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 الدورة الخامسة والسبعون
 جدول األعمالمن  147البند 

 وحدة التفتيش المشتركة
   

إدارة المخاطر المؤسسسسسسسسسسسسسسيةس الامات وا سسسسسسستخداما     مؤسسسسسسسسسسسسسسا  ما ومة    
 المتحدة  األمم 

  
 مذكرة من األمين العام    

 
يتشـــــــــال األمين الحام بلن يحيل  لل معيـــــــــاع الجمحيو الحامو تحلي اتر وتحلي ا  مجل  الا  ـــــــــاع  

ــنيين من منةومـــو  ــدة التفتي  المشــــــــــــــتا ـــو المحنون  التنفيـ ــالتن ــــــــــــــيف علل ت ايا وحـ ــدة المحنن بـ األمم المتحـ
 (.A/75/718المخاطا الم   يو: النُّهج واال تخداما  من م   ا  منةومو األمم المتحدة“ )انةا  ” دااة

  

https://undocs.org/ar/A/75/718
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 مقدمة  -   أو   
ــ ـــــــــو: النُّهج  ” التفتي  المشـــــــــتا ور من ت ايانا المحنونت ـــــــــتحا  وحدة   - 1  دااة المخاطا من الم  ـــــــ

دمام مماا ــا  (ر A/75/718)  “واال ــتخداما  من م  ــ ــا  منةومو األمم المتحدة حالو تنفين وا ــتخدام وام
ــا ــيو من جميل المنةما  المشــــ ــ ــــ ــدوا الت ايا  دااة المخاطا الم  ــــ ــتا و منن لــــ ا و من وحدة التفتي  المشــــ

وتحدد المماا ـــــــــا  الجيدة والداو  الم ـــــــــتفادة لتوجير المباداا  الجاايو والم بلو. (ر A/65/788ال ـــــــــابف )
و إلدااة المخاطار بما من وينلـــــت اال ـــــتحاا  علل مابحو مجاال  تا يح نن: )م( حالو المماا ـــــا  الاانن 

ــابفر )ت(  دمـام  دااة المخـاطا من ممـاا ــــــــــــــا  اإلدااة ولــــــــــــــنل ال ااار  نـل  م ـااـنو ـباال ــــــــــــــتحاا  ال ــــــــــــ
اال ــــــتخداما  والمنامل المحتملو والفحليو لمماا ــــــا   دااة المخاطا داخل المنةمور )د( حالو ا ــــــتخدام  )م(

 ع مدواانا من مجال الاقابو والم اعلو.الهيئا  التشايحيو/اإلداايو إلدااة المخاطا من مدا
 

 تعليقا  عامة  

ــتحاا  وتحتباا معئما لحملياته - 2 ــيو وت يد  ا المتحل و ب تاحت المنةما  باال ــــ ــ ــــ إدااة المخاطا الم  ــــ
 جاع مير من ا تنتاجا . ما

ــيو التن حددتها وحدة الت  - 3 ــ ـــــــــ فتي   وتعحة المنةما  من المحاييا الماجحيو إلدااة المخاطا الم  ـــــــــ
المشـــتا و تاتبط ببحد من مبحاد النمونم الماجحن لنيـــج  دااة المخاطا النه ويـــحتر اللجنو اإلداايو الاميحو 

 الم توىر والنه يحّود المنةما  بخايطو طايف لبلوغ ماحلو نيج  دااة المخاطا الم   يو.

