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JIU/REP/2020/5 
 تعراضمقدمة وأهداف االس -     أوال  

تعود جذذر  ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل دل راع ذرا روذري راذيمةر  ييذىل ل طيذا راع ر ذر    
  رخعتيي ل 61/245مبر ل ذاك كيران  منظومىل رألمم رختحي . ر ي أمي  رجليعيىل راعرمىل ل  ار هر 

 ربىل  فر رتفت    رراا   ر تيرد ددر   رخار ا رخسيةيىل ل منظومىل رألمم رختحي  اتعزمز رإلدر2006 رم  
بذاك أبن مسيةر  منظومىل رألمم رختحي  معاضىل  أثنرء رالض الا بوالايهتر  اعذيد ال صىذم مذ  

مذذذ  راوذذذس ررافةذذذرد  ررخاذذذر ا رختعوعذذذىل ااةذذذيعىل  ررجلاخذذذىل راةذذذي ر يىل دل رخاذذذر ا ذر   -رخاذذذر ا 
   رأل ش ىل رابشامىل.نرطىل  را ربا راةيريي  ريوء رإلدر    رراكور ث را بيعيىل رراكور ث را

رددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  يويذذذىل  وذذذم   ذذذريف رخنظيذذذىل تتيحتذذذه ل  يمذذذي رخاذذذر ا ر ويوةذذذر  
رتعيييةر رمعرجلتةر ر صيهر ب امعىل منظيىل رمتكرموىل رمنةجيىل م  أجه  عيق رألهيرف راتنظيييىل. 

يذورء. ر وذم  كذ  وذم دذي                                                            رتتعوق أيرير  إبدر    ذيم رايعذ   راذذي مشذيه راتةيمذير  ررافذاي  
ممر يذر  ددر   رخاذر ا رأذزأ    ةذي مفةذوم ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل فكذا  أن ددر   رخاذر ا تتاوذذه 

 رخنظيىل أبكيوةر اتةر ي  وم ضيرن ريتيرمتةر.
ر ذي تنرراذذت ردذذي  راتفتذذيس رخشذرتكىل هذذذر رخوضذذوا تهذذا مذر تنرراتذذ  ل ريذذتعار  أجاتذذ  ل  

                   ممر أدهه د ر ر  (JIU/REP/2010/4)رخسيةيىل ل منظومىل رألمم رختحي    خار اإلدر   ر  2010 رم  
                                                                         ماجعير  اوتنفيذ رانرجح إلدر   رخار ا رخسيةيىل ل مسيةر  منظومىل رألمم رختحي .

ررهلذذذيف رااييةذذذي مذذذ  هذذذذر راليذذذتعار  هذذذو د ذذذالا رهلي ذذذر  راتشذذذامعيىل/رإلدر مىل رراا يذذذرء  
ىل رألمم رختحي   وم راتعيم رحملذا  منذذ راليذتعار  رألهذح  ردراذىل تنفيذذ راتنفيذم  خسيةر  منظوم

يذذذذتايرمةر رددمرجةذذذذر ل طيذذذذا رخنظيذذذذر  رخشذذذذر كىل ل ردذذذذي  ممر يذذذذر  ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل رر
منظيذذىل  ركذذذاك  يمذذي رخير يذذر  رجليذذي  رراذذي ر  رخةذذتفرد   28تفتذذيس رخشذذرتكىل ررابذذراا  ذذيدهر را

   رجلر مىل ررخعبوىل.اتوجي  رخبرد ر
رراعىذذذذي مذذذذ  ر رء ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل هذذذذو تذذذذوفح  ع ذذذذىل ماجعيذذذذىل رردذذذذي  فييذذذذر متعوذذذذق  

ر مىل ررإلدر   راعويذذر اتنذذر س رتتفذذق  وذذم  اخاذذر ا رااييةذذيىل  اكذذي تةذذتني دايةذذر رهلي ذذر  راتشذذامعيىل/رإلد
ظيذىل معينذىل مذا دمذالء كيفيىل ددر   هذذ  رخاذر ا. راذذاك   ذ  أن تكذون مىذييىل ايذ  تنريذ  من

  رمنوذج رأل يرل  رال تبر  راورج  خعرمح محته راوالمىل  ررال تبر ر  رخرايىل ررخيز يىل  رشسرن رخوظف 
 رروىوصير  راتنظيييىل.

                                                             معذذرمح ماجعيذذىل ةي ثذذىل  رمعذذي  م راتعذذيم رحملذذا  ل تنفيذذذ ددر   رخاذذر ا  10عار  رمعذذرتا راليذذت 
تضذذذي  أ بذذذا توصذذذير   ةيذذذىل ماتب ذذذىل اخعذذذرمح رخاجعيذذذىل  رثنتذذذرن موجةتذذذرن                          رخسيةذذذيىل  يريذذذر   ويةذذذر  رم

ذ  دل  شذر كىل.رخ 28رهلي ر  راتشذامعيىل/رإلدر مىل  ررثنتذرن موجةتذرن دل راا يذرء راتنفيذذم  اوينظيذر  راذ
                                                                                 رمتضذذي  راليذذتعار  أمضذذر  ل طيذذا أجزريذذ  توصذذير  اذذح  ةيذذىل كمل شذذردر  اتعيذذيم رخعذذرمح رخاجعيذذىل 

 ذهر.رتنفي
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 النتائج الرئيسية -      اثنيا  
 (1املعيار املرجعي )اعتماد إطار وسياسة إدارة املخاطر املؤسسية 

ييريذىل ر/أر د ذر  إلدر   رخاذر ا م  رخعومذر  رأليريذيىل إلدر   رخاذر ا رخسيةذيىل رجذود  
يرن تورفعةر  وم   ريف رخنظيىل. رمنبوي  بط راةيريىل ر/أر رإل ر  او ىل راليرترتيجيىل اوينظيىل اض

 ما راا مىل راليرترتيجيىل اإلدر   رأهيرف رخنظيىل رمعرصيهر.
راذذمش هوةذذر هذذذر راليذذتعار  ييريذذىل ر/أر  28منظيذذىل مذذ  بذذ  رخنظيذذر  راذذذ  25رر تيذذي   

                                                                                       د ر ر  إلدر   رخار ا رخسيةذيىل. رخحتذه ذاذك تعذيمر  كبذحر  منذذ راليذتعار  راةذربق راذذي أجاتذ  ردذي  
                                                                       رت شج ا راكيران  راذمش   تعتيذي بعذي ييريذىل ر/أر د ذر ر  إلدر   رخاذر ا رخسيةذيىل  راتفتيس رخشرتكىل.

ييريذذرهتر ردجذذارء رخنظيذذر  راذذمش  رمذذت بذذذاك  وذذم ريذذتعار                                بشذذي   وذذم راعيذذرم بذذذاك. رت شذذج ا 
راتنعيحذر  رراتحذذيمحتر  راال مذذىل اضذذيرن رجذذود صذوىل ررضذذحىل او ذذىل راليذذرترتيجيىل اوينظيذذىل رمار ذذر  

 رانرش ىل رراتوحر  ل بي ىل راعيه.رخةريه 

 (2املعيار املرجعي )اهليكل التنظيمي الداخلي إلدارة املخاطر املؤسسية 
رخار ا رخسيةيىل أن تنشئ كه منظيذىل هيكوةذر راتنظييذي م  راضار ي انجرا تنفيذ ددر    

وذج "ه ذو  راذيفرا                                                                        رايرهوي رأدرر ر  رمةسراير  ررضحىل رفعر  اةيريىل ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل. رمنذ 
راحتالثذذىل" خعةذذي مارجعذذي راةذذرا  راذذيرهوي  راذذذي ر تييتذذ  راوجنذذىل رإلدر مذذىل راافيعذذىل رخةذذتو  راتربعذذىل 

  رخعذذاب ااتنةذذيق مفيذذي افةذذم وتوذذا رألدرر  ررخةذذسراير  فييذذر متعوذذق إبدر   ء راتنفيذذذمأوذ  راا يذذر
 رخار ا رخسيةيىل.

سرايىل مورجةذىل وذذر ا مام  راتنفيذذم  راذذي متحيوذذون مةذ رمتيحتذه هذط راذيفرا رألرل ل رخذذي 
رخعنيذ   شبكىل مذ  رخنةذع  28منظيىل م  أصه  18وتوفىل رمنفذرن راتيربح رخعربوىل إلدر هتر. رتضم 

اخاذذر ا راذذذم  خكذذ  أن مكو ذذور ةذذرر م  ل رو ذذو  رألمرميذذىل اتنفيذذذ رد ذذم  يويذذر  ددر   رخاذذر ا 
                                                     معينذذذىل  بةذذذبه منةذذذر طذذذا رخاذذذر ا ررإلبذذذالف  نةذذذر  فضذذذال   ذذذ  تذذذوفح  رخسيةذذذيىل  وذذذم   ذذذريف منظيذذذىل

 راتي م  اويوظف  بشأن ييرير  ر يوير  ددر   رخار ا.
حتذذريف ل راضذذوربط رإلدر مذذىل  راذذمش مشذذاف رخوظفذذون رخعنيذذون مذذ  هالهلذذر  رمتيحتذذه هذذط راذذيفرا را  

ضذذوربط  وذذم لذذو يذذويم. رمشذذيه   وذذم رخاذذر ا رمةذذر يرن روذذط رألرل  وذذم كفراذذىل ددر   رخاذذر ا ررا 
ذاك رضا ييرير  رد شردر  ررضحىل  رتعذي  رخشذو    ررإلشذارف  وذم أ يذرل روذط رألرل. رتضذم  

             م ةذيم ل كحتذح  )                                                       رخاذر ا رخسيةذيىل ر/أر منةذعر  مسيةذير  معنيذر  اخاذر ا  ردي  إلدر  معظم رخنظير   
. راذ   كذرن رافذاد  ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل   متول مةسرايىل ةذيد   ذ    ( م  رألديرن كبح موظفي رخار ا 

                                                                                         أر راكيرن رخكوا هبذ  رخةيىل مسدي در ر   ييةذير  ل تنةذيق رتيةذح  يويذر  ددر   رخاذر ا  وذم   ذريف 
رخنظيذذذذىل  فذذذذملن رخةذذذذسرايىل رااييةذذذذيىل  ذذذذ   يمذذذذي رخاذذذذر ا رددر هتذذذذر تعذذذذا  وذذذذم  ذذذذرتق رخذذذذيمام  راتنفيذذذذذم   

  رتق رافاد أر راكيرن رخكوا بوظيفىل ددر   رخار ا رخسيةيىل.   ررخةسرا     رخار ا  راي   وم 
رخاذر ا اذإلدر   راعويذر                                                                رموفا هط رايفرا راحتراذ  ضذيران  ر/أر تعيييذر  مةذتعال  افعرايذىل ددر    

ررهلي ذذذر  راتشذذذامعيىل/رإلدر مىل. رل بعذذذ، رخنظيذذذر   معذذذيم مارجعذذذو راةذذذرا  راذذذيرهويون هذذذيمر  
 ه ي رايفرا رألرل رراحتريف ل تعزمز تنفيذ ددر   رخار ا رخسيةيىل ر ةين .رانىح ررخشو   اتعزمز 

هلي ذذذذر  راتشذذذذامعيىل/رإلدر مىل  رجلذذذذرن رختذذذذيم رو ذذذذو  راحتالثذذذذىل رخبينذذذذىل أ ذذذذال  رإلدر   راعويذذذذر  رر 
مارجعىل راةرا  رراا ربىل. ر ته رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل ل دي ذرهتر أ وم ماتبىل ل هيكذه ددر   
رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل. رتعذذذذا  وذذذذم  ذذذذرتق رإلدر   راعويذذذذر رخةذذذذسرايىل رانةرييذذذذىل  ذذذذ  ددر   رخاذذذذر ا ر عيذذذذق 
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ي ذذر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل راا ربذذىل اضذذيرن  يذذرم رإلدر   راعويذذر رألهذذيرف راليذذرترتيجيىل  ل دذذ  تذذوفا رهل
ىل رخار ا رخسيةيىل إبدر   رخار ا  وم لو يويم. رل هذر راىيد  م  رألمهيىل مبكرن ضيرن منر ش

