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 موجز لالستعراض

ومناقشة المخاطر األساسية الت   ،ة المخاطر المؤسسية ف  الصندوقالستعراض لوحالمجلس التنفيذي مدعو 
، إال أن 2020حددتها إدارة الصندوق. وف  حين يتوقع أن يتم عرض نسخة جديدة من هذه اللوحة ف  نهاية عام 

ك باستعراض الصيغة الحالية، والمؤشرات الرئيسية للمخاطر، وذل تقوم والجهات المسؤولة عن المخاطراإلدارة 
 بالمعلومات. غنى  وجعل هذه اللوحة أتثر  ،مناقشات أوسع للمخاطرإجراء للتمتين من 

لهيئات اتم تطوير لوحة المخاطر المؤسسية ف  الصندوق مع لجنة مراجعة الحسابات بغية تعزيز إبالغ  -1
إلدارة . ويتمثل هدفها ف  تمتين حوار عن المخاطر بين االمخاطر المؤسسية عن الرئاسية ف  الصندوق

والهيئات الرئاسية ف  الصندوق من خالل توفير معلومات دقيقة وشاملة عن أهم المخاطر ف  الصندوق 
 ضمن فترة زمنية محددة.

 Marsh Risk Consultingوقد تم تعديل لوحة المخاطر المؤسسية ف  الصندوق بعد تحديد شرتة  -2
أهداف  (2؛ )المخاطرقياس أفضل لشدة  (1للمجاالت الت  يمتن إدخال تحسينات عليها، وه  تتضمن: )

إيضاحات مرئية أفضل، ربما  (4مؤشرات أقل؛ ) (3وعتبات أوضح لتل مؤشر من مؤشرات المخاطر؛ )
فصل أتبر بين مؤشرات األداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية.  (5باستخدام نظام إشارات المرور؛ )

اإلبالغ الفعال عن المخاطر معلومات أتثر فقد أوصت الشرتة بوجوب أن يتضمن وباإلضافة إلى ذلك، 
 .توجهات المخاطر ووضعها إيجازا وموضوعية عن

قد تم شطب على المجلس التنفيذي. و  ت  عرضتال ةاألخير  الصيغةوتتبع لوحة المخاطر المؤسسية المعّدلة  -3
يذها. وسوف تتبع ما أن يتم تطوير المنهجية األساسية وتنف هإعادة إدخالولتن ستتم  ،نظام إشارات المرور

األلوان الجديدة لون التصنيف الذي ُعرض على دورة المجلس التنفيذي هذه ف  الوثيقة المعنونة تعزيز إطار 
1تحديث. –المخاطر المؤسسية ف  الصندوق إدارة 

 

من اإلجراءات الرامية إلى تعزيز إطار إدارة المخاطر  متثفةجملة بقيادة إدارة الصندوق حاليا  موتقو  -4
استتمال تصنيف المخاطر ف  الصندوق وصوال إلى المستوى  (1سسية ف  الصندوق، وه  تتضمن: )المؤ 

، حيث تان ذلك قابال للتطبيق، وبيانات تمية المخاطر اإلقبال علىإعداد بيانات نوعية عن  (2الثالث؛ )
ستتمل هذه وما أن تُ  2.استعراض سياسة إدارة المخاطر المؤسسية (3ومؤشرات المخاطر الرئيسية؛ )

عليها،  معتبرةتعديالت إدخال باإلمتان استعراض لوحة المخاطر المؤسسية واقتراح  يغدواإلجراءات حتى 
 بهدف مواءمة الصيغة وفقا لذلك.