 وت يد المنةما  التوليا  الواادة من اال تحاا . - 4
  

 تعليقا  على كل توصية على حدة  -  ثاايا  
 1التوصية   
لك  تضسسسسسسسسطلت الايرا  التشسسسسسسسسريعيةااودارية بتدوارلا ومسسسسسسسسسؤولياتاا الر ابيةة ياب   لاا أن تدر  إدارة   

المخاطر المؤسسسسسسسسسسسسية    اجتماعاتااة سسسسسساويات على األ لة مت تحديد الت طية الموضسسسسسوعية و قات لو ية 
 اطر الت  تتعرض لاا.الما مة وشبكتاا الميدااية والمخ

 تعحة المنةما  من ننا التوليو موجهو  لل الهيئا  التشايحيو/اإلداايو. - 5

ــايحيو/ - 6  ومن الحاال  التن ال ي ون ميها النهج الم تاح قائمًا بالفحلر تباح ال يانا  من الهيئا  التشــــــ
 الحمنيو.  األولويا  ومحدوديو األطااإلداايو تتمتل بلعحيو ت ايا جدول معمالهار مل مااعاة تياات 

واجتماعا  الهيئا  اإلداايو لي   نن المنا با  الوحيدة التن تجاه خعلها مناقشو  دااة المخاطا  - 7
 مل الدول األعياع.
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 2التوصية   
ة اسسسسسسستعراضسسسسسسات شسسسسسسام ت لتافيذلم ودارة 2021ياب   للرؤسسسسسسساف التافيذيين أن ي جرواة بحلول اااية عام   

لوحدة التفتيش المشسسستركةة على الاحو المبين  9إلى  1مخاطر المؤسسسسسسسسية  ياسسسسات بالمعايير المرجعية  ال
    التقرير.

 ت يد المنةما  ننا التوليو. - 8

ــتوى  - 9 ــحتر اللجنو اإلداايو الاميحو الم ـــــ ــج  دااة المخاطا النه ويـــــ واغم من النمونم الماجحن لنيـــــ
الماجحيو لوحدة التفتي  المشــتا ور مإن ال يانا  ت ا بوجود تاابط بين  غيا مواَعم بشــ ل لــاي  مل المحاييا 

لوحدة التفتي  المشــتا و وعنالــا النمونم الماجحن لنيــج  دااة المخاطار علل  9 لل  1المحاييا الماجحيو  
 النحو الموجح من الجدول مدناا.

ت ـحو محاييا ماجحيو لوحدة التفتي  المشـتا و إلدااة 
 والمخاطا الم   ي 

النمونم الماجحن لنيــــــــــج  دااة المخاطا من منةومو 
 المتحدة األمم

اعتماد  ــيا ــو و/مو  طاا عمل منهجيين علل  - 1  
ــو  نطـــاف المنةمـــو إلدااة المخـــاطا ماتبطين بـــالخطـ

 اال تااتيجيو للمنةمو.

 طاا و ـــــيا ـــــو  دااة المخاطا الم  ـــــ ـــــيو:  -مواًل 
ــا  واإلجااعا    ــيا ـــــ والوثائف األخاى التن تجميل ال ـــــ

 تبينر مجتمحًور طاي و تنفين المنةمو إلدااة مخاطانا.

وجود ني ــــل تنةيمن داخلن محــــدد ا ــــــــــــــميــــًا  - 2
المخــاطا الم  ــــــــــــــ ــــــــــــــيــو يتيــــــــــــــمن األدواا  إلدااة

 والم  وليا  الُم َندة. 

الهي ــــل اإلدااه والتنةيمن: يحــــدد الهي ــــَل  - ثانيا
الداخلن إلدااة المخاطار وال ـلطو المفويـو المنا ـبور 
واألدواا والم ــــــــــــــ وليـا ر وال يـانـا  التنةيميـو ب ا  

  فالو الفحاليو من  دااة المخاطا. 

ــا  -   3 ــاطا تحححنـ ــو مخـ ــامـ ــدوة من معلل ” وجود ث ـ ال ـ
 لتنةيميو.  مل التحام  امل من جميل الم تويا  ا   “ الهام 

ــم  -    اد ا  ــا ـــــــــــ ــاطا: يتجلل نلــــ  من ت ــ ــو المخــ ــامــ ث ــ
ــلو يــا    الموةفين واإلدااة الحليــا ال يم والمحت ــدا  وال ـــــــــــ
 نف هار  لل جانت ويوح موقل المنةمو  حاع المخاطا. 

