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المخاطر رد اإلدارة على التقرير الخارجي المستقل عن تقديم خدمات تقييم 
 والمتعلقة بتنفيذ البرامج، التشغيلية، واالستراتيجية

 المقدمة -أوال 
، بتعزيز لموارد الصندوقحادي عشر المشاورات الخاصة بالتجديد التجزء من التزمت إدارة الصندوق،  -1

خطة دعما ل على نطاق واسعلتحقيق األثر  االقدرات والهيتلية المالية للصندوق، وعرضت نموذج عمل معزز 
 .2030التنمية المستدامة لعام 

وتنتيجة للتعديالت الت: ُأدخلت على نموذج عمل الصندوق، عرضت اإلدارة ف: الدورة الثالثة والعشرين بعد  -2
، مع األخذ بعين االعتبار إدارة المخاطر المؤسسية المائة للمجلس التنفيذي إطارا زمنيا الستعراض إطار

 ،(والتشغيلية ،االستراتيجيةالمخاطر و  ،تنفيذ البرامجلمخاطر المتعلقة باالمخاطر غير المالية للصندوق )
وظيفة  تقييم تقرروباإلضافة إلى ذلك،  .من المخاطر لتخفيفاوضع استراتيجيات ومخاطره المالية من أجل 
المنظمات المتخذة مقابل عنها ، واإلبالغ ها، وعمليات تحديد المخاطر، ورصدإدارة المخاطر المؤسسية

 1.أساسا للمقارنة

الخارج: المستقل إلدارة  ديرالتقبعد المائة للمجلس التنفيذي، عرضت اإلدارة وف: الدورة الخامسة والعشرين  -3
 2.المجلس هاستعرضت: يل المخاطر المالية ف: الصندوق

ف:  لجنة إدارة المخاطر المؤسسيةرئيسة لالرئيس ف: دورها ت ةبتنسيق من نائبو ، 2018وف: يوليو/تموز  -4
مقترح إلطار ( وضع 1أجل: )ن م  Marsh Risk Consulting (MRC)الصندوق، اختار الصندوق شرتة

الت:  تحديد أهم المخاطر التشغيلية واالستراتيجية( 2مخاطر من أجل إدارة المخاطر ف: سائر المؤسسة؛ )
( صياغة مقترح لتتوين وظيفة 3يواجهها الصندوق وتقديم توصيات بشأن تدابير التخفيف المقابلة؛ )

 للصندوق.  الهيتل التنظيم:المخاطر الت: يمتن دمجها ف: 

على األعضاء من أجل توفير معلومات ارتجاعية ف: ندوة غير  MRCتم عرض النتائج األولية لتقييم شرتة  -5
واستفاد  . وأجرت الشرتة مشاورات داخلية واسعة النطاق،2018 لديسمبر/تانون األو  11رسمية عقدت ف: 

، قدمت 2019مارس/آذار  4طوال العملية. وف:  لجنة إدارة المخاطر المؤسسيةاالستعراض من مدخالت 
 . الشرتة تقريرها النهائ: إلى اإلدارة

ش ف: اجتماع لجنة مراجعة الحسابات ف: ، والذي سيناق  MRC وتقدم هذه الورقة رد اإلدارة على تقرير شرتة -6
 جنبا إلى جنب مع تقرير بعد المائة للمجلس التنفيذي، وف: الدورة السادسة والعشرين 2019أبريل/نيسان  15

ولوحة المخاطر المؤسسية المحدثة. ويرد ف: الملحق موجز لرد اإلدارة على تقرير شرتة ذاته،  MRCشرتة 
MRC.واألطر الزمنية ذات الصلة لتنفيذ التدابير ، 
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 السياق -ثانيا
، لدى الصندوق حاليا إطار إلدارة المخاطر 2008ستنادا إلى سياسته إلدارة المخاطر الصادرة ف: عام ا -7

إلدارة المخاطر المؤسسية، باإلضافة إلى أدوات ووسائل لتحديد، ومعالجة، هيتل تسيير المؤسسية، و 
را تقييم إدارة . وقد تم مؤخوف: سائر مجاالتها والتخفيف من المخاطر على جميع مستويات المنظمة

المخاطر المالية واإلطار ذي الصلة، ونوقشت التدابير المقترحة مع المجلس ف: ديسمبر/تانون األول 
مخاطر تنفيذ البرامج من خالل عملية صارمة لتصميم المشروعات تأخذ بعين االعتبار . وُتدار 2018

ات. وُتدار المخاطر التشغيلية وعتحقيق أهداف المشر  ؤثر سلبا علىالعوامل المختلفة الت: يمتن أن ت
لجنة إدارة المخاطر  عب المسؤولة، ويتم رصدها واإلشراف عليها من قبلواالستراتيجية من قبل الشُ 

م من قبل سجل المخاطر المؤسسية. أما مخاطر التسيير والمخاطر االستراتيجية فتقي  من خالل  المؤسسية
عن إدارة  معلومات منتظمةمتتب المراجعة واإلشراف. وتتلقى لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي 

 3.إدارة المخاطر المؤسسية ف: الصندوقالمخاطر ف: الصندوق، بما ف: ذلك التقارير السنوية عن أنشطة 
 .ويجري حاليا تعزيز شتل ونوع المعلومات المقدمة

اعتبارا  الجدير بالذتر أنهو ، توسعت أعمال الصندوق وتنوعت. إدارة المخاطر المؤسسية ومنذ بداية إطار -8
بالنسبة لتعبئة الموارد،  ، يمر الصندوق ف: تغييرات تبيرةف: ظل نموذج العمل المعززو ، 2018من عام 

نموذج وفقا ل من قبل الصندوق اإلجراءات المتخذةوتخصيص الموارد، واستخدام الموارد، ورشاقة التنفيذ. و 
لمخاطر الحالية الت: يتعرض لها ا الجديد، وف: حوافظه القطرية لها أثر مباشر على جميع مستويات العمل

 . تخفيفية لها تدابيرمخاطر جديدة يتم تحديد  نشأت، وتعقيدها. تما الصندوق من حيث طبيعتها، وأبعادها

