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  التقریر السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسیة في الصندوق

  مقدمة-أوال 

التي استعرضتها لجنة EB 2008/94/R.4الوثیقة وفقا لسیاسة إدارة المخاطر المؤسسیة في الصندوق (- 1

تزوید فيالغرض من هذا التقریر یتمثل ،)2008مراجعة الحسابات والمجلس التنفیذي في سبتمبر/أیلول 

الصندوق أجراهاالهیئات الرئاسیة في الصندوق باستعراض سنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسیة التي 

12وتحدیث للمخاطر المؤسسیة التي یواجهها. وهو التقریر الرابع من نوعه، ویغطي التقدم المحرز لمدة 

.2011شهرا منذ آخر تقریر تم إصداره في أوائل عام 

الخلفیة-ثانیا 

إدارة المخاطر المؤسسیة إلى ضمان إدارة المخاطر التي قد تعیق قدرة الصندوق على القیام تنفیذ هدفی- 2

كذلك إلى أقصى حد ممكن عملیا. مبكرفي وقت من آثارها بمهمته وتحقیق أهدافه بصورة أفضل والتخفیف 

المتبعة.فضل الممارسات أمتسقة معة في الصندوق ییجعل العملیات القانونیة واإلدار فإنه

دارة المخاطر إلخالل مشاورات التجدید السابع لموارد الصندوق، التزمت إدارة الصندوق بتنفیذ خطة - 3

المؤسسیة تدریجیا وبصورة مهیكلة ضمن عملیات اتخاذ القرار في الصندوق بدون خلق وحدات تنظیمیة أو 

دول أعمال إدارة المخاطر . وتم التأكید مجددا على الحاجة إلى تعمیق ججدیدةوظائف منفصلةخلق

المؤسسیة في وقت الحق خالل مشاورات التجدید الثامن لموارد الصندوق.

يمثل التخطیط االستراتیجی- العدید من العناصر الرئیسیة إلدارة المخاطر والضوابط الداخلیةإحداثتم - 4

ى األسواق والعمالت والمخاطر المخاطر والمستند إلى النتائج وٕادارة االستثمارات (بالتركیز علبالمستنیر

أنشئت لجنة إلدارة المخاطر 2008. وفي عام 2009-2007) خالل فترة التجدید السابع للموارد االئتمانیة

المؤسسیة برئاسة نائب رئیس الصندوق لتحفیز تعمیم إدارة المخاطر المؤسسیة في الصندوق وٕادخال نهج 

استعراض منتظم لعملیات ونتائج إدارة المخاطر القیام بو ،ةیأكثر انتظاما ورسمیة إلدارة المخاطر المؤسس

سیاسة الصندوق الخاصة بإدارة المخاطر المؤسسیة واستعرضتها لجنة مراجعة وصیغتالمؤسسیة. 

تم إطالق إطار إلدارة المخاطر 2009. وفي عام 2008الحسابات والمجلس التنفیذي في سبتمبر/أیلول 

للجنة التابعةومعاییر الضوابط التي وضعتها لجنة المنظمات الراعیةالمؤسسیة یستند إلى المخاطر

Treadway.

  أنشطة إدارة المخاطر المؤسسیة تحدیث –ا لثثا

إلى وباالستنادأكدت نسخة العام الماضي من هذا التقریر تقدیر اإلدارة العالي للمخاطر في المجال المالي. - 5

، كان التركیز 2010في الصندوق في عام للبنیة المالیةتوصیات االستعراض الخارجي على حد كبیر 

لنطاقاإلجمالیةتحسین الجودة علىالرئیسي ألنشطة إدارة المخاطر المؤسسیة على مدى السنة الماضیة 

كذلك، فإن تقریر هذا العام یكرس على وجه الخصوص االهتمام الحالاإلدارة المالیة في الصندوق. ولكون 
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ه أیضا یغطي مبادرات أخرى عدیدة ذات صلة بإدارة المخاطر المؤسسیة مثل تطویر بهذه الجهود، ولكن

للمخاطر المؤسسیة في الصندوق.منظومة جدیدة

  إعادة تقدیر منظومة المخاطر المؤسسیة في الصندوق

تشكل منظومة المخاطر المؤسسیة األداة الرئیسیة إلدارة المخاطر المؤسسیة في الصندوق. وهي تهدف إلى - 6