 البحد الفاعن: ال دوة الح نو علل م توى ال يادة. 

وجود نيئـو تشــــــــــــــايحيـو/ داايـو ت ــــــــــــــتخـدم  دااة  - 4
 م   يو علل الم تويا  المنا بو. المخاطا ال

 الهي ل اإلدااه والتنةيمن:   - ثانيا

 البحد الفاعن: تفوي  ال لطو. 

 ـــــــــ ال متحدد الخيااا  )ادود مختلفو بح ـــــــــت ماحلو 
النيـــــــــــج(: نل لدى منةمت  ني ل  دااه ُت ـــــــــــَند مير 
مدواا وم ــ وليا   طاا  دااة المخاطا الم  ــ ــيو  لل 

لل موةفن اإلدااة  نيئو  داايو )مجل  مو  دااة مثع( وام
 وغيانم من الموةفين؟ 

ــل  - 5 ــاطا من  جااعا  الحمــــ ــام  دااة المخــــ  دمــــ
 اال تااتيجيو والتش يليو الائي يو.  

الحمليو والت امل: ييـــــــــمن الت امل من ُتحد د  - ثالثا
موجـر التفــاعـل والتاابط مل الحمليــا  الفاعيــو للمخــاطا 

 ى نا  الللو. مو الحمليا  التنةيميو األخا 
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ت ـحو محاييا ماجحيو لوحدة التفتي  المشـتا و إلدااة 
 والمخاطا الم   ي 

النمونم الماجحن لنيــــــــــج  دااة المخاطا من منةومو 
 المتحدة األمم

 نشــــــــــــاع عمليا  منهجيو ومت ــــــــــــ و ودينامي يو   - 6  
 إلدااة المخاطا. 

ــد د  - ثالثا ــامـــل: ت فـــل الحمليـــو من تحـ الحمليـــو والت ـ
ــائج   المخـــاطا والفال التن قـــد ت ثا علل تح يف النتـ
ــدنا  ــتجابو لها وتبلي ها والـ ــيو وت ييمها واال ـ ــ ـ الم  ـ
 علل نحو محال وم ا إلطاا  دااة المخاطا الم   يو. 

ــا  - 7 ــال لنةم ومدوا  ت نولوجيــ ــدام الفحــ اال ــــــــــــــتخــ
 الم   يو. المحلوما  من  دااة المخاطا 

ــا  - اابحا ــا  تــ ــنــولــوجــيـــــ الــنــةــم واألدوا : مــ ــونـــــ
المحلوما  الم ـــــــــتخدمو لت ـــــــــجيل المحلوما  المتحل و 
دماجها وتبلي ها/اإلبعغ عنها.    بالمخاطا وتحليلها وام

وجود خطط من مجال االتلال والتدايت تامن  - 8
ــا    لل بلواة الوعن بــالمخــاطار وتححيح  ــــــــــــــيــا ـــــــــــــ

ل داا  العحمو لتنفين  دااة التلـده للمخاطار وبناع ا
 المخاطا الم   يو. 

ال ــداا  المتحل ــو بــإدااة المخــاطا: المهــااا   -خام ا 
وال ــــابليــــو والمحــــاال وال ــــداا  التن تمل هــــا المنةمــــو 

ــاليــــــو مــــــا تواجهــــــر من مخــــــاطا من  ل ن تــــــديا بفحــــ
 نتائجها.   تح يف

 جااع ا ــــــــــــــتحاا  دواه ومنةم لمــدى محــاليــو  - 9
مخاطا الم  ـــــــ ـــــــيو من مجل التح ـــــــين تنفين  دااة ال
 الم تما. 

من ماحلـو النيــــــــــــــج: اإلدمـام ال ـامـل  5الم ــــــــــــــتوى 
لحمليا   دااة المخاطار وُح ن مهم آليا  اإلحالو  لل 
الم ــــــتوى األعلل وا ــــــتخدامها علل جميل م ــــــتويا  
المنةمــو. النهج االبت ــااه/اإلبــداعن يتي  التح ــــــــــــــين 

م علل المنةمو الم تمار ويم نر من يت يل مل ما يطا 
 من ت يُّاا .