يتم اآلن تجميع المخاطر ، MRCبه تقرير شرتة وتما تم االتفاق عليه مع لجنة مراجعة الحسابات، وأوصى  -9
. ويمتن أن تتون وتشغيلية ،ومالية ،مخاطر استراتيجيةتحيث يتم تصنيفها بمخاطر، لل ف: تصنيف منقح

، مترابطة ويمتن أن تظهر على مستويات مختلفةالمخاطر داخلية أو خارجية بالنسبة للصندوق. تما أنها 
درج نظرا لطبيعتها الشاملة، تُ . و مختلفة اعتمادا على مجال المنظمةها من وجهات نظر وأن ينظر إلي

 .جميع فئات المخاطر وتقي م ضمناألخالقية المخاطر و  ،السمعةالمتعلقة بالمخاطر 

، تشمل مخاطر االئتمان، و قائمة موازنة الصندوقل المخاطر المالية باإلدارة الفعالةتتعلق . المخاطر المالية -11
اطر السيولة. وه: تشير إلى األنشطة المالية للصندوق، وتؤثر على الوضع المال: ومخاطر السوق، ومخ

لنماذج التمويل المختلفة: تجديد الموارد، واألموال  المالية ، والهيتلية، والجدوىالقدرة، بما ف: ذلك للصندوق
 .من قبل المقترضين المبالغ المسددةالمتممة، وأدوات اإلقراض، و 

على قدرة الصندوق  لها أثر الت: مخاطرالف المخاطر االستراتيجية على أنها عر  تُ . يةالمخاطر االستراتيج -11
ف: الصندوق  وضع، والت: قد يؤثر تحققها على وتحقيق أهدافهعلى القيام بمهمته، وتنفيذ استراتيجياته، 

نفيذ تعلق بتي فيما -النشاط األساس: للصندوق  – مخاطر تنفيذ البرامجوه: تشمل نمائ:. المشهد اإل
المخاطر  . وتتعلقاألحيان غالبف: بيئات صعبة ف:  إنمائ:عالية الجودة وتحقيق أثر  شروعاتم
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بالمخاطر الخارجية على المستوى القطري واإلقليم:، بما ف: ذلك المخاطر السياسية االستراتيجية األخرى 
 للصندوق، القطري حضورال توسيع. وف: حين أن أوضاع هشةالمتعلقة بالعمل مع البلدان الت: تعان: من 

، إال أن من شأن ذلك أن يولد المخاطر. ةرشاقسيجعل المنظمة أتثر تفاءة و فيه القرار  صنعوتعزيز سلطة 
 ،نقاط الضعفوفضال عن ذلك، يجب على الصندوق أيضا أن يعالج المخاطر االستراتيجية الناجمة عن 

 .ف: الصندوق والمساءلة الداخلية ،القرار صنعوهيتل  ،نموذج التنظيم:الالمتعلقة ب التوازن واختالالت

الناتجة عن العمليات الداخلية غير  مخاطر الخسارةالمخاطر التشغيلية على أنها ُتعر ف . المخاطر التشغيلية -12
. وه: تشمل مخاطر أو األحداث الخارجية، أو النظم ،األفرادب المتعلقة اتلأو المش ،التافية أو الفاشلة

 التدليسالمرتبطة بالمشروعات الممولة من الصندوق، مثل مخاطر التوريد الخاصة بالمشروعات، و االمتثال 
انتهاتات األمن السيبران:، وفشل تتنولوجيا المعلومات، وسالمة الموظفين نشاط جنائ: آخر، و أي أو 

تعلق مباشرة وه: ت .ةقانونيإلجراءات ومخاطر التعرض  ،والحوادث األمنية، وفشل استمرارية األعمال
وضمان أن  ،موارد بشرية مؤهلة تأهيال عاليا، وخلق فرص لتطوير الموظفين اتأهمية الحفاظ على قدر ب

 قاسمتما يتأثر االحتفاظ بالخبرات وتلمخاطر الصندوق.  يتون لدى جميع مستويات الموظفين فهم واضح
 بالمخاطر التشغيلية. المعرفة

 ،هناك حاجة إلى روابط قوية بين االستراتيجيةطر المؤسسية، الفعالة للمخا اإلدارةتحقيق من أجل  -13
)بما ف:  إدارة المخاطر المؤسسية ثقافة تعزز نضج إطار توفرمن الضروري . تما أن والتمويل ،والعمليات

 ،والمساءلة ف: عملية صنع القرار ،الوع: بالمخاطر تضمينذلك المخاطر المالية وغير المالية( من خالل 
 .ةنظموتعزيز االبتتار على جميع مستويات الم

استراتيجية وعمليات يجب أن يشتل النهج الشامل والمنهج: للمخاطر من قبل اإلدارة جوهر ، وفقا لذلكو  -14
، ويأخذ ف: االعتبار مرحلة مع تغيير نموذج العملبالتساوي يجب أن يتطور مثل هذا النهج الصندوق، و 

  .نضخ مخاطر الصندوق

، يسمح استعراض المخاطر المؤسسية لإلدارة بتحديد جنبا إلى جنب مع االستعراض المال:سبب، و ولهذا ال -15
ف: و  ،متسلسلةومعالجة الثغرات ف: إطار إدارة المخاطر المؤسسية. وهدف اإلدارة هو تنفيذ تدابير فعالة، و 

ق بين الجهات المانحة لتعزيز إطار إدارة المخاطر المؤسسية، مما يعزز مصداقية الصندو الوقت المناسب 
وقادرة على الصمود ذات خبرة فريدة لضمان األمن الغذائ: والحد من الفقر  صلبةوالشرتاء تمؤسسة 

 الريف:.