وف  هذه األثناء، ومع األخذ بعين االعتبار التغذية الراجعة الت  وفرتها لجنة مراجعة الحسابات والمجلس  -5
جراءات  التنفيذي عن الحاجة لمزيد من المعلومات )مثل توفير وصف موجز عن تل خطر من المخاطر، وا 

التخفيف ذات الصلة به(، تتم حاليا مناقشة جميع مؤشرات المخاطر الرئيسية الحالية واستعراضها مع 

                                                      

 الت  عرضت بالتزامن مع هذه الوثيقة. 1
 (.EB 2008/94/R.4) 2008وافق المجلس التنفيذي للصندوق على سياسة إدارة المخاطر المؤسسية ف  الصندوق عام  2
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. وعند استتمال هذا االستعراض المذتور، ُيتوَقع من اإلدارة أن تقترح المخاطرالجهات المسؤولة عن 
ن بدوره من إجراء مناقشات عن المخاطر، وتزويد الدورة التالية للمجلس التنفيذي، مما يمتّ  أثناءت التغييرا

 والمحتوى. مزيد من المعلوماتالتل من إدارة الصندوق والهيئات الرئاسية فيه ب
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 لوحة المخاطر المؤسسية في الصندوق

 المخاطر االستراتيجية –أوال 
 واالقتراض السيادي لبرنامج القروض والمنح المخطط لهالمستلمة، ت تجديد الموارد : عدم كفاية مساهما1الخطر 

الجهة 
المسؤولة 
 عن الخطر

   دائرة العالقات الخارجية والحوتمة 

الفصل   2018 مستوى تحمل المخاطر مؤشرات المخاطر الرئيسية
 الرابع

2019  
 الفصل األول

2019 
 الفصل الثان 

2019 
 هتجاالا  الفصل الثالث

النسبة المئوية المستلمة من تعهدات  1-1
 ال ينطبق %84 %83 %82 %78 َحدَّد الحقا  يُ  التجديد الحادي عشر

االقتراض المؤّمن بماليين الدوالرات  1-2
الستخدامه لبرنامج القروض والمنح  األمريتية 

 )تراتم (لفترة التجديد الثان  عشر للموارد 
دوالر مليون  77 َحدَّد الحقا  يُ 

 أمريت 
مليون  134

 دوالر أمريت 
مليون  134

 دوالر أمريت 
مليون  134

 ال ينطبق دوالر أمريكي

 : الفشل في تحقيق أهداف النواتج بسبب تحديات التنفيذ2الخطر 
الجهة 

المسؤولة 
 عن الخطر

    دائرة إدارة البرامج

الفصل  2018 مستوى تحمل المخاطر مؤشرات المخاطر الرئيسية
 ابعالر 

2019 
 الفصل األول

2019 
 الفصل الثان 

2019 
 تجاهاال  الفصل الثالث

النسبة المئوية للمشروعات المصّنفة على  2-1
الحتمال  قلمرضية إلى حد ما أو أغير أنها 

 تحقيق الهدف اإلنمائ 
 ال ينطبق %9 %8.9 %8.2 %9.9 َحدَّد الحقا  يُ 

 للمنظمة االحتياجات المتغيرة لبيةلتم واالحتفاظ بهتوظيف الموظفين : صعوبة 3الخطر 
الجهة 

المسؤولة 
 عن الخطر

   دائرة خدمات المنظمة

الفصل  2018 مستوى تحمل المخاطر مؤشرات المخاطر الرئيسية
 الرابع

2019 
 الفصل األول

2019 
 الفصل الثان 

2019 
 هتجااال  الفصل الثالث

  (الوظائفمعدل الشواغر ) 3-1 
 َحدَّد الحقا  يُ 
 3متوسط تل  13%) 

  (سنوات
 ال ينطبق 12.86% 13.3% 17.3% 16.5%

 (الموظفون) االحتفاظمعدل  3-2
 ُتَحدَّد الحقا  

 3% متوسط تل 97)
 سنوات(

 ال ينطبق 96.2% 96% 95.7% 96.3%
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 إيصال البرامجمخاطر في  – ثانيا
 اإلخفاق في ضمان جودة تصميم المشروعات: 4الخطر 
الجهة 