ضمان إدارة المخاطر الرئیسیة التي تواجه تحقیق أهداف الصندوق رفیعة المستوى ومتوسطة األجل بكفاءة 

لألخذ بعین 2012المخاطر المؤسسیة في ینایر/كانون الثاني دأ بأول تقدیر كامل لمنظومة وفعالیة. وقد بُ 

الجدیدة المتفق علیها في األولویاتو االعتبار التغیرات الطارئة على البیئة التشغیلیة للصندوق واألهداف 

ویتم حالیا توثیق ،1تحدید وتقدیر المخاطر المؤسسیةتممشاورات التجدید التاسع للموارد. وحتى تاریخه 

الموجودة، وكما یجري حالیا تحلیل كل إجراء محتمل خطر منها والضوابط األساسیة لكلاألسباب الجذریة 

ملحق بهذه الوثیقة استعراض للعمل الجاري بتاریخ استكمال هذا محسن لتخفیف األثر (یرد في و جدید 

لعرضه على لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفیذي).2012التقریر بنهایة شهر فبرایر/شباط 

درجات اإلجمالیة) وتبلغ الدرجة (أي في منتصف سلم ال18تبلغ الدرجة اإلجمالیة ألعلى المخاطر المصنفة - 7

، مما یوحي بأن هنالك درجة كافیة من فعالیة الضوابط 14من نصف المخاطر أقل من اإلجمالیة ألكثر 

ال یعني بالضرورة أن بإمكان الصندوق أن یشعر بالرضا ،على العدید من المخاطر المحددة. إال أن ذلك

المخاطر المؤسسیة إلى تحدیات في تحقیق ة العكس من ذلك إذ تشیر منظومعلىعن النفس، ال بل

التعبیر عنه بشكل أوضح ویمكنعظم أذات أثر فترة التجدید التاسع للموارد (وهي لداف الموضوعة األه

والسیاق المحفوف بالتحدیات التي البد للسعي لتحقیق هذه ، بزیادة القیمة مقابل األموال المنفقة)امترافق

ما تشیر العامة). وبالفعل فإناألهداف ضمنه (التباطؤ االقتصادي العالمي والمعوقات الثقیلة على األموال

آلیاتها وتخصیص هو أن الحالة الراهنة فیما یخص نموذج أعمال الصندوق واستراتیجیة تعبئة الموارد و هإلی

واستخدام الموارد البشریة والمالیة وانخراط الموظفین لن تؤدي إلى تحقیق أهداف التجدید التاسع للموارد على 

متوسط لهذه المخاطر المتوسطة نسبیا والتي توحي بالتالي بتعرضدرجات الن إفخیر وجه. من جهة أخرى 

تعكس الثقة بأنه قد تم التصدي لها بالفعل أو سیتم التصدي لها بصورة مالئمة في سیاق جدول أعمال 

ها. لموارد المتفق علیلالتاسع التجدیدالتغییر واإلصالح الجاري وتنفیذ التعهدات الواردة في مصفوفة التزامات 

منظومة المخاطر المؤسسیة بعملیة وسیتم تحدید الجهود المبذولة بهذا االتجاه من خالل ربط عملیة

نفس المخاطر بعد سنة الستعراض التقدم تقدیرالتخطیط متوسط األمد في الصندوق ومن خالل إعادة 

ثارها.آالمحرز في التخفیف من 

امؤشر مما یعد ي مجال اإلدارة المالیة فهو منخفض (أما الخطر المتبقي لثالثة من أصل أربعة مخاطر ف- 8

س األثر اإلیجابي لإلصالحات التي تم اتخاذها على مدى السنة یعكو )في مؤسسة مالیة دولیةاجید

المرتبة األعلى بین المخاطر في مجال یحتالنأن التدلیس والفساد ةالماضیة أو نحوها. ومما ال یثیر الدهش

                                                     

تم تقدیر المخاطر مع األخذ بعین االعتبار الضوابط الموجودة بھدف قیاس مستوى الخطر المتبقي. كذلك فقد تم تقدیر كل من األثر 1

