئج العمليات نتاو وتطوراتها، ونشر 
 المالية(.

سيعرض أول تقرير سنوي بما يتماشى مع هذا النطاق 
السادس واألربعين بعد المائة الموسع على االجتماع 
 للجنة مراجعة الحسابات.

 أُنِجز
 )مستمر(

تم عرض أول تقرير سنوي مع نطاق موسع على لجنة 
السادسة واألربعين بعد المائة.  امراجعة الحسابات في دورته

 وسوف تتبع جميع التقارير الالحقة نفس المنهج.

المقتِرضين وشروط تمويل البلدان نشر تصنيف دخول  9
 )شعبة خدمات اإلدارة المالية( ةجمهور العامل

ل المقترضين و تصنيف دخو شروط التمويل  ستنشر
 اإلنترنت،على موقع الصندوق المفتوح على شبكة 

الحادي بدءا من فترة التجديد وتتاح لجمهور العامة 
 .للموارد وما بعده عشر

 أُنِجز
 )مستمر(

ستخصص صفحة على شبكة االنترنت حصرا لبيانات 
 https://www.ifad.org/web/guest/lending-data اإلقراض 

وقد تم بالفعل إطالقها، وهي توفر تفاصيل عن فئات تصنيف 
 القرض. وشروط التمويل والعملة التي يعين بها البلدان دخول

نشر سلسلة من المذكرات اإلعالمية عن منتجات وشروط  10
)شعبة الصندوق بما في ذلك اإلقراض بعملة واحدة. 

 .خدمات اإلدارة المالية(

منتجات/مذكرات إعالمية على ال ستنشر مذكرات عن
من  اإلنترنتعلى شبكة  موقع الصندوق المفتوح

 .التجديد الحادي عشر للموارد وصاعدا

 أُنِجز
 )مستمر(

هنالك مذكرات عن المنتجات اإلقراضية واإلقراض بعملة 
واحدة وأولويات تسعير القروض متاحة على موقع الصندوق 
على شبكة االنترنت باللغات الرسمية األربعة للصندوق. 

 وسيتم نشر منتجات جديدة تبعا لذلك.

نشر تقارير المراجعين الخارجيين بشأن مشروعات  11
)شعبة  (اإلنترنتلجمهور العامة )على شبكة  الصندوق

العرض على لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعها 
السادس واألربعين بعد المائة لالستعراض، وعلى 

 1ما بين لالعتراض للمقترضين ستة أشهر  إعطاء مهلة بعد أُنِجز
، بادر 2018يونيو/حزيران  30و 2018يناير/كانون الثاني 

https://www.ifad.org/web/guest/lending-data
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دورة الثانية والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي ال .خدمات اإلدارة المالية(
شريطة  (.2017)ديسمبر/كانون األول للمصادقة 

سيدخل نشر تقارير  ،مصادقة المجلس التنفيذي
 زعن مشروعات الصندوق حي ين الخارجيينعالمراج

وسينفذ  ،2018يناير/كانون الثاني  1من  االنفاذ بدء
دسيمبر/كانون األول  31بصورة تدريجية حتى حدود 

 و اإلفصاح عن هذه التقارير إلزاميا.د، بعدها يغ2018

الصندوق بنشر منتظم لجميع تقارير مراجعة الحسابات  )مستمر(
شعبة إدارة وموافقة  لها استعراض إلزاميإجراء المرضية بعد 

، 2018ديسمبر/كانون األول  31. وبتاريخ الخدمات المالية
عن مراجعة حسابات المشروعات  ا  تقرير  34كان قد تم نشر 

 على موقع الصندوق على شبكة االنترنت.

 إدارة الموارد المالية والبشرية 

المؤسسية وممارسات إدارة  رتوفير معلومات عن المخاط 12
)مكتب المخاطر للجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي 

 الرئيس ونائب الرئيس(

ستقترح إدارة الصندوق خيارات لتحديثات منتظمة تعرض 
على اللجنة والمجلس بشأن المخاطر المؤسسية والممارسات 

في االجتماع السادس واألربعين بعد  الصلة بالمخاطرذات 
 المائة للجنة مراجعة الحسابات.

 أُنِجز
 )مستمر(
 

، سيتم عرض لوحة 2019بدءا من يناير/كانون الثاني 
على لجنة مراجعة الحسابات أربع مرات سنويا المخاطر 

عرضها على اجتماعات المجلس من تم الستعراضها و 
 التنفيذي للعلم فقط.