المسؤولة 
 الخطر عن

دائرة و دائرة إدارة البرامج 
   االستراتيجية والمعرفة

 2018 مستوى تحمل المخاطر مؤشرات المخاطر الرئيسية
 الفصل الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 االتجاه الفصل الثالث

النسبة المئوية للمشروعات المصّنفة على  4-1
بالنسبة  قلمرضية إلى حد ما أو أغير أنها 

 للجودة اإلجمالية لتصميم المشروعات 
 ال ينطبق 3ال ينطبق 8.7 7.5 6.6 َحدَّد الحقا  يُ 

 النتائج تحقيقفي تنفيذ المشروعات خفاق إ: 5الخطر 

الجهة 
المسؤولة 
 عن الخطر

   دائرة إدارة البرامج

 2018 مستوى تحمل المخاطر مؤشرات المخاطر الرئيسية
 الفصل الرابع

2019 
صل الف

 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 االتجاه الفصل الثالث

النسية المئوية من تمويل الصندوق  5-1
 ال ينطبق 14.1 15.1 13 14.1 َحدَّد الحقا  يُ  المستثمر ف  المشروعات المعرضة للمخاطر

النسبة المئوية للمشروعات المصّنفة على  5-2
قل بالنسبة مرضية إلى حد ما أو أغير أنها 
 داء التنفيذأل

 ال ينطبق 13 12.6 11.2 11.0 َحدَّد الحقا  يُ 

 : اإلخفاق في ضمان استخدام األموال للغرض المخصصة له6الخطر 
الجهة 

المسؤولة 
 عن الخطر

دائرة و  دائرة إدارة البرامج
   العمليات المالية

 2018 مستوى تحمل المخاطر مؤشرات المخاطر الرئيسية
 الفصل الرابع

2019 
ل الفص
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 االتجاه الفصل الثالث

النسبة المئوية للمشروعات المصّنفة على  6-1
قل بالنسبة مرضية إلى حد ما أو أغير أنها 

 لالمتثال للمبادئ التوجيهية للتوريد
 ال ينطبق 29.7 31.9 29.3 24.2 َحدَّد الحقا  يُ 

 على قيمةالنسبة المئوية للمشروعات الم 6-2
 ال ينطبق 22 24 23 25 َحدَّد الحقا  يُ  ذات مخاطر عالية لإلدارة الماليةأنها 

 : اإلخفاق في تطبيق الضمانات االجتماعية والبيئية بشكل فعال7الخطر 
الجهة 

المسؤولة 
 عن الخطر

   دائرة إدارة البرامج

 2018 مستوى تحمل المخاطر مؤشرات المخاطر الرئيسية
 الفصل الرابع

2019 
لفصل ا

 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 االتجاه الفصل الثالث

النسبة المئوية لتقارير اإلشراف على  7-1
المشروعات ذات التصنيف غير المرض  إلى 

التقدير  إلجراءاتحد ما أو أقل بالنسبة 
 االجتماع  والبيئ  والمناخ 

 ال ينطبق 11.7 10.4 11.8 11.5 َحدَّد الحقا  يُ 

 

                                                      

 سيتم تقرير النسبة للفصل الثالث ما إن تستتمل تصنيفات البرامج ذات الصلة. 3
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 خاطر الماليةالم –ثالثا 
 مخاطر الرفق المالي والرسملة

 مخاطر قائمة الموازنةالنسبة لاالحتفاظ بمقدار رأس المال المطلوب ب: 8الخطر 
الجهة 

المسؤولة 
 عن الخطر

   دائرة العمليات المالية

 مستوى تحمل المخاطر مؤشرات المخاطر الرئيسية
2018 
الفصل 
 الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 