ھو األعلى). وبدورھا فقد تم مضاعفة األثر واالحتمالیة لكل خطر 6ھو األدنى؛ و1(6إلى 1ستخدام نطاق متدرج من واالحتمالیة با

  لتقریر األھمیة/األولویة النسبیة لكل خطر من المخاطر.36إلى 1للحصول على درجات إجمالیة تتراوح  من 
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أن هذا الخطر خطر متأصل في مجال التمویل اإلنمائي. ومع ذلك، فإنه خطر یحاول اإلدارة المالیة. حیث 

    بالتحقیقات.ةمن أثره بما في ذلك من خالل وحدته الخاصالتخفیفالصندوق جاهدا وبصورة استباقیة

  لعملیات المالیةجدیدة لإنشاء دائرة 

یترأسها كبیر الموظفین المالیین الذي تولى ، تم إنشاء دائرة جدیدة للعملیات المالیة2010في نهایة عام - 9

یر المؤسسي عامال رئیسیا في تنفیذ مبادرات متعددة یرد ی. وكان هذا التغ2011منصبه في أبریل/نیسان 

تفصیلها أدناه، لتحسین فعالیة وكفاءة الخدمات المالیة واإلدارة المالیة في الصندوق.

لخدمات المالیة تحت قیادة مراقب مالي جدید تولى منصبه في كذلك فقد تمت إعادة تنظیم شعبة المراقب وا- 10

إلدارة القروض والمنح في الصندوق دخال طریقة معدلة إللالستعداد، وذلك إلى حد كبیر 2011مایو/أیار 

هي اضطالع شعبة المراقب المعدلةوٕاطار للتعاون بین الدوائر فیه. ومن أهم التغییرات بموجب هذه الطریقة 

المالیة بالمسؤولیة كاملة وكونها عرضة للمساءلة فیما یتعلق باإلدارة المالیة للمشروعات والبرامج والخدمات 

معالجة طلبات السحب التي كانت تجرى في السابق جزئیا في دائرة التي یمولها الصندوق، بما في ذلك 

ترسخ إجراءات اإلدارة المالیة إدارة البرامج. وبهذا العمل فإن الطریقة المعدلة تهدف إلى تعزیز الكفاءات و 

المستندة إلى المخاطر، وضماناتها. وسوف تضمن الطریقة الجدیدة وضوح وانفصال خطوط اإلبالغ بما 

یتماشى مع المسؤولیات المتأصلة لكل دائرة/شعبة. وبحكم إدراك الحاجة إلى نظام ضوابط داخلیة متین، 

جات المشروعات والبرامج التي یمولها الصندوق، بما في الحتیااالستجابةالنموذج الجدید أیضا إلى یسعى 

بعض المبادرات األخرى، بالمبادرةتذلك متطلبات بناء القدرات في مجاالت اإلدارة المالیة والتورید. وقد تم

أو أنها جاریة حالیا لتبسیط العملیات في كل من وحدات المحاسبة والدفع وأیضا للقروض والمنح. وهذا 

العمل في هذا یستمر أدوات وموارد جدیدة ألصحاب المصلحة الداخلیین والخارجیین. و یتضمن تطویر

.2012عام المجال

نة، باإلضافة إلى رئیس جدید للفریق إلدارة انة بتعیین مساعد جدید ألمین الخز اوتم تعزیز شعبة خدمات الخز - 11

الشدیدة ر للصندوق والبیئة المالیة األصول والخصوم. عالوة على ذلك، واستجابة للنموذج التشغیلي المتطو 

عملها بدءا من باشرتالتي یعمل فیها، تم إنشاء وحدة للتخطیط المالي وتحلیل المخاطر التقلب

لتعزیز التخطیط المالي وتنفیذ المیزانیة وٕایجاد قدرة مكرسة عن بعد لتحلیل 2012ینایر/كانون الثاني 

نة. وسوف یناط بهذه الوحدة الوظائف الخاصة التالیة: االخز عن مهمةتتمتع باستقاللیةالمخاطر المالیة 

التخطیط والتحلیل المالي، وٕادارة األصول والخصوم، وتخطیط المیزانیة، وٕانشاء ورصد إجراءات وعملیات 

اإلدارة المالیة.

