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 المملكة المتحدةتعليقات  -أوال 

 .المؤسسية المخاطرنرحب بالتحسينات المستمرة المدخلة على لوحة  -1

حاالت تقبل المخاطر دنى أ، ألنه وحتى اأن يكون مستوى تحمل المخاطر صفر تجنبإال أننا كنا نودَّ  (أ)

على الصندوق أن إلى الصفر، يتوجب للوصول بمستوى تحمل المخاطر تسمح ببعض المخاطرة. و

دعم اتخاذ لالستخدام ليوقف جميع أنشطته، لذا فإن تحمل المخاطر يجب أن يكون واقعيا وقابال 

 القرارات.

 سسية؛مؤال تحمل المخاطر، إلى لوحة المخاطرل الحاجةالمخاطر عالوة على والبد من إضافة تقبل  (ب)

 ن.بين األمري الخلط ال سيسهلإو

في جميع المجاالت التي  المخاطرتقبل ومستويات  ،ونحن نتطلع قدما الستمرار مناقشة المجلس للمخاطر -2

المنظمة، مع استعراض شمولي ونهج مؤسسي منتظم للرصد، والتخفيف من المخاطر وإدارتها. تعمل فيها 

وكذلك فإننا سنكون مهتمين أيضا بسماع كيف يمكن أن تقوم إدارة الصندوق باستخدام لوحة المخاطر 

 سلوب مدار بعناية.بأتقبل المخاطر مساعدة على لل

 رد اإلدارة

تقبل المخاطر ة المتحدة. إذ أن عدم إدارة الصندوق مع مالحظات المملك توافق: )أ(لالستجابة على النقطة  -3

في معظم  - إطالقا أو تحملها سيستخدمان فقط في ظروف محدودة للغاية لألسباب التي ذكرتها المملكة المتحدة

ارة الصندوق المجاالت، هنالك دائما بعض المخاطر المتبقية، حتى بعد تطبيق ضوابط التخفيف منها. وتعمل إد

عدم تحمل المخاطر "مع فرق المخاطر، وهي تنظر في أفضل الطرق للتعبير بصورة واضحة عن نهج 

على سبيل المثال في  - مخاطر كمية للمواءمة مع السياسات ذات الصلة التي يتبعها الصندوقببيانات  "إطالقا  

المقصود هو اإلشارة بصورة واضحة إلى أنه وعلى  2واالستغالل واالنتهاك الجنسيين. 1،التدليس والفساد

إال أن اإلدارة تتبع عدم التسامح على اإلطالق مع التدليس  صفرا،مستوى تقبل المخاطر ليس الرغم من أن 

والفساد، وعندما تنشأ قضايا من هذا القبيل سيتم التطرق لها بصورة فورية، وستتخذ اإلجراءات المالئمة، 

قوة العمل، أو تدريب في الضوابط، وفي رات الضرورية ستفادة بحيث تستنير بها التغييوتُقتنص الدروس الم

 .المجاالت ذات الصلةغيرها من 

: تم تطوير النسخة الحالية من لوحة المخاطر المؤسسية بمساهمة قيمة من لجنة )ب(لالستجابة على النقطة  -4

للتمكين من حوار حول المخاطر بين اإلدارة بهدف ، Marsh Risk Consultingمراجعة الحسابات وشركة 

، من خالل توفير المعلومات الدقيقة والشاملة حول المخاطر األساسية في في الصندوقالرئاسية والهيئات 

 الصندوق ضمن فترة زمنية معينة.

 .2020ام وحة في النصف الثاني من عومع قولنا هذا فإن اإلدارة تعتزم بصورة كاملة أن تقوم بتحديث هذه الل  -5

وهي تعمل حاليا مع فرق من الدوائر المختلفة لتحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية ذات الصلة بكل مجال من 

مجاالت المخاطر الرئيسية األربعة في الصندوق وهي: االستراتيجية، والمالية، والتشغيلية، وتلك المتعلقة 

مؤشرات مع تصنيف المخاطر المؤسسية الذي بإيصال البرامج. وسوف يسمح هذا األمر لنا بمواءمة هذه ال