 لثان ا

2019 
 االتجاه الفصل الثالث

 ال ينطبق %7.6 %7.2 %6.2 %6.3 %35 نسبة الدين إلى رأس المال 8-1

ال  ال ينطبق َحدَّد الحقا  يُ  ستهالكرأس المال المتاح القابل لال 8-2
 ينطبق

ال 
 ال ينطبق ال ينطبق ينطبق

 مخاطر السيولة 
 مات المالية التعاقدية المستحقة آجالها في المدى القصير والمتوسطمخاطر عدم القدرة على الوفاء بااللتزا 9الخطر  

الجهة 
المسؤولة 
 عن الخطر

   دائرة العمليات المالية

 مستوى تحمل المخاطر مؤشرات المخاطر الرئيسية
2018 
الفصل 
 الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 االتجاه الفصل الثالث

سب ما هو وارد ف  إطار نسبة السيولة ح  9-1
 ال ينطبق %11.6 %12.1 %12.1 %11.2 %5 االقتراض السيادي

 ال ينطبق %205 %219 %207 %202 %60 معدل الحد األدنى للسيولة 9-2
 مخاطر االئتمان

 : الخسائر المحتملة نتيجة لعدم وفاء بلد ما بالتزاماتها التعاقدية10الخطر 
الجهة 

المسؤولة 
 عن الخطر

   العمليات المالية دائرة

 مستوى تحمل المخاطر مؤشرات المخاطر الرئيسية
2018 
الفصل 
 الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 االتجاه الفصل الثالث

 ال ينطبق 2.7 2.8 2.8 2.8 5 النسبة المئوية للقروض الهالتة  10-1
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 المخاطر التشغيلية –رابعا 
المحتمل المرتكب من قبل الموظفين في خرق لمدونة قواعد السلوك )سوء استخدام السلطة، والتحرش الجنسي، واالستغالل واالعتداء  سوء السلوك: 11الخطر 

 الجنسيين(
الجهة 

المسؤولة 
 عن الخطر

   متتب الشؤون األخالقية

 مستوى تحمل المخاطر مؤشرات المخاطر الرئيسية
2018 
الفصل 
 الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 االتجاه الفصل الثالث

عدد ادعاءات سوء السلوك الت  يتلقاها متتب  11-1
الشؤون األخالقية المتعلقة بأحد الموظفين أو 

 االستشاريين )فصليا(
 ال ينطبق 9 11 8 13 ال ينطبق

عدد القضايا المحالة إلى متتب المراجعة  11-2
 ال ينطبق 4 3 0 1 َحدَّد الحقا  يُ  لها ون األخالقيةمتتب الشؤ واإلشراف بعد استعراض 

 حدث رئيسي أو أزمة رئيسية تؤثر بشكل خطر على سالمة وأمن الموظفين: 12الخطر 
الجهة 

المسؤولة 
 عن الخطر

   دائرة خدمات المنظمة

 مستوى تحمل المخاطر مؤشرات المخاطر الرئيسية
2018 
الفصل 
 الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
لفصل ا

 الثاني

2019 
 االتجاه   الفصل الثالث

عدد الحوادث األمنية المتعلقة بالموظفين أو  12-1
 ال ينطبق 1 1 1 ال ينطبق َحدَّد الحقا  يُ  االستشاريين المبلغ عنها )فصليا(

النسبة المئوية للمتاتب القطرية للصندوق الت   12-2
)معتدلة( بحسب  3تبلغ عن مستويات أمنية =/< 

 فات إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمنتصني
 ال ينطبق 38 38 38 38 ال ينطبق
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 الذيل –خامسا 
، باإلضافة إلى الروابط باألهداف ذات الصلة ف  اإلطار االستراتيج  ةرئيسيالمخاطر من مؤشرات التعاريف لتل مؤشر  الذيليوفر هذا 

 .2025-2016للصندوق للفترة 
  

أكثر رابط مباشر بأهداف في اإلطار  مؤشر المخاطر الرئيسي
 االستراتيجي

 تعريف مؤشر المخاطر الرئيسي

 1الخطر 
النسبة المئوية المستلمة  1-1

من تعهدات التجديد الحادي 
 عشر

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

  3رتيزة إيصال النتائج  
 "القدرات واألدوات المالية"

 

قيمة التعهدات المستلمة مقسومة على المستوى المستهدف للتجديد الحادي 
 عشر لموارد الصندوق.