  المبادئ التوجیهیة المعدلة واإلجراءات التشغیلیة لمراجعة حسابات المشروعات

2011التوجیهیة المعدلة واإلجراءات التشغیلیة لمراجعة حسابات المشروعات في عام تم تطویر المبادئ - 12

)، مع األخذ المباشرفي الصندوق (وبخاصة فیما یتعلق باإلشرافالعمللنموذج للوصول إلى دعم أفضل 

بعین الحسبان إعادة هیكلة المسؤولیات عن اإلدارة المالیة ضمن الصندوق، وٕادماج أفضل الممارسات

دیسمبر/كانون األول الحالیة في مراجعة الحسابات. وبعد الموافقة على المبادئ التوجیهیة المعدلة في دورة 
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رئیس الصندوق على اإلجراءات التشغیلیة في نهایة دیسمبر/كانون األول وافقللمجلس التنفیذي، 2011

، على أن تدخل حیز التنفیذ مباشرة.2011

لة في المبادئ التوجیهیة المعدلة واإلجراءات التشغیلیة: تبسیط التعاریف ومن الخصائص البارزة المتأص- 13

؛ اتوضوح أدوار الصندوق الداخلیة إلدارة دورة مراجعة حسابات المشروعو ووضوح اللغة المستخدمة؛ 

التشجیع على استخدام وتعزیز النظم القطریة المالیة والخاصة بمراجعة الحسابات، بما في ذلك المكاتب و 

طنیة لمراجعة الحسابات أو مؤسسات مراجعة الحسابات العلیا؛ وخلق االنسجام بین نهج الصندوق وتلك الو 

المقبولةالمتبعة في المؤسسات المالیة الدولیة األخرى؛ واالمتثال لمعاییر المحاسبة ومراجعة الحسابات 

تقاریر المراجعة لدعم إدارة دولیا. وستدخل اإلجراءات أیضا حزمة جدیدة من البرمجیات، وهي نظام تتبع 

ة الخارجیین أیضا خالل عام حالمشروعات. وسوف یتم إیصالها إلى أصحاب المصلحساباتمراجعة

2012.

  في وضع النماذج المالیةالنقدیة المستدامةنهج التدفقات 

النماذج إطار المشاورات الخاصة بالتجدید التاسع لموارد الصندوق تم استعراض نهج الصندوق لوضع في - 14

إلى االنتقال، مما أدى إلى االتفاق على اتااللتزامعقد المالیة الذي یحدد اإلسقاطات للقدرة المستقبلیة على 

ما یسمى بنهج التدفقات النقدیة المستدامة بما یتماشى مع النهج المستخدم في المؤسسات المالیة الدولیة 

والتدفقات النقدیة العائدة، الخارجةالتدفقات النقدیةالتقدیر المباشر والواضح لكل من األخرى. ومن خالل 

المستدامة یعطي صورة أوضح عن توفر الموارد في المستقبل وعن النقدیةفإن نظام وضع نماذج التدفقات 

المختلفة للمتغیرات في القرارات الرئیسیة (مثل حجم التجدیدات باالفتراضاتالمخاطر المحتملة المتعلقة 

قبلیة، وحجم البرامج الحالیة والمستقبلیة لقروض ومنح الصندوق، ومعدل الصرف). ولكونه الحالیة والمست

كذلك، فإن النهج المعدل سوف یعظم من موارد الصندوق المتاحة لعقد االلتزامات التي تتفق مع سیاسة 

والظروف السیولة في الصندوق، ویوفر مؤشرات واضحة مبكرة لإلجراءات التصحیحیة مع تغیر االفتراضات

، وهو یشكل 2013الوقت. وسوف یتم وضع النموذج المالي المعزز بحلول ینایر/كانون الثاني مرورمع 

.2012خالل عام دقیقةأولویة 

  إطار الضوابط الداخلیة الستثمارات الصندوق

ة استعرض الصندوق ووسع إطاره للضوابط الداخلیة لالستثمارات استجابة لقضایا أثارتها لجنة مراجع- 15

االستثمار في الصندوق والمبادئ التوجیهیة الحسابات والمجلس التنفیذي أثناء مناقشتهما لبیان سیاسة 

وتم عرض نتیجة االستعراض في ورقة تفصل آلیات الضوابط الداخلیة المعززة وتقترح إطارا لالستثمار فیه. 

