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  الصندوق في المؤسسية المخاطر إدارة نشطةأ عن السنوي التقرير

  مقدمة -أوالً

 لجنة استعرضتها التي ،EB 2008/94/R.4 الوثيقة (الصندوق في المؤسسية المخاطر إدارة سياسة مع تماشياً -1

 الهيئات تزويد هو التقرير هذا من الغرض فإن) 2008 أيلول/سبتمبر في التنفيذي والمجلسالحسابات  مراجعة

 وبتحديث الصندوق، بها اضطلع التي المؤسسية المخاطر إدارة ألنشطة سنوي باستعراض الصندوق في الرئاسية

 عام في المحرز التقدم يشمل وهو نوعه، من الثالث التقرير هو وهذا. الصندوق يواجهها التي المؤسسية للمخاطر

 .2011 عام من األول الربع وفي 2010

   الخلفية-ثانياً

 النهوض على الصندوق قدرة تعيق قد التي المخاطر إدارة حسن ضمان إلى لمؤسسيةا المخاطر إدارة ترمي -2

 أن أيضاً العملية هذه شأن ومن. عملياً ممكناً ذلك يكون ما بقدر منها الحد إلى والمبادرة أهدافه، وبلوغ بمهمته

 .الفضلى الممارسات مع االستئمانية وعملياته الصندوق إدارة اتساق تضمن

 المؤسسية المخاطر إدارة بتنفيذالصندوق  إدارة تعهدت الصندوق، لموارد السابع التجديدرات مشاو وأثناء -3

 وظائف أو تنظيمية وحدات استحداث دون الصندوق في القرار صنع عمليات ضمن محكم نحو وعلى تدريجياً

 أثناء المؤسسية المخاطر إدارة عمل برنامج ترسيخ إلى الحاجة بعد فيما جديد من وتأكدت. منفصلة جديدة

 .الثامن التجديدمشاورات 

 االستراتيجي التخطيط مثل – الداخلية والرقابة المخاطر إدارة في الرئيسية العناصر من العديد وضعتم  وقد -4

 مخاطر على بالتركيز (االستثمارات وإدارة  بالمخاطرالذي يستنيروالتخطيط االستراتيجي  النتائجالمستند إلى 

 إلدارة لجنة أنشئت ،2008 عام وفي .2009-2007 السابع، التجديد فترة أثناء –) واالئتمان والعمالت األسواق

 أنشطة في المؤسسية المخاطر إدارة تعميمتحفيز  منها الغرض وكان الرئيس، نائب برئاسة المؤسسية، المخاطر

 والعمل الرسمية، والصبغة المنهجية من أكبر بقدر يتسم المؤسسية المخاطر إدارة إزاء بنهج واألخذ الصندوق،

 هذا في الصندوق سياسة تبلورت وقد. المؤسسية المخاطر إدارة ومخرجات عمليات استعراض على بانتظام

 عام وفي .2008أيلول /سبتمبر في التنفيذي والمجلس لجنة مراجعة الحسابات الستعراض وخضعت الشأن

 رعاية لجنة وضعتها التي والرقابة المخاطر عاييرم على يعتمد المؤسسية المخاطر إلدارة هيكل رسم ،2009

 التي الرئيسية المخاطر يحدد المؤسسية للمخاطر موجز واستكمل ،Treadway لجنة عن المنبثقة المنظمات

 . الصندوق يواجهها

 ةوالخبر للسياسات الوكاالت متعدد استعراضاً المتحدة األمم في المشتركة التفتيش وحدة أجرت ،2010 عام وفي -5

 والدروس الفضلى الممارسات الستبانة وذلك المتحدة، األمم منظومة في المؤسسية المخاطر إدارة مجال في

 عنوان يحمل الذي تقريره في وجاء ،2010 الثاني كانون/يناير في الصندوق الدراسة فريق زار وقد. المستخلصة

 أخذ من" طليعة "في الصندوق أن" مرجعي رإطا: المتحدة األمم منظومة في المؤسسية المخاطر إدارة استعراض"
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 بما المؤسسية، المخاطر إدارة في الصندوق ممارسات من العديد إلى التقرير وأشار. المؤسسية المخاطر إدارةب

 .المخاطر هذه إدارة فيالتسيير  نموذج فيها

 المؤسسية المخاطر إدارة األنشطة المضطلع بها في -ثالثاً

 عام في التركيز انصب فقد ،2009 عام نهاية بحلول المؤسسية المخاطر إدارة لَبِنات من العديد إرساء إلى نظراً -6

 وقد. منهجية بصورة الصندوق في الرئيسية المخاطر إدارة على فعالً للعمل التنفيذ موضع وضعها على 2010

 من ثنانا وهما لي،ما إقرار سياسة وتنفيذ مؤسسية مساءلة إطار استكمال من لكل عالية أولوية أيضاً أوليت

 لألخالقيات مكتب أنشئ فعال نحو على تنفيذهما على وحرصاً الثامن، التجديد فترة من المرجوة المخرجات

 بيان على الحصول صوب به بأس ال تقدم أحرز ذلك، عن وفضالً. 2011 شباط/فبراير في فاعالً وأصبح

 وفي المالية، التقارير تحكم التي الداخلية طالضواب حالة عن مستقل خارجي حسابات مراجع وشهادة اإلدارة

 .أعماله ستمراريةال الصندوق إطار تطوير مجال

 الصندوق في المؤسسية المخاطر إدارة

 األساسية القاعدة بمثابة – المخاطر إدارة في الصندوق أدوات قمة وهو – المؤسسية المخاطر موجز يستخدم -7

 من الحد استراتيجيات وصوغ مخاطرة كل بشأن المساءلة حديدلت وكذلك الصندوق، في المخاطر هذه إلدارة

 إدارة لجنة جانب من السنة امتداد على مخاطرة كل لوضع المنتظم واالستعراض عنها واإلبالغ المخاطر

 من للتخفيف الموضوعة للتدابير سرد الوثيقة هذه ملحق وفي. الصندوق إدارة جانب ومن المؤسسية المخاطر

 بالنسبة مقتضبة مالحظات جانب إلى ،2009 عام في جرى الذي التقييم خالل من المستبانة ةالمؤسسي المخاطر

 مما أهميتها، في ملحوظة تغييرات وأي المتخذة التدابير فعالية بخصوص اإلدارة رأي إبداء مع مخاطرة لكل