  1الخطر 
االقتراض المؤّمن بماليين  1-2

 الدوالرات األمريتية )تراتم (

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

  3رتيزة إيصال النتائج  
 "القدرات واألدوات المالية"

 

رة المستلمة قيمة المؤّمنة من االقتراض السيادي، وقروض الشرتاء الميسّ ال
بالدوالرات األمريتية لالستخدام ف  برنامج القروض والمنح خالل فترة 

 .التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 2الخطر 
النسبة المئوية للمشروعات  2-1

مرضية غير المصنّفة على أنها 
ل الحتما قلإلى حد ما أو أ

 تحقيق الهدف اإلنمائ 

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

 

 ،من التصنيفات الفردية للفعالية ستمدهذا التصنيف عبارة عن تجميع م
 ، وتوسيع النطاق.واالستدامة نمائ ،والترتيز اإل

 3الخطر 
 (الوظائفمعدل الشواغر ) 3-1

  4رتيزة إيصال النتائج  
مات، "الوظائف، والخد
 والنظم المؤسسية"

 

يتم تعريف الوظيفة الشاغرة على أنها مرتز عادي مدرج ف  الميزانية ف  
جميع الفئات والمواقع الت  تم إنشاؤها حديثا، غير المشغولة، أو الت  
يشغلها موظفون أو استشاريون بعقود قصيرة األجل )الوظائف العادية 

هو عدد الشواغر المعبر عنها  والميزانية اإلدارية فقط(. ومعدل الشواغر
تنسبة مئوية من مجموع عدد الوظائف العادية المحددة المدة الت  يشغلها 
موظفون معينون بعقود محددة المدة ف  جميع الفئات والمواقع وعدد 

 ويتم اإلبالغ عنه ف  نهاية تل فصل. الشواغر.

 3الخطر 
 االحتفاظمعدل  3-2
 (الموظفون)

 4ج رتيزة إيصال النتائ  
"الوظائف، والخدمات، 

 والنظم المؤسسية"
 

العدد اإلجمال  للموظفين مخصوما منه عدد حاالت إنهاء الخدمة 
)باستثناء حاالت التقاعد، وحاالت إنهاء الخدمة المتفق عليها بشتل 
نهاء الخدمة، والوفيات( للموظفين  متبادل، واإلنهاء الطوع  للخدمة، وا 

، وغير محددة المدة على متوسط عدد المعينين بعقود محددة المدة
الموظفين المعينين بعقود محددة المدة وغير محددة المدة )الذي يحسب 

 شهرا السابقة(. 12على أساس فترة الـ 
 4الخطر 

النسبة المئوية للمشروعات  4-1
مرضية غير المصنّفة على أنها 
بالنسبة  قلإلى حد ما أو أ

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

 

نسبة إجمال  عدد المشروعات الت  صادق عليها المجلس التنفيذي على 
أو أقل من ذلك  3شهرا، والمصنفة على أنها  24أساس وسط  مدته 

 تحت فئة الجودة اإلجمالية لتصنيف المشروع.
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للجودة اإلجمالية لتصميم 
 تالمشروعا
  5الخطر 

ة المئوية من تمويل بالنس 5-1
المستثمرة ف   الصندوق

 المشروعات المعرضة للمخاطر

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

 

قيمة تمويل الصندوق بالدوالرات األمريتية المستثمرة حاليا ف  المشروعات 
المعرضة للمخاطر مقسومة على التمويل اإلجمال  للصندوق ف  الحافظة 

 الحالية.

  5الخطر 
ة للمشروعات النسبة المئوي 5-2

مرضية غير المصنّفة على أنها 
قل بالنسبة ألداء إلى حد ما أو أ

 التنفيذ

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

 

من إدارة  من التصنيفات الفردية ستمدهذا التصنيف عبارة عن تجميع م
 المشروعات، واإلدارة المالية.

