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 الدورة السابعة والسبعون 
 من جدول األعمال المؤقت*  145البند 

 وحدة التفتيش المشتركة 
   

 استعراض إدارة استمرارية تصريف األعمال في مؤسسات منظومة األمم المتحدة  
  

 مذكرة من األمين العام  
 
تيليقاته وتيليقات م لس اللؤســــــــــا  ية اليامة يتشــــــــــلع األمأن اليا  لى  عحأء الج عع ــــــــــا  ال م  

ادارة  ”التنفأذيأن في منظومة األمم المتحدة الميني لالتنســـــــــــــأح علج تقليل ولدة التفتيم المشـــــــــــــتل ة المينو   
 (.JIU/REP/2021/6) “استملارية تصليف األعمال في مؤسسات منظومة األمم المتحدة

  

 

 * A/77/150. 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/6
https://undocs.org/ar/A/77/150
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 مقدمة  -   أول  
ادارة استملارية تصليف األعمال في مؤسسات  ”ت لي ولدة التفتيم المشتل ة، في تقليلها المينو    - 1

وتكامء السـياسـات (، اسـتيلااـا هدفه اللسيسـي هو تحلأء لالة اسـت دا  A/77/256)  “منظومة األمم المتحدة
وال طط واليمليات والممارســـــــــات المتيلقة لاســـــــــتملارية تصـــــــــليف األعمال علج  طا  مؤســـــــــســـــــــات منظومة  

ــتنارة  با في قلاراتبا المتيلقة لالم ادرات   األمم ــتفادة لرســــــ ــات ال أدة والدروا المســــــ المتحدة وتحديد الممارســــــ
 ال ارية والمستقبلية.

  
 تعليقات عامة  -  ثانيا  

المنظمات لالتقليل وتلى ع ه عقد  تقأيما شـــــــامر لحالة اســـــــت دا  وتكامء ســـــــياســـــــات و طط    تللب - 2
وعمليات وممارســـات ادارة اســـتملارية تصـــليف األعمال علج  طا  مؤســـســـات منظومة األمم المتحدة، ويحدد 

 في الوقت  فسه الممارسات ال أدة لرستيا ة  با في الم ادرات ال ارية والمستقبلية.

ــة ومفأدة عموما  وتر - 3 ــتاي ــــــ ــمن عدلة ت ليبية مســــــ لظ الكيا ات ع ه علج اللغم من ع  التقليل يت ــــــ
تتيلح لالميايأل الســليمة المتصــلة لاليمليات، في ه عفتقل الج تقأيم مســتند الج النتاسإ لما اتا  ا ت النبإ التي 

فيالأتبا في الت ايف من آثار  تت يبا الكيا ات في سياسات استملارية تصليف األعمال قد عثبتت،  وجه عا ،
لة، مع  يا  ألس اب اال ترفات في األدا . وبدو  هذا التقأيم المتمأز، من الملجح عال تحظج   الحوادث الميط ِّ
األولويات اليليا فيما يتيلح لالتحســــــــأن لالدرجة المناســــــــ ة من التل أز عو قد ت إفء. وهنان عع ــــــــا ام ا ية ع  

  ارجأأن  ظلة  اطئة عن مدى  فاعة َ بإ منظومة األمم المتحدة.ع و  لدى عصحاب المصلحة ال

وتثار ليض الشـــواغء لشـــى  االفتقار الج الموارد الكافية عو الم صـــصـــة الذي قد ع و  له عثل علج  - 4
 التفيأء والفيالية الكاملأن لنتاسإ االستيلاض عو قد عيأح تحققبما.

 وتؤيد المنظمات توصيات االستيلاض. - 5
  

 تعليقات على التوصيات المحددة  -  لثا ثا  
 1التوصية    
  2023ينبغي للرؤساااااااف التنفيذيين لمؤسااااااسااااااات منظومة األمم المتحدة أن ةقوموا  بحلول ن اةة عام    

باستعراض أطر إدارت م لستمرارية تصريف األعمال  والتأكد من أن العناصر األساسية المحددة في هذا 
دي أصااااحام المصاااالحة المعنيين  بشااااال ةمّان من التنسااااي  الفعال لعمليات  التقرير قد ُنّفذت وأن ا بأي 

وممارساااااات اساااااتمرارية تصاااااريف األعمال  وتناف التساااااا  في تنفيذها  وتععيع المساااااافلة على  مي  
 المستويات. 