صة باستثمارات الصندوق مما وافقت واتخاذ القرارات الخاشراف إللوتتصور هیكلیة تسییر ،إلدارة المخاطر

.2011علیه لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األول 

وتدویر المراجع المالي إلبالغ لالضوابط الداخلیة حالةن عالمراجع الخارجي وشهادةاإلدارة تصدیق

  الخارجي

المالي للسنتین إلبالغ لالضوابط الداخلیة عن حالةالمراجع الخارجي وشهادةاإلدارة تصدیقتم إدخال - 16

. وتشیر التوصیات الواردة في 2011على التوالي وفقا للخطة الموضوعة عام 2012و2011المالیتین 
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المراجع وشهادةاإلدارة تصدیقلجاهزیة الصندوق للحصول على 2010التقدیر الخارجي الذي جرى عام 

اختبر مكتب المراجعة بالغ المالي بصورة ناجحة، وبالتالي فقد إللالضوابط الداخلیة عن حالةالخارجي 

، سوف یعرض الصندوق وألول مرة، قوائمه 2012واإلشراف الضوابط الرئیسیة. ونتیجة لذلك، وفي عام 

.موقعاً اإلدارةتصدیقعلى هیئاته الرئاسیة مع 2011المالیة المراجعة لعام 

. وأما بالنسبة 2012ل المراجع الخارجي مع القوائم المالیة لعام من قبةمستقلشهادةتقریر سیتم نشر أول - 17

الشركة الجدیدة للمراجعین الخارجیین التي تقوم بالمراجعة الخارجیة للسنوات المالیة للصندوق انخراطلشروط 

إلبالغ المالي وٕاصدار تقاریر لالداخلیة، فقد تم توسیعها لتضم استعراض الضوابط 2016- 2012فترة لل

.ادةشه

تم إجراء عملیة تورید كاملة من قبل إدارة ،الممارسات والمبادئ التوجیهیة للصندوقأفضلوتماشیا مع - 18

تناط. وسوف منذ إنشائهمراجعة الحسابات لتحدید ثاني مراجع خارجي للصندوق الصندوق نیابة عن لجنة 

شهادة عنمراجعة، بما في ذلك الشركة الجدیدة مهمة یوافق علیها المجلس التنفیذي للقیام بخدمات الب

.2016وحتى 2012إلبالغ المالي للفترات المالیة من لالضوابط الداخلیة 

مكتب الشؤون األخالقیة

األخالقیة الممارسات واتباع أفضل، أنشأ الصندوق مكتبا للشؤون األخالقیة للترویج 2011في فبرایر/شباط - 19

لخاصة بها. وخالل هذا العام، قام مكتب الشؤون األخالقیة مدونة السلوك والقیم الجوهریة او في المنظمة 

الشؤون األخالقیة واالمتثال لها بصورة تفاعلیة، كما طور وأدار برنامجا شامال للشؤون وظیفةبقیادة 

والذي یسهم أیضا في تحسین إدارة الموارد البشریة في الصندوق. والمضایقات التحرش ومحاربةاألخالقیة 

دورة تدریبیة لزیادة وعي الموظفین بالقضایا األخالقیة في مكان العمل، بما 34أجریتفقد وكجزء من هذا،

ومدونة سلوك الصندوق.والمضایقاتفي ذلك محاربة التحرش

المالي السنوي. وكما تم اإلبالغ عنه سابقا، لإلقراركذلك فقد أدار مكتب الشؤون األخالقیة أیضا برنامجا - 20

من موما فوقها، وغیره1- الموسع لجمیع الموظفین من رتبة مدیراإلقرارمتطلبات سوف یتم قریبا تنفیذ

بعض الموظفین المختارین استنادا إلى وظائفهم ومسؤولیاتهم. وسوف یتطلب األمر من هؤالء الموظفین 

ذا كثر تفصیال على أساس سري. أما فترة اإلبالغ األولى لهاألالمالي السنويلإلقراراستكمال قسیمة 

. وسوف یتضمن هذا 2011دیسمبر/كانون األول 31المیالدیة المنتهیة في البرنامج الجدید فهي السنة 

المالیة، بما في ذلك معلومات عن بعض المعامالت المالیة والمسؤولیاتاإلبالغ معلومات عن األصول 

ل شهادة سنویة لالمتثال المختارة التي جرت خالل السنة. وسوف یبقى جمیع الموظفین مجبرین على استكما

التي ال عالقة لهاالصندوق، التي تتطلب أیضا اإلفصاح عن جمیع مصادر الدخل في سلوك اللمدونة 

بالصندوق والسلع والخدمات أو األصول.