  
وتاى بح  ال يانا  من التاايخ الم ـتهدل قد ي ون قايبا جدار وتشـيا  لل منها قد ت ـتفيد م ثا من  - 10

ــامل  نا ُمجاه قبل متم عام  ــتحاا  الشــــ ــتحاا  2022اال ــــ ر تم ينا لماوا متاة حمنيو مطول بحد تاايخ اال ــــ
يطام من ت يُّاا  )مه متاة حمنيو مدتها ثعث  ــــــــــــنوا  بدال من متاة ال ــــــــــــابف ل ن يت ــــــــــــنل الوقول علل ما 

  نتان(. مدتها
 

 3التوصية   
ة ياب   ألعضسسسسساف اللجاة اودارية الر يعة المسسسسسستول التابعة لمجل  الرؤسسسسسساف 2021بحلول اااية عام   

الماام المعاية بإدارة المخاطر كآلية التافيذيين المعا  بالتاسسي  أن يكفلوا اسستمرار  ر ة العمل المتعددة  
 ابلة ل سسسستمرار لديادة تعديد وتيسسسسير التعاون والتاسسسسي  وتبادل المعارك بين الوكا   وبح  المخاطر 

 المشتركة المرتبطة بجاود إص ح األمم المتحدة.

ة المخاطا التابحو ت ّا المنةما  باعتاال المفتشــــــــــين بدوا ماقو الحمل المتحددة المهام المحنيو بإداا  - 11
 للجنو اإلداايو الاميحو الم توىر ونن علل ا تحداد لمواللو دعم معمال ماقو الحمل واإل هام ميها.
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ر اقتاحـ  ماقـو الحمـل علل اللجـنو اإلدااـيو الاميحـو الم ــــــــــــــتوىر 2020ومن تشــــــــــــــاين األول/م توبا  - 12
لها  لل منتدى ا ـــــتنادا  لل انتمام قوه ووا ـــــل النطاف من المنةما  األعيـــــاع م ن ماقو الحملر  م انيو تحوُّ

 م ثا ا تدامو. وننا األما قيد نةا اللجنو اإلداايو الاميحو الم توى حاليا.
 

 4التوصية   
ة ياب   أن تطلب الايرا  التشسريعيةااودارية للما ما  المشساركة إلى الرؤسساف 2022بحلول اااية عام   

رت اسستعراض شسامل لتافيذ الما مة ودارة المخاطر المؤسسسسية  ياسسات التافيذيين أن يقدموا تقريرات عن اتا
 لوحدة التفتيش المشتركةة على الاحو المبين    التقرير. 9إلى  1بالمعايير المرجعية 

 تعحة المنةما  من ننا التوليو موجهو  لل الهيئا  التشايحيو/اإلداايو. - 13

لوحدة  9 لل  1ر يم ن من ُتاَبط الن اط الماجحيو  2لتولــيو وعلل النحو المشــاا  لير من الاد علل ا - 14
التفتي  المشتا و ابطا مباشاا بلبحاد النمونم الماجحن لنيج  دااة المخاطار النه يتي  مييا خايطو طايف 

 للتنفين الشامل إلدااة المخاطا الم   يو. 

لم  ــــــــ ــــــــيو يحول دون اتبا   وتاى بح  المنةما  من  عداد ت ايا منفلــــــــل عن  دااة المخاطا ا - 15
ــا   النهج المت ـامـل إلدااة تلـ  المخـاطا من الخطـو اال ــــــــــــــتااتيجـيو للمنةمـو ودون اتخـان ال اااا  علل م ــــــــــــ

 بالمخاطا.  الوعن

ومخياار ت  د ال يانا  من جديد التحامها بآليا  اإلبعغ ال ائمو لتنفين التولــــــــــــــيا  الواادة من ت ايا   - 16
 المشتا و.وحدة التفتي  

 