رمعرجلتةذذذر ا تظذذذرم  وذذذم مةذذذتو  رإلدر   راعويذذذر. رمذذذ  رألمهيذذذىل رابراوذذذىل رانظذذذا دل رخاذذذر ا مذذذ  منظذذذو  
 مذ  ددر هتذر مبعذزل  ذ  بعضذةرا رهلذذر راوذا   مضذم راعيمذي مذ  رخنظيذر  جلنذىل                  متكرمه رهويل بذيال  

 در   رخار ا رخسيةيىل.اويار ا  وم مةتو  رإلدر   راعوير خك  أن تكون ديومىل ايمج د
                                                                       رخكذذ  أن موجذذي رخةذذسراون  ذذذ  رخاذذر ا ل ه ذذو  دفذذرا وتوفذذذىل ل رخنظيذذىل  رفعذذر  انذذذوا  

رخةذذذسرل  ذذذ  رخاذذذر ا راذذذي مذذذتم تعيينذذذ  هذذذو راشذذذا  رألكحتذذذا  ذذذي   ل رخاذذر ا. رمنبوذذذي أن مكذذذون 
 راىوىل.رخنظيىل  وم ددر   ور ا معينىل رتكون ايم  رخعافىل ررخور د رراةو ىل ذر  

                                                                                ر ظار  الهتالف منوذج رأل يرل رتذورفا رخذور د رراوالمذىل رورصذىل رمادوذىل رانضذج إلدر   رخاذر ا   
كه منظيىل  ترج دل  يمي هيكوةر راتنظييي راذيرهوي روذري هبذر    رخسيةيىل اهتالف رخنظير   فملن 

رخةذتواي  أن مكو ذور  وذم  إلدر   رخار ا رخسيةيىل. ركحي أدىن  منبوذي اويذوظف  رخعنيذ   وذم طيذا  
ر ذذذذي لذذذذط راذذذذيفرا راذذذذذي منتيذذذذون دايذذذذ  رأن مفةيذذذذور أدرر هذذذذم رمةذذذذسرايرهتم فييذذذذر متعوذذذذق إبدر   رخاذذذذر ا  

 ه ضيرن  يمي رخار ا رددر هتر  وم لو منري  ب امعىل منةجيىل رمنةعىل. رخسيةيىل م  أج 

 (3املعيار املرجعي )ثقافة املنظمة واعتماد إدارة املخاطر املؤسسية 
                                                                             م نظ ا دل "راعير  ل أ وم رهلام" ل طيا رخنظيذر  رخشذر كىل  وذم أ ذ  أهذم ةذاش ل د شذرء  

رمتكيذنةم مذ  رانةذو  إبدر   رخاذر ا رخسيةذيىل رداةذر درهذه رخنظيذىل. ثعرفذىل وذر ا رد ذم رخذوظف  
 ةذنت  وذم مذي   ر وم رااام م  أن " راعير  ل أ وم رهلام" فيير متعوق إبدر   رخار ا رخسيةيىل

                                                                        راععي رخرضي  فملن تعزمز ريتايرمةر رددمرجةر ال مزرل مت و  مزمير  م  راعيه.
 أن مع ذذور  ذذير  تذذي م تنفيذذذ ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  وذذم ر ذذ   وذذم راا يذذرء راتنفيذذذم  

                                                                                ذذذذريف رخنظيذذذذىل  رأن خك نذذذذور رخذذذذوظف  مذذذذ  ريذذذذتيرمتةر رمذذذذ  رخشذذذذر كىل بىذذذذو   جوهامذذذذىل ل  يويذذذذر  
                                                                                       ممر ير  ددر   رخار ا رخسيةيىل رامش تحتبت جيررهر رأمهيتةر. رتكتةي ددر   روط راحتريف أمضر  أمهيىل ر 

خاذر ا رخسيةذيىل رتايذياةر ل رخنظيذىل رددرمتةذر. رمنبوذي أن مكذون اذي  كذه ااوذىل ل ددمذرج ددر   ر
ل راو ذذت رخنريذذ  منظيذذىل مشذذر كىل  امعذذىل اضذذيرن ددراذذىل رخاذذر ا رااييةذذيىل دل رخةذذتواي  رخنريذذبىل 

 ردىول صر عي راعار   وم رخعوومر  رخنريبىل    رخار ا الخترذ  ار ر  مةتنح .

 (4املعيار املرجعي )دور اهليئا  التشريعية/اإلدارية يف إدارة املخاطر املؤسسية 
  اكذذي تضذذ وا رهلي ذذذر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل أبدرر هذذر رمةذذذسرايرهتر ل اذذرل راا ربذذىل ررخةذذذرءاىل 

 يذذرء راإل ذذيرد اذذرال   ذذيم رايعذذ    ذذ  أن تعتيذذي  وذذم ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل اضذذيرن  يذذرم راا 
يذذذذذم  إب  ذذذذرء "راعذذذذير  رخنريذذذذبىل ل أ وذذذذم رهلذذذذام". رمنبوذذذذي أن تكذذذذون  وذذذذم  وذذذذم   وذذذذم رأل ذذذذه  راتنف

              منةر  فضال     اخار ا راليرترتيجيىل رااييةيىل رامش تورجةةر رخنظيىل  رراليرترتيجير  رخنريبىل اكه 
 راةيرير  ررأل ا رختعوعىل إبدر   رخار ا رخسيةيىل.

                                                      رراا ربىل أن تسدي در ر   ييةير  ل تعي  رخشو   بشأن يبه   رخك  اوجرن مارجعىل راةرا  
تنفيذذذذ ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل رريذذذتيرمتةر  ذذذ   امذذذق  عذذذه رخعوومذذذر  راتعنيذذذىل بذذذ  رخذذذوظف  ررهلي ذذذىل 

 در مىل رورصىل بكه منةم رتبردل رخير ير  رجليي  م  راع ر ر  رألها .راتشامعيىل/رإل
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أبن ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل بنذذذذي مذذذذ  بنذذذذود جذذذذيرل    28منظيذذذذىل مشذذذذر كىل مذذذذ  أصذذذذه    18رتفيذذذذي   
رأل يذذذرل راعردمذذذىل ل رجتير ذذذر  هي رهتذذذر راتشذذذامعيىل/رإلدر مىل  راكذذذ   يذذذق رمةذذذتو  راتو يذذذىل  توفذذذرن  وذذذم  

      نواي   ي اوةي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل أن تي ج ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل ل رجتير رهتذر  يذ   ريف رخنظومىل. رمنبو 
                                                                                              وم رأل ه  ما  يمي راتو يىل رخوضو يىل رفعر  اوالمىل رخنظيىل رشبكتةر رخيير يىل ررخار ا رامش تتعا  هلر. 

 (5املعيار املرجعي )إدماج إدارة املخاطر املؤسسية 
يىل رختكرموذذذذىل ررجليذذذذي  مذذذذ  ديذذذذ  راتذذذذيبح ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذ  خكذذذذ  أن تنذذذذتج ممر يذذذذر  

                                                                    يذذىل  مذذحتال   ذذ  راتةيمذذير  ررافذذاي راذذمش تورجةةذذر رخنظيذذىل  أر  ذذي تورجةةذذر  رأن معوومذذر  ااوذذىل رألمه
                                                                                    توفا منتي  مفيير  خنر شىل ررخترذ  ار ر  بشأن أفضه راةبه اوتىيي اكذه  ذوا مذ  رخاذر ا. رمذ  

افيذذا رخةذذذتو  ررختذذذرذ راعذذذار ر  رختىذذوىل اخاذذذر ا  منبوذذذي أن تكذذذون ددر   أجذذه د ذذذم هذذذذر راتحيمذذذي را
                                                                              زءر  ال متجزأ م   يوير  راتا يط ررااصي راليرترتيجيىل رراتشويويىل ررا انايىل اوينظيىل.رخار ا ج
رل د   بط معظذم رخنظيذر  ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل اإلدر   راعرييذىل  وذم رانتذريج ر/أر  

 ذذذذيط راليذذذذرترتيجي راعردمذذذذىل  مفيذذذذي راعيمذذذذي منةذذذذر أبن هنذذذذرش ثوذذذذار  بذذذذ  ددر   رخاذذذذر ا بعيويذذذذىل راتا
                                                                                      خسيةذيىل رراعيويذر  رايوميذىل  رأن ددمذرج ددر   رخاذذر ا رخسيةذيىل ل راعيويذر  رايوميذىل مشذكه  ذذياي  ر

                                                                                ييةذذذذير . رمت وذذذذ  ددمذذذذرج ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل ل  يويذذذذر  راتا ذذذذيط راليذذذذرترتيجي رراتجذذذذر ي 
 ذذ                                                                             نفيذذذي " ذذير   ومذذىل ل أ وذذم رهلذذام" مذذا تورصذذه فعذذرل رد ذذم  شذذط مذذ  كبذذر  راعذذرد   فضذذال  ررات

ريتحتير ر  موجةىل ل راعيوير  ررخنىر  رااييةذيىل. ر نذيمر مذتم دمذج ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل  وذم 
 طيذذا رخةذذتواي    ذذ  أن تكذذون هنذذرش  يويذذىل اتجييذذا رخاذذر ا ردبالاةذذر دل رإلدر   راعويذذر  ر نذذي

 رال تضرء دل رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل.

 (6ملعيار ا)العمليا  املنهجية والديناميكية 
                                                                             ال موزم أن تكون  يوير  ددر   رخار ا رخسيةيىل منريبىل اووا  فحة   ريتنردر  دل مذر  

                                                                               منريذذ  كذذه منظيذذىل  بذذه منبوذذي أمضذذر  أن تكذذون دمنرميذذىل رهفيفذذىل  وذذم لذذو كذذرف  إلظةذذر  رألهذذيرف 
يذذىل مذذ  ماردذذه فعذذىل رأليريذذيىل إلدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل. رال تذذزرل منظيذذر  كحتذذح  ل رخادوذذىل رألراررخن

 ضذذذج ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذذيىل  أي تنفيذذذذهر  رهذذذذي تةذذذعم جرهذذذذي  دل داةذذذر مذذذذا  يويذذذر  أكحتذذذذا 
                                                                                تبةذذي ر  ريذذةواىل. رخكذذ  أن تشذذجا ممر يذذر  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل روفيفذذىل راذذمش تتضذذي  بيذذران  

متكنةذر مذ  ر جيىل أر يير يىل ذر  صذوىل  ضذج ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل رداةذر درهذه رخنظيذىل  رأن ه
 راليتجربىل بشكه أفضه اوتةيمير  ررأل مر .