 ضمن هذا السياق. MRCشرتة النظر ف: الرد على تقرير ينبغ:  -16

  MRCشركة  رد اإلدارة على تقرير -ثالثا 

 على إجرائها مشاورات موسعة مع دوائر وُشعب الصندوق، ومع الدول األعضاء. MRCتشتر اإلدارة شرتة  -17

، ولتنها تشير إلى أنه تان باإلمتان لبعض التوصيات أن تتون أتثر وتتفق اإلدارة بشتل عام مع التوصيات
الخاص للصندوق توتالة متخصصة من وتاالت األمم المتحدة/مؤسسة  تحديدا، أو أتثر مواءمة مع الوضع

 مالية دولية.
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 مبادرات ةوقد تم بالفعل اعتماد عدتتفق اإلدارة مع ضرورة تعزيز اإلشراف على الهيئات الرئاسية للصندوق.  -18
باالتفاق مع لجنة مراجعة الحسابات. ويجري وضع لوحة للمخاطر المؤسسية، الت: ستضمن تقديم معلومات 

ه: "وثيقة حية" سيتم لوحة المخاطر المؤسسية موضوعية بشأن المخاطر الرئيسية إلى اللجنة والمجلس. و 
عن طريق إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر وفقا لإلطار المنقح إلدارة  من قبل اإلدارة بشتل منتظمتحديثها 

 المخاطر المؤسسية.

من الهيئات الرئاسية للصندوق، ستسعى  ضمان التفاءة والشفافية على النحو المطلوبلو  -تمبدأ شامل و  -19
واالستفادة من هياتل تحديد ف: الصندوق،  إلى البناء على اإلطار القائم إلدارة المخاطر المؤسسية اإلدارة

 .والتخفيف الموجودة ،والرصد ،المخاطر

جراءات الصندوق المتعلقة بططار إدارة وشامال متتامال اتحديثوسوف تجري اإلدارة  -21  لجميع سياسات وا 
 توضيح األدوار والمسؤوليات على جميع مستويات المنظمة زيادة سوف تسعى إلىالمخاطر المؤسسية. و 

وف: تل مرحلة من مراحل إطار إدارة المخاطر المؤسسية، بما يوفر مستوى تافيا من الدقة والتجميع 
وسوف تؤخذ المبادئ التوجيهية  4ذي "الخطوط الدفاعية الثالثة". للمخاطر بما يتماشى مع نموذج التسيير

 :رالتالية ف: االعتبا

لمخاطر بما يتماشى مع حجمه، واستراتيجيته، وقدرته على لالصندوق ستساغة الواضح  حديدت (1)
 مواجهة المخاطر؛

 بين الخطوط الدفاعية الثالثة للصندوق؛ التنسيق التامل لألدوار والمسؤوليات (2)

 وآليات التواصل وتقييم المخاطر بشتل مناسب ف: العمليات اليومية ،تحديد المخاطر بشتل منهج: (3)
 وفقا للمبادئ التوجيهية، والسياسات، واإلجراءات.

الت: يمتن للصندوق التعامل معها )تحمل المخاطر(،  طراخمونوع الحجم  بيان استساغة المخاطريحدد  -21
صنع القرار ومستوى المخاطر الت: يتعين حدد يوسالمرغوبة لتحقيق هذه األهداف.  وتم وطبيعة المخاطر

أداة التسيير الرئيسية لتحديد الصندوق لمستوى تحمله  بيان استساغة المخاطر. وسوف يشتل اتخاذها
، والعمليات، تمجموعة شاملة من السياساتإطار إدارة المخاطر المؤسسية  سيتم دعمه بواسطةللمخاطر. و 

من خاللها تحديد، ورصد، واإلبالغ عن المخاطر الت: تؤثر على ت: سيتم ال والنظم ،والضوابط ،حدودالو 
مع األهداف االستراتيجية للصندوق، وقدرته على مواجهة  بيان استساغة المخاطرالصندوق. وستتم مواءمة 

المخاطر )أي التخطيط الرأسمال:، والسيولة تجزء من المخاطر المالية(. وسوف يقدم البيان إلى لجنة 
 .ث بانتظام بعد ذلكحد  يُ و ، 2019ات والمجلس خالل عام مراجعة الحساب

ستزيد اإلدارة من تعزيز تقييمات المخاطر التشغيلية واالستراتيجية، مع ترتيز خاص على تنفيذ البرامج  -22
وتبن:  موحداباعتباره النشاط األساس: للصندوق، وستضمن أن الُشعب ضمن دائرة إدارة البرامج تت بع نهجا 

                                                      

الداخليين ف: ورقة "الخطوط الدفاعية الثالثة ف: اإلدارة والرقابة الفعالتين للمخاطر" على أنها: الت: يعرفها معهد مراجع: الحسابات  4
( وظائف الخط 2الخط األول من صناع القرارات المتعلقة بالمخاطر الذين يمتلتون ويديرون المخاطر تجزء من العمل اليوم:؛ ) (1)

( وظائف الخط الثالث المستقلة الت: توفر ضمانا 3بط الخط الدفاع: األول؛ )الثان: الت: تشرف على المخاطر وتساعد على رصد ضوا
  مستقال بشأن عمل وفعالية إطار إدارة المخاطر الشاملين.
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سيتم الترتيز بشتل خاص على تجميع العناصر المختلفة لمخاطر تنفيذ ضمن الدائرة. و  الترابطأوجه على 
وسيتم تنقيح السياسات  .وف: سائر الُشعب ة ف: تل مرحلة من مراحل دورة المشروعشاملالبرامج بطريقة 

ضفاء الطابع الرسم: على العملياموحدواإلجراءات القائمة من أجل اعتماد تعاريف  دخال آليات ة، وا  ت، وا 
. وسوف يتم تحديد وتنفيذ االستجابات للمخاطر، وتدابير التخفيف ف: الوقت عد المخاطراتصلقياس 

 المناسب.