 تؤيد المنظمات هذه التوصية. - 6

د تنفـأذهـا في ســـــــــــــــيا   ظـا  وتفـأد الكـياـ ات ـلى بـا  ـفذت ـلالفيـء التوصـــــــــــــــية المقتللـة عو ع بـا لصــــــــــــــد - 7
المتحدة إلدارة قدرة المنظمة علج مواجبة الطوارئ وامتثاال لســــــــــــــياســــــــــــــاتبا وعملياتبا وتلتأ اتبا البي لية  األمم

 القاسمة المتيلقة لىطل ادارة استملارية تصليف األعمال.
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 2التوصية    
  2023ةافلوا  بحلول ن اةة عام  ينبغي للرؤسااااااااف التنفيذيين لمؤساااااااساااااااات منظومة األمم المتحدة أن   

تطبي  عناصاار التع د والبتبار والسااتعراض المدر ة في بطت اسااتمرارية تصااريف أعمال م من ب ل 
 ن ج متس  ومنضبت  لضمان بقاف تلك الخطت مناسبة وفعالة. 

 تؤيد المنظمات هذه التوصية. - 8

(، تشـــــــــــدد الكيا ات م ددا علج األهمية 19-)كوفأدو ما يتبأن  رل جاسحة ملض فألوا  ورو ا   - 9
لــة، وتتفح علج ع  عف ــــــــــــــــء طليقــة لتنفأــذ تلــ  هي تيزيز تيبــد وا ت ــار   ال ــالإــة للتــىهــب لملــداث الميط ِّ
ــتملين لبذه ال طط،   ــتيلاض واال ت ار المسـ ــليف األعمال. ومن  رل االسـ ــتملارية تصـ ــتيلاض  طط اسـ واسـ

التـدا أل واإلجلا ات المقلرة ال تزال مفأـدة وفيـالـة في الحفـا  علج قـدرتبـا عم ن للكيـا ـات تحـديـد مـا اتا  ـا ـت  
 كمنظمات علج مواجبة الطوارئ.

 
 3التوصية    
  2023ينبغي للرؤساااااااف التنفيذيين لمؤسااااااسااااااات منظومة األمم المتحدة أن ةقوموا  بحلول ن اةة عام    

 ا على موا  ة الطوارئ  وذلك باشااترا   بتععيع آليات التعلم الخاصااة بتلك المؤسااسااات إساا امات في قدرت 
لة واسااااتعراالااااات إدارية دابلية دورية ألطر إدارة   إ راف اسااااتعراالااااات لحقة في أعقام الحوادِّ المعطّت

 استمرارية تصريف األعمال. 

تؤيد المنظمات هذه التوصــــــــــــية وتقل لليمة تيزيز آليات التيلم فيما يتيلح لاســــــــــــتملارية تصــــــــــــليف   - 10
 مء اجلا  استيلااات ادارية اللقة ودورية.األعمال التي تش

 
 4التوصية    
  2024ينبغي للرؤساااااااف التنفيذيين لمؤسااااااسااااااات منظومة األمم المتحدة أن ةقدموا  بحلول ن اةة عام    

تقارير إلى أ  عت م التشاريعية ومجال  إدارت م بشاأن التقدم المحرف في تنفيذ الساياساة المتعلقة بنظام  
على موا  ة الطوارئ ومؤشارات أداه  المنقحة  وأن ةسالطوا الضاوف على الممارساات  إدارة قدرة المنظمة  

 الجيدة والدروس المستفادة  ل سيما في مجال إدارة استمرارية تصريف األعمال. 