رتتيتا رخنظير  راذمش تعتيذي  امعذىل تفكذح هفيفذىل مبيذز  ل ددر   رخاذر ا  هرصذىل رخاذر ا  
  رهي محترل ا   (19-كوفيي)جريحىل فحر  كو ران  رايىل راةا ىل ررختعوبىل اوورمىل. رمنبوي أن تكون 

                                                    مذذىل  تذذذكحر   ذذواي  أبن  يمذذي رخاذذر ا رور جيذذىل رةرراذذىل تعويذذه  وذذم ه ذذا  ذذريل راةذذا ىل رمتعوذذ  اوور
رخاذذذر ا اذذذح رخعارفذذذىل دل أدىن دذذذي جذذذزء هذذذرم مذذذ  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل. رخكذذذ  أن تع ذذذي هذذذذ  

                                                     ل راتىيي هلر م  رانرديت  راتشويويىل ررا انايىل مزمير  م   رجلريحىل ر امعىل مسيةر  رألمم رختحي 
 ر ير  ددر   رخار ا رخسيةيىل    أن تكون متةعىل ر يويىل ردمنرميىل.راو ن اجىل أن مم

 (7املعيار املرجعي )نظم وأدوا  تكنولوجيا املعلوما  إلدارة املخاطر املؤسسية 
                                         خىذذذييىل تىذذذييير  جيذذذير  أن تيةذذذا ددمذذذرج ددرخكذذذ  اذذذنظم رأدرر  تكنواوجيذذذر رخعوومذذذر  ر 

                                                  راعيويذذذذر  رااييةذذذيىل  فضذذذذال   ذذذذ  راتعذذذر  رخاذذذذر ا رااييةذذذذيىل رخاذذذر ا رخسيةذذذذيىل  وذذذذم لذذذو أفضذذذذه ل 
 .أبكيوةرل رخنظيىل  هرر صي ةررجتييع ةررتةجيو
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رمنبوذي تنفيذذ  ظذذرم شذرمه  مذذا رألدرر  ذر  راىذوىل  اتتبذذا رخاذر ا ر صذذيهر  وذم   ذذريف  
بةذذيط   رل رألدذذورل رخحترايذذىل كجذذزء مذذ  منىذذىل متكرموذذىل ماتب ذذىل ااذذنظم رألهذذا   مذذ  أجذذه ترخنظيذذىل

                                                                                 راعيويذذر . رم شذذج ا  وذذم دجذذارء دذذور  بذذ  رخنظيذذر  ذر  منذذرذج رأل يذذرل رختشذذرهبىل اتبذذردل روذذ ر  
 ررخير ير  رختعوعىل مبنىر  ددر   رخار ا رخسيةيىل رصالهتر بنظم رخعوومر  رألها .

 (8املعيار املرجعي )لتدريب إلدارة املخاطر املؤسسية ال وااالتص
تىرل رراتي م   نىام  دذرة  إلدمذرج ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل  وذم خك  أن مكون رال 

  ذذريف منظيذذىل معينذذىل راتذذوفح اوذذىل مشذذرتكىل اويذذوظف  مةذذتايمةر كذذه مذذنةم ل يذذير   روذذري. رخكذذ  
ل رخنظير  ذر  راشبكر  رخيير يىل راكبح   أن معيوور  وم   اوينةع  رخعني  اخار ا  رال ييير

 اتي م  ل ارل ددر   رخار ا رخسيةيىل  وم مةتواي  متعيد . ايد  رالتىرل رر
                                                                             رترتررا ُن  ج راتي م  ل طيا رخنظير  رخشر كىل م  راتي م  رخةذتعه  وذم ددر   رخاذر ا  

ود ايو ىل متنو ذىل مذ  راذنةج ل اذرل راتذي م  ررالتىذرل                                   رخسيةيىل دل ُنج أكحتا تكرمال . رما رج
رآل رء بذ  راوكذرال  مذ  أجذه تعريذم رخير يذر  رجليذي  رراذي ر  رخةذتفرد .                       م شج ا راتعررن رتبردل

راإلضرفىل دل ذاك  دن رضا ه ىل شرموىل اوتي م  ررالتىرل ل ارل ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل أمذا 
بفعرايذذذىل رمنبوذذذي أن تكذذذون مىذذذييىل ايذذذ  تتنريذذذ  مذذذا دجذذذم ر  ذذذريف ضذذذار ي اتنفيذذذذهر رددمرجةذذذر 

 جةر د رء ددر   رخار ا رخسيةيىل.                 رخنظيىل  فضال     ُن

 (9املعيار املرجعي )استعراض دوري للتحسني املستمر 
مثذذىل درجذذىل دل دجذذارء ريذذتعار  در ي افعرايذذىل  يويذذر  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل رممر يذذرهتر  

راتكيذذا رراتحةذذ  رخةذذتيا مذذا توذذح راةذذير ر  رور جيذذىل ررايرهويذذىل. ر ذذي أجذذا   رييريذذرهتر إلةدذذىل
                                                                                       ددي   شا  منظيىل تعييير  ذرتير  أر هي بىيد ريتكيرل تعييم ذريت خادوذىل  ضذجةر رارايذىل ل ددر   
                                                                                رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل. ر ذذذي م معظذذذم مارجعذذذي راةذذذرا  راذذذيرهوي  رروذذذر جي  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل 

             رموىل مترمر ".ير  رامش مةتةيفوُنر  وم أُنر "ال تزرل ل  و  رانيو أر منعزاىل أر اح متكاوينظ
رموصذم إبجذارء تعيذذيم ذريت در ي اليذتعار  راتعذيم رحملذذا   وذم مذا راذذزم  لذو بوذوف مادوذذىل  

                                                                          مةذذذذتةيفىل ةذذذذيد  مذذذذ  ماردذذذذه  ضذذذذج ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل. رموصذذذذم أمضذذذذر  أبن  ذذذذاي مارجعذذذذو 
ييذذر  در مذذىل أر رألفذذارد رخكوفذذون مبةيذذىل راتعيذذيم  أر اذذحهم مذذ  رخةتشذذر م  رخةذذتعو  تعيراةذذرا   

رمةذذذتعوىل بشذذذأن فعرايذذذىل ييريذذذىل ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل رراعيويذذذر  رخاتب ذذذىل هبذذذر. رمنبوذذذي اوةي ذذذر  
 راتشامعيىل/رإلدر مىل أن تةتعا   تريج هذ  راتعييير  رتنظا فيةر.

 (10املعيار املرجعي )املؤسسية  كاال  بشأن إدارة املخاطرالتعاون والتنسيق بني الو 
ل معظم رخنظير  رخشذر كىل                                                ر درد  ددر   رخار ا رخسيةيىل أمهيىل ربار ر  2010منذ  رم  

ر يمت فا ىل راعيه رخشرتكىل ب  راوظريا رخعنيىل إبدر   رخار ا راتربعىل اوجنىل رإلدر   راافيعىل رخةتو  
رأرل. رصظم  يوةر                                                       راتنفيذم  مةرمهىل  ييىل ل راتعيم راذي أدا  مسهار  ل هذر ل او  راا يرء

بي م رتعيما رريع . رمنبوي افا ىل راعيه أن تت و  اتىبح تايىل  ربوىل االيذتيار  خورصذوىل  يوةذر ل 
د ذذم ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  وذذم مةذذتو  فذذارد  رخنظيذذر  ركذذذاك  وذذم   ذذريف رخنظومذذىل ل رضذذا 

 ير  ددر   رخار ا رخسيةيىل رممر يرهتر.يير
                                                             جذير   رتذذسثا  وذم راعيمذي مذذ  رخنظيذر   رال خكذذ  ددر هتذر دال بذذنةج ربعذ، رخاذر ا كبذذح  

متكرمه  وم   ريف رخنظومىل. رمنبوي أن موفا مةر   يه فا ىل راعيه راذي ماكز  وم ددر   رخار ا 
معوومذر  رد شذردر  أيريذيىل اتنفيذذ دصذالا رألمذم  رخسيةيىل ل رخييرن ردرهه رخنظيذر  راالماكزمذىل

 اىعيي راع اي  مبر ل ذاك رخار ا رخشرتكىل ررخار ا  وم   ريف رخنظومىل.رختحي   وم ر
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 االستنتاجا  والتوصيا  -      اثلثا  
                                                                             أ دا  تعيم كبذح مذ  ديذ  ر تيذرد راةيريذر  رد شذرء هيركذه تنظيييذىل درهويذىل اذي م ددر    

ذاذك  ال تذزرل  نذ راليتعار  راةربق راذي أجات  ردي  راتفتذيس رخشذرتكىل. رمذارخار ا رخسيةيىل م
منظير  كحتح  تضا ر/أر تىعه ييريرهتر رتضذا ممر يذر  منريذبىل اذي م ُنجةذر د رء ددر   رخاذر ا 

 رخسيةيىل.
رمتضذذذذذذذذي  هذذذذذذذذذذر راليذذذذذذذذذتعار  أ بذذذذذذذذذا توصذذذذذذذذير   منةذذذذذذذذذر رثنتذذذذذذذذذرن موجةتذذذذذذذذذرن دل رهلي ذذذذذذذذذر   

ررثنتذذرن موجةتذذرن دل سيةذذر  منظومذذىل رألمذذم رختحذذي  اتتاذذذ دجذذارءر  بشذذأُنر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل خ
هتذذيف دل تعزمذذز ددر    (ر ظذذا رخافذذق رااربذذا)توصذذيىل اذذح  ةيذذىل  21راا يذذرء راتنفيذذذم  اوينظيذذر ا ر

                                                                                           رخار ا رخسيةيىل رافعراىل ررختكرموىل م  أجه  يويىل رخترذ  ار ر  رددر    شيي  أكحتا ريذتبر ر  رأفضذه 
 رصي راتنظيييىل.يتنر    ممر مةةم ل رانجرا ل  عيق رألهيرف ررخعر

  1التوصية 
لكتتي تلتتالي اهليئتتا  التشتتريعية/اإلدارية ودوارهتتا ومستتؤوليا ا الر ابيتتة، ين  تتي هلتتا أن  

                                                                                تدرج إدارة املخاطر املؤسسية يف اجتماعا ا، سنواي  علت  األ تل، متي دديتد الت ايتة املو توعية 
 تتعرض هلا.ية املنظمة وش كتها امليدانية واملخاطر اليت          وفقا  لوال

  2التوصية 
روا، حبلول هناية عام                              ، استعرا ا  شامال  لتنفيتذهم 2021                                                ين  ي للرؤساء التنفيذيني أن ُي 

لوحدة التفتيش املشترتكة، علت  النحتو  9إىل  1                                           إلدارة املخاطر املؤسسية  ياسا  ابملعايري املرجعية 
 التقرير. امل ني يف هذا

  3التوصية 
، ين  ي ألعلتاء اللجنتة الرفيعتة املستتوع املعنيتة ابإلدارة التابعتة 2021حبلول هناية عام  

جمللس الرؤساء التنفيذيني املعين ابلتنسيق أن يكفلوا استمرار فر ة العمل املشرتكة بني الوظتائف 
تيستتري التعتتتاون والتنستتيق وت تتتادل املعنيتتة ادارة املختتاطر ك ليتتتة  ابلتتة لالستتتمرار لتتت ايدة تع يتت  و 

 لوكاال  واستكشاف املخاطر املشرتكة املرت اة جبهود إصالح األمم املتحدة.املعارف بني ا

  4التوصية 
، ين  تتتتي أن تالتتتتب اهليئتتتتا  التشتتتتريعية/اإلدارية للمنظمتتتتا  2022حبلتتتتول هنايتتتتة عتتتتام  

استتتعراض شتتامل لتنفيتتذ املنظمتتة                                                         املشتتاركة إىل الرؤستتاء التنفيتتذيني أن يقتتدموا تقريتترا  عتتن نتتتائج
لوحدة التفتيش املشترتكة، علت  النحتو  9إىل  1                                           إلدارة املخاطر املؤسسية  ياسا  ابملعايري املرجعية 

 امل ني يف هذا التقرير.
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 مقدمة -     أوال   

رهذذو  .2019اعذذرم  (راودذذي )                                                   أ د ج هذذذر راليذذتعار  ل بذذاانمج  يذذه ردذذي  راتفتذذيس رخشذذرتكىل  -1
نىل ل رإل ر  راليرترتيجي اودي  راتفتيس كيز رخورضيعيىل اعيه راودي  رخبي                         متيرشم أمضر  ما ارال  رارت 