  استمراریة األعمال

إدارة لدورة حیاةدارة استمراریة األعمال من خالل مشروع إلجراء أولي إیتقدم الصندوق في تنفیذه لنظام - 21

BS 25999كما هي محددة في معیار استمراریة األعمال األعمالاستمراریة 
والمبادئ التوجیهیة 2

                                                     

  الذي تضعھ المؤسسة البریطانیة للمعاییر.2
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للممارسات السلیمة الصادرة عن معهد استمراریة األعمال. ومن المتوقع لهذا المشروع أن یستكمل بنهایة 

توثیق ریة األعمال، كما سیتم استمرااالتصال المعنیة بتوتجري حالیا حلقتان تدریبیتان لجها. 2012عام 

الستمراریة األعمال القائمة في الصندوق والقدرات على التعافي. وجاٍر حالیا تحلیل ألثر األعمال استعراض

ستمراریة األعمال.الاإلدارة األولیةنطاقاالستراتیجیة، والذي سیحدد 

استعراض عملیات إدارة المخاطر المؤسسیة

لى تأصیل وضمان فعالیة إدارة المخاطر ضمن العملیات المؤسسیة، تم إجراء الجهود الرامیة إكجزء من - 22

استعراض إلدارة المخاطر ضمن عملیة التخطیط وٕادارة األداء على مستوى الُشعب في الصندوق. وفي حین 

مستوى الشعب یمارس على نطاق واسع كما أشارأن تحدید وتقدیر ورصد المخاطر لتحقیق النتائج على 

أیضا إلى الحاجة إلى ضمان أن تجرى إدارة المخاطر بأسلوب أكثر فعالیة ألمحستعراض، إال أنه االإلیه

ومغزى. ولتحقیق هذه الغایة، سوف یتم تعدیل المبادئ التوجیهیة لخطط اإلدارة في الشعب في بدایة ومعنى 

. 2012عام 

ري مكتب المراجعة واإلشراف في تحسین في إدارة المخاطر المؤسسیة، سوف یجقدر أكبر من الولتحقیق - 23

تطمینات إلدارة الصندوق بأن إدارة بهدف توفیر 2012الصندوق مراجعة إلدارة المخاطر المؤسسیة فیه عام 

المخاطر المؤسسیة معممة بشكل كامل في جمیع عملیات الصندوق، وأن العملیة فعالة وتخدم بصورة كافیة 

احتیاجات اإلدارة.

  2012ة المخاطر المؤسسیة لعام خطة عمل إدار -رابعا 

ما یلي: 2012تتضمن األولویات الرئیسیة والمخرجات إلدارة المخاطر المؤسسیة لعام - 24

 لمنظومة إدارة المخاطر المؤسسیة في الصندوق؛نشط رصد وتنفیذ

 إلبالغ المالي للسنة المالیة لالضوابط الداخلیة حالة ن عالمراجع الخارجي شهادةالحصول على

؛2012

وضع نموذج مالي معزز؛

 إلدارة استمراریة األعمال؛تنفیذ نظام

.أنشطة بناء القدرات على إدارة المخاطر المؤسسیة
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2012منظومة المخاطر المؤسسیة في الصندوق: العمل الجاري بتاریخ فبرایر/شباط

  الخطر

لألهمیة/األولویة )تنازلي (بترتیب 

المحتملةةالجدید/لمحسنةإجراءات التخفیف االموجودةة الرئیسیالضوابطاألسباب الجذریة أو المسببات

نقص أو/و عدم فعالیة تخصیص الموارد 

المالیة والبشریة لتحقیق جدول األعمال الطموح 

للتجدید التاسع لموارد الصندوق

  المعوقات النقدیة التي تواجه الدول األعضاء

  عدم كفایة الموارد للعملیات 

یق اقتصادیات الوفرة في مجاالت الدعم بسبب محدودیة نطاق تحق

  الصندوقصغر حجم 

دم مالءمة تركیز ووضع األولویاتع

  أدوات إدارة األداء

  ضوابط المیزانیة (بما في ذلك التجمیع في مجموعات)