  6الخطر 
ت النسبة المئوية للمشروعا 6-1

مرضية غير المصنّفة على أنها 
قل بالنسبة إلى حد ما أو أ

لالمتثال للمبادئ التوجيهية 
 للتوريد

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

 

مؤشر قائم على التصنيفات يستند إلى تقييم مستنير ألداء 
المقترض/الوتالة المنفذة ف  تنفيذ عمليات التوريد من حيث االمتثال 

لسياسات، واإلجراءات، وخطة التوريد ذات الصلة، والتفاءة، والشفافية، ل
وجودة التوثيق، وعدد وخطورة الشتاوى الموثقة. ويتم تقييم المؤشر سنويا 

 خالل اإلشراف.

  6الخطر 
النسبة المئوية للمشروعات  6-2
ذات مخاطر على أنها  قيمةالم

 عالية لإلدارة المالية

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

 

الت  يشير هذا التصنيف إلى المخاطر المتعلقة بنظم اإلدارة المالية 
الت  توفر ضمانة بأن  لمشروعف  االداخلية  الضوابطوبيئة   تستخدمها

وينبغ  أن تتون النفقات من األموال تستخدم لألغراض المقصودة منها. 
حصيلة الجهات الممولة الصندوق باإلضافة إلى  حصيلة قرض/منحة

لتعرف ل ن ف  التمويل( قابلةو األخرى )بما ف  ذلك الحتومة والمشارت
. ويتم أخذ نتائج )أحدث( بسهولة ف  النظام المحاسب  تتبعهاو عليها 

وخبرة ونتائج استعراضات المراجعات السنوية، واإلبالغ المال  المؤقت، 
ر، تما ف  المخاطر التامنة اإلدارة المالية خالل بعثات اإلشراف باالعتبا

المرتبطة بالبيئة القطرية )الفساد، وقدرات مهنة المحاسبة، والنظم 
 القطرية(، والوتالة المنفذة.

  7الخطر 
النسبة المئوية لتقارير  7-1

اإلشراف على المشروعات ذات 
التصنيف غير المرض  إلى حد 

جراءات إلما أو أقل بالنسبة 
ئ  التقدير االجتماع  والبي

 والمناخ 

  3رتيزة إيصال النتائج 
 "الصمود"

مؤشر قائم على التصنيفات يقيس تيفية تطبيق متطلبات إجراءات التقدير 
االجتماع  والبيئ  والمناخ  المحددة أثناء تصميم المشروع والمفاوضات 
الالحقة على القروض أثناء تنفيذ المشروع، ومدى استفادة االستثمار من 

االجتماع  والبيئ  والمناخ  ف  تعزيز الفرص إجراءات التقدير 
االجتماعية والبيئية والمناخية، والحد من أي آثار سلبية محتملة على 
المجتمعات المحلية. وال يعتمد التصنيف على تصنيف المشروع، بل يعتمد 
على التقدم المحرز ف  تنفيذ تدابير إجراءات التقدير االجتماع  والبيئ  

مشروع. وهذا التصنيف إلزام  ويجب أن يتم  لهذاة والمناخ  الموضوع
 على أساس سنوي.

  8الخطر 
 نسبة الدين إلى رأس المال 8-1

  3رتيزة إيصال النتائج 
 "القدرات واألدوات المالية"

نسبة الدين المستحق إلى رأس المال. ويمتن أن يؤدي الرفع المال  فوق 
 العتبة إلى زيادة ف  المخاطر المالية.