، 2018جلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول وفي دورة الم
 عرضت إدارة الصندوق تحديثا عن إدارة المخاطر المؤسسية 

اإلفصاح لجمهور العامة عن معلومات إضافية عن  13
 )شعبة المحاسبة والمراقب المالي(.توجهات المالية الهامة ال

يتم اإلبالغ في الوقت الحالي عن أداء الصندوق المالي، 
ات إيضاحية تدفقات النقدية فيه، إضافة إلى مذكر الوموقعه و 

ذو متاحة مراجعة. وهي تنشر وتغال السنويةفي القوائم المالية 
تقرير عن  100بعد المصادقة عليها. وهنالك أكثر من 

* رنطاق الصندوق وغيرها من التقاري الجهات المانحة وعن
)بما في ذلك بيانات الصرف والسداد( تدرج في التقرير 
السنوي للصندوق الذي يتاح لجمهور العامة. ويمكن تعزيز 

تعزيزات المخصوصة على اإلبالغ، يمكن جعل المع بعض 
صفحة مخصصة للمالية يتم  علىهذه البيانات متاحة 

. اإلنترنتشبكة موقع الصندوق الداخلي على إنشاؤها على 
الفصل الثالث  التوجهات والبيانات في ومن المقرر عرض

 .2018من عام 

نشر. وهنالك صفحة ست المالية التياستكمل تصميم التوجهات  جار  
جديدة للمالية يتم تصميمها وستكون متاحة على موقع 

سيتم تضمينها بيانات  بعدئد ،الصندوق على شبكة اإلنترنت
على أن يتم  2019إضافية خالل الفصل الثاني من عام 

 تحديثها بعد ذلك بصورة مستمرة.
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توجهات على المستوى المؤسسي بصورة أكبر، التحليل 
يجاد صفحة مخصصة للمالية على موقع الصندوق  وا 

 لخدمة أصحاب المصلحة. اإلنترنتالمفتوح على شبكة 
التوجهات المؤسسية على  عنسيعزز الصندوق من اإلبالغ 
وللهيئات الرئاسية فيه اإلنترنت موقعه المفتوح على شبكة 

سابات(. وهنالك تحليل قيد اإلعداد )أساسا للجنة مراجعة الح
 بيانات اإلضافية المحددة التي سيتم اإلبالغ عنها.لل

*التقارير الخاصة بوضع مساهمات تجديدات الموارد 
وطلبات السحب، ومتأخرات سداد أصول القروض وفوائدها 

روض ورسوم خدماتها، وحافظة االستثمارات وأصول الق
طار القدرة على التحمل إبموجب )وائد المتنازل عنها الفو 

طار إلتزامات واستعراض متاحة لعقد االوالموارد ال الديون(.
 االقتراض السيادي.

مبادئ التوجيهية المؤسسية للتوريد والسفر، في العناصر  14
 شعبة)بما في ذلك )معلومات عن بدل اإلعاشة اليومي( 

 (اإلدارية خدماتال
مقاطع ذات الصلة من المبادئ السوف يتيح الصندوق 

للتوريد والسفر على موقعه على شبكة  المؤسسيةالتوجيهية 
متوفرة أساسا في السوق المعلومات ال، إضافة على اإلنترنت

العالمي لألمم المتحدة. وسوف تنشر إدارة الصندوق أيضا 
بيانات عن بدل اإلعاشة اليومي على المنصة التفاعلية 

 المقيدة للدول األعضاء في الصندوق.

 اوشعبة االتصاالت مع داريةخدمات اإلال شعبةسوف تعمل 
لإلفصاح عن المعلومات اإلضافية بشأن إجراءات التوريد 

على موقع  2018يناير/كانون الثاني  31المؤسسية بحلول 
 .اإلنترنتالصندوق على شبكة 

لخاصة ببدل معلومات االباإلفصاح عن  ييمكن المض
 ض به اللجنة الدولية للخدمة المدنية.و فاإلعاشة اليومي كما ت

 أُنِجز
 )مستمر(

تم عرض بعض المقاطع المختارة من المبادئ التوجيهية 
المؤسسية للتوريد ودليل السفر على موقع الصندوق على 

 شبكة اإلنترنت.
وتتوفر حاليا معلومات عن بدل اإلعاشة اليومي على المنصة 
التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق في القسم 

 المعنون"أسئلة شائعة:
https://webapps.ifad.org/members/faq" 

الهامة عناصر من التوجهات عن اإلفصاح لجمهور العامة  15
م بها جمهور العامة )دائرة تهللموارد البشرية مما قد ي

على موقع  سيتم نشر موجز عن مدونة سلوك الصندوق
بحلول الفصل األول من عام  اإلنترنتالصندوق على شبكة 

في  مدونة السلوكل، تم نشر موجز 2017في يوليو/تموز  أُنِجز
الصندوق على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت باللغات 

https://webapps.ifad.org/members/faq
https://webapps.ifad.org/members/faq
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 الموارد البشرية(.
تعتبر دائرة الموارد البشرية جهة إيداع قدر كبير من 

الحساسة، مما يحد من إمكانية قدرتها و المعلومات السرية 
على نشر بياناتها أو اإلفصاح عنها لجمهور العامة. أما 
سياسة الموارد البشرية في الصندوق فهي متاحة أساسا 
لجمهور العامة على موقع الصندوق المفتوح على شبكة 

، إلنها وثيقة من وثائق المجلس التنفيذي ترنتاإلن
(EB 2004/82/R.28/Rev.1 أما إجراءات وقواعد الموارد .)