ف: سائر  وزيادة الوع: بالمخاطر 5وتعترف اإلدارة بالحاجة الحاسمة للتدريب المحدد على إدارة المخاطر، -23
، تقوم اإلدارة بوضع الترتيز األخرى إلدارة المواهبف: مجاالت . و MRCشرتة المنظمة، تما ورد ف: تقرير 

ظ بالخبرات المؤسسية، وتقديم المزيد من الدعم لتطوير فرص واضحة لتعلم الموظفين. مبادرات لالحتفا
 6،المخاطر لمسؤولين عن إدارةء األولوية الالزمة لتطوير تدريب متخصص ف: إدارة المخاطر ليالسيتم إو 
  .لمختلف الجماهير واتر األنسبوالت ،والموقع ،االعتبار للشتل تم إيالءسيو  7،المخاطر مناصري إدارةو 

دارة إل ا متوازنايشمل نهجتسيير شامل، إلى هيتل تسيير إدارة المخاطر المؤسسية سيتم إعادة تشتيل هيتل  -24
 وخطوط اإلبالغ ،لمزيد من تقييم الخيارات. وتشعر اإلدارة بأن هناك حاجة المخاطر المالية وغير المالية

 .األنسب للصندوق وظائف واضحة من أجل تحديد الهيتل استنادا إلى الممتنة

ونظرا إلى األهمية الحاسمة لهذه المبادرة بالنسبة للصندوق، شتلت نائبة الرئيس مجموعة عمل معنية بطدارة  -25
خطة المؤسسية، وتحديد لهيتل تسيير إدارة المخاطر  مزيد من تقييم الخياراتالمخاطر المؤسسية للقيام ب

اإلجراءات الت: يقودها . وهذه المبادرة متوائمة ومنسقة مع MRCشرتة لتناول توصيات تقرير  عمل متسلسلة
 ساعد لدائرة العمليات المالية لمعالجة الثغرات الت: تم تحديدها ف: إدارة المخاطر المالية.نائب الرئيس الم

 

 

 
 

 

 

                                                      

( معرفة أدوار ومسؤوليات 2( أهمية أنشطة تحليل المخاطر ف: وضع االستراتيجية القطرية؛ )1على سبيل المثال، التدريب الذي يتناول ) 5
( تحديد استراتيجيات التخفيف؛ 4( توجيه منهج: بشأن تحديد المخاطر وتقييمها؛ )3اب المصلحة ف: عملية تحليل المخاطر؛ )جميع أصح

( 7( مبادئ توجيهية لدمج تحليل المخاطر ف: النظم ذات الصلة )مثل نظام إدارة النتائج التشغيلية(؛ )6( متابعة تحليل المخاطر؛ )5)
 ( دراسات الحالة.8عن المخاطر؛ )تصاعد المخاطر واإلبالغ 

عند االقتضاء. وهم يدعمون خطط إدارة المخاطر  مسؤولون عن إدارة المخاطر مسؤولون عن رصد المخاطر وتنفيذ تدابير التخفيفال 6
 ويقومون بطجراء تحليل تم: ونوع: للمخاطر.

معين، وهم محفزون لوظيفة إدارة المخاطر ف: هذا المجال ويدعمون مبادرات إدارة  مناصرو إدارة المخاطر لديهم خبرة ف: مجال 7
 المخاطر على مستوى الُشعب/الدوائر. وهم ليسوا مسؤولين عن إدارة المخاطر.
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 ورد اإلدارة عليها MRC شركةموجز التوصيات الرئيسية لتقرير 
 التاريخ المتوقع للتنفيذ رد اإلدارة  MRCشرتة  توصية تقرير المجال

 إطار السياسات

  اعتماد التصنيف المنقح للمخاطر من أجل تقييم أفضل
للمخاطر الت: تشمل المخاطر االستراتيجية والمالية 

 والتشغيلية 
  2008سياسة الصندوق بشأن المخاطر لعام تحديث  
  وضع واعتماد مبادئ توجيهية/إجراءات جديدة لضبط

 إدارة المخاطر، مع تحديد واضح لألدوار والمسؤوليات
   MRCمن تقرير شرتة  2القسم 

 
 

  اإلدارة التوصياتتدعم 
  شتلت نائبة الرئيس مجموعة عمل صغيرة معنية بطدارة المخاطر المؤسسية قد ل

جراء تعديالت على نهج إدارة  لوضع خطة عمل ملموسة لتطبيق التغييرات وا 
 مؤسسية ف: الصندوق، من بين مهام أخرىمخاطر الال

  إلدارة المخاطر المؤسسية، وتعتمد سياسات  ومنهجياستعتمد اإلدارة نهجا شامال
جراءات متتاملة  8وا 

 وفقا ألفضل الممارسات الدولية  سيتم تحديث سياسة الصندوق بشأن المخاطر
لدعم نموذج عمل الصندوق المتطور بما يتماشى مع الهيتل المؤسس:، وتوفير 

 التغييرات المطلوبة ف: المبادئ التوجيهية واإلجراءات
  تنقيح األدوار والمسؤوليات ضمن وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية سيتم

  وتوضيحها أتثر
 

 2019 الفصل الثالث

هيتل تسيير إدارة 
 المخاطر المؤسسية

  :استعراض تسيير المخاطر على المستوى المؤسس
 )لجنة إدارة المخاطر المؤسسية، دائرة إدارة البرامج( 

   الخيارات المقترحة لتسيير إدارة المخاطر المؤسسية 
   MRCمن تقرير شرتة  2القسم 

 

  اإلدارة التوصيات، ولتن هناك حاجة إلى مزيد من النظر لتحديد هيتل تدعم
تمؤسسة  التسيير والتتوين الذي يناسب نموذج عمل الصندوق، ووضعه المزدوج

ه تمالية دولية ووتالة متخصصة من وتاالت األمم المتحدة، وحجمه، واستساغ
مجموعة العمل المعنية بطدارة المخاطر المؤسسية ف: للمخاطر. وسوف تنظر 

 خيارات التسيير
 دارة إيجاد وظيفة منسق للمخاطر ف: دائرة إدارة البرامج الت: تجمع اإل تدعم

 2019 الفصل الثان:

                                                      

طار المساءلة التامل، واإلطار المنقح لتفويض السلطات ف: الصندوق 8  .الدمج مع إطار المراقبة القادم، وا 
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 التاريخ المتوقع للتنفيذ رد اإلدارة  MRCشرتة  توصية تقرير المجال

 مخاطر تنفيذ البرامج 
 إلدارة استعراضا وتقدم المزيد من التوضيح بشأن تدفقات المعلومات ستجري ا