2029-2020رخشرتكىل اوفرت  
ريذتعار  إلدر    ر ذي تنرراذت راودذي  هذذر رخوضذوا تهذا مذر تنرراتذ  ل .(1)

ىل                                    ممذذر أدهذذه د ذذر ر  اويعر  ذذىل رخاجعيذذ 2010رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل منظومذذىل رألمذذم رختحذذي  أجاتذذ  ل  ذذرم 
  .(2)سيةيىل ل مسيةر  منظومىل رألمم رختحي اوتنفيذ رانرجح إلدر   رخار ا رخ

 هدف االستعراض وناا ه وحدوده -ألف 

رهليف رااييةي م  هذر راليتعار  هو د الا رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل رراا يرء راتنفيذم   -2
   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل رريذذذذتايرمةر خسيةذذذذر  منظومذذذذىل رألمذذذذم رختحذذذذي   وذذذذم دراذذذذىل تنفيذذذذذ ممر يذذذذر  ددر

ذذ   يذذر  رجليذذي  ر يمذذي رخير (3)رخشذذر كىل ل ردذذي  راتفتذذيس رخشذذرتكىل 28رددمرجةذذر ل طيذذا رخنظيذذر  راذ
رراي ر  رخةتفرد  اتوجي  رخبرد ر  رجلر مىل ررخعبوىل. رمنى  راليتعار   وم أ بعىل ارال  تاكيز هي  

ددمذرج ددر    (ب)عار  رألهذحا خار ا  مبر ل ذاك معر  ىل االيذتدراىل رخير ير  راارهنىل إلدر   ر (أ)
مر  ررخنرفا رحملتيوىل ررافعويىل خير يذر  ددر   راليتاير (ج)رخار ا ل ممر ير  رإلدر   رصنا راعار ا 

ل دراىل ريتايرم رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل إلدر   رخار ا ل أدرء أدرر هر   (د)رخار ا درهه رخنظيىلا  
 ارل راا ربىل ررخةرءاىل. 

ظيذر                                                                                رال متضي  راليتعار  تعييير  خةتو  ددمرج ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل أر  ضذجةر درهذه رخن  -3
 رخشر كىل   ام أن بع، أصحرب رخىوحىل شر كور بتعويعر   وم  ضج ددر   رخار ا رخسيةيىل. 

مذذذح رديحتيذذذر كر ذذذت )خنظيذذذر                                                   رمةذذذتحتاب راليذذذتعار  أمضذذذر  تعيذذذيم يذذذجال  رخاذذذر ا افذذذارد  ر -4
 8 ذر  ر ظا رإل)                                                                   دي  ر ت   أن ةتوايهتر دةريىل ر ربويتةر اويعر  ىل ةيرد  ل بع، رارال  (متردىل

. ر وذذم صذذوىل بذذذاك  هنذذرش ف ذذر  معينذذىل مذذذ  (اال ذذالا  وذذم معوومذذر   رمذذىل  ذذ  يذذجال  رخاذذر ا
تكذذ  راتو يذذىل رختعيعذذىل اوف ذذر    مشذذيواىل بعبذذر ر   رمذذىل  راكذذ   (محتذذه رالدتيذذرل أر راةذذيعىل)رخاذذر ا 

 ضي    ريف هذر راليتعار .

 معلوما  أساسية -ابء 

تعود جذر  ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل دل راع ذرا روذري راذيمةر  ييذىل ل طيذا راع ر ذر   مبذر  -5
  أمذذي  رجليعيذذىل راعرمذذىل ر تيذذرد ددر   رخاذذر ا 2006ل ذاذذك كيذذران  منظومذذىل رألمذذم رختحذذي . رل  ذذرم 

ىل رألمذم رختحذي  رتتعذا  مسيةذر  منظومذ  .(4)رراا ربذىل سيةيىل ل منظومىل رألمم رختحي  اتعزمز رإلدر  رخ
مذذذذ  راوذذذذس ررافةذذذذرد  ررخاذذذذر ا رختعوعذذذذىل  -أثنذذذذرء رالضذذذذ الا بوالايهتذذذذر اعذذذذيد ال صىذذذذم مذذذذ  رخاذذذذر ا 

راكذذذور ث را بيعيذذذذىل ااةذذذيعىل  ررجلاخذذذىل راةذذذي ر يىل دل رخاذذذر ا ذر  را ذذذذربا راةيريذذذي  ريذذذوء رإلدر    ر 
 رراكور ث رانرطىل    رانشر  رابشاي.

__________ 

(1) A/74/34 .رخافق رألرل   

(2) JIU/REP/2010/4. 

 اال الا  وم رخنظير  رخشر كىل ل ردي  راتفتيس رخشرتكىل  ر ظا رخافق رورم . (3)

 .61/245 ار  رجليعيىل راعرمىل  (4)
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                                                       يذذر  إبدر    ذذيم رايعذذ   راذذذي مشذذيه راتةيمذذير  ررافذذاي  وذذم دذذي رهتذذتم ددر   رخاذذر ا أير -6
يذذذورء. رتعذذذاب كويذذذىل "رخسيةذذذيىل" ل مىذذذ وح "ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل" د شذذذرء رتنفيذذذذ  يويذذذىل متكرموذذذىل 

اي رراتةيمذذذذير  راذذذذمش تذذذذسثا  وذذذذم  عيذذذذق أهذذذذيرف رخنظيذذذذىل رمنظيذذذذىل رمةذذذذتيا  مذذذذ  أجذذذذه   يمذذذذي رافذذذذ 
ر رراتىذذذيي هلذذذر  وذذذم لذذذو منريذذذ . رمذذذ  ر   ظذذذم ددر   رخاذذذر ا رمعرصذذذيهر رتعيييةذذذر ررإلبذذذالف  نةذذذ 

 .(5)رخسيةيىل ا رترف رريا ران ريف  وم أُنر  نىا أيريي ل رإلدر   رااشيي  ررخةرءاىل ل رخنظير 

                                  ر  جيمير   وذم منظومذىل رألمذم رختحذي   رخسيةيىل ررا و   ويةر أما راي  مفةوم ددر   رخار ا  -7
هبذر رأبمهيتةذر ل رخنظومذىل هذالل راععذي رخرضذي. رر تذبط ذاذك راتوجذ  اااابذىل ل  ومذه ر ي ر درد راو ي 

                                                                                        ثعرفذذذىل منظومذذذىل رألمذذذم رختحذذذي  دل رارتكيذذذز أكحتذذذا  وذذذم رانتذذذريج بذذذيال  مذذذ  رارتكيذذذز  وذذذم راعيويذذذر   رتعيذذذيم 
                                 رأتهذذذ ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل أشذذكرال   .(6)كذذر   رتذذوفح  ذذي  أكذذ  مذذ  راشذذفرفيىل  رتعزمذذز رخةذذرءاىلرالبت

وتوفذذىل  وذذم   ذذريف منظومذذىل رألمذذذم رختحذذي  دذ تعكذذ  رأيو ذذىل راوريذذذعىل مذذ  راذذوالاي  رمنذذرذج راتشذذذويه 
 ررهليركه رراعيوير .

 فعذط مذ  رخنظيذر             يدر   وذيال  دل أن  ذ  2010رهو  ريتعار  ردي  راتفتذيس رخشذرتكىل اعذرم  -8
   ل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل"  ردذذح ل توذذك رخنظيذذر     مكذذ  راتنفيذذذ                          ركتةذذ  " ذذي ر  كبذذحر  مذذ  روذذ 

ات ل راعيويذر  راتجر مذىل رثعرفذىل رخنظيذىل. رتبذ                                                                                               انضجر  بعذي  ر  تكذ  ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل  ذي   يذ  
ار ا كر ت ل رخارده رألرل م  ر تيرد ددر   رخ  2010   رم أن معظم رخنظير  رخشيواىل ل ريتعار

رخسيةذذيىل ر/أر تنفيذذذهر  "دمذذر بىذذيد هتي ذذىل ييريذذرهتر ردجارءرهتذذر ردمذذر بىذذيد تذذي م  موظفيةذذر رر تيذذرد 
رهوذذذذذ  راليذذذذذتعار  دل أن ر تيذذذذذرد ددر   رخاذذذذذر ا  .(7)ممر يذذذذذر  متةييمذذذذذىل إلدر   رخاذذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل"

ب راترايىل   ذيم رجذود فةذم                                                  منظومىل رألمم رختحي  كرن ب ي ر   رذاك جزيير  األيبر رخسيةيىل رتعيمةر ل
رراتزرم طر ي  م  جر   رإلدر   راعويرا ر يم رجود ه ط تنفيذ  ةيىلا ر يم راعي    وم تنفيذ ددر   

 رخار ا رخسيةيىل رددمرجةر ل راعيوير  راتنظيييىلا ر يم رجود هيكه ددر ي اي م راتنفيذ.

 املنهجية -جيم 

رمبرديةذر راتوجيةيذىل ردجذارءر   يوةذر رايرهويذىل  رشذتيوت                                 رفعر  خعرمح ردي  راتفتيس رخشذرتكىل -9
 رخنةجيىل رختبعىل ل د يرد هذر راتعاما  وم مر موي 

                                                                     دجارء ريتعار  مكتيب اوواثيق ررخسافر  ذر  راىوىل  فضال      ويه اوبيران  ل  (أ) 
 ودي ا  ظرم راتتبا راشبكي او

ه مذذذر ايو ذذذ  لةذذذىل ريذذذتبيران    و بذذذت فيةذذذر معوومذذذر   (ب)                                                                    دصذذذير  راليذذذتبيران   أ  يذذذ 
ذذذ  ه ريذذذتبيرن مسيةذذذي دل كذذذه رخنظيذذذر  راذ رخشذذذر كىل ل راودذذذي   28                                                                 و يذذذىل ركييذذذىل رراثيذذذق در يذذذىل. رأ يذذذ 

راةذرا                                                                                  ررصوت راادرد منةر طيعر . رأ  يوت ثالثذىل ريذتبيران  تكييويذىل دل رجلةذر  راترايذىل  مارجعذو
يرهويون  رمارجعذذذو راةذذذرا  روذذذر جيون  ر  يذذذرء جلذذذرن مارجعذذذىل راةذذذرا  رراا ربذذذىل ل رخنظيذذذر  راذذذ 

                                                                            رخشر كىل. رأ  ي ه أمضر  ريتبيرن دل أمر ىل او  راا يرء راتنفيذم  رخعاب ااتنةيقا

__________ 

(5) JIU/REP/2010/4  4  رافعا. 