 ظروف تتكشف وكيف ذةالمتخ التخفيف تدابير تأثير تحت تتطور أنها وكيف للمخاطر الدينامية الطبيعة يعكس

 المخاطر موجز في الواردان وإدارتها المخاطر استعراض ويستكمل. الزمن مر على  جديدة قضايا وتبرز جديدة

. السنوية ربع األداء محادثات سياق في اإلدارة جانب من وذلك الناشئة، للمخاطر المنتظم بالتقييم المؤسسية

 القيام بغية التمهيدية األعمال تجري الصندوق، في المؤسسية اطرالمخ لموجز مدمجة" إنعاش "لعملية وتوخياً

 مخاطر أي وتقييم واستبانة الراهنة المخاطر تقييم إلعادة وذلك 2011 عام في المخاطر لهذه رسمي باستعراض

 .ناشئة جديدة

 كل إلدارة األنشطة من به بأس ال قدراً 2010 عام شهد الملحق، في الوارد اإلجمالي السرد في يبدو وكما -8

 المتصلة تلك – القائمة رأس في الخمس المخاطر من أربعة أن الصندوق إدارة وترى. المؤسسية المخاطر

 القطري، الحضور ومبادرة لموظفين،قواعد جديدة ناظمة ل ووضع العاملة، للقوة االستراتيجي بالتخطيط

 في التدابير من العديد تنفيذ تم ولئن. حالياً ةالجاري اإلجراءات بفضل مالئم نحو على تعالَج – المباشر اإلشرافو

 من المزيد بذل إلى تدعو الضرورة أن تدرك اإلدارة فإن المؤسسية، بالكفاءة المتصلة المخاطر إلدارة 2010 عام

 منتصف في الصندوق "بعنوان التقرير في األهمية هذه أبرزت وقد. المتوسط األجل في المجال هذا في الجهود

 التاسعلهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  األولى الدورة إلى المقدم )REPL.IX/1/R.2" (الثامن دالتجدي فترة

 بالكفاءة االرتقاء على األجل متوسط الهدف يقتصر ال: "... فيه جاء والذي ،2011 شباط/فبراير 21 فيللموارد 

 في اتفق وكما الغاية، ولهذه." ريةاإلدا التكاليف ضبط إلى يتعداه بل جارية، ممارسة وهو فحسب، اإلدارية
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 في للمناقشة المطروحة الموضوعات أحد" والتنظيمية التشغيلية الكفاءة "ستكون 2011 شباط/فبراير اجتماع

 .2011 األول تشرين/أكتوبر 25و 24 يوميللموارد  التاسعلهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  الثالثة الدورة

 المخاطرة فإن ألهميتها، اإلدارة تقدير زيادة ضوء وفي القائمة، رأس في الخمس المخاطر من أبعد إلى وبالنظر -9

صغير  نطاق على الزراعة في االستثمارعلى  المتعاظم للطلب االستجابة على المالية الصندوق بقدرة المتصلة

. 2010 عام في االهتمام من كبيراً قدراً لقيت) المؤسسية المخاطر موجز في السابعة المرتبة في (الريفية والتنمية

 التي المالية التحديات جراء من تترتب قد التي المحتملة السلبية باآلثار يتعلق فيما القلق بواعث جزئياً ذلك ومرد

 في الرأي بروز جانب إلى التاسع، التجديد مخرجات على الصندوق لدى المانحة الجهات أهم بعض واجهها

 ومع. بديلة مصادر من الموارد تعبئة على قدرته نطاق توسيع إلى وقالصند يعمد أن بضرورة اإلدارة أوساط

 المتوقع من فإن ،الخطر هذا في بارز بدور تسهم بها يتحكم أن الصندوق يستطيع ال التي الخارجية العوامل أن

 من تخفيفال في ،2011 عام في تأثيره كامل يبلغ أن المنتظر من وبعضها اإلدارة، تتخذها التي التدابير تسهم أن

 . وطأته

 بين التداخل متزايد نحو على اتضح 2010 عام في أجريت التي المخاطر وضع استعراضات إطار وفي -10

 ذلك، ضوء وفي. بهما المرتبطة التخفيف وتدابير ،المعرفة واالنخراط السياساتي بإدارة المتصلة المخاطر

 أدرجت ذلك، غرار وعلى 1.معاً الثالث المخاطر أدمجت المخاطر، إدارة في تماسكاً أكثر الستراتيجية وتوخياً

 المخاطرة ضمن 2التاسع التجديد سياق في الصندوق لدى المانحة الجهات قاعدة بتوسيع المتصلة المخاطرة

 .أعاله 9 الفقرة في إليها أشير التي المالية

 المساءلة إطار

 وتحدد. 2011 عام مطلع في للمساءلة اراًإط الثامن، التجديد في التزاماتها من كجزء الصندوق، إدارة اعتمدت -11

 مجلس ذلك في بما الصندوق، في اإلدارة هيكل مستويات مختلف في والصالحيات المسؤوليات الوثيقة هذه

 وكيفية (اإلدارة أدوات تصف كما. وموظفوه الصندوق وإدارة عنه المنبثقة واللجان التنفيذي والمجلس المحافظين

 فعال نحو على المرجوة النتائج تحقيق في الصندوق لدعم القائمة اإلشراف ياتوآل والعمليات) استخدامها

 .الصندوق عهدة في هي التي للموارد السليمة واإلدارة

 المالي اإلقرار سياسة

. المراحل ثنائي نهج اتباع جرى الثامن، التجديد مخرجات من وهي المالي، اإلقرار سياسة بتنفيذ يتعلق فيما -12

 الصندوق في السلوك لمدونة باالمتثال سنوي إقرار ملء الموظفين كل من طُلب ،2010 معا من واعتباراً

 أكثر إقرار اشتراط تنفيذ 2011 عام في المزمع ومن. الصندوق خارج من دخل وموارد أصول بأي واإلقرار

                                                      
إذا لم يحدد بوضوح التوجيه بشأن إدارة " وتبادلها، وعلى وجه التحديد، المعرفة من المخاطر في المخاطرة المتصلة بإدارة اثنين تم دمج  1

ة على نحو فعال في عمليات الصندوق، مما يعيق الجهود الرامية إلى عدم تعميم إدارة المعرفخطر المعرفة والحوافز والمساءلة المالئمة، ثمة 
إذا لم تكن  ")1(: ومن ثم أزيلت المخاطرتان التاليتان من موجز المخاطر المؤسسية". جعل الصندوق مؤسسة أآثر فعالية في تبادل المعارف