البشرية فال يتم اإلفصاح عنها لجمهور العامة، وهي ترسل 
بصورة إفرادية إلى موظفي الصندوق المعينين حديثا. وهنالك 
موجز لمدونة سلوك لموظفي الصندوق سيتم توفيره من 

 طة عمل الشفافية في الصندوق.خالل خ

 األربعة.الرسمية  )مستمر( .2018

لجمهور العامة )مكتب الشؤون  التنبيه نشر إجراءات 16
في  التبليغ عن المخالفاتسيتم عرض إجراءات  (.األخالقية

مع  اإلنترنتالصندوق على شبكة  موقعالصندوق على 
 المعلومات الخاصة بالقنوات السرية للتقدم بالشكاوي.

تهدف هذه اإلجراءات إلى منع أي عمل انتقامي، وذلك من 
تطرق لإلبالغ عن أي سلوك غير لية متينة للآ إدخالخالل 
 مشبوه أو سوء سلوك. مرض  

على موقع الصندوق ستعرض إجراءات التنبيه في الصندوق 
بحلول نوفمبر/تشرين الثاني  اإلنترنتالمفتوح على شبكة 

2017. 

 أُنِجز
 )مستمر(

تم نشر إجراءات التنبيه على موقع الصندوق على شبكة 
باللغات الرسمية  2017اإلنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني 

 األربعة.

 المعلومات الموفرة للهيئات الرئاسية واإلشراف الداخلي 

عرض التقرير السنوي عن أنشطة مكتب المراجعة  17
في  ةواإلشراف على دورات المجلس التنفيذي المنعقد

سيتم تشاطر التقرير السنوي لمكتب المراجعة واإلشراف مع 
تطبق هذه  نول .2018أبريل/نيسان المجلس التنفيذي في 
عام ل السابقةسنوات ال فيما يخص الممارسة بأثر رجعي

 أُنِجز
 )مستمر(

دورة المجلس التنفيذي التي بدأت تشاطر هذا التقرير السنوي في 
 .2018في أبريل/نيسان  تانعقد
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 .)مكتب المراجعة واإلشراف(أبريل/نيسان للعلم 
قارير تز معتبرة عن جميع ييتضمن هذا التقرير مواج

إضافة إلى  ،الصادرة خالل السنة الماضية الداخليةمراجعة ال
مساهمات التي يوفرها المعلومات عن األنشطة االستشارية و 

هذا المكتب، ومعلومات مفصلة عن تنفيذ توصيات المراجعة 
الداخلية، ومواجيز عن أهم حاالت التحقيقات التي 
 ،استكملت، واإلجراءات التأديبية أو العقوبات المطبقة

ومعلومات وتحاليل عن خبرة التحقيقات والحاالت. وأما 
فهو منشور  ،اتقمقطع التقرير الذي يتناول قضايا التحقي

بالفعل ومتاح للعامة على موقع الصندوق المفتوح على 
. ويقترح تشاطر التقرير السنوي لمكتب نترنتاإلشبكة 

المراجعة واإلشراف مع المجلس بعد استعراضه من قبل لجنة 
مراجعة الحسابات. ويمكن نقل التغذية الراجعة لتعليقات 
اللجنة إلى المجلس التنفيذي من خالل تقرير رئيس اللجنة. 
وأما الخيار الموصى به فهو عدم اإلفصاح عن هذا التقرير 

ن  ما تشاطره مع المجلس التنفيذي من خالل وصول مقيد.وا 

2017. 

تزويد ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي  18
بإمكانية الوصول إلى تقارير المراجعة الداخلية حسب 

 واإلشراف(.  المراجعة )مكتب الطلب
يقترح أن يتمتع ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي  

بخيار الوصول إلى تقارير المراجعة الداخلية. ويقترح أيضا، 
مع طلبات  بالتعاملقيام رئيس لجنة مراجعة الحسابات 

الوصول، مما يتطلب مراجعة هذا التقرير من ِقبل لجنة 
لى ذلك، مراجعة الحسابات )إذا لم يتم ذلك سابقا(. إضافة إ