وخطوط التقارير بين اللجان، والمسؤولين عن إدارة المخاطر ومناصري إدارة 
 المخاطر لضمان وظيفة إدارة شاملة وفعالة للمخاطر المؤسسية

الخطان الدفاعيان األول 
 والثان:

  الخطين الدفاعيين األول والثان:تحسين دور وأنشطة 
 للصندوق

 تبسيط/توحيد المنهجيات 
  :ضفاء الطابع الرسم توضيح األدوار والمسؤوليات وا 

 عليها
   MRCمن تقرير شرتة  2القسم 

 

  اإلدارة التوصياتتدعم 
 دائرة إدارة  مطلوب توضيح أدوار ومسؤوليات خط: الدفاع األول والثان:ال(

، ومتتب الشؤون البرامج، وشعبة الخدمات اإلدارية، وشعبة الموارد البشرية
لتعزيز وضمان التعاون والتفاعل أيضا مع لجنة إدارة المخاطر  األخالقية، إلخ(

للتأتد من أن ومنسق المخاطر المستقبل: ف: دائرة إدارة البرامج،  9المالية،
 ن وأن التتلفة تتناسب مع القيمة المضافةاإلبالغ يتناسب مع وقت الموظفي

  تنسيق سيتم اعتماد منهجيات موحدة للمخاطر ف: سائر الُشعب من أجل تعزيز
 اإلبالغتحديد المخاطر و 

  مهمة المراقب المال: ضمن شعبة المحاسبة والمراقب المال: تشير اإلدارة إلى أن
ف: تجميع المخاطر )الرقابة الداخلية ومجموعة فرعية من  تقوم بالفعل باإلسهام

المخاطر التشغيلية على النحو المحدد عموما( وستعمل بالتنسيق مع وظيفة إدارة 
 المخاطر المؤسسية

 2019 الفصل الثالث

المجلس التنفيذي ولجنة 
 مراجعة الحسابات

 تعزيز إشراف المجلس التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات 
  الطابع الرسم: على مواصفات قدرات ممثل: إضفاء

لجنة مراجعة الحسابات بشأن احتياجات إدارة المخاطر 
 المؤسسية

  اإلدارة التوصياتتدعم 
  لوحة مخاطر مؤسسية محسنة، وموجزة، وفعالة، على أساس أنها  عتماداسيوفر

"وثيقة حية" معلومات مخاطر استراتيجية وموضوعية عن المخاطر الرئيسية 
  لضمان وجود وظيفة إشراف فعالة مستنيرة للمخاطر

 2019 الثان:الفصل 

                                                      

 ، الملحق األول، تقدير اإلدارة تحت "التسيير".EB 2018/125/R.43انظر الوثيقة  9
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 التاريخ المتوقع للتنفيذ رد اإلدارة  MRCشرتة  توصية تقرير المجال

   MRCمن تقرير شرتة  2 القسم
 

 تحديثات منتظمة عن المخاطر للجنة مراجعة  ستوفر لوحة المخاطر المؤسسية
 فيذيالحسابات والمجلس التن

  ستشارك لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي ف: تحديد بيان استساغة
 المخاطر ف: الصندوق

  اقتراح ومناقشة الملف الشخص: والخبرة المطلوبين لممثل: لجنة مراجعة
الحسابات، وربما ممثل: المجلس التنفيذي، مع لجنة مراجعة الحسابات، وتوفير 

  التدريب إذا لزم األمر
 

تدفق المعلومات بين 
الخطين الدفاعيين الثان: 

 والثالث

 

 

  إعداد تدفقات معلومات منظمة بين لجنة إدارة المخاطر
المؤسسية ومتتب المراجعة واإلشراف بشأن األمور 

األساسية الناشئة عن عمليات المراجعة للسماح بتحديث 
 يتعلقفيما تصنيفات تقييم المخاطر ف: الوقت المناسب 

  بالثغرات الرئيسية ف: الضوابط القائمة
   MRCمن تقرير شرتة  2القسم 

 

  اإلدارة التوصياتتدعم 
  المسؤولين عن إدارة  جميع بطبالغيقوم متتب المراجعة واإلشراف حاليا

دارة  المخاطر بنتائجه، وقد نفذ أعمال مراجعة محددة بشأن التسيير وا 
وسيتم النظر ف: الحاجة إلى تدفق منظم للمعلومات من نتائج  10المخاطر.

 المراجعة عند تقييم هيتل تسيير قابل للتطبيق إلدارة المخاطر المؤسسية
 2019 الفصل الثالث

 الثقافة

 تعزيز الثقافة المتعلقة بالمخاطر ف: الصندوق 
 للتدريب المتخصص ف: إدارة المخاطر وضع مبادرات 

أجل المخاطر االستراتيجية ومخاطر والتوعية بها من 
 تنفيذ البرامج

  اإلدارة التوصيات، مع اإلشارة إلى أنه لتوليد التفاءات، يمتن تنفيذ بعض تدعم
البرامج التدريبية بمجرد ملء الشواغر الحالية، وال سيما ف: المتاتب القطرية 

 للصندوق
  عمله، سيضع  من أجل تضمين ثقافة مستنيرة للمخاطر ف: هيتله ونموذج

 2019 الفصل الرابع

                                                      

دارة المخاطر المؤسسية 10 الضوابط الداخلية ؛ واختبار (2016)؛ واإلشراف على تسيير تتنولوجيا المعلومات (2015تفويض السلطات ) -؛ وبيئة الرقابة على مستوى التيان (2013) ه: مراجعات: عمليات مراجعة الحسابات وا 
، وترتيبات التأمين غير الطب: (2012) مسؤوليات ف: مراجعة حافظة اإلشراف الُمدارة داخلياالرئيسية على اإلبالغ المال: )سنويا(. تما قي م متتب المراجعة واإلشراف الهياتل التنظيمية للمخاطر المالية والتشغيلية للصندوق وال

 (.2017) والتأمين الذات:



   

 