على المستوى الدولي مصممة أو مدارة على نحو مالئم، ثمة خطر أن عمليات الصندوق لتقييم وانتقاء أولويات السياسة والتخطيط اللتزام سياسي 
ألن الصندوق ليس لديه  ")2(؛ "يكون التزام الصندوق على المستوى الدولي ارتجاليًا أو بمثابة رّد فعل، ومن ثم ستكون قيمته االستراتيجية محدودة

 أال يكون لدى الصندوق نماذج سياسات أو ممارسات فضلى محدودة متطورة ومنهجية ما بين البرامج والسياسات، ثمة خطرمعرفية روابط 
 ."استقطاب التأييد للسياساتلتقديمها أو تبادلها مع صانعي السياسات، مما ينطوي على النيل من القيمة االستراتيجية اللتزامه في 

تعبئة الموارد لدى البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون ثمة خطر أن يتعذر على الصندوق أن يستغل آامًال القدرة على : " على وجه التحديد 2
 ."والتنمية في الميدان االقتصادي من أجل التجديد التاسع
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 أن التدابير هذه أنش ومن. أخرى نفوذ مناصب في لموظفين مالئماً، يعتبر حيثما وكذلك، العليا إلدارةل تفصيالً

 المتحدة األمم منظمات وغالبية الدولية المالية المؤسسات في المتبعة الممارسات مع الصندوق اتساق تحقق

 .العمومية المنظمات من وغيرها

 المالية للتقارير الداخلية الضوابط بشأن الخارجي المراجع وشهادة اإلدارةتصديق 

 وشهادة اإلدارةتصديق  على للحصول الصندوق استعداد بتقييم 2010 عام في مستقلة استشارية شركة قامت -13

. التوالي على ،2012و 2011 الماليتين للسنتين المالية للتقارير الداخلية الضوابط بشأنالمراجع الخارجي 

 انوك. الرقابة تصميم في قالئل ثغرات باستثناء عموماً متمكنة الصندوق في الرقابة بيئة التقييم عملية وَوجدت

 القابلة المجاالت معالجة افتراض وعلى اآلن حتى حققه ما ضوء في الصندوق، أن للتقرير اإلجمالي االستنتاج

 ولسوف. 2012 عام بحلول صريح شهادة رأي على للحصول يؤهله جيد وضع في سيكون حددت، التي للتحسين

 .2011 عام في التقرير توصيات لتنفيذ عالية أولوية تولى

  األعمال استمرارية

 الشاملة الوثيقة وترسم. المجال هذا في بخبير باالستعانة 2010 عام في األعمال الستمرارية شامل إطار وضع -14

 في المؤسسية األعمال الستمرارية وخطة واألدوات والنظمالتسيير  وهيكل العامة السياسة الخبير وضعها التي

ويشمل اإلطار دورة استمرارية األعمال . عليها القائمينو الحرجة األعمال عمليات تحديد ذلك في بما الصندوق،

 من المزيد وهنالك. استمراريتها أجل من والمزمعة القائمة والنظم الخطط من العديد ويدّعم ويحدد ،بأكملها

 الصلة ذات المخاطرة بشأن الوضع تحديث في األعمال استمرارية بخصوص المتخذة اإلجراءات عن التفاصيل

 .الملحق في) المؤسسية المخاطر موجز في عشرة الحادية المرتبة في(

 الصندوق في اإلشرافو المراجعة لمكتب المنقح الميثاق

 التنفيذي المجلس لىعو لجنة مراجعة الحسابات لىع اإلشرافو المراجعة لمكتب منقح ميثاقتم عرض  -15

 المراجعة وظيفة واستقاللية يةنوع تعزيز في المدخلة التغييرات وتسهم. 2010 عام في وإقراره الستعراضه

 للمراجعة الدولية المعايير في العهد حديثة والتطورات المتطورة الفضلى الممارسات مع يتسق بما الداخلية

 .الداخلية

 2011 خطة عمل إدارة المخاطر المؤسسية لعام – رابعاً

 :ييل ما 2011 لعام المؤسسية المخاطر إدارة ومخرجات أولويات أهم من -16

/ وتحديد الراهنة المخاطر تقييم إعادة بغية الصندوق في المؤسسية المخاطر لموجز رسمي اضاستعر •

 ناشئة؛ جديدة مخاطر أي تقييم

 الموظفين؛ كبار جانب من المفصل المالي اإلقرار اشتراط تنفيذ •

 بشأن الخارجي المراجع وشهادة اإلدارةتصديق  على للحصول الرقابة تصميم في الثغرات معالجة •

 التوالي؛ على ،2012و 2011 الماليتين للسنتين المالية للتقارير الداخلية ضوابطال

 .المؤسسية المخاطر إدارة مجال في التدريب أنشطة •
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  2011 آذار/مارس حتى الصندوق يواجهها التي المؤسسية للمخاطر سرد

المرتبة في 
11/2009 

النتيجة في 
11/20091 

ضابط المخاطرة  3/2011ق في تحديث الوضع ومالحظات إدارة الصندو 

 3/2011في 

 5أثر  1

 5احتمال 

 25مجموع 

قوة إذا لم يتم التخطيط االستراتيجي ل

 من منظور مؤسسي ولم يتم العمل

 تنسيقه مع الخطة متوسطة األجل

، ولم تطور األدوات للمؤسسة

خطر والتدابير المالئمة لتنفيذه، ثمة 

من الخطأ في توجيه مراحل 

زيع وتنمية القدرات والتوالتوظيف 

واإلفراج، ومن تحديات تواجه 

تنفيذها، مما يعيق قدرة الصندوق 

 المناسبة لتحقيق العملعلى تعبئة قوة 

 .برنامج عمله الطموح

كانون / إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر2012-2010قدمت خطة استراتيجية مؤسسية لقوة العمل للفترة 

 زيادة عدد )1(: إلعادة تنسيق قوة العمل بالدرجة األولى من أجلوهي تشتمل على أهداف . 2010األول 

وتخفيض عدد وتكاليف  )2( في العمليات، وال سيما المكاتب القطرية؛المهنية وقدرة الموظفين من الفئة 

الموظفين اإلداريين من خالل ترشيد العمليات والتعاقد الخارجي ومواءمة تكاليف العمالة مع شروط 

وثمة خطة عمل لدعم تنفيذ الخطة قيد اإلعداد، ترمي تحديداً إلى معالجة المسائل . ةالسوق المحلي