  تقییم الكفاءة الذي یقوم به مكتب التقییم المستقل

مراجعة الوظائف

األداء لتحفیز الموظفین في الصندوق إدارة تاأدو االستخدام المسبق ومراجعة 

  یئاألداء الردومعالجة مشكلة

  ترشیق اإلجراءات الداخلیة لجعل الموظفین الموجودین أكثر فعالیة 

وضع األولویات وتركیز استخدام الموارد على األنشطة ذات األولیة القصوى 

  المضیفة للقیمة

من خالل میزنة حقیقیة ة إدارة البرامجدائر إعادة توازن الموارد ضمن وخارج 

شراف علیها واإلدارة القانونیةإللتصمیم المشروعات واصغریة 

صالحات الموارد البشریة للوضع الحالي لموظفي الخدمة العامة إتهدید تدني معنویات الموظفین

  الموجودین

  الالمركزیة التي ستؤدي إلى تخفیض المناصب في مقر المنظمة

بین الموظفینمن انعدام الیقینمراجعة الوظائف التي ستزید

ثقة من خالل المن الصعب جدا التخفیف من أثر هذا الخطر. فهو یتطلب بناء المشورات والتواصل مع رابطة الموظفین والموظفین عموما 

السریع للتحدید الفوري  للوظائف المعرضة التنفیذ إجراءات وعملیات عادلة مع 

ا یسمح لهم بالتركیز أكثر على عملهمللخطر وٕاراحة الموظفین اآلخرین مم

ف العملیات اإلنمائیة للصندوق یالفشل في تكی

لتحقیق المزید من أهداف األثر ونموذج عمله 

الطموحة بدون نمو الموارد المالیة النظامیة 

  ضعف أو االفتقار إلى التحلیل وصناعة القرارات المشتركةال

واالفتقار یع وتوسیع األثر الرضا عن الذات فیما یتعلق بالحاجة لتسر 

أو تكییف نموذج العمل بما في اإلرادة السیاسیة لقیادة استعراض إلى

  المتوسطة الدخلبلدان الذلك في ضوء الوقائع التي تعیشها 

عدم كفایة القدرات على حوار السیاسات واستقطاب التأیید لالنخراط 

شراك القطاع الخاصإل

ال الناس من الفقر أهمیة كبرى الستهداف انتشءالیإ

توسیع النطاق واالنخراط مع البلدان متوسطة وقضایا مثل 

الدخل والقطاع الخاص والتمویل االبتكاري في مصفوفة 

  التزامات التجدید التاسع لموارد الصندوق 

لجنة لجنة اإلدارة التنفیذیة، لجنة اإلدارة التشغیلیة، 

یم ، ضمان الجودة، مكتب التقیاستراتیجیة العملیات

المستقل، باإلضافة إلى غیرها من عملیات استعراض 

  األداء الداخلیة

  للصندوق على إدارة تعبئة الموارد إلدارة العلیالالمشترك والتركیز ط االنخرا

  بتعزیز توسیع نطاق األداءةخطة العمل الخاص

هذه تطویر استراتیجیة لبلدان الدخل المتوسط باالعتماد على سیاسة االنخراط مع 

استراتیجیة تشغیلیة نحو لدان الدخل المتوسط ولكن التوسع إلى أبعد من ذلك ب

بأهداف تنفیذ مرصود

تأخر أو تقلیص التعهدات والمدفوعات للتجدید 

التاسع لموارد الصندوق والتجدیدات السابقة له 

بصورة أكثر تكثیفا وٕالحاحا بذل المزید من نفس الجهد المتابعة مع الدول األعضاءاألزمة االقتصادیة العالمیة 