 .A/72/492ر ظا  (6)

(7) JIU/REP/2010/4  34  رافعا. 
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مذذذ  أصذذذحرب رخىذذذوحىل ل  102                                معربوذذذىل رجةذذذر  اوجذذذ   وذذذم رإل رت ذذذت مذذذا  65دجذذذارء  (ج) 
امذذذت معذذذربال  مذذذا  .2020رشذذذبر /ف رما  2019 رمذذذر رفيينذذذر بذذذ  أموول/يذذذبتي  ا ر يومذذذو ش ر جنيذذذ                     رأ ج 

 رخنةع  رخعيي  ل بويم  اال رترن ما ريتعار  تها اوودي ا

                               كيذران  رهبذح رردذي معذرتف بذ  درايذر    16مذا  2020 عي دوعىل  يه ل شذبر /ف رما  (د) 
                                           ةي ثذذذىل  ذذذ  دراذذذىل راليذذذتعار   رتبذذذردل رألفكذذذر  بشذذذأن وومذذذر    معاتعذذذي (8)ل ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل

راتحياي  رخورجةىل ل تنفيذذ ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل  رمنر شذىل در  رهلي ذر  راتشذامعيىل/رإلدر مىل ل ددر   
 رخار ا رخسيةيىلا

إلدر   رخاذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذيىل  2010تعيذذذذذذيم ر ذذذذذذيم  رخعذذذذذذرمح رخاجعيذذذذذذىل اوودذذذذذذي  اعذذذذذذرم  (هذ) 
ىل متنو ذىل مذذ  رخىذرد  رمبةذر ي  روبذح راذذيريل ل ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل. راال ذذالا تايرم ايو ذ ايذ 

 .25ر 24  ر ظا رافعات  2010 وم تفرصيه منةجيىل تنعيح رخعرمح رخاجعيىل اوودي  اعرم 

ال  ررخعذذربرجذذا  راتعرمذذه مذذا رخعوومذذر  ررآل رء راذذور د   ذذ   امذذق راذذادرد  وذذم راليذذتبيران   -10
أيذذر  مبذذيأ ردذذرترم راةذذامىل راذذذي دأبذذت راودذذي   وذذم مار رتذذ . رمتضذذي  راتعامذذا راذذادرد رأيعذذىل ل   وذذم

                                                             رخعرم رألرل  ر ني ر رد ر تبرير  ألاار  راتوضيح  ال م ذكا رخىي .

                                                                            ررات ي ةذذذت مذذذ  رخنظيذذذر  رخشذذذر كىل تعويعذذذر   وذذذم مشذذذارا راتعامذذذا رأ هذذذذ  ل رال تبذذذر   نذذذي  -11
                                            م  رانظرم رأليريي اوودي   ر ضا هذر راتعاما ل  2-11                           ت  رانةرييىل. ررفعر  اويرد  ل صيو  راتعامارضا  

صذذيوت  رانةرييذذىل بعذذي مشذذرر ر  بذذ  رخفتشذذ  مذذ  أجذذه رهتبذذر  ريذذتنترجرت  رتوصذذيرت   وذذم ضذذوء راكيذذىل 
 رجلير يىل اوودي .

ىل/رإلدر مىل خسيةر  اتشامعيي ر  ررمتضي  راتعاما أ با توصير   منةر رثنترن موجةترن دل رهل -12
ه هذذذ  راتوصذذير                                                                                           منظومذذىل رألمذذم رختحذذي  ررثنتذذرن موجةتذذرن دل راا يذذرء راتنفيذذذم  اوينظيذذر . رتكيذذ 

. راتيةح تنررل (ر ظا رخافق رااربا)                                                 توصيىل اح   ةيىل تاد ااارف رايركنىل  وم رمتيرد ران   21رااةيىل 
مشذذح دل مذذر دذر كر ذذت راتوصذذير   ذذي أديوذذت دل       جذذيرال  روذذرم  راتعامذذا رراتوصذذير   متضذذي  رخافذذق 

رخنظير  رخعنيىل الخترذ دجارءر  أر اوعوم  ما  يمي مر دذر كر ت تت وذ  مذ  رهلي ذىل راتشذامعيىل/رإلدر مىل 
 اوينظيىل أر ميماهر راتنفيذي رخترذ دجارءر  بشأُنر. 

رال يذيير مذ   ذيمور  اتعامذا د هذذر ررمعاب رخفتشون    تعيماهم اكذه مذ  يذر يهم ل د ذير -13
                                                                                    دردر   ي يىل  وم راليتبيران  رم  شر كور ل رخعربال  رأةدور معر فةم ره رهتم     ي  هر ا.

__________ 

 بول ل. رركا  ماكز راتييز ل ددر   رخار ا رخسيةيىل  جرمعىل ير ت جون.   (8)
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 أساسيا  إدارة املخاطر املؤسسية يف مؤسسا  منظومة األمم املتحدة -      اثنيا   

 تعريف وفوائد إدارة املخاطر املؤسسية -ألف 

هذذذيرف رخنظيذذذىلا رخكذذذ  أن تكذذذون د ربيذذذىل أر يذذذوبيىل أر  يعذذذ   وذذذم أأثذذذا  ذذذيم رارخاذذذر ا هذذذي  -14
                       ر وذم يذبيه رخحتذرل  تعذا ف  .(9)كويةير. رخك  أن تعرجل رافذاي رراتةيمذير  أر تنشذ ةر أر تذسدي دايةذر

جلنذذذذذىل رخنظيذذذذذر  راار يذذذذذذىل راتربعذذذذذىل اوجنذذذذذذىل تامذذذذذيرري ددر   رخاذذذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل أبُنذذذذذذر "راحتعرفذذذذذىل رراعذذذذذذي ر  
 ررخ

 
 ير ير   رخ
 
رضا راليرترتيجير  ررألدرء  رامش تعتيي  ويةذر رخنظيذر  إلدر   رخاذر ا ل تكرموىل ما           

 .(10)هوق راعييىل ررافرظ  ويةر ر عيعةر"

رل د  أن هنرش  ي  تعر ما إلدر   رخار ا رخسيةيىل  فملن راتعاما راور د ل تعاما راودي   -15
عذذيم ل هذذذر راليذذتع 2010اعذذرم 

 
               ررخ
 
سيةذذيىل أبُنذذر " يويذذىل تعذذوم  وذذم   ذذريف   رخاذذر ا رخار  مىذذا ددر     

منظيذذىل أبكيوةذذر مذذ  أجذذه  يمذذي رخاذذر ا راذذمش خكذذ  أن تذذسثا  وذذم  عيذذق أهذذيرفةر ر ويوةذذر رتعيييةذذر 
 .(11)رمعرجلتةر ر صيهر  وم لو مةيكه رمتكرمه رمنةجي"

يذذىل ريذذتيرمىل رخنظ ي   وذذم ضذذيرن رمتيحتذذه رهلذذيف رااييةذذي إلدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل رخةذذر -16
رمتكينةر م   عيق أهيرفةر راتنظيييىل. رمت و  رجلزء "رخسيةي" م  ددر   رخار ا رخسيةيىل ييريذر  
ر يوير  إلدر   رخاذر ا  وذم   ذريف رخنظيذىل  رمذوفا منةجيذىل متةذعىل اتنفيذذهر ل طيذا أجذزرء رخنظيذىل. 

خسيةذذذذيىل فكذذذذا  أن ددر   ر   رخاذذذذر ا ر ةذذذذي مفةذذذذوم دد                                     ر وذذذذم  كذذذذ  ممر يذذذذر  ددر   رخاذذذذر ا رأذذذذز أ   
 رخار ا تتاوه رخنظيىل أبكيوةر. 

بعذذذذ، رافوريذذذذي رااييةذذذذيىل إلدر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل  راذذذذمش  2010رمواذذذذ  تعامذذذذا راودذذذذي  اعذذذذرم  -17
بعذذ،                                                                                  مذذزرل راكحتذذح منةذذر صذذرار . رمعذذيم هذذذر راليذذتعار   ذذيمحتر  اتوذذك راعرييذذىل  رم ةذذو ط راضذذوء  وذذم  ال

 يا أجزرء راتعاما.رافوريي ل ط

  1رإل ر  

 الفوائد الرئيسية إلدارة املخاطر املؤسسية

 تشيه رافوريي رااييةيىل إلدر   رخار ا رخسيةيىل مر موي  

                                                                           ة   راتا يط راليذرترتيجي ررختذرذ راعذار ر  رتنفيذذمهر مذ  هذالل ضذيرن فةذم شذرمه رمذنظم  (أ)
 ررخار ا ذر  راىوىلااألهيرف راتنظيييىل 

در    وذذذذم  يمذذذذي راتحذذذذياي  رأرجذذذذ   ذذذيم رايعذذذذ   رراتكيذذذذا خورجةذذذذىل راتحذذذذياي   ي رإلتةذذذر  (ب)
 رراليتعيرد األ مر   ر ايد  رخار ىل رروفىلا

ر ةذذذ   (مبذذذر ل ذاذذذك رافذذذاي رراتةيمذذذير )تةذذذوط راضذذذوء  وذذذم رخاذذذر ا رخشذذذرتكىل رراشذذذرموىل  (ج)
 نظيىلاراتورصه رراتعررن  وم   ريف رخ

 رخنظيىلا ر يي رألصول رةعىل  ة  ختىي  رخور د (د)

 تعز  أ ا رخةرءاىل رراا ربىل رايرهويىلا (هذ)

تةذذر ي رهلي ذذر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل  وذذم رالضذذ الا أبدرر هذذر رمةذذسرايرهتر ل اذذرل راا ربذذىل ررخةذذرءاىل   ( ر ) 
  ار ر  مةتنح  بشأن رخار ا.     امق تو ا أرج   يم رايع  رد م رإلدر   ل رخترذ  

 __________ 

 مبردئ توجيةيىل. -ددر   رخار ا  - ISO, ISO 31000:2018رخنظيىل رايرايىل اتوديي رخعرمي  ) (9)

 (. 2017)  راتكرمه ما راليرترتيجيىل ررألدرء   -ددر   رخار ا رخسيةيىل اميرري  جلنىل رخنظير  راار يىل راتربعىل اوجنىل ت  ( 10) 

(11) JIU/REP/2010/4. 
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رال موجي يذبيه هذرل مذ  رخاذر ا اتحعيذق رألهذيرف راتنظيييذىل. ربعبذر   أهذا   خكذ  إلدر    -18
                                                                                         رخار ا رخسيةيىل أن تعيه  وم تيةح  عيق رخنظيىل ألهيرفةر. ررفعذر  اوذادرد راذور د  ل راليذتبيرن مذ  

ل راو ي اخاذر ا.  ىل                                                                        رخنظير  رخشر كىل ل راودي   متيحته أكحتا رافوريي شيو ر  إلدر   رخار ا رخسيةي
رتعذذز  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل رخةذذذرءاىل رراضذذوربط رايرهويذذىل مذذ  هذذذالل  ايد  راذذو ي اخاذذر ا ر يمذذذي 

 مةسرايىل ررضحىل    رخار ا. 

رتشيه ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل  ذرد   يويذر  اتحيمذي رخاذر ا راذمش تذسثا  وذم  ذي   رخنظيذىل  -19
                                                          إلبذذالف  نةذذر رددر هتذذر. ر ذذرد  مذذر تةذذج ه رخاذذر ا رحملذذيد  ررخعي يذذىل ل ر وذذم  عيذذق أهذذيرفةر راتعيييةذذر ر 

يذذذذجه اوياذذذذر ا  مذذذذا ديذذذذنرد كذذذذه ه ذذذذا ذي شذذذذأن دل مةذذذذسرل  ذذذذ  رخاذذذذر ا. رتشذذذذيه مةذذذذسراير  
                                                                                       رخةسرا     رخار ا تعييم رخار ا رخةني  رمارجعتةر رددر هتر  وم أير  مةتيا. ريي شر  دل هذ  

 ء هذر راتعاما.رراعيوير  ل طيا أجز 

 مالءمة ال رض -ابء 

تةوط رإل شردر  رختعوعىل بتنفيذ ددر   رخار ا رخسيةيىل راذور د  مذ   ذي  مىذرد  ررخسكذي  ل  -20
                                                                                    رخعربال  رامش أجامت راضوء  وم رارجىل دل أن تكون هذ  رإلدر   مىييىل رفعر  اوةيريف روري بكه 

 وم ددر   رخنظيىل  ااتشرر  ما هي تةر راتشامعيىل/رإلدر مىل    نمنظيىل. رمعاب ذاك  م  رانرديىل راعيويىل  أ
أن  يد مي  تععيي رمكذوان  ُنجةذر د رء ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل جلعوةذر "مالييذىل اووذا ". رالدذ  
                                                                               ذاذذك  ذذيد مذذ  أصذذحرب رخىذذوحىل راذذذم  أجامذذت معةذذم معذذربال   رفةذذ ا بعضذذةم ت ذذو  ددر   رخاذذر ا 

 ذذذ  " دوذذذىل" ل ةرراذذذىل  عيذذذق راتذذذور ن بذذذ  راعذذذي  رخنريذذذ  مذذذ  راعيويذذذر  أرخسيةذذذيىل ل منظيذذذرهتم  وذذذم 
ددر   رخار ا رخسيةذيىل مذ  جةذىل رمذر مورجةو ذ  مذ  وذر ا ريذرترتيجيىل  مبذر ل ذاذك رافذاي  مذ   اي م

 جةىل أها . 