للخدمة، المبكر المرتبطة بالتوظيف واإلفراج، بما في ذلك من خالل مرحلة ثانية لبرنامج اإلنهاء الطوعي 

 .وإجراء مراجعات الوظائف

 

فقد شكل الموظفون والمستشارون . طرةأحرز تقدم ال بأس به نحو تخفيف هذه المخا: مالحظات اإلدارة

 في المائة من مجموع قوة العمل في نهاية 63الذين يعملون مباشرة في تطوير وتنفيذ البرامج القطرية نسبة 

وخطر .  في إطار قياس النتائج2012 في المائة المحدد لعام 65 وهي ال تبعد عن هدف – 2010عام 

 .2011عيف ألن االتجاه يتماشى مع الميزانية اإلدارية لعام االنحراف عن االتجاه المقرر في الخطة ض

رئيس دائرة 

يدعمه  ؛الخدمات

كبير استراتيجيي 

 التنمية 

                                                      
ومن ثم ضوعف بدوره التقدير المنسوب لكل . حتمالمن أجل األثر واال) أقصى=6أدنى؛ =1( درجات 6-1 بحسب الممارسة المتبعة في تقييم المخاطر، تم التصويت على آل المخاطر المدرجة في القائمة باستخدام مقياس  1

  .وألغراض تيسير العرض في الجدول تم تدوير التقديرات إلى أرقام تامة. للتوصل إلى مجموع إجمالي يستخدم لترتيب المخاطر بحسب أهميتها النسبية مخاطرة



  

 

ا
لملحق

 
E

B
 2011/102/R

.33

6

المرتبة في 
11/2009 

النتيجة في 
11/20091 

ضابط المخاطرة  3/2011ق في تحديث الوضع ومالحظات إدارة الصندو 

 3/2011في 

 5أثر  2

 5احتمال  

 25مجموع  

إذا لم يتخذ الصندوق نهجاً 

استراتيجياً أو لم تكن لديه ثقافة 

مؤسسية قوية في الكفاءة اإلدارية، 

من حدوث تخفيضات خطر ثمة 

ة األجل على حساب جودة قصير

وفعالية عمليات األعمال وتحقيق 

وفورات كفاءة حقيقية في األجل 

 .الطويل

 استعراض االزدواج في الوظائف والعمليات، وتم تنفيذ العديد من التغييرات 2010جرى في عام  -1

 ومسؤوليات الذي يحدد أدوار(المستبانة في العمليات، مثل النموذج الجديد إلدارة القروض والمنح 

؛ ودمج مركز موارد المعلومات مع )الوحدات الوظيفية والموظفين الضالعين في إدارة القروض والمنح

  .غرفة البريد

 

يجري المضي في ترشيد العمليات كجزء من مشروعين كبيرين جاريين في مجال تكنولوجيا  -2

وفي هذا السياق، يجري . ض والمنحوالنظام الجديد للقرو PeopleSoftالمعلومات، وهما تحديث برامجية 

  .استعراض عمليات الدفع والمرتبات والسفر وإدارة القروض والمنح سعياً للتبسيط وتعزيز القيمة المضافة

 

 استعراض مؤشرات األداء الرئيسية لتتبع وإدارة كفاءة الخدمات الداخلية، مما أدى 2010تم في عام  -3

وقد أعدت دراسة . ت المستخدمة في مجاالت األداء التي تم قياسهاإلى إدخال تحسينات في نوعية المؤشرا

  .2011استقصائية لتقييم جودة وكفاءة الخدمات الداخلية ولسوف تطبق في الربع الثاني من عام 

 

  .2011كانون الثاني /الموظفين وأصبح نافذاً في ينايرتدوير وضع إطار جديد للموارد البشرية بشأن  -4

 

. 2010خارجي إلدارة الموارد البشرية في الصندوق وقدم إلى المجلس التنفيذي في عام جرى تقييم  -5

واإلدارة العليا أخفض من المهنية  مكافآت وتعويضات موظفي الفئة )1(: وكانت االستنتاجات الرئيسية

 روما  مكافآت وتعويضات موظفي الدعم في)2(تلك المعمول بها في المؤسسات المالية الدولية األخرى؛ 

 نسبة موظفي الدعم إلى موظفي الفئة )3(أعلى نسبياً مما هي في المؤسسات المالية الدولية األخرى؛ 

 نائبة الرئيس؛ 

يدعمها كبير 

يين، الموظفين المال

ورئيس دائرة 

 الخدمات
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7

المرتبة في 
11/2009 

النتيجة في 
11/20091 

ضابط المخاطرة  3/2011ق في تحديث الوضع ومالحظات إدارة الصندو 

 3/2011في 

في الوقت الراهن، وريثما يجرى المزيد من دراسة الحلول الممكنة، قررت اإلدارة . مرتفعة جداًالمهنية 

م لمحتوى الوظائف المشغولة ، والقيام بتقيي2011تجميد الزيادات في مرتبات موظفي الدعم في عام 

 .وموظفي الدعمالمهنية موظفي الفئة لتوزيع للوصول إلى صورة أوضح 

 

  على المرحلة الثانية من برنامج اإلنهاء الطوعي2011شباط /وافق مجلس المحافظين في فبراير -6

 .2011 للخدمة، إلى جانب اقتراح بتمديد اإلطار الزمني حتى نهاية عام المبكر

 

 الكثير من األنشطة الرامية إلى تعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف، 2010استهل في عام : ت اإلدارةمالحظا

وتالحظ نتائج مشجعة من حيث . 2012-2011ومن المخطط تنفيذ المزيد من هذه األنشطة في الفترة 

سحب تقليص زمن المعامالت بشأن خدمات رئيسية، فقد انخفضت الفترة الالزمة لتجهيز طلبات ال

القياس على ولكن ما زال األمر يتطلب توليد وفورات مادية في التكاليف، وهي تستعصي . انخفاضاً كبيراً

ويوفر استعراض مجموعة األنشطة المالية . إلى حد ما في سياق برنامج عمل الصندوق متسارع النمو

وف تجري  توصيات بخصوص وفورات الكفاءة س2010في عام  Accentureالتي قامت به شركة 

وإذ تدرج اإلدارة مسألة الكفاءة التشغيلية والتنظيمية كموضوع خاص مقترح . 2011متابعتها في عام 

 التجديد التاسع للموارد فإنها ملتزمة بتحديد سبل متابعة هذا المنهاج بقدر أكبر من النشاط في لمشاورات