من خالل ةالفشل في تعبئة موارد إضافیة معتبر 

آلیات تمویل جدیدة

  االعتماد الكبیر على تجدیدات الموارد 

  ضعف القدرة على إرساء واستغالل شراكات استراتیجیة 

  ةالعوائق القانونیة والبیروقراطی

الممانعة في صفوف الدول األعضاء في الصندوق 

  مهمة مكتب الشراكات وتعبئة الموارد تعزیز 

إنشاء آلیات تمویلیة جدیدة وٕاجراء تجارب فیها مثل حساب 

ألمن ألغراض ااإلسباني للتمویل المشترك المرفقأمانة

  الغذائي 

تجهیز استراتیجیة إلرساء الشراكات

إعداد مقترحات عن ترشیق وترشید األموال التكمیلیة وحسابات األمانة ووضع 

  یرالمعای

في توسیع شراكاتنا وآلیات بصورة بناءة إشراك الهیئات الرئاسیة في الصندوق 

التمویل لدینا 
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التدلیس والفساد في المشروعات التي یمولها 

الصندوق

النواقص في الضوابط

الثقافة أو البیئة السائدة

  أنشطتها عن المنتظموحدة التحقیقات واإلبالغ 

ل الخط الساخن للتحذیر) تحسین اإلجراءات الوقائیة (مث

  وفعالیة التحقیقات

  الخارجیةاستعراض تقاریر المراجعة 

  بعثات إشراف متكررة 

تحسین الضوابط القانونیة

  قانونیةتالتدویر اإللزامي لموظفي بعثات اإلرشاد مع مسؤولیا

  كحد أدنىاضمان إیفاد بعثتي إشراف سنوی

تعزیز الوعي بإجراءات المنع

طولة في ملء المناصب الشاغرة التأخیرات الم

في اإلدارة العلیا وعلى مستوى المدراء 

  تعزیز التوظیف من خالل شركات البحث عن العقول المفكرة زیادة التعیینات والبرنامج التعریفي  التغیر الكبیر في هرم أي منظمة یخلق حالة من انعدام الیقین 

اء في اإلدارة العلیابذل جهود كبیرة لتعریف المدراء الجدد والمدر 

الفشل في إیجاد وتمثیل منهجیة تحظى 

بمصداقیة كافیة لقیاس أثر الصندوق على 

الفقر

  ضعف قدرة الصندوق المؤسسیة على تقدیر األثر 

قدیر األثر على تضعف االلتزام القطري والقدرات القطریة

  الجهود الجاریة لتعزیز قدرة الصندوق على تحلیل البیانات 

إدارة على د الجاریة لتعزیز قدرة  الشركاء اإلنمائیین الجهو 

  البیانات 

مع المؤسسات الرائدة في تقییم األثر تحدید فرص الشراكات 

تحدید وٕارساء الشراكات مع منظمات تعتبر بناء القدرات في هذا المجال أولویة 

قصوى

زمات رئیسیة غیر متوقعة أأحداث كبیرة أو 

رثة تقنیة أو هجوم مثل كارثة طبیعیة أو كا

إرهابي قد یحدث في مقر الصندوق أو في 

مكتب أو أكثر من مكاتبه القطریة

  الكوارث الطبیعیة 

  كارثة تقنیة 

هجوم إرهابي 

  إدارة األمن والصحة والسالمة 

خطة استمراریة األعمال 

تنفیذ نظام إلدارة استمراریة األعمال في الصندوق

بیان ملة قویة من سیاسات إدارة االستثمارات بما في ذلك جق المالیة ألسواستقرار في ااالالمستویات العلیا لعدم رات الصندوق خسائر كبیرة في حافظة استثما

سیاسة االستثمار، المبادئ الموجهة الستثمارات الحوافز 

فرادیة، وٕاطار ضبط االستثماراتاإل

لمبادئ التوجیهیة الرصد المستمر واالستباقي لالستثمارات واستعراض جمیع ا

  المخاطر یستند إلى اختبار فحصقبل الصرف للتثبتمطول یستهلك زمنا طویال دلیلعدد كبیر من الدفعات الصغیرة للبلدان التي تتسم بمؤشر فساد عالصرف القروض والمنحلانهیار نظام الصندوق 

ضوابط أقوى على اإلشراف ومراجعة المشروعات 

  القواعد المعقدة للمحاسبةیانات المالیة أخطاء فاحشة في الب

دائرة مالیة صغیرة نسبیا 

  تدریب الموظفین 

المراجعة الخارجیة

تنفیذ علمیة التصدیق