E
B

 2
0

1
9

/1
2

6
/R

.7 
 

 الملحق األول

9
 

 التاريخ المتوقع للتنفيذ رد اإلدارة  MRCشرتة  توصية تقرير المجال

 على أعلى المستويات ةلهجتعزيز ال زيادة  
 فرض المساءلة وملتية المخاطر  
  إعادة إدخال تقييم المخاطر المتجه من األسفل إلى

 األعلى 
 نظر ف: تطوير حلول التعلم اإللتترون: لجميع ال

 الموظفين
   MRCمن تقرير شرتة  2القسم 

 

من اإلجراءات لضبط  الصندوق ويعتمد، مع الُشعب ذات الصلة، مجموعة
على أعلى المستويات، وتعزيز تقييم المخاطر والمناقشات على نحو  اللهجة

 صريح وشفاف داخل الُشعب 
 والتخفيف ،تحليل المخاطرلية قباعسيعزز تحديد األدوار والمسؤوليات الت، 

)تما تنعتس ف: إطار المساءلة المنقح  المساءلة والملتيةصد والر  واإلبالغ،
طار للصندوق، طار تفويض السلطات، وا   (المراقبة وا 

 برامج التدريب على المخاطر المتباينة، وال سيما بالنسبة للخط الدفاع:  ستعزز
 األول، الوع: بالمخاطر التشغيلية ومخاطر االمتثال

 :حقةالف: مرحلة  سيتم النظر ف: تطوير حلول التعلم اإللتترون 

المتصلة المخاطر 
 االستراتيجيةب

 تيسير تحديد المخاطر الت: تهدد تحقيق األهداف 
  ضمان مواءمة عملية استساغة المخاطر مع اإلطار

   الزمن: لتحديد نماذج العمل/الخطط متوسطة األجل
  وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية ف: تحديد توقع مشارتة

المبادرات االستراتيجية لرصد المخاطر المتعلقة بالرتائز 
  تراتيجية الرئيسيةاالس

 عملية متوائمة مع اإلطار الزمن: الستعراض  توقع
 اإلطار االستراتيج:

   MRCمن تقرير شرتة  3 القسم
 

  اإلدارة التوصياتتدعم 
  تشير اإلدارة إلى أن إدارة المخاطر جزء أساس: من عمليات التخطيط

من االستراتيج: للصندوق. ويتم تقييم المخاطر واإلبالغ عنها تجزء 
عداد خطط إدارة الدوائر، والممارسات ال  األخرىعادية استعراضات الحوافظ، وا 

 ف: الصندوق
  ،:سوف يتم الترتيز على تعزيز الرابط بين إدارة المخاطر والتخطيط المؤسس

شفاف للمعلومات، وتجميع المخاطر، وتعزيز المنتظم و التدفق ال بما ف: ذلك
من خالل  مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذيالمناقشات االستراتيجية مع لجنة 

 هيتل التسيير المتتامل.
 

 2019 الفصل الثالث

 استساغة المخاطر
  وضع وصياغة بيان الستساغة المخاطر يتم بناؤه على

بقيادة  موقف الصندوق تجاه أنواع المخاطر المختلفة
 نائبة الرئيس

  اإلدارة التوصياتتدعم 
  ستنسق نائبة الرئيس، بصفتها رئيسة لجنة إدارة المخاطر المؤسسية، وضع بيان

استساغة المخاطر على المستوى المؤسس:، بما ف: ذلك استساغة المخاطر 

 2019 الفصل الثالث
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 التاريخ المتوقع للتنفيذ رد اإلدارة  MRCشرتة  توصية تقرير المجال

 وفقا لدورات  نظر ف: تحديث بيان استساغة المخاطرال
 تجديد الموارد

 ستفادة من التعاون بين المخاطر المالية وغير الماليةاال 
 إطار شامل الستساغة المخاطرنظر ف: وضع ال 

   MRCمن تقرير شرتة  3القسم 
 

 

لى لجنة مراجعة الحسابات إهذا البيان  قدماإلفرادية بحسب فئة المخاطر. وسي
 تظام بعد ذلك بانوُيحد ث  ،عاموالمجلس التنفيذي للنظر فيه خالل ال

  سيشتل بيان استساغة المخاطر أداة التسيير الرئيسية لتحديد الصندوق لمستوى
تحمله للمخاطر. وسيتم دعمه بواسطة إطار إدارة المخاطر المؤسسية تمجموعة 

شاملة من السياسات، والعمليات، والحدود، والضوابط، والنظم الت: سيتم من 
لمخاطر الت: تؤثر على الصندوق. وستتم خاللها تحديد، ورصد، واإلبالغ عن ا

مواءمة بيان استساغة المخاطر مع األهداف االستراتيجية للصندوق، وقدرته 
على مواجهة المخاطر )أي التخطيط الرأسمال: والسيولة تجزء من المخاطر 

 :البيان وفرالمالية(. وسوف ي
 

 الت: يتعرض لها الصندوق ومستوى تحمل هذه وصفا لجميع المخاطر (1)
 المخاطر؛

إشارة إلى التدابير وأدوات التخفيف بالنسبة للمخاطر الواقعة خارج  (2)
 ؛مستويات التحمل

التشغيلية والمتصلة  بيئاتالنهجا استشرافيا ومتتيفا تجاه التغيير ف:  (3)
 ؛باألعمال

داة الرئيسية لمناقشة المخاطر واإلبالغ عنها ف: سائر المنظمة، األ (4)
لجنة مراجعة  مستوى الموظفين، ومعسواء على المستوى اإلداري أو 

 .الحسابات والمجلس التنفيذي
 يمتن النظر ف: إطار استساغة المخاطر ف: مرحلة الحقة 

تقدير المخاطر )التحديد، 
والتقييم، وترتيب 

 األولويات، واالستجابة(

 تحديد: زيادة تواتر تقدير المخاطر الشاملة من مرة ال
سنوات إلى تقدير على أساس سنوي،  3واحدة تل 

ومواءمة دورة الميزانية مع تخصيص الموارد للتخفيف 

  تتفق اإلدارة بشتل عام مع التوصيات المتعلقة بعملية إدارة المخاطر، وستبحث
المخاطر المتبقية واألساسية. عن أفضل حل للصندوق من حيث التعامل مع 