 .2015-2013الفترة 
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8

المرتبة في 
11/2009 

النتيجة في 
11/20091 

ضابط المخاطرة  3/2011ق في تحديث الوضع ومالحظات إدارة الصندو 

 3/2011في 

 5أثر  3

 5 احتمال

 25مجموع  

إذا لم يتم تصميم وإدارة عملية وضع 

 للموظفين على نحو ةالجديدالقواعد 

من أن تستغرق خطر مالئم، ثمة 

القواعد في شكلها  هعملية وضع هذ

النهائي أكثر مما كان مخططاً له وأن 

 مقارنة جرد تحسين هامشيمثل مت

قة، مما يؤدي إلى السابالقواعد 

تعزيز محدود لقدرات الصندوق على 

 .إدارة قوة العمل فيه

 للموظفين من الصفر لضمان قدر أكبر من الوضوح بشأن اإلجراءات ةالجديدالقواعد أعيدت كتابة 

. والعمليات ذات الصلة فيما يتعلق بتعيين الموظفين والجوانب التعاقدية وإدارة األداء واالستحقاقات

 .2011أيار / للموظفين ودليل إجراءات الموارد البشرية المنقح في مايو القواعد الجديدةدرصتوسوف 

 

توفر ضمانا معقوال على إدارتها بصورة اإلجراءات المتخذة لتخفيف هذه المخاطرة : مالحظات اإلدارة

 .مالئمة

رئيس دائرة 

 الخدمات

 5أثر  4

 5احتمال  

 25مجموع  

لتوجيه نظراً لعدم وضوح واتساق ا

والممارسة فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل 

 خطرمكاتب الحضور القطرية، ثمة 

من أن يستغرق إنشاء هذه المكاتب 

على النحو المالئم وقتاً أطول وأن 

تكون التكاليف اإلدارية إلنشائها  

وتشغيلها أعلى مما كان مخططاً لها، 

مما يؤدي إلى القصور في تحقيق 

ور الفوائد المتوخاة من الحض

 .القطري تحقيقاً كامالً

إدراكاً لمساهمة الحضور القطري الحيوية في أداء وأثر البرامج التي يدعمها الصندوق، أنشئ في عام  -1

اإلدارة العليا وغيرهم من كبار الموظفين، وذلك لتوجيه مبادرة من  فريق تنسيق يتألف من أعضاء 2010

 مكتباً مقرراً قيد التشغيل 30 من أصل 28، كان 2010وبحلول نهاية عام . الحضور القطري للصندوق

، )بانتداب ستة مديرين لبرامج قطرية وتمتع جميع العاملين في المكاتب القطرية بعقود مع الصندوق(

 .2011؛ ومن المرتقب افتتاح المكتبين الباقيين في عام 2006مقارنة بمكتب واحد في عام 

 

مبادرة لضمان بلوغ الحد األمثل في إجراءات إدارة وتشغيل سوف يستمر التأكيد بقوة على هذه ال -2

وسوف يصدر في الربع الثاني من . الموارد البشرية ولتعظيم الفوائد من الحضور على المستوى القطري

 دليل شامل للحضور القطري يغطي كل الجوانب اإلدارية إلنشاء وتشغيل المكاتب القطرية، 2011عام 

 . تمهيدي دينامي لصالح الموظفين الميدانيينوقد استهل تنفيذ برنامج

نائب الرئيس برامج 

؛ البرامج المساعد

 رئيس دائرة ادعمهي

 الخدمات
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9

المرتبة في 
11/2009 

النتيجة في 
11/20091 

ضابط المخاطرة  3/2011ق في تحديث الوضع ومالحظات إدارة الصندو 

 3/2011في 

وسوف . يجري حالياً تقييم لتوجيه االستراتيجية للمرحلة التالية من الحضور القطري والالمركزية -3

ومن المرتقب أن يؤدي ذلك إلى قدر . 2011أيار /تعرض نتائج التقييم على المجلس التنفيذي في مايو

الضالعين في عمليات التنمية وإلى زيادة في المهنية ن الفئة أكبر من المركزية موظفي الصندوق م

 .تفويض السلطة لتمكين عملية صنع قرارات أسرع وإدارة للقروض والمنح أكثر كفاءة

 

وتبّين األدلة أن . لقد أمكن إدارة هذه المخاطرة بأسلوب استباقي تمخض عن نتائج طيبة: مالحظات اإلدارة

يؤتي ثماره من حيث أداء البرامج وأثر التنمية، وأن تكاليف اإلنشاء الحضور على المستوى القطري 

وبينما تتفاوت وتيرة . والتشغيل متواضعة نسبياً، ومن ثم فهي تسهم في تعزيز نسبة القيمة إلى االستثمار

 إنشاء المكاتب تبعاً لظروف البلد، فإن من شأن االتفاقات اإلطارية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، إلى جانب نماذج االتفاقات مع البلد المضيف التي وضعت في 

 .، أن تسرع من وتيرة هذه العملية بالنسبة إلى المكاتب الجديدة في المستقبل2010عام 

 5أثر  5

 5 احتمال 

 25موع مج

نظراً لخبرة الصندوق المحدودة نسبياً 

 المباشر، وسوء اإلشراففي مجال 

تعاريف عمليات األعمال، مما يؤدي 

إلى عدم الوضوح في تقسيم العمل 

وإلى ازدواج العمليات للقيام به، ثمة 

 على الوفاء اإلشراف من عدم خطر

بالمتطلبات االستئمانية وإدارة 

اءة القروض على نحو يتسم بالكف

والفعالية وحسن التوقيت، وبالتالي 

 2010تشرين الثاني /يجري اآلن التنفيذ التشغيلي لنموذج جديد إلدارة القروض أخذ به في نوفمبر -1

المالية والخدمات المالي يرسم بوضوح مسؤوليات موظفي كل من دائرة إدارة البرامج وشعبة المراقب 

وينطوي النموذج الجديد على نهج يقوم على أساس المخاطر من شأنه أن . الضالعتين في هذه العملية

 .يؤدي إلى عملية رشيدة ويسهل في الوقت ذاته عمليات رقابة أكثر تركيزاً

 

م وسيت. من خالل مكتب الصندوق القطري في كينياللمعالجة الالمركزية للصرف استهلت عملية رائدة  -2

 سيكون أساساً للنظر في احتمال محاكاة هذا 2011تقييم نتائج هذه التجربة تقييماً كامالً في أوائل عام 