  8ر الخط
رأس المال المتاح القابل  8-2

  3رتيزة إيصال النتائج 
 "القدرات واألدوات المالية"

رأس المال المتاح لدعم العمليات استنادا إلى ملف المخاطر. ويمتن 
لتجاوز العتبة أن يؤدي إلى الحاجة لتعديل برنامج القروض والمنح و/أو 
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 إلى زيادة ف  المخاطر المالية. ستهالكلال

  9 الخطر
نسبة السيولة حسب ما   9-1

هو وارد ف  إطار االقتراض 
 السيادي

  3رتيزة إيصال النتائج 
 "القدرات واألدوات المالية"

)النقدية المتاحة على الفور وف  المصارف + االستثمارات(/إجمال  
األصول. ويمتن لنتيجة دون العتبة أن تؤدي إلى زيادة ف  المخاطر 

 المالية.  

  9الخطر 
 معدل الحد األدنى للسيولة 9-2

  3رتيزة إيصال النتائج 
 "القدرات واألدوات المالية"

معدل الحد األدنى للسيولة لدعم العمليات. ويمتن لنتيجة دون العتبة أن 
 تؤدي إلى زيادة ف  المخاطر المالية.  

 10 الخطر
النسبة المئوية للقروض  10-1

 الهالتة

  3رتيزة إيصال النتائج 
 ت واألدوات المالية""القدرا

النسبة المئوية للقروض الهالتة المستحقة إلى إجمال  القروض. وسيؤدي 
المستوى العال  إلى مخصصات أتبر مقابل مبالغ مطلوبة، وتآتل رأس 

 المال.
 11 الخطر
عدد ادعاءات سوء  11-1

السلوك الت  يتلقاها متتب 
الشؤون األخالقية المتعلقة بأحد 

ستشاريين الموظفين أو اال
 )فصليا(

  4رتيزة إيصال النتائج  
"الوظائف، والخدمات، 

 والنظم المؤسسية"
 

المتعلقة بأحد المخالف لمدونة السلوك عدد ادعاءات سوء السلوك 
من خالل الموظفين أو االستشاريين الت  يتلقاها متتب الشؤون األخالقية 

 )غير تراتم (. ويتم اإلبالغ عن العدد على أساس فصل  قنواته لإلبالغ.

  11 الخطر
المحالة  قضاياعدد ال 11-2

إلى متتب المراجعة واإلشراف 
متتب الشؤون بعد استعراض 

 لها األخالقية

  4رتيزة إيصال النتائج  
"الوظائف، والخدمات، 

 والنظم المؤسسية"
 

 متتب الشؤون األخالقية استعراضاجري يوفقا لإلجراءات المعمول بها، 
إذا قرر  المراجعة واإلشرافحيل األمر إلى متتب يو  لالدعاءات امسبق

 عتبةالوصول إلى دعاءات. و وجود عناصر ظاهرة الوجاهة لدعم اال
 .السمعة المحتملة للمنظمةب المتعلقة مخاطرالالتحقيق يزيد من 

  12 الخطر

عدد الحوادث األمنية  12-1
المتعلقة بالموظفين أو 
االستشاريين المبلغ عنها 

 )فصليا(

  4تيزة إيصال النتائج ر  
"الوظائف، والخدمات، 

 والنظم المؤسسية"
 

من  عدد الحوادث األمنية المتعلقة بالموظفين أو االستشاريين المبلغ عنها
 .نظام تسجيل الحوادث المتعلقة بالسالمة واألمنخالل منصة 

  12 الخطر

النسبة المئوية للمتاتب  12-2
تبلغ عن  القطرية للصندوق الت 

 3يات أمنية =/< مستو 
)معتدلة( بحسب تصنيفات إدارة 
األمم المتحدة لشؤون السالمة 

 واألمن

  4رتيزة إيصال النتائج  
"الوظائف، والخدمات، 

 والنظم المؤسسية"
 

للتهديدات موظف  الصندوق تعرض مدى هذا المؤشر الخارج   يقيس
ال ينطبق و /المتاتب القطرية للصندوق. الميدانية خدمةاألمنية ف  مراتز ال

 .هدف أو عتبةوجود 

 