                                                                       ركذذذرن ذاذذذك ررضذذذحر  بشذذذكه هذذذري ل رخنظيذذذر  رخعير مذذذىل رألصذذذوا دجيذذذر  راذذذمش تذذذاتبط فيةذذذر  -21
                                                                          يذذر  مبجذذرال  ريذذرترتيجيىل  فيعذذىل رخةذذتو . راخعر  ذذىل مذذا رخنظيذذر  رإل ةذذر يىل رألكذذ  دجيذذر  ررخاذذر ا أي

مذذذ  ديذذذ  رخيزر يذذذر  ررخذذذوظف   راذذذمش تعيذذذه ل  ذذذي  مور ذذذا ميير يذذذىل بتيومذذذه أكحتذذذا هشرشذذذىل ركحتذذذح مذذذ  
خسيةذيىل  ر                                                                           رخاذر ا   تذرج رخنظيذر  رألصذوا دجيذر  ااتأكيذي دل ُنذج وتوذا جذير  د رء ددر   رخاذر ا 

 ركذاك دل  يمي راعيوير  ررإلجارءر  رمالش رخوظف  بشكه منري .

رال خكذذ  رارتكيذذز مبذذر فيذذ  راكفرمذذىل  وذذم هذذذ  رانع ذذىل ل يذذيريف منظومذذىل رألمذذم رختحذذي   ديذذ   -22
اويسيةذذر  رالاي  رهيركذذه رمنذذرذج أ يذذرل متنو ذذىلا رال موجذذي ببةذذر ىل ُنذذج "رردذذي منريذذ  رجلييذذا" 

خاذذذر ا رخسيةذذذيىل. رخذذذر كر ذذذت رافكذذذا  مذذذ  ر رء ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل هذذذي تذذذوفح  ع ذذذىل راتنفيذذذذ ددر   
ماجعيذذىل رردذذي  فييذذر متعوذذق اخاذذر ا رااييةذذيىل  خكذذ   وذذم أيريذذةر اوةي ذذىل راتشذذامعيىل/رإلدر مىل اوينظيذذىل 

يذ  تاليذم ررإلدر   راعوير أن تنر س رتتفق  وم كيفيىل ددر   توك رخار ا  فملن م  راورج  تىذيييةر ا
 رخنظيىل  ما دمالء رال تبر  راورج  اويعرمح رامش تشيه  وم يبيه رخحترل ال راىا 

رالمتةر  هه هي منظيىل تنفيذمىل أم معير مىل/تضذا رخعذرمح أم كالمهذرم رمذر راذذي خنذا  (أ) 
 رخنظيىل م  راوفرء مبةيتةر أر رالمتةر ر/أر م  رالدتفرظ أبمهيتةرم 

ايذذىل ررخيز يذذىل  كيذذا مذذتم متومذذه رخنظيذذىل رمذذ  هذذالل أي تايذذر م ركذذم مذذ  رر تبر رهتذذر رخ (ب) 
 متوموةر معتيي  وم  يد  ويه م  رخرل  ر/أر راكيران م 

موظفيةر  كم  يد موظفي رخنظيىل رمر هي أ ورا تاير  راتوظيا راذمش تةذتايمةرم  (ج) 
 رمر هي رألمنر  رايخواارفيىل خالش رخوظف م 
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ذتنفيذ رالمتةذر رأمذ  رمذا م /اىذر  مذ م ركيذا هلر  كيا تمنوذج أ ير (د)  عوم رخنظيىل بذ
 تيما  يويرهتر رإلدر مىل رراتجر مىلم 

هىريىذذذذةر راتنظيييذذذذىل  مذذذذر هذذذذي راعضذذذذراي راذذذذمش تورجةةذذذذر رخنظيذذذذىل ر ذذذذي ال تورجةةذذذذر  (هذ) 
فةذر مذا نظيذىل ررهتالمنظير  أها  ل منظومىل رألمذم رختحذي   رمذر هذي تاث هذرم رمذر هذي أرجذ  شذب  رخ

 هر  رمر راذي  عوةر متييز  أر موفا هلر ميز  تنرفةيىلماح 

رمنبوي أن منعك  تىييم رخنظيىل إلدر   رخار ا رخسيةذيىل ل د ر هذر رييريذرهتر  كيذر مشذح  -23
   رمنبوي أن مذاتبط ايذرترتيجيتةر اضذيرن مالءمتةذر اووذا  روذري هبذر. رتذوفا رخعذرمح1رخعير  رخاجعي 

اوودذي    مذىل  فيعذذىل رخةذتو  اوعورمذه راذمش منبوذي أن تنظذذا فيةذر طيذا رخنظيذر  رخشذذر كىل        رحملي ثذىل  رخاجعيذىل
                                                                                          ني ت و هر لو ددر   اويار ا رخسيةيىل مىييىل  وم رخعر . ر هنر  بت و  ددر   رخار ا رخسيةيىل ل 

 ي  دةذبير وذم أيذر  در رإلدر مىل  منظيىل مر  منبوي ريتعار  ُنجةر رمالءمتةر ما هي تةر راتشذامعيىل/
  .9هو مب  ل رخعير  رخاجعي 

دتتديثا  املعتتايري املرجعيتتة متتن تقريتتر وحتتدة التفتتتيش املشتترتكة الستتابق عتتن إدارة  -جيم 
 املخاطر املؤسسية

ر ظذذا ) 2010مت فحذذ  رتنعذذيح رخعذذرمح رخاجعيذذىل راعشذذا  رألصذذويىل راذذور د  ل تعامذذا راودذذي  اعذذرم  -24
                                                                     بح معرتف ب  دراير  ل ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل. ر و  ذت هذذ  رخعذرمح رخاجعيذىل   ي  همبةر (ألرلرخافق ر

كذذذاك بنيذذوذج ماجعذذي انضذذج ددر   رخاذذر ا رضذذعت  فا ذذىل راعيذذه رخشذذرتكىل بذذ  راوظذذريا رخعنيذذىل إبدر   
راي ريذذر              فضذذال   ذذ (12)رخاذذر ا راتربعذذىل اوجنذذىل رإلدر   راافيعذذىل رخةذذتو  ل اوذذ  راا يذذرء راتنفيذذذم 

                              رأ جا مت  ةينر  أها  ريتنردر   .(13)                                                             رألكردخيىل رراتجر مىل ررخعرمح ررأل ا رايرايىل رامش مت  يمحتةر مسهار  
                                                                                       دل راذذادرد  وذذم راليذذتبيران  راذذور د  مذذ  رخنظيذذر  رخشذذر كىل ررخعذذربال  راذذمش أ جامذذت معةذذر. رتذذاد أدان  

 شون.عرتدةر رخفتوودي  رامش م رييىل اخعرمح رخاجعيىل رحمليثىل ا

  2رإل ر  

                                           املعايري املرجعية احملد ثة إلدارة املخاطر املؤسسية

معذذذرتا رخفتشذذذون رخعذذذرمح رخاجعيذذذىل راترايذذذىل  راذذذمش مت  ذذذيمحتةر مذذذ  تعامذذذا ردذذذي  راتفتذذذيس رخشذذذرتكىل  
 راةربق    ددر   رخار ا رخسيةيىل.

   او ذىل يذىل إلدر   رخاذر ا مذاتبمنةجي   وذم   ذريف رخنظر تيرد ييريىل ر/أر د ر   يه  -1
 راليرترتيجيىل اوينظيىل.

                                                                           رجذذود هيكذذذه تنظييذذذي درهوذذي ةذذذيد  ةيذذذر  إلدر   رخاذذر ا رخسيةذذذيىل مذذذا رألدرر  ررخةذذذسراير   -2
 رخةني  داي .

 رخةتواي  راتنظيييىل. رجود ثعرفىل ور ا تعز هر "راعير  ل أ وم رهلام" ما راتزرم كرمه م  طيا   -3

 هي ىل تشامعيىل/ددر مىل تةتايم ددر   رخار ا رخسيةيىل  وم رخةتواي  رخنريبىل. ودرج -4

__________ 

راوجنذذىل رإلدر مذذىل راافيعذذىل رخةذذتو  راتربعذذىل أوذذ  راا يذذرء راتنفيذذذم  رخعذذاب ااتنةذذيق  منذذوذج رانضذذج رخاجعذذي إلدر    (12)
 رخار ا.  

 راتكرمذذه مذذا راليذذرترتيجيىل ررألدرء -ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل جنذذىل تامذذيرري  محتذذه جلنذذىل رخنظيذذر  راار يذذىل راتربعذذىل او (13)
 مبردئ توجيةيىل. -ددر   رخار ا  - ISO, ISO 31000:2018ر ا(2017)
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 ددمرج ددر   رخار ا ل راعيوير  راتجر مىل راليرترتيجيىل رراتشويويىل رااييةيىل. -5

 د شرء  يوير  منةجيىل رمتةعىل ردمنرميكيىل إلدر   ور ا. -6

 خعوومر  ل ددر   رخار ا رخسيةيىل.راليتايرم رافعرل انظم رأدرر  تكنواوجير ر -7

رجذذود ه ذذط ل اذذرل رالتىذذرل رراتذذي م  تامذذي دل بوذذو   راذذو ي اخاذذر ا  رتعزمذذز ييريذذر   -8
 راتىيي اويار ا  ربنرء راعي ر  راال مىل اتنفيذ ددر   رخار ا رخسيةيىل.

ىل مذذ  أجذذه راتحةذذ  خذذي  فعرايذذىل تنفيذذذ ددر   رخاذذر ا رخسيةذذي دجذذارء ريذذتعار  در ي رمذذنظم -9
 رخةتيا.

رجذود تعذذررن رتنةذذيق بذذ  راوكذرال  مذذ  أجذذه تعريذذم رخعذر ف ب امعذذىل منةجيذذىل رددر   رخاذذر ا  -10
 رخشرتكىل ر/أر  وم   ريف منظومىل رألمم رختحي .