 تؤيد المنظمات هذه التوصية جزسيا. - 11

لج مواجبة الطوارئ، وتلى الكيا ات،  وصــفبا عع ــا   شــطأن في شــ  ة  ظا  ادارة قدرة المنظمة ع - 12
  ( 1) ع  مســــــــــــــاهمتبـا المنتظمـة في تـقاريل األمأن اليـا  عن تنفـأذ  ظـا  ادارة قدرة المنظمـة علج مواجبـة الطوارئ 

 تفي لاإلجلا  المطلوب في التوصية المقتللة وع  اإل رغ اإلاافي سي و  تكلارا.

 الس اإلدارة منظمة علج مســــــــتوى ويرلظ آ لو  ع  تقاريلهم المقدمة الج األجبزة التشــــــــلي ية وم - 13
. 6ععلج من الموااــــــــيع ويقتللو  ميال ة التوصــــــــية المقتللة من  رل اإلجلا ات المطلوبة في التوصــــــــية 

ــذا ــا  ادارة قـــدرة المنظمـــة علج مواجبـــة الطوارئ   وهـ ــة لـــى  اإل رغ المتيلح  نظـ ــاسلـ ــا ســــــــــــــأـــدعم ل تبم القـ مـ
 عستدعي واع توصية منفصلة. ال
 

 __________ 

 (1) A/76/607. 

https://undocs.org/ar/A/76/607
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 5التوصية    
تقييمات إداريات    2023نبغي للرؤساااااااف التنفيذيين لمؤسااااااسااااااات منظومة األمم المتحدة أن ةجروا في عام ي   

لتحديد الثغرات والعوامل التماينية    19- دابليات لساااااااتمرارية العمليات المؤساااااااساااااااية ب ل  اهحة كوفيد 
وباصاة في مجالت    والممارساات الجيدة والدروس المساتفادة  ولتعديل الساياساات والعمليات واء رافات  

مثل الموارد البشااارية  وردارة تلنولو يا المعلومات والتصاااالت  والسااا مة والصاااحة الم نيتين  وتحديد  
لة في المستقبل.  ما   يلعم من تدابير الستعداد والستجابة بشال أفضل للحوادِّ المعطّت

 تؤيد المنظمات هذه التوصية. - 14

لتحديد  19- شـطة التقأيم اإلداري الدا لي ال ارية  رل جاسحة  وفأدوتقو  الكيا ات لاإل رغ عن ع - 15
ــات واليمليات واإلجلا ات   ــياسـ ــتفادة ولتيديء السـ ــات ال أدة والدروا المسـ الثإلات واليوامء التم أنية والممارسـ

دا لية إلدارة  تات الصـلة وفقا لذل . ويشـار عع ـا الج الل و  الج التقأيمات واللقالة المسـتقلة واعو الملاجية ال
اســــــــــــــتملارـية تصــــــــــــــليف األعمـال  ـىداة ايمـة. وقـد عدرِّا ـلالفيـء ليض هـذه النـتاسإ واـلدروا الليمـة في  طط  

 استلاتي ية جديدة.

وت ســـيطبما، لأ    5 و  3ويشـــأل ال يض الج ع  االســـتيلاض  ا  ســـيســـتفأد من دمإ التوصـــأتأن   - 16
 عيتبلو  ع بما متدا لتا .

 
 6التوصية    
ينبغي لأل  عة التشااااااريعية ومجال  اءدارة في مؤسااااااسااااااات منظومة األمم المتحدة أن تنظر  في أقرم   

الذي    19- فرصاة ممانة  في اساتنتا ات التقييم اءداري الدابلي لساتمرارية العمليات أثناف  اهحة كوفيد 
بة لمعالجة الثغرات  أعده الرؤساااف التنفيذيون لمؤسااسااات م  وأن تتخذ على ذلك األساااس القرارات المناساا

 والمخاطر المحددة بما ةافل استمرارية العمليات المؤسسية. 

 ترلظ المنظمات ع  هذه التوصية موجبة الج األجبزة التشلي ية وم الس اإلدارة. - 17
 