سوف تقوم بوضع أولويات  ،المؤشراتلهذه  اطوره الصندوق مؤخرا. وعند استكمال إدارة الصندوق الختياره

                                                      
التي يمولها و/أو يديرها والعمليات ، يتبنى الصندوق سياسة عدم التسامح على اإلطالق مع التدليس والفساد في األنشطة 2005منذ عام  1

 .(EB 2018/125/R.6)الصندوق 
. وال 2018نيسان أبريل/ 11ن، واالستجابة لهما في واالعتداء الجنسييتم نشر سياسة الصندوق بشأن منع التحرش الجنسي واالستغالل  2

يتسامح الصندوق على اإلطالق مع أعمال التحرش الجنسي أو االستغالل واالعتداء الجنسيين، وهو يتخذ اإلجراءات لمنع التحرش الجنسي 

 .بوقوعهاواالستغالل واالعتداء الجنسيين من الحصول في المقام األول وضمان استجابة فعالة وفورية لالدعاءات 
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ومع في كل تحديث من تحديثات اللوحة.  ،وبصورة روتينية ،تُدرجلمجاالت المخاطر تلك، والتي ينبغي أن 

كان ذلك إعادة إدارة الصندوق تصميم لوحة المخاطر المؤسسية، يُتوقع أن تُضاف بيانات التوجهات، وكلما 

مالئما، أن تتم مواءمتها مع المستوى الثاني من عتبات تقبل المخاطر. ويُتوقع من إدارة الصندوق أن يكون 

 لديها لوحة معززة إلدارة المخاطر بحلول نهاية هذا العام.

 الصين تعليقات -ثانيا 

تقدر الصين جهود إدارة الصندوق الرامية إلى تعزيز إدارة المخاطر المؤسسية وإعداد لوحة للمخاطر  -6

، والذي يمكن أن يساعد الصندوق على رصد وتقييم أفضل للمخاطر األساسيةالمؤسسية ومؤشرات للمخاطر 

 ذات الصلة.

بما في ذلك خطر الرفع المالي  ،التي حددتها هذه الوثيقةونوافق من حيث المبدأ مع المخاطر األساسية  -7

إال أن مؤشرات المخاطر األساسية تحت المخاطر االستراتيجية ال تذكر  .واالستدامة، وقدرات المواهب، إلخ

تعبئة الموارد واستقطاب االقتراض، إال أنها ال تذكر كيفية استخدام هذه الموارد بصورة مالئمة  يةإال كيف

مستقرة )النسب المتوازنة للموارد المخصصة من خالل المنح، والقروض بشروط على تدفقات عائدة  لإلبقاء

على االستدامة. لإلبقاء تيسيرية للغاية وبالشروط العادية إلى إجمالي االلتزام السنوي(، والذي يُعد هاما أيضا 

بصورة أكبر، وبخاصة من خالل  ننا نقترح على إدارة الصندوق تحسين مؤشرات المخاطر الرئيسيةفإولذا 

المخاطر األساسية المتعلقة بتخصيص الموارد لرصد مالئم، ويتم تخضع إعداد مؤشر ذي صلة لضمان أن 

 التطرق لها أيضا.

 رد اإلدارة

عملية لتحديد جملة أوسع من مؤشرات المخاطر على توافق إدارة الصندوق مع مالحظات الصين، وتعمل حاليا  -8

 حديثا في الصندوق. تصنيف المخاطر المؤسسية المطورر الرئيسية عب

االستراتيجية، والعديد منها يتعلق بقضايا حددتها الصين. إال أن  ومن المجاالت الرئيسية للتركيز المخاطرُ  -9

، هي مجال معقد، حيث ال توجد إال مؤسسات قليلة للغاية قابلة للمقارنة المخاطر االستراتيجية على وجه خاص

تجاه طبيعة وحجم المخاطر مع تحركنا با فيهفة إلى ذلك، وكما أشارت الصين، فإنه مجال تتغير إضا .معها

 التجديد الثاني عشر للموارد.