 .األسلوب في بلدان أخرى، وربما في مناطق أخرى

برامج المساعد؛ 

يدعمها كبير 

الموظفين الماليين، 

ورئيس دائرة 

 الخدمات
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10

المرتبة في 
11/2009 

النتيجة في 
11/20091 

ضابط المخاطرة  3/2011ق في تحديث الوضع ومالحظات إدارة الصندو 

 3/2011في 

تأخير تنفيذ المشاريع وبلوغ األهداف 

 .اإلنمائية
، بما 2009تُبذل جهود كبيرة لبناء قدرات موظفي الصندوق في اإلدارة االستئمانية والتوريد منذ عام  -3

 . المباشر وإدارة القروضاإلشرافمي معتمد لجميع الموظفين الضالعين في في ذلك تدريب إلزا

 

 مبادئ توجيهية منقحة لعمليات التوريد المرتبطة 2010أيلول /قُدمت إلى المجلس التنفيذي في سبتمبر -4

 . إجراءات جديدة بشأن المنح2011أيار /بالمشاريع، وسوف تُعرض على المجلس التنفيذي في مايو

 

، بما 2010-2009 المباشر في الفترة اإلشراف تنفيذ عدد من نظم تكنولوجيا المعلومات لدعم جرى -5

السحب، ونظام إعداد تقارير أوضاع المشاريع مباشرة على الخط، ونظام رصد أثر طلبات فيها نظام تتبع 

وعالوة على ذلك، النتائج مباشرة على الخط، ونظام لوحة التحكم بالعمليات، وملف مسار حياة المشاريع؛ 

وتم تعديل نظام القروض . 2011سوف يصدر نظام لتتبع تقارير المراجعة في الربع الثاني من عام 

والمنح ونظام إدارة حافظة المشاريع لتمكين النفاذ إليها عن بعد من المكاتب القطرية، وقد دخل النظامان 

، وثمة 2010وب التوقيع اإللكتروني في عام وتمت تجربة تنفيذ أسل. حيز التشغيل في بنما وكينيا والهند

 . 2011خطط ترمي إلى نشر هذا األسلوب كامالً في عام 

 

، بما في ذلك 2010اتخذت عدة تدابير موجهة نحو التخفيف من هذه المخاطرة في عام : مالحظات اإلدارة

 في اإلشرافة وسلسلة من االستعراضات تناولت وظيفة إدارة القروض التي ينهض بها مكتب المراجع

، سيوفر بالترادف مع توصيات 2011وسوف يجري تقييم لفعالية هذه التدابير في عام . الصندوق

 . األساس لمزيد من التحسيناتAccentureاالستعراض المالي الذي قامت به شركة  
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المرتبة في 
11/2009 

النتيجة في 
11/20091 

ضابط المخاطرة  3/2011ق في تحديث الوضع ومالحظات إدارة الصندو 

 3/2011في 

 4أثر  6

 4 احتمال 

 16مجموع  

نظراً لكثرة التعقيدات في إدارة 

وبما أن عدد (البرامج الكبيرة 

البرامج الكبيرة قد يتزايد نتيجة 

 خطر، ثمة )برنامج العمل الموسع

من عدم كفاية قدرات الحكومات 

والصندوق والشركاء على توفير 

الدعم الفعال إلدارتها، مما يعيق 

 .التحقيق الكامل لألهداف اإلنمائية

يكرس قدر متزايد من االهتمام لتقييم وتنمية قدرات الحكومات والشركاء المحليين على إدارة  -1

على أساس كل مشروع على حدة في دورة تصميم المشاريع أثناء : ويتم ذلك بأساليب شتى. المشاريع

مراحل النهوض بالجودة والتحقق منها، وعلى مستوى أوسع كجزء من عملية االستعراض السنوي 

ويتزايد استخدام برامج المنح كوسيلة لتعزيز القدرات المؤسسية . برنامج الفرص االستراتيجية القطريةل

وعالوة على ذلك، يشمل االستعراض السنوي . من أجل تصميم وإدارة برامج الزراعة والتنمية الريفية

حدداً على أداء الصندوق اآلن تركيزاً م) الذي يشمل كل المشاريع والبرامج القطرية(للحافظة المؤسسية 

 .في تنمية قدرات الحكومات والشركاء المحليين

 

 .توفر ضمانا معقوال على إدارتها بصورة مالئمةاإلجراءات المتخذة لتخفيف هذه المخاطرة : مالحظات اإلدارة

نائب الرئيس 

 لشؤون المساعد

البرامج يدعمه كبير 

الموظفين الماليين 

ورئيس دائرة 

 الخدمات

 4أثر  7

 4احتمال  

 16مجموع  

القدرة نظراً لتوسع برنامج العمل، وإطار 

، والشروط العامة على تحمل الديون

الجداول التي تؤدي إلى تسارع (الجديدة 

، والتعاظم المتوقع في )الزمنية للصرف

ألمن الغذائي التطرق لدور الصندوق في 

احتمال عدم  منخطر وتغير المناخ، ثمة 

 الموارد الداخلة التوافق بين تدفقات

والخارجة ومتطلبات السيولة، مما يؤدي 

إلى زيادة التقلبات المالية وفرط االعتماد 

 .على تجديد الموارد

إن تعزيز القدرة المالية واالستدامة أمر أساسي إذا كان للصندوق أن يؤدي دوراً فعاالً في االستجابة  -1

 ولهذه .الحيازات الصغيرة وتحقيق األمن الغذائياب أصحاالستثمار في تنمية على إلى الطلب المتعاظم 

الغاية، يسعى الصندوق إلى مواءمة نهجه مع النُهج التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية بغية تقييم قدرة 

ويفضي ذلك، في جملة . االلتزام في المستقبل التي تستند إلى استدامة التدفق النقدي على المدى الطويل

اجعة متأنية لدور الموارد الداخلية في دعم المزيد من االلتزامات والحفاظ في الوقت ذاته أمور، إلى مر

 . على صحة الصندوق المالية

 

تركز استراتيجية التوسع التي وضعت من أجل التجديد التاسع لموارد الصندوق تركيزاً قوياً على  -2

دول األعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط، توسيع قاعدة المانحين لتعظيم مشاركة البلدان الناشئة وال

ومن شأن إنشاء مكتب العالقات مع . فضالً عن تعبئة عضوية ومشاركة دول أعضاء جديدة في العملية

نائبة الرئيس؛ 

يدعمها كبير 

 الموظفين الماليين
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المرتبة في 
11/2009 