 
رخنظومذىل مذ  أجذه  ربويذىل معر  ذىل رخير يذر  رتعرتا هذ  رخعرمح رخاجعيىل د شردر   وم   ريف  -25

ب ذىل  ر ذي مشذح معيذر  ماجعذي رردذي ل راليذتعار  ررتةر ةر رتعرةةر. ردن رخعرمح رخاجعيىل مرتر رجليي 
أبكيو  دل معير  أر أكحتا م  رخعرمح رألها  رامش تعذز  مسشذارت  رااييةذيىل رتبذاب  ويةذر. راذذاك  منبوذي 

م لو هويل  كجذزء معير  ماجعي  ل يير ةر راتنظييي روري ركذاك  واوينظير  أن تنظا ل كه 
                                                            يذر   يذوف تفيذي رخعذرمح رخاجعيذىل ل رإلشذر   دل رخير يذر  رجليذي  راذمش م   يويىل  ة  مةتيا . رمحترا

منبوذذي رانظذذا فيةذذر ر يمذذي راحتوذذار  ل رخير يذذر  راذذمش متعذذ  معرجلتةذذر مذذ  أجذذه ددر   وذذر ا مسيةذذيىل 
 رمتكرموىل. ىلفعرا

 خاطر املؤسسيةاعتماد إطار وسياسة إدارة امل -دال 

اعتماد سياستة و/أو إطتار عمتل منهجيتني علت  ناتام املنظمتة إلدارة املختاطر  - 1املعيار املرجعي  
 مرت اني ابخلاة االسرتاتيجية للمنظمة

                   أيريذذذذر  انجذذذذرا ددر   مشذذذكه رجذذذذود ييريذذذذىل ر/أر د ذذذر  إلدر   رخاذذذذر ا  وذذذذم   ذذذريف رخنظيذذذذىل  
يذىل ر/أر هذذر رإل ذر  او ذىل راليذرترتيجيىل اوينظيذىل اضذيرن رخار ا رخسيةيىل  رمنبوذي  بذط هذذ  راةير

 متةر ما راا مىل راليرترتيجيىل اإلدر   رأهيرف رخنظيىل رمعرصيهر.مورء

 وخلص االستعراض إىل ما يلي:

                             د ر ر  إلدر   رخار ا رخسيةيىلاأن معظم رخنظير  رخشر كىل ر تيي  ييريىل ر/أر  (أ)

ر/أر د ر هذذذذر رختعوعذذذذ  إبدر                              عذذذذوم درايذذذذر  بتنعذذذذيح ييريذذذذتةر                         أن  شذذذذا منظيذذذذر   ع حذذذذت أر ت (ب)
 رخار ا رخسيةيىل.

 
                                                         مشذكه رجذذود ييريذىل إلدر   رخاذر ا  وذذم   ذريف رخنظيذىل أيريذذر   2010ركيذر أكذي ريذذتعار   ذرم   -26

انجذذذذرا ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل. رتةذذذذر ي ييريذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل رخنظيذذذذىل  وذذذذم راتوصذذذذه دل فةذذذذم  
شذذرتش اوياذذر ا رارةذذىل راذذمش تورجةةذذر رتعكذذ    مذذىل رراتذذزرم  يردهتذذر. رمذذ  ر  منبوذذي  بذذط راةيريذذىل او ذذىل  م 

يىل اوينظيذذذىل اضذذذيرن تورفعةذذذر مذذذا راا مذذذىل راليذذذرترتيجيىل اذذذإلدر   رمذذذا أهذذذيرف رخنظيذذذىل رمعرصذذذيهر.  راليذذذرترتيج 
 راليرترتيجيىل.                                            مزمير  م  راتفرصيه    ر تبر  راةيريىل او ىل   5رمو ي رخعير  رخاجعي  
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                                                                              رتذذ ي  ج ييريذذىل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل رثيعذذىل  ييةذذيىل تىذذا   ذذريف ددر   رخاذذر ا رهيكذذه  -27
                                                                            هتذذذذر  ر ذذذذي د أدرر ر  رمةذذذذسراير  معافذذذذىل بوضذذذذواا رتضذذذذا  امعذذذذىل منةجيذذذذىل رمىذذذذ وحر  اوياذذذذر ا ددر  

ل داةذذر ل  يويذذىل اليذذتايرمةر ل رخنظيذذىل أبكيوةذذرا رتنةذذق ممر يذذر  ددر   رخاذذر ا رافادمذذىل مذذ  هذذال
ريذر                                                                                    إلدر   رخار ا  وم   ريف رخنظيىل. رتةتايم بع، رخنظير  رخشر كىل منوذجر  د ذر اي  اذابط راةي

رراعيوير  أر داةر. ررإل ر  رثيعىل شرموىل خك  أن تشيه  ي  أ ا رييريذر  ر يويذر  ذر  صذوىل. 
يبعىل  نرصا تشيه   (راومبو)يىل رافكامىل  فعوم يبيه رخحترل  متضي  د ر  رخةرءاىل اوينظيىل راعرخيىل اويوك

نظيذذىل راىذذحىل راعرخيذذىل د ر هذذر رمتضذذي  د ذذر  رخةذذرءاىل خ .(14)ييريذذتةر رختعوعذذىل إبدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل
  .(15)رختعوق إبدر   رخار ا رد ر هر رختعوق ااا ربىل رايرهويىل

     ر  تعار  ييريذىل ر/أر د ذررامش هوةر هذر راليذ  28منظيىل م  ب  رخنظير  راذ  25رر تيي   -28
دل أن أ ذذه                                                                           إلدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل. رخحتذذه ذاذذك تعذذيمر  كبذذحر  منذذذ راليذذتعار  راةذذربق  راذذذي هوذذ 

                                                                           منظيذذذر   ذذذي ر تيذذذي  ييريذذذىل ر/أر د ذذذر ر  إلدر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل. أمذذذر رخنظيذذذر  راذذذحتالث  10 مذذذ 
رختحي  إلارثذىل رتشذويه راالج ذ  رافوةذ يني   رختبعيىل فةي  منظيىل را حرن رخييف رايريل  رركراىل رألمم

   رمنظيىل راةيردىل راعرخيىل. (رألر ارر)ل راشايف رألدىن 

                                                                                   رددر   رخار ا رخسيةيىل ايةت مةيىل ت نف ذ ما  رردي  أر ت كت ما فةي  يويذىل مةذتيا  تت وذ   -29
مذا بي ذىل درييذىل راتوذح                                                                   ةينر  مةتيار  م  ايو ىل رريعىل م  أصحرب رخىوحىل اي  تتيرشم رخار ا

عراىل  منبوي دبالاةر اوينظيىل أبياهر  رهي تت و  مبر ل ذاك راعضراي رانرش ىل. راكي تكون راةيريىل ف
 ريتعارضةر  وم فرتر  در مىل اثبتىل كير تت و  تنعيحر  ر يمحتر  الدعىل  دة  رال تضرء.

  رردذي   وذم رأل ذه. ر  مذا منظيذ  10                                               ر ي  ذ ع  حذت ييريذر /أ ا ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل ل  -30
عوعذذذىل إبدر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل مذذذات   ر ذذذاي بذذذاانمج فذذذنعح بذذذاانمج رألمذذذم رختحذذذي  رإلمنذذذريي ييريذذذت  رخت

                                                                                       رألاذمىل راعذرخي تنعيحذ  راحتراذ  منذذ بذيء هذذ  راةيريذىل. رمذ  هذالل راتنعيحذر   بذ ذ ات جةذود اتفعيذه 
راير  رخوظف  رراتأكيي  وم ددمرج ددر   رخاذر ا                                           ددر   رخار ا رخسيةيىل  محتال  م  هالل  يمي مةس 

                                                                     رمعيم رخافق راحتريف مزمير  م  راتفرصيه    دراىل ييريىل رد ر  كه منظيىل م    رخسيةيىل درهه رخنظيىل.
 رخنظير  رخشر كىل فيير    ددر   رخار ا رخسيةيىل.

                        سياسة و/أو إطارا  إلدارة ويشجي املفتشون بقوة كياان  األمم املتحدة اليت مل تعتمد بعد  -31
                                         نظما  اليت اعتمد  سياسا  و/أو أطرا  إلدارة           وت شج ي املاملخاطر املؤسسية عل  القيام بذلك. 

املخاطر املؤسستية علت  استعرا تها وإجتراء التنقيحتا  والتحتديثا  الالممتة للتمان ارت تا  إدارة 
وكتتذلك ملراعتتاة القلتتااي الناشتتئة  املختتاطر املؤسستتية ابخلاتتة االستترتاتيجية للمنظمتتة وعكستتها هلتتا،

 والت ريا  يف بيئة العمل. 

__________ 

 .WO/PBC/29/4راومبو  راوثيعىل  (14)

 د ر  رخةرءاىل اوومبو رخنظيىل راىحىل راعرخيىل. (15)
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 رة املخاطر املؤسسية كأداة للمساءلةإدا -      اثلثا   

 اهليكل التنظيمي الداخلي إلدارة املخاطر املؤسسية -ألف 

                                                                وجود هيكل تنظيمي داخلي حمدد رمسيا  إلدارة املخاطر املؤسستية متي األدوار  - 2املعيار املرجعي  
 وليا  املسندة إليهواملسؤ 

ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل رريذتيرمتةر  مذا منبوي اكه منظيىل أن  ذيد هيكوةذر راذيرهوي اذي م  
مار ر  رالمتةر رمنوذج أ يرهلر ررخور د رختردىل هلر  اي  متم  يمي رخار ا رددر هتر  وم رانحو رخنريذ  

يمذذذي رخاذذذر ا رددر هتذذذر  وذذذم  ذذذرتق رخذذذيمام  ب امعذذذىل منةجيذذذىل رمنةذذذعىل. رتعذذذا رخةذذذسرايىل رااييةذذذيىل  ذذذ   
خاذذر ا  راذذي   وذذم  ذذرتق رافذذاد أر راكيذذرن رخكوذذا بوظيفذذىل ددر   رخاذذر ا راتنفيذذذم  ررخةذذسرا   ذذ  ر

 رخسيةيىل.

 ويف هذا الصدد، خلص االستعراض إىل ما يلي:

وىىذىل إلدر    أن معظم رخنظير  اذيمةر ردذي  إلدر   رخاذر ا رخسيةذيىل ر/أر رظيفذىل ةذيد  (أ)
ةذذح  يويذذر  ددر   رخاذذر ا  وذذم رخاذذر ا رخسيةذذيىل. رمتيحتذذه در هذذر رأليريذذي ل تنةذذيق رتي

   ريف رخنظيىل  رضيرن رتبرا ُنج منةق إلدر   رخار اا

                                                          أن معظم رخنظير  ايمةر أمضر  شبكىل م  رخنةع  رخعني  اخار اا (ب)

عنيذذ  ردجيةذذر رمو عةذذر رهيكذذه شذذبكىل رخنةذذع  رخأن هيكذذه ردذذي  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  (ج)
   ريف منظومىل رألمم رختحي ااخار ا  توا  وم 

أر ه و  دفرا كير )خك  أن موجي رخةسراون    رخار ا  وم مةتواي  رل أدرر  وتوفىل  (د)
                               ل منظيىل مر  رفعر  انوا رخار ا. (هو موضح أدان 

 منوذج "خاو  الدفاع الثالثة"    

مذذذ  راضذذذار ي انجذذذرا تنفيذذذذ ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل أن تنشذذذئ رخنظيذذذر  هيركوةذذذر راتنظيييذذذىل  -32
                                                                                رايرهويىل ما أدرر  رمةسراير  ررضحىل رفعر  اةيريرهتر رختعوعىل إبدر   رخار ا رخسيةيىل. 

  (16)رمب  راشكه رألرل منوذج "ه ذو  راذيفرا راحتالثذىل" خعةذي مارجعذي راةذرا  راذيرهوي  -33
ي ر تييتذذذذذ  فييذذذذذر بعذذذذذي راوجنذذذذذىل رإلدر مذذذذذىل راافيعذذذذذىل رخةذذذذذتو  رخعنيذذذذذىل اإلدر   راتربعذذذذذىل أوذذذذذ  راا يذذذذذرء راذذذذذذ

  ر رد  راودي  تكييف  ايتورفق مذا هذذر راليذتعار . رصذيد رانيذوذج ثالثذىل ه ذو  دفذرا (17)راتنفيذم 
 منفىوىل درهه أي منظيىل م  أجه رإلدر   رافعراىل اويار ا رراضوربط. 

انيوذج وتوا مةتواي  ررظريا ددر   رخار ا رراا ربىل رورصىل بكه منةر  رهو مفيي  ررمب  -34
 افةم رألدرر  ررخةسراير  رخاتوفىل فيير متعوق إبدر   رخار ا رخسيةيىل.  

