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 السويدتعليقات  –أوال 

أصحاب المصلحة في الصندوق إلى المعلومات المقدمة  توافرترحب السويد بالتزام الصندوق المستمر بتحسين  -1

المتعلقة المعلومات من السهل الوصول إلى كون يأن وينبغي . وإمكانية الوصول إليها وحسن توقيتها أهميتهاو

 .المبادرة العالمية لشفافية المعونة، بما يتماشى مع اهفهمو ةالمعونة اإلنمائيكيفية إنفاق ب

خطة عمل زيادة  عناإلدارة في تقديم تقارير مرحلية سنوية التي تبذلها جهود الفي هذا الصدد، نحن نقدر و -2

االثنين جميع المجاالت  علىعالوة على ذلك، نشيد بالصندوق ألنه بدأ العمل و. أعظم لمساءلةالشفافية 

 المستقبل.في تحديثات الحصول على في التقرير ونتطلع إلى ن الواردة يوالعشر

المعلومات المتاحة للجمهور في الصندوق وكذلك  حماية المبلغين عن المخالفاتإن اإلفصاح عن إجراءات  -3

ق والشركاء والجمهور العام موظفي الصندوإلى المقدمة لمعلومات لهي أمثلة على حاالت مهمة  التمويل عن

 على حد سواء.

العثور عليها.  الوصول إليها وتسهيل تيسير إمكانيةأن بعض المعلومات ستستفيد من  فإننا نرى، وبناء عليه -4

موقع  علىتحت مجال الشفافية والمساءلة  المؤسسيةلوحة العلى سبيل المثال، لم نتمكن من العثور على ف

 .6الصندوق على شبكة اإلنترنت، كما هو مذكور تحت اإلجراء رقم 

التي متعددة األطراف شبكة تقييم أداء المنظمات  نتائج تقرير تناولكيفية هي المهمة في المستقبل  المسائلمن و -5

تابعة آثار م وال تقل. األصول المعرفية للصندوق بحاجة إلى دعم بنهج أكثر صرامة للرصد والتقييمبأن تفيد 

 الفعلي. تشاطرها عن بالنسبة للمساءلة أهميةتبادل المعرفة والمعلومات 

كما نعلم جميعا، فلصندوق. الرئاسية لهيئات الللتعليق على المعلومات المقدمة إلى  الفرصة كذلكنود أن ننتهز  -6

. وبطبيعة الحال، تُرجم هذا إلى عبء أكبر وأفضل وأكثر ذكاءليصبح  ةتحول كبيرعملية انخرط الصندوق في 

من  مستوى عال   على ةالتي تنطوي في حاالت كثيرالوثائق،  عددزيادة وعلى الهيئات الرئاسية  عمل أكبر

تقديم وثائق المجلس في الوقت المناسب وبطريقة لذلك، نود أن نحث الصندوق على مواصلة والتعقيد. 

 (.2019وأساليب العمل المتفق عليها ) التسيير، بما يتماشى مع خطة عمل متسقة

 تتمثلأن  وينبغيلمساءلة والثقة. تعتبر أساسية لالشفافية مفهوم أن  أدمجوأخيرا، من الواضح أن الصندوق  -7

 المعروضة على المجلس للعلم. البنودتحسين اختيار  فضال عنأثر هذه الجهود،  في رصدالخطوات التالية 

 .اهتمامكمشكرا على و -8

 الرد

التالية على  اإلجاباتعلى التزام الصندوق المستمر بالشفافية والمساءلة، وتقدم  اإليجابيةالتعليقات  اإلدارةتقدر  -9

 المحددة التي قدمتها السويد: االقتراحاتأو  األسئلة

العثور  تيسير إمكانية الوصول إليها وتسهيلإننا نرى أن بعض المعلومات ستستفيد من "السويد: 

لوحة المؤسسية تحت مجال الشفافية والمساءلة السبيل المثال، لم نتمكن من العثور على  عليها. فعلى

 ."6على موقع الصندوق على شبكة اإلنترنت، كما هو مذكور تحت اإلجراء رقم 

بيانات من عمليات الصندوق  عرضيمكن الوصول إلى لوحة عمليات الصندوق المتاحة للجمهور، والتي ت -10

< انقر فوق  "الشفافية والمساءلة< " "من نحناإلنترنت: )" شبكة ى موقع الصندوق علىالمالية، عل هونظم