وقد وضعت إدارة الصندوق خمس مجموعات عمل للمخاطر االستراتيجية بين الدوائر المختلفة في المنظمة  -10

. وكأعضاء في هذه المجموعات في الصندوقعلى المستوى اإلداري، بما يتضمن أكثر من نصف المدراء عبر 

 ، دائرةوالمراقب المالي ؛خزانةال مدير وأمينو ؛شعبة االنخراط العالمي والشراكات وتعبئة المواردمدير  يدعم

على  األساسيةالمخاطر  مؤشراتتحديد  ، دائرة العمليات المالية،المخاطركبير موظفي والعمليات المالية؛ 

تعبئة الموارد واالقتراض واالستدامة المالية. ومع استكمال إدارة الصندوق الختيار هذه المؤشرات سوف 

التي ينبغي أن تُدرج بصورة روتينية في لوحة المخاطر المؤسسية تلك المؤشرات لنقوم بوضع أولويات 

 المحدثة.

على المخاطر ذات الصلة بالمواهب، وهي تتعاون  لى تركيز عال  ومن الجدير بالمالحظة أن اإلدارة تبقى ع -11

بصورة وثيقة مع شعبة الموارد البشرية على هذا الموضوع. وتتضمن لوحة المخاطر األساسية الحالية 

رات تتعلق بالمواهب في الجزء المتعلق بالمخاطر االستراتيجية. وللمواءمة مع تصنيف المخاطر مؤش

وتعتزم  اليا ضمن مجال المخاطر التشغيلية.المخاطر ذات الصلة بالمواهب ح تظهرالمؤسسية في الصندوق، 

ؤسسية المنقحة بحيث إدارة الصندوق أن تدمج بعض هذه المؤشرات المتعلقة بالمواهب في لوحة المخاطر الم

 بقي كل من المجلس التنفيذي واإلدارة على التركيز على هذه المخاطر الهامة.يُ 
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 إيطالياتعليقات  –ثالثا 

دخال إ بذولة الرامية إلىالمتشكر إيطاليا إدارة الصندوق على هذا التحديث، وتعبر عن تقديرها للجهود  -12

يتوقع من هذه اللوحة أن  ،وفي هيكليتها الثابتة والمعّرفة المخاطر المؤسسية.على لوحة تحسين مستدام 

األدوات األساسية التي ستدعم المناقشات االستراتيجية وعملية اتخاذ القرارات التي يقوم بها  إحدىتكون 

 المجلس التنفيذي.

بأن هذه  ونقدر الجهود التي تُبذل حاليا لمواءمة قياسات المخاطر مع مؤشرات المخاطر الرئيسية، ونفهم -13

لتشذيب مؤشرات وفقا  ،العملية سوف تتضمن خروج بعض المؤشرات، عالوة على دخول مؤشرات جديدة

 وإيجاد عتبات لتحمل المخاطر وزيادة القدرة الحسابية وكذلك جودة البيانات. ،المخاطر األساسية

حاليا، فهو  وفرتموهاوقيمته التوضيحية. وأما اقتراحنا استنادا إلى النسخة األولية التي  الذيلونقدر وضوح  -14

 التي ستعرض أنه وما أن يتم احتساب جميع هذه المؤشرات بصورة مالئمة، يتوجب أن تتضمن هذه الوثيقة

هذه الحسابات صلة توفره اإلدارة، يشير إلى أكثر ا موجزا تعقيبفيذي أيضا بصورة دورية على المجلس التن

 كي ينظر فيها المجلس بغية تسهيل المناقشات.

 رد اإلدارة

كما أشير أعاله، فإن قصد إدارة الصندوق هو أن تقوم بتنقيح و دارة الصندوق مع مالحظات إيطاليا.توافق إ -15

ر لوحة المخاطر المؤسسية لمواءمتها مع تصنيف المخاطر المؤسسية في الصندوق، ولتقاسم لوحة المخاط

مع المجلس التنفيذي على أساس روتيني. والهدف من ذلك هو التركيز على أكثر المخاطر  المنقحةالمؤسسية 

أهمية عبر جميع المجاالت، سواء كانت االستراتيجية أو المالية أو التشغيلية أو ذات الصلة بإيصال البرامج، 

 وتحديد أكثر المخاطر أهمية في كل واحدة منها.

 

 