 وتحديثه باستمراروسيتم إجراء استعراض شامل لملف مخاطر الصندوق 
 2019 الفصل الرابع
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 التاريخ المتوقع للتنفيذ رد اإلدارة  MRCشرتة  توصية تقرير المجال

تقديم تقدير أتثر تفصيال من المخاطر العالية المحددة. 
للمخاطر والنظر ف: تفصيل مستوى إضاف: من 

   تصنيف المخاطر
 زيادة إثراء معايير تقدير المخاطر، وتحديد أبعاد تقييم: ال

لة المرتبطة بأنواع المخاطر الرئيسية. األثر ذات الص
استحداث تقييم أساس: للمخاطر، وتقييم ضوابط 

المخاطر القائمة )الوقائية أو التصحيحية(، ومواءمة 
من قبل متتب  س تقييم الرقابة مع تلك المستخدمةييامق

 المراجعة واإلشراف
  :ملفتحديد عملية التحقق من تماسك ترتيب األولويات 

   نهاية التقييمالمخاطر ف: 
 التمييز بوضوح بين إجراءات التخفيف ستجابة: اال

القائمة وخطط العمل اإلضافية مع تحديد اإلطار الزمن: 
للتنفيذ وفقا لشدة المخاطر واألخذ باالعتبار المخاطر 

. على المسؤولين عن األعمال القيام بالرصد المتبقية
ه واإلبالغ الدوري المنظم عن خطط العمل تحت توجي

شراف وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية.     وا 
   MRCمن تقرير شرتة  4 القسم

 

  ،تم اعتماد تصنيف المخاطر المقترح ف: استعراض سجل المخاطر المؤسسية
ولوحة المخاطر المؤسسية. وسيتم إجراء استعراضات منتظمة لتعديل التصنيف 

مع وضع الصندوق تمؤسسة مالية  ناسب بشتل أفضلتحسب الحاجة لت: ي
 والمخاطر ذات الصلةدولية، ووتالة من وتاالت األمم المتحدة، 

 جراءات محددة للمخاطر التشغيلية )بما ف: ذلك اإلبالغ  سيتم وضع سياسات وا 
( ، والرصد/مؤشرات المخاطر الرئيسيةضوابطعن الحوادث، وتقييم المخاطر وال

المتعلقة بفئات محددة من المخاطر. وسيتم أيضا إنشاء مستودع للمخاطر 
خاطر التشغيلية بما يتماشى مع أفضل التشغيلية للتقدم إلى إطار متين للم

  الممارسات
 

 

 االستعراض والتنقيح

  تحديد إطار زمن: وعملية الستعراض فعالية إطار إدارة
 المخاطر المؤسسية

  التحسين المستمر لممارسات إدارة المخاطر الموجهة
  بالدروس المستفادة من دورات تقييم المخاطر السنوية

  اإلدارة التوصياتتدعم 
  ستحد ث اإلدارة سياسة إدارة المخاطر المؤسسية تلما تان ذلك ضروريا وتبحث

أخذ لتقييم المخاطر حتى يتم  ةشامل عملية إلجراءعن فرص توقيت أفضل 
موارد ف: الفترة السابقة لدورة تجديد ف: االعتبار المخاطر الناشئة والجديدة 

 2021-2020 الفصل الرابع
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 التاريخ المتوقع للتنفيذ رد اإلدارة  MRCشرتة  توصية تقرير المجال

   MRCمن تقرير شرتة  5القسم 
 

وسيتم تعزيز اإلطار الشامل إلدارة المخاطر المؤسسية مع تقدم المنظمة جديدة. 
 ضمن نموذج مراحل النضج

معلومات  عن بالغاإل
 المخاطر

  تنظيم تدفق المعلومات بشأن المخاطر من مستوى
  دائرة إلى مستوى لجنة إدارة المخاطر المؤسسية/الشعبةال

  مباشر لمعلومات المخاطر من لجنة إدارة تحديد تدفق
 المخاطر المؤسسية إلى لجنة اإلدارة التنفيذية

  توقع رابط بين سجل المخاطر المؤسسية ولوحة
 المخاطر المؤسسية

   MRCمن تقرير شرتة  6 القسم
 

  اإلدارة التوصياتتدعم 
 تدفقات واضحة لإلبالغ والمعلومات مع المسؤولين عن إدارة ورصد  سيتم تحديد

المخاطر ضمن خط: الدفاع األول والثان:، بما ف: ذلك مناصري إدارة 
المخاطر، والمسؤولين عن إدارة المخاطر، ولجنة إدارة المخاطر المالية )الت: 

يير تنفيذ تستعرف حاليا باسم اللجنة االستشارية لالستثمار والمالية(، وهيتل 
 البرامج

  تخطط اإلدارة إلنشاء إطار شامل للضوابط الداخلية والمخاطر التشغيلية، مع
مبادئ توجيهية للتنفيذ تضع الحد األدنى من المعايير للضوابط الداخلية 
واستساغة المخاطر التشغيلية. وسيتم أيضا وضع إطار لمخاطر االمتثال/ 

الذي أجراه الصندوق بما يتماشى مع  النزاهة باالستفادة من التحليل السابق
. Alvarez & Marsalالذي أجرته شرتة  للمخاطر تقييم الخارج:التوصيات 

وسوف يتم دمج هذه األطر ف: اإلطار الشامل المعزز إلدارة المخاطر 
 المؤسسية، وبيان استساغة المخاطر الذي سيوضع قريبا

 2019 الفصل الرابع

المخاطر  سجل
 المؤسسية

  شمولية سجل المخاطر المؤسسية حيث المخاطر توسيع
 ه: نتيجة تحليل شامل على مستوى المنظمة هماأل

 تأتد من فحص الجودة أثناء تجميع سجل المخاطرال 
  بواسطة وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية 

  ة لتحليل المخاطرموحدوضع نماذج  
 لنظر ف: اعتماد برمجيات/نظام لتيسير نشاط تقييم ا

 المخاطر
   MRCمن تقرير شرتة  6القسم 

 دارة مع التوصياتتتفق اإل 
 الوظائف الرئيسية التالية لسجل المخاطر المؤسسية سيتون: 
 