النتيجة في 
11/20091 

ضابط المخاطرة  3/2011ق في تحديث الوضع ومالحظات إدارة الصندو 

 3/2011في 

التي (دول الخليج العربية والتخطيط ألنشطة التوسع ورصدها من جانب لجنة تنسيق تجديد الموارد 

 .هذه االستراتيجيةأن يدعما تنفيذ )  الصندوقيرأسها رئيس

 

ثمة مجال آخر لتركيز االهتمام وهو توسيع نطاق قدرة الصندوق على تعبئة الموارد الخارجية، بما   -3

اإلسباني لمرفق حساب األمانة في ذلك مجاالت ربما تستوجب عمليات مالية أكثر تعقيداً، من قبيل 

 .2010كانون األول /نفيذي في ديسمبرالتمويل المشترك لألمن الغذائي الذي وافق عليه المجلس الت

 

 من جانب شركة 2010في ضوء ما تقدم، تم استعراض هيكل اإلدارة المالية في الصندوق في عام  -4

Accenture . ونتيجة للتوصيات التي انبثقت عن هذه الدراسة، أنشأت اإلدارة دائرة مالية منفصلة يديرها

 .ن خارج الصندوقكبير الموظفين الماليين الذي تم تعيينه م

 

لجنة مراجعة يجري حالياً إعداد سياسة استثمار منقحة، تأخذ في االعتبار المالحظات التي تقدمت بها  -5

 ومن المزمع تقديمها من جديد إلى اللجنة المذكورة في 2010تشرين الثاني / في نوفمبرالحسابات

 . 2011نيسان /أبريل

 

 نتيجة أحوال 2009ه المخاطرة منذ أن جرى تقييمها رسمياً في عام لقد ازدادت أهمية هذ: مالحظات اإلدارة

، من قبيل المستوى المستهدف من المقبلةالتجديد التاسع مشاورات عدم اليقين التي من المتوقع أن تصحب 

مساهمات المانحين وبرنامج العمل الناجم عن ذلك من أجل التجديد التاسع، والسلطة التي تخول للصندوق 

ولئن كان من المرتقب أن تساعد التدابير المشار . اف أدوات وفرص جديدة لتعبئة الموارد الخارجيةالستكش
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13

المرتبة في 
11/2009 

النتيجة في 
11/20091 

ضابط المخاطرة  3/2011ق في تحديث الوضع ومالحظات إدارة الصندو 

 3/2011في 

إليها أعاله في التخفيف من شدة المخاطرة، فإنها ما زالت جارية ومن ثم لن يكون من الممكن الحكم على 

إلدارة التجديد التاسع للموارد، وإذ أنشأ الصندوق هيكالً داخلياً قوياً . فعاليتها قبل مرور فترة من الزمن

، فإن اإلدارة ملتزمة بضمان  للمواردالتجديد التاسعب ات الخاصةمشاورهيئة ال ليونظراً لتعيين رئيس خارج

 .نجاح هذا التجديد، رغم صعوبة الوضع المالي الذي يواجهه بعض المانحين الرئيسيين

 4 أثر 8

 4احتمال 

 16مجموع 

إذا لم يحدد بوضوح التوجيه بشأن 

إدارة المعرفة والحوافز والمساءلة 

 من عدم تعميم خطرالمالئمة، ثمة 

إدارة المعرفة على نحو فعال في 

عمليات الصندوق، مما يعيق الجهود 

الرامية إلى جعل الصندوق مؤسسة 

 . أكثر فعالية في تبادل المعارف

قدرة فعالة ألداء دور أكبر في الحوار العالمي بشأن مسائل األمن الغذائي وتنمية زراعة توخياً لتعبئة  -1

كانون /الحيازات الصغيرة، تم تعيين كبير استراتيجيي التنمية في مستوى اإلدارة العليا في ينايرأصحاب 

 الجديد في مطلع عام ، وعهد إليه بتشكيل وقيادة ما أصبح مكتب االستراتيجية وإدارة المعرفة2010الثاني 

2011. 

 

، وهو يصف األهداف 2010هنالك إطار متجدد إلدارة المعرفة وتنفيذ االبتكار يستخدم منذ عام  -2

الرئيسية والمخرجات واألطر الزمنية والمساءالت المقابلة في هذا المجال، وهي تتراوح من مخرجات 

ى تدريب الموظفين واعتماد آليات الحوافز  إل2011مثل إعداد وإصدار تقرير عن الفقر الريفي لعام 

وهذا يستقطب بدوره المزيد من المشاركة في الدعوة إلى سياسة فعالة . ضمن نظام إدارة أداء الموظفين

 .على المستوى الدولي

 

جرى تعزيز واجهة المعارف مع العمليات على المستوى القطري من خالل استحداث دور المسؤول  -3

من أجل اإلنترنت تفاعلية على شبكة منتديات عبر شَُعب العمليات اإلقليمية، كما أنشئت عن إدارة المعرفة 

 .تبادل المعارف بين المشاريع والبلدان

 

كبير استراتيجيي 

 التنمية 
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المرتبة في 
11/2009 

النتيجة في 
11/20091 

ضابط المخاطرة  3/2011ق في تحديث الوضع ومالحظات إدارة الصندو 

 3/2011في 

 .توفر ضمانا معقوال على إدارتها بصورة مالئمةاإلجراءات المتخذة لتخفيف هذه المخاطرة : مالحظات اإلدارة

 4أثر  9

 4ال احتم

 16مجموع 

أو عدم /نظراً لتقلب ظروف األمن و

التمكن من االمتثال على نحو كامل 

ومتسق لإلجراءات المقررة لتوفير 

األمن في الميدان، فإن حياة موظفي 

الصندوق الذين يسافرون إلى دول 

أعضاء أو يعملون فيها قد تتعرض 

لخطر جسيم، وباإلضافة إلى ما قد 

لنسبة يترتب من عواقب خطيرة با

للموظفين، فإن هذه الظروف تحد من 

 اإلشرافقدرة الصندوق على 

 على المشاريع وعلى مباشرال

المشاركة الفعالة مع أصحاب 

 .المصلحة على المستوى القطري

بناء على توصيات إدارة السالمة واألمن في األمم المتحدة بشأن تقييم المخاطر األمنية للصندوق، 

وسوف تنفذ االستراتيجية على . 2010تشرين الثاني /ية أمن جديدة في نوفمبراعتمدت اإلدارة استراتيج