المعلومات ، بدأ الصندوق نشر مجموعة واسعة من 2014"في عام  لوحة(:الفي النص التالي لفتح  الرابط

 ".اإلجراء المعياريهذا التي يمولها الصندوق وهو ملتزم باالمتثال الكامل ل روعاتعن المش

http://www.d-portal.org/ctrack.html?search&publisher=XM-DAC-41108#view=main
http://www.d-portal.org/ctrack.html?search&publisher=XM-DAC-41108#view=main
http://www.d-portal.org/ctrack.html?search&publisher=XM-DAC-41108#view=main
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لوحة العمليات للحصول على  االطالع على لوحة:اللوصول إلى لرابط مباشر آخر  أضيفإلى ذلك،  باإلضافة -11

 .البرامج القطرية التي يدعمها الصندوق/مشروعاتمعلومات محدثة عن أداء االستراتيجيات وال

في الصندوق بتقييم بساطة الوصول  شرافواإلالسنوي للتقدم، يقوم مكتب المراجعة  االستعراض إطار وفي -12

 اإلبالغ ُشعبو شرافواإلمكتب المراجعة . وسيواصل حسب االقتضاءإلى المعلومات ويوصي بالتحسينات 

 إيالء اهتمام خاص لهذا الجانب.

منظمات النتائج تقرير شبكة تقييم أداء  المهمة في المستقبل هي كيفية تناول المسائل"من السويد: 

األصول المعرفية للصندوق بحاجة إلى دعم بنهج أكثر صرامة للرصد  لمتعددة األطراف التي تفيد بأن

 ."والتقييم

قياس العمل يتعين تعزيز متعددة األطراف هي: شبكة تقييم أداء المنظمات  كانت المسألة الدقيقة التي أثارتها -13

إزاء المعرفي؛ وينبغي دعم تركيز الصندوق المتزايد بسرعة على نشر أصوله المعرفية بنهج أكثر صرامة 

 ونواتجه وتأثيره. ةالمعرففي مجال رصد وتقييم دور الصندوق 

 إدارة المعرفة: وخطة عملذلك في استراتيجية  تناولحول كيفية  الطرقما يلي بعض فيو -14

، لصندوقفي ا لى استراتيجية إدارة المعرفة وإطار قياس النتائجستند إيوجد نظام شامل للرصد والتعلم ي •

 باستخدام مزيج من األساليب الكمية والنوعية.

نحن نعمل وليها. إصول والمعرفية وأهميتها وإمكانية التحسين جودة منتجاته على الصندوق  يعمل •

من خالل نشر  الصحيحمنتجاتنا المعرفية إلى الجمهور  أن تصللنا لضمان وعلى توسيع نطاق وص

من خالل االستخدام بارزة داخل المجتمع اإلنمائي العالمي، وال سيما صورتها أن تكون أكثر استهدافا، و

 االجتماعي. االستراتيجي لوسائل التواصل

 (Google Analytics) لى تطبيق تحليالت غوغليستند إلوحة البشأن  ابسيط انهجالصندوق ستخدم ي •

 شبكة وتنزيالت المنتجات المعرفية على موقع الصندوق على اتمشاهدات الصفحعدد لرصد 

النوعية مثل  ساليببين ذلك وبين االستخدام األولي لأل ويتم الجمعتتبع االقتباسات. يواإلنترنت، 

، وتصورات ةيالمعرف الصندوقلبناء فهم أعمق الستخدام الجمهور لموارد القراء  استقصاءات

 .واألهميةلجودة بشأن االمستخدمين 

 استقصاءالبيانات التي تم جمعها من خالل  عنتقريرا أيضا  الصندوق قدميس، 2020اعتبارا من عام  •

 وفائدتها. أهميتهاة ويالمعرفمنتجات التوقيت حسن  عن المنقح الزبائن

 الزبائن استقصاء، فإن على المدى الطويل تهوفعالي ةالمعرففي مجال تأثير عملنا  برصدفيما يتعلق  •

السياسات،  االنخراط فيسيوفر تعليقات مفيدة على المستوى القطري )من خالل أسئلة متعلقة ب المجدد

 والخدمات كثيفة المعرفة(. والتعاون الثالثيالتعاون بين بلدان الجنوب وبناء الشراكات، و