تجميع النطاق التامل للمخاطر المحددة للصندوق، مع مسؤوليات  (1)
 لتل من المخاطرالرصد الواضحة 

مجموعة من مؤشرات المخاطر الرئيسية المتوائمة تماما  حفاظ علىال (2)
  مع بيان استساغة المخاطر

 تحديد تدابير التخفيف والرصد (3)

 2019 الفصل الثان:
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 التاريخ المتوقع للتنفيذ رد اإلدارة  MRCشرتة  توصية تقرير المجال

  تحديد المخاطر الرئيسية الت: تغذي لوحة المخاطر المؤسسية (4) 

 لوحة المخاطر المؤسسية

 همتأتد من أن لوحة المخاطر المؤسسية ترصد أال 
المخاطر المتبقية واألساسية ولتن المخففة للحصول 

  على نظرة شاملة
  إثراء لوحة المخاطر المؤسسية بشدة هدف/عتبات

المخاطر، وزيادة التفاءة ف: نطاقها لقياس المخاطر 
  بشتل فعال

 النظر ف: إضافة عرض عام عن خطط العمل   
  توقع استعراض دوري للوحة المخاطر المؤسسية

إلى  للتحسين المستمر لفعالية اإلبالغ عن المخاطر
 س التنفيذيلجنة مراجعة الحسابات والمجل

   MRCمن تقرير شرتة  6القسم 
 

  اإلدارة بشتل عام مع التوصياتتتفق 
 غ فقط عن على سجل المخاطر المؤسسية، وتبل   تبن: لوحة المخاطر المؤسسية

وقد تم تنقيحها . والمجلس حساباتأهم مخاطر الصندوق إلى لجنة مراجعة ال
استنادا إلى المعلومات االرتجاعية الت: تم تلقيها ف: االجتماع الخمسين بعد 

وتم استعراض المائة للجنة، والدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للمجلس. 
المقترحة ضمن أحدث نسخة من لوحة المخاطر  MRCمقترحات شرتة 

 للجنة.المؤسسية الت: ستناقش ف: االجتماع الثان: والخمسين بعد المائة 
 يتم تناول لوحة المخاطر المؤسسية المنقحة ف: وثيقة منفصلة 

 2019 الثان:الفصل 

إطار  –تنفيذ البرامج 
وتسيير إدارة المخاطر 

 المؤسسية

  ،وضع إطار شامل، بما ف: ذلك األدوار والمسؤوليات
المخاطر ف: سائر دورة  لقياس تصاعدوآليات 

 المشروعات
 تعيين منسق للمخاطر ف: دائرة إدارة البرامج  
  وضع مبادرات للتدريب المتخصص ف: إدارة المخاطر

 والتوعية بها 
 

  محدد بشتل جيد تتفق اإلدارة على الحاجة إلى وجود هيتل لمخاطر التسيير
مع تعيين منسق للمخاطر ف: دائرة إدارة البرامج،  ومخصص لتنفيذ البرامج

 وتعتقد بأن هذا يمتن معالجته بسرعة 
  إطار إلدارة مخاطر تنفيذ البرامج  وضعتقر اإلدارة باالقتراح الرام: إلى

إلدارة المخاطر المؤسسية، وسوف تقي م إعداده،  طار الشاملاإلبالتنسيق مع 
ع األخذ ف: االعتبار قدرات الصندوق، ونموذج عمله الالمرتزي. ويمتن م

لإلطار أن يبن: على االستعراضات األخيرة لدورة المشروعات، وأشتال برامج 
 الفرص االستراتيجية القطرية، والسياسات األخرى القائمة بالفعل

 اخل وتما هو موضح أعاله، ستول: اإلدارة اهتماما خاصا بطدارة المخاطر د
دائرة إدارة البرامج وروابطها داخل الهيتل المؤسس:. ومن خالل تحديد أوجه 

 2019 الرابعالفصل 
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التآزر، وتوحيد العمليات وتدفقات المعلومات، سيتم إيجاد نظام متين إلدارة 
 المخاطر المؤسسية المتعلقة بتنفيذ البرامج

   ج التوصية المتعلقة بالتدريب أعاله تحت مجال "الثقافة"تعال  

تقدير  –تنفيذ البرامج 
 المخاطر ومنهجيته

 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  زيادة مواءمة
 المخاطر على مستوى المشروعات وتحليل

  تطبيق استراتيجيات تخفيف المخاطر المستهدفة
 والمحددة بزمن خالل تنفيذ المشروعات

 توقع إعادة تقييم منهجية للمخاطر ف: سياق بعثات 
 اإلشراف

  تحديد المعايير الت: تيسر إنشاء ملفات مجمعة
 للمخاطر على المستوى القطري/اإلقليم:

 

  تتفق اإلدارة مع التوصيات. وتحت قيادة نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة
البرامج، وبالتعاون مع نائبة الرئيس، سيتم وضع وتنفيذ خطة عمل محددة 

س الوقت، ستتم االستفادة من العمليات الجارية لمعالجة الثغرات المحددة. وف: نف
 قيح المبادئ التوجيهية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية( تن)مثل 

 2019 الفصل الرابع
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 الستراتيجية إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوقالرئيسية معالم التسييرية والمؤسسية ال
  2019 2020 2021 2022 
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 إطار السياسات 
             

 هيكل تسيير إدارة المخاطر المؤسسية
             

 الخطان الدفاعيان األول والثاني
             

 المجلس التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات
             

 الثاني والثالثتدفق المعلومات بين الخطين الدفاعيين 
             

 الثقافة
             

 المخاطر المتصلة باالستراتيجية
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 تقدير المخاطر
             

 االستعراض والتنقيح
             

 اإلبالغ عن معلومات المخاطر
             

 سجل المخاطر المؤسسية
             

              لوحة المخاطر المؤسسية

              إطار وتسيير إدارة المخاطر المؤسسية –تنفيذ البرامج 
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