إمكانية الوصول، البد ألن يخضع ممثلو  تتوفروعندما 

يقترح أن يتوفر لممثلي الدول األعضاء في المجلس 
 الداخليةالتنفيذي فرصة الوصول إلى تقارير المراجعة 

على أساس  .2018أبريل/نيسان حسب الطلب بدءا من 
تقارير المراجعة الداخلية الواردة في التقرير السنوي لمكتب 

، )التي سيتم تشاطرها مع 2017 عامالمراجعة واإلشراف 
(. ومن غير 2018المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان 

 المقترح تطبيق هذه الممارسة بأثر رجعي.
المجلس وسيعرض اإلجراء المنقح الذي سيتبعه أعضاء 

على المجلس التنفيذي للتأكيد  للوصول إلى التقاريرالتنفيذي 

 أُنِجز
 )مستمر(

 تم نشر هذه التقارير على موقع لجنة مراجعة الحسابات بدءا من
إلعضاء لجنة مراجعة الحسابات تتاح ، و 2018فبراير/شباط  14

 .الوصول إليها فرصةوالمجلس التنفيذي 
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الدول األعضاء في الصندوق لنفس القيود الخاصة بالسرية 
 التي تطبق على أعضاء لجنة مراجعة الحسابات.

ويجب أن يستند القرار القاضي بالسماح للوصول إلى وثائق 
 لجنة مراجعة الحسابات المقيدة على نظر المجلس التنفيذي

( 2( الحاجة للوصول إلى معلومات محددة؛ )1بعناية فيه: )
 نظام السرية المطبق على المعلومات ذات الصلة. 

كجزء من الميثاق المنقح لمكتب  2018في دورة أبريل/نيسان 
 المراجعة واإلشراف. 

توفير معلومات إضافية للجنة مراجعة الحسابات عن أسباب  19
  )مكتب المراجعة واإلشراف(.التحقيقات والجزاءات 

سيتم توفير تفاصيل إضافية عن مكامن الضعف في 
التصرف أو سوء لسباب المحتملة األالضوابط أو غيرها من 

األخطاء المثبتة في التقرير السنوي لمكتب المراجعة 
واإلشراف. وسوف يوفر المكتب أيضا تفاصيل إضافية 

مغلقة. ت في جلسة حسب الطلب للجنة مراجعة الحسابا
وسيتم توفير جميع هذه اإلفصاحات اإلضافية باحترام كامل 

 للخصوصية والتزامات األمن والسالمة.

لممارسة على التقرير السنوي لمكتب سيتم إدخال هذه ا
. وسيتم تشاطره مع لجنة 2017المراجعة واإلشراف لعام 

 .2018أبريل/نيسان  -ذارآمراجعة الحسابات في مارس/

 أُنِجز
 )مستمر(

في التقرير السنوي  ةوفر تتم عرض المعلومات اإلضافية الم
عن أنشطة مكتب المراجعة واإلشراف على إجتماعي لجنة 
مراجعة الحسابات المنعقدين في مارس/آذار ونوفمبر/تشرين 

. وستتوفر معلومات مشابهة في اجتماعات 2018الثاني 
 اللجنة المستقبلية.

نشر مذكرة للدول األعضاء في الصندوق تنص على  20
المعلومات المتوفرة لجمهور العامة من مصادر الصندوق 

 )مكتب سكرتير الصندوق(

 أُنِجز  2017نوفمبر/تشرين الثاني 
 )مستمر(

وهي  2017أصدرت هذه المذكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 
 متاحة على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت

 )مكتبوصول أوسع لوثائق المنسقين واألصدقاء توفير 21
 سكرتير الصندوق(.

سيتم نشر مذكرة اجتماعات المنسقين واألصدقاء لجمهور 
العامة ما لم يطلب المنسقون تقييد الوصول إلى المذكرات 

 الخاصة ببعض اإلجتماعات المحددة.

من االجتماع األول للمنسقين واألصدقاء في عام بدءا  ستنفذ
2018. 

 أُنِجز
 )مستمر(

 2018تم تشاطر مذكرات االجتماعات منذ يناير/كانون الثاني 
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ئيس الصندوق إتاحة المالحظات االفتتاحية والختامية لر 
)مكتب سكرتير دورات المجلس التنفيذي  ءالتي يلقيها أثنا

 الصندوق(.
ستتاح المالحظات اإلفتتاحية والختامية لرئيس الصندوق 

 للصندوق للعلم. األربعلجمهور العامة باللغات 

بعد المائة للمجلس التنفيذي  والعشرونبدءا من الدورة الثانية 
 .2017ديسمبر/كانون األول في 

 أُنِجز
 )مستمر(

تم نشر المالحظات اإلفتتاحية والختامية لرئيس الصندوق منذ 
ديسمبر/كانون األول  في دورة المجلس التنفيذي التي عقدت

2017. 

 