بقوة على جمع األدلة التي يمكن  ةباإلضافة إلى ذلك، سيركز رصد تنفيذ خطة عمل إدارة المعرف •

االستثمار. على عائد المن حيث مكاسب الكفاءة و ةاستخدامها إلثبات أهمية وقيمة مبادرات إدارة المعرف

 ستثمار الوقت والموارد المالية.ال يوفر ذلك األساس المنطقيوس

تقديم وثائق المجلس في الوقت المناسب وبطريقة  نود أن نحث الصندوق على مواصلة" السويد:

 "(.2019وأساليب العمل المتفق عليها ) التسييربما يتماشى مع خطة عمل متسقة، 

 ه ينبغي تقديمالخطة بأن قترحموتوافق على  المنسقينوأساليب العمل مع  التسييراإلدارة خطة عمل  ناقشت -15

مجلس والموافقة عليها إلى أعضاء المجلس قبل أسبوعين على األقل، وفقا المقدمة الستعراض الجميع الوثائق 

https://www.ifad.org/ar/web/operations/operations-dashboard
https://www.ifad.org/ar/web/operations/operations-dashboard
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وضع في االعتبار أنه قد تكون الينبغي  غير أنه(. EB 2015/115/R.25لإلجراء الذي وافق عليه المجلس )

 أساسا إلى توقيت اجتماعات الهيئات الفرعية.هناك بعض االستثناءات، ويرجع ذلك 

على تحقيق  األثراستعراض الوثائق من قبل ممثلي الدول األعضاء، و تيسيرتام أهمية  بشكلاإلدارة  تدركو -16

وثائق  بتقديماإلدارة  تلتزمالقرار. وبناء على ذلك،  صنعالرشيد و التسييرتوافق اآلراء وبناء الثقة وضمان 

 لمجلس في الوقت المناسب وبطريقة متسقة.اإلى عالية الجودة 

وينبغي أن  من الواضح أن الصندوق أدمج مفهوم أن الشفافية تعتبر أساسية للمساءلة والثقة."السويد: 

تتمثل الخطوات التالية في رصد أثر هذه الجهود، فضال عن تحسين اختيار البنود المعروضة على 

 ".المجلس للعلم

. وبالفعل، تُبذل جهود موازية عديدة لتعزيز المساءلة والثقة. وتشمل هذه يهوتوافق عل البيانهذا اإلدارة  تالحظ -17

ادعاءات التحرش الجنسي، واالستغالل أو فورا بلدول األعضاء االسياسات بشأن السلوك، وإبالغ تعزيز 

ة واإلبالغ يالمؤسس ، وتحسين إدارة المخاطرأهمية، وتفويض السلطات بشكل أوضح وأكثر الجنسيين االعتداء

الصندوق نشر  وسيواصل. األثروفي الوقت المناسب عن نتائج البرامج و ساسيةاألمعلومات العن المخاطر، و

في  األعضاءالمؤشرات، على النحو المتفق عليه مع  تقديم معلومات عنو االلتزاماتالبيانات واستكمال 

 قياس النتائج. في إطارالوارد التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق و

مواضيع وظيفية مختلفة على إلى تلبية احتياجات مختلفة، غالبا مل الجوانب المختلفة للمساءلة، التي تهدف تتشو -18

، تستند وثائق المعلومات المقدمة إلى المجلس التنفيذي إلى لي. وفي الوقت الحالهيئات الرئاسيةل إبالغوقنوات 

كما هو مقترح في خطة عمل والمعلومات وتحديثها. تدفق استمرار مع المجلس لضمان  تااللتزامات التي تم

 يجريبدال من ذلك، ووأساليب العمل، ُحذفت بنود المعلومات من جدول أعمال المجلس التنفيذي.  التسيير

على  ،تزويد الممثلين برابط حيث يمكن العثور على وثائق المعلومات على المنصة التفاعلية للدول األعضاء

ذلك،  على الرغم من. وعند الطلبتها، جدول أعمال المجلس لمناقش علىهذه البنود  يمكن إدراجن أنه الرغم م

في  هاعلما باقتراح تحسين اختيار البنود المعروضة على المجلس للعلم وستضع ذلك في اعتبار اإلدارةتحيط 

 دورات المجلس الالحقة.

 