، على أن تُستقى جزئياً الموارد المطلوبة من الميزانية الرأسمالية ومن 2012-2011امتداد الفترة 

ولهذه الغاية، يجري تعزيز وحدة األمن في الصندوق لكي تتمكن من تقديم خدمات . الميزانية اإلدارية

 :ة فيما يتعلق بما يليمحسن

وحدات /رصد االمتثال لمعايير وقواعد األمن في األمم المتحدة وإسداء المشورة إلى موظفي •

 الصندوق بشأن تنفيذها؛
تحليل تقارير الحوادث وتقارير االمتثال التي تصدرها إدارة السالمة واألمن للمكاتب القطرية لألمم  •

 المتحدة في أرجاء العالم؛
 ؛للموظفين على شؤون األمنتدريب اإللزامي االضطالع بال •
 .رصد عمليات الموافقة األمنية وإسداء المشورة بشأن إجراءات سالمة الطيران •
 

 الخدمات، تعمل وحدة األمن تحت إشراف رئيس دائرة 2011كانون الثاني /منذ يناير: مالحظات اإلدارة

 2011اً في خطة عمل وحدة األمن لعامي ويمثل تنفيذ استراتيجية األمن عنصراً رئيسي. في المنظمة

وسوف تنفذ التدابير المتفق عليها كامالُ حالما تُمأل وظيفة مسؤول األمن الميداني وحالما تُنشأ . 2012و

 .خدمات الحراسة المطلوبة إلدارة النظم الجديدة

رئيس دائرة 

 الخدمات
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المرتبة في 
11/2009 

النتيجة في 
11/20091 

ضابط المخاطرة  3/2011ق في تحديث الوضع ومالحظات إدارة الصندو 

 3/2011في 

 4أثر  10

 4احتمال 

 16مجموع 

أو ضعف /نظراً لضعف اإلدارة و

ابير مكافحة الفساد التي تتخذها تد

 من عدم خطرالحكومات، ثمة 

االمتثال لألحكام االستئمانية للقروض 

والمنح، مما يعيق تحقيق األهداف 

 .اإلنمائية تحقيقاً كامالً

 الجديدة اهتماماً كبيراً لمسائل التدليس وعاتلمشرالدخول بالنسبة لتولي استعراضات الجودة عند  -1

 .ومكافحة الفساد تقوم على مبادئ في هذا الشأنللتسيير ط جميع هذه المشاريع وجود أطر والفساد، وتشتر

 

أصبح تقييم وتعزيز قدرات الوكاالت المنفذة في مجال اإلدارة المالية وإدارة التوريد جزءاً أصيالً من  -2

 . المباشر على المشاريعاإلشرافإجراءات الصندوق من أجل 

 

مراجعة المشاريع أكثر منهجية وتعمقاً، إلى جانب المبادرة إلى متابعة تقارير أصبح تمحيص تقارير  -3

 .المراجعة المتأخرة أو المتحفظة

 

 لبناء قدرات موظفي الصندوق في اإلدارة االستئمانية وإدارة التوريد، 2009تبذل جهود هامة منذ عام  -4

 .  المباشر وإدارة القروضاإلشرافي بما في ذلك تدريب إلزامي معتمد لجميع الموظفين الضالعين ف

 

 إطاراً 2010تشرين الثاني /يوفر نموذج إدارة القروض الجديد الذي صدر في نوفمبر: مالحظات اإلدارة

واإلطار بذاته مدعم بإنشاء لجنة جزاءات مسؤولة عن استعراض . سليماً لتنفيذ التدابير المشار إليها أعاله

ر النظامية في عمليات الصندوق وبزيادة مشاركة الصندوق مع عمليات التحقيق في الممارسات غي

سلطات تنفيذ المشاريع، سواء من خالل توسيع حضوره القطري أم من خالل تحمل المسؤولية عن 

ويدعم هذا النهج أيضاً جهود الصندوق في االستجابة لمبادئ إعالن باريس بشأن .  المباشراإلشراف

وبما أن . را اللذين يناديان بتعزيز وزيادة استخدام النظم القطرية القائمةفعالية المعونة وبرنامج عمل أك

هذه المخاطرة تنطوي على عوامل خارجية ال يستطيع الصندوق أن يتحكم بها، تُعتبر التدابير المشار إليها 

نائب الرئيس 

 لشؤون المساعد

 ؛ تدعمهالبرامج

نائبة رئيس 

وكبير الصندوق 

 الماليين الموظفين 
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المرتبة في 
11/2009 

النتيجة في 
11/20091 

ضابط المخاطرة  3/2011ق في تحديث الوضع ومالحظات إدارة الصندو 

 3/2011في 

 .أعاله كافية

 4أثر  11

 3احتمال 

 12مجموع 

 من أن تتسبب أحداث أو خطرثمة 

أزمات كبرى غير منتظرة في 

تعطيل عمليات الصندوق إلى حد 

 .خطير

 في الصندوق، وجرى 2006، تم استعراض إطار استمرارية األعمال لعام 2010-2009في الفترة  -1

وقد . تمت الموافقة على إطار منقح لهذه االستمراريةعلى مستوى رفيع تحليل أثر استمرارية األعمال، و

استند هذا العمل إلى التوصيات التي قدمت في استعراض المراجعة الداخلية الستمرارية األعمال من 

 . 2010 في عام اإلشرافجانب مكتب المراجعة و

 

ر التدريب للقائمين يجري إعداد خطط وظيفية الستمرارية األعمال عبر الشُعب والدوائر، وسوف يتوف -2

 .2011على عمليات األعمال الحرجة ومراكز تنسيق استمرارية األعمال في الربع الثاني من عام 

 

اكتمل تنفيذ مرفق جديد للنهوض من أي كارثة قد تقع في مجال تكنولوجيا المعلومات وأصبح هذا  -3

التي يستضيفها مركز بيانات الصندوق ويجري تلقائياً تكرار جميع تطبيقات األعمال .  المرفق قيد العمل

وهذا يمكّن الصندوق من . في مخّدمات حاسوبية في مرفق الصندوق لدى منظمة األغذية والزراعة

 .التحول إلى المرفق واستئناف العمل بأدنى قدر ممكن من التعطل في حال وقوع كارثة

 

 . ضمانا معقوال على إدارتها بصورة مالئمةتوفراإلجراءات المتخذة لتخفيف هذه المخاطرة : مالحظات اإلدارة

رئيس دائرة 

 الخدمات

 