__________ 

(16) Institute of Internal Auditors (IIA), IIA position paper: the three lines of defense in effective risk 

management and control. 

(17) “Conclusions from the working group on the proposal of a reference risk management, oversight 

and accountability model for common positioning by the United Nations system with governing 

bodies”, twenty-third meeting of the CEB Finance and Budget Network, Vienna, June 2014. 
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  راشكه رألرل
 خاو  للدفاع الثالثة إلدارة املخاطر املؤسسية

 
 .33ر ظا رافعا   رخىي  

 ألولخط الدفاع ا  

رخيمام  ررخوظف  ل روط خحته هط رايفرا رألرل ددر   راعيوير  رراضوربط رايرهويىل. رطيا  -35
رألرل أر روط رألمرمي مارن رخاذر ا رمتعذرموون معةذر ل  يويذرهتم رايوميذىل. رهذم مةذسراون  ذ  راعيمذي 

 م  رخار ا رمنفذرن راضوربط رخعربوىل إلدر هتر.

 نيني ابملخاطرش كة املنسقني املع  

و و  رألمرميىل اتنفيذ رد م  يوير  خك  أن مكون رخنةعون رخعنيون اخار ا ةرر م  ل ر -36
                                                                                    ددر   رخار ا رخسيةيىل  وم   ريف منظيىل معينىل  بةذبه منةذر طذا رخاذر ا ررإلبذالف  نةذر  فضذال   ذ  

تةي رخنةعون رخعنيون اخار ا توفح راتي م  اويوظف  بشأن ييرير  ر يوير  ددر   رخار ا. رمك
رخيير يىل راوريعىل ران ريف  كير أشر   ددي  رخنظير   ييىل هرصىل اانةبىل اوينظير  ذر  راشبكر   

رخيير يذذىل دذ  راذذت  "دُنذذم شذذبكتنر رااييةذذيىل. فةذذم مذذذهبون دل طيذذا رخور ذذا رخيير يذذىل رمذذي بون رانذذر ا ردال 
   ررخعافىل".فملن راعيوير  ا  تكون ايمةر توك راعي  

 التشريعية/اإلداريةاهليئة 

مراجي خارجي للحسااب 
 

ش املشرتكة
وحدة التفتي

  

 اإلدارة العليا

 تنفذ د ر  ددر   رخار ا رخسيةيىل راذي أ ات  رهلي ىل راتشامعيىل/رإلدر مىل

 جلنة اإلدارة العليا املكلفة ادارة املخاطر املؤسسية

  خط الدفاع الثالث

 مةتعه ضيرن/تعييم

/تعييير                                  راوظريا رامش توفا ضيران 
        مةتعال  

                         رخارجعىل رايرهويىل اوحةرا   -

                   راتحعيعر  رايرهويىل  -

        راتعييم  -

         رألهال ير   -

 خط الدفاع الثاين

 ضوربط رإلدر  

 مةرم رإلشارف  وم رخار ا

                             يوير  راتا يط/رضا رخيزر يىل  -

             ددر   رخار ا  -

           ضيرن رجلود   -

        رانتريج      وم         راعرييىل       رإلدر     -

             راةالمىل ررألم   -

        رالمتحترل  -

وحدة إدارة املخاطر املؤسسية/ك ري 
 املوظفني املسؤولني عن املخاطر

 خط الدفاع األول

 تيربح راا ربىل رايرهويىل

راوظريا رخةسراىل    مورجةىل 
  رخار ا رددر هتر

 )ددر   روط(

                      د ر  راا ربىل رايرهويىل  -

 /رختعوعىل اخوظف راةيرير   -
 رخوظف  مالش

              ييرير  رخشرتاي   -

                     ييرير  ردجارءر  أها   -

 ش كة املنسقني املعنيني ابملخاطر

 

 جلنة مراجعة احلسااب  والر ابة

 تاير  رخار بىل
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ذ  18رتضم  -37 ار  شذبكىل مذ  رخنةذع  رخعنيذ  رخشذيواىل هبذذر راليذتع 28منظيىل م  رخنظير  راذ
در  رخنةذق رخعذذاب  18مذ  هذذذ  رخنظيذر  راذذذ  9اخاذر ا  وذذم   ذريف مسيةذذرهتر. رتشذيه رهتىرصذذر  

رر هذر رمةذسرايرهتر                                                                     اخار ا. رمنبوي أن مكون كه م  هيكه راشبكىل ردجيةر رمو عةر  فضال     أد
                                  مىيير  رفعر  انيوذج أ يرل رخنظيىل.

كون اوينظيذر  راذمش هلذر رجذود ميذيريف رريذا ران ذريف شذبكىل ل رابوذيرن راذمش تعيذه              رارابر  مر م -38
فيةذذذر رراذذذمش تكذذذون فيةذذذر رخاذذذر ا أ وذذذم مذذذ  توذذذك راذذذمش تن ذذذوي  ويةذذذر راعيويذذذر  ل رخعذذذا. ر ذذذي مكذذذون 

ُنذذذج وتوذذذا  ديذذذ  تكذذذون اذذذيمةر شذذذبكىل أصذذذوا تاكذذذز  وذذذم راودذذذير  أر اوينظيذذذر  رخعير مذذذىل ل رخعذذذا 
 ىل رااييةيىل  معر  ىل اخنظير  رخيير يىل.راشع  راتنظييي

وين  تتتي للمنظمتتتا  ذا  العمليتتتا  امليدانيتتتة الواستتتعة الناتتتام التتتيت مل تنشتتت  شتتت كة متتتن  -39
املستواي  امليدانية للمان  املنسقني املعنيني ابملخاطر أن تنظر يف إنشاء هذه الش كة من املقر إىل

 نحو الواجب.دديد املخاطر يف امليدان والتصدي هلا عل  ال

ُنجذذرن وتوفذذذرن اشذذبكىل مذذ  رخنةذذذع  رخعنيذذ  اخاذذر ا  فيع ذذذي  4ر 3                  رم وضذذ ح ل رإل ذذر م   -40
 مفوضذذيىل رألمذذم رختحذذي  اشذذسرن)                                                          راذذنةج رألرل محتذذرال  مذذ  منظيذذىل ذر   يويذذر  ميير يذذىل رريذذعىل ران ذذريف 

 .(راوكراىل رايرايىل او ر ىل راذ مىل)رمظةا رخنةج راحتريف منظيىل ل رخعا  (راالج  

  3رإل ر  

  رة املخاطر يف مفو ية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنياملنسقون املعنيون ادا

 ا توجز مفوضيىل رألمم رختحذي  راةذرميىل اشذسرن راالج ذ  أدرر  منةذعيةر رخعنيذ  إبدر   رخاذر 
  وم رانحو رخب  أدان   (أ)رمةسرايرهتم ل ييريتةر رختعوعىل إبدر   رخار ا رخسيةيىل

رخنةعون بير  جةىل رالتىرل فيير     ضراي ددر   رخار ا  رهم ميةارن  يوير  مض وا  (أ)
تعييم رخار ا  رصتفظذون بةذجال  رخاذر ا  رمتعذرموون مذا رإلبذالف  ذ  رخاذر ا. رمعيذنةم 

سراون  ذذذ  رخاذذذر ا. رل رخيذذذيرن  مكذذذون هذذذسالء رخنةذذذعون  ذذذرد  هذذذم  ذذذورب رخيحتوذذذ   أر رخةذذذ 
خةذذسراون  ذذ  راذذ رمج أر راعيويذذر   أر كبذذر  مذذوظفي راذذ رمج أر اذذحهم رخيحتوذذون رخةذذر يرن ر

 م  كبر  رخوظف  راذم  مض وعون مبرشا  مبةسراير  راتا يط رتنفيذ را رمجا

                                       ذذذي مكذذذون مذذذ  راضذذذار ي أن مكذذذون هنذذذرش أمضذذذر   ىل راكبذذذح  بوجذذذ  هذذذري ل راعيويذذذر  راع امذذذ  (ب)
رخكرتذ  رافا يذىل  اذي م رخنةذع  رخعنيذ  إبدر   منةعون معنيون إبدر   رخار ا  وم مةذتو  

رخاذذذر ا  وذذذم راىذذذعيي راع ذذذاي. راانةذذذبىل اوعيويذذذر  راع امذذذىل راىذذذوح  راذذذمش مو يةذذذر مكتذذذ  
                                               ر   رخاذر ا ل رخكتذ  رإل وييذي كرفيذر . رتذ رت  ش هذذ  د وييي  خكذ  أن مكذون منةذق رردذي إلد

 روير ر  اوييحتو .

                                                      عاب إبدر   رخار ا ل رخعذا مذ  ديذ  رخو ذا بذ  راكيذران   رفعذر  ريتتفرر  رظيفىل رخنةق رخ 
 اجيةر رهيكوةر.

 .UNHCR, Policy for Enterprise Risk Management in UNHCR, UNHCR/HCP/2014/7 )أ(
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  4رإل ر  
 الذريةالفريق املعين ادارة املخاطر املشرتك بني اإلدارا  التابي للوكالة الدولية للاا ة 

                                                                                      أ شذذأ  راوكراذذىل رايرايذذىل او ر ذذىل راذ مذذىل فامعذذر  معنيذذر  إبدر   رخاذذر ا مشذذرتكر  بذذ  رإلدر ر  اذذي م  
 ير ر  رخنتظيىل اوفامق.رخنةق رخسيةي رخعاب إبدر   رخار ا راتربا هلر  راذي ماأ  رالجت

راذحهم مذ  رخيحتوذ  ذري رمتأاا هذر رافامق رخشرتش بذ  رإلدر ر  مذ  كبذر  منةذعي راذ رمج  
                                                                                           راىوىل راذم  تفوضةم رإلدر   راعويذر مذ  طيذا رإلدر ر  راةذت. رت وضذ ح رألدرر  رااييةذيىل هلذذر رافامذق ل 

 موي  رتشيه مر (أ)ييريىل راوكراىل رختعوعىل إبدر   رخار ا

 اتنةيق رخار ا ررخيهال  رختعوعىل اخار ا راور د  م  رإلدر ر  رضيرن  يمحتةر (أ)

 يمي رارجىل دل مزمي م  رإل شرد أر راتي م  أر اح ذاك م  راتيربح اضيرن رالتةذريف ل  (ب)
 ممر ير  ددر   رخار اا

ر ا بشذذذذذأن راتعذذذذذيمال  راةيريذذذذذرتيىل تعذذذذذي  رخشذذذذذو   دل رخنةذذذذذق رخسيةذذذذذي رخعذذذذذاب إبدر   رخاذذذذذ  (ج)
 ءا ررإلجارييىل دة  رال تضر

   ذذي  ددر ر  رتعذذي  رخشذذو   دل رخنةذذق رخسيةذذي رخعذذاب إبدر   منر شذذىل رخاذذر ا رخشذذرتكىل بذذ  (د)
 رخار ا بشأن راتافيا منةر.

ر ر  مذ  أجذه  رمعوم رافامق رخعاب إبدر   رخار ا بكةا صورما راتعو ا رمتك  رخنر شر   ذ  رإلد  
رخشذرتك  بذ  رإلدر ر      راا ربذىل  يمي رخار ا بشكه مشرتش رتعيذ  رخةذسرا   ذ  رخاذر ا ررخةذسرا   ذ   

 دح ل رارال  رامش منتيي فيةر رخةسرل    رخار ا ررخةسرل    رخار بىل دل ددر ر  وتوفىل. 

 .IAEA, The Agency’s Risk Management Policy, AM. I/18 )أ(

 
ومن أجل الو وح واالتستام، ين  تي دعتم منستقي املختاطر ابختصاصتا  دتدد أدوارهتم  -41

                                                                                 ومسؤوليا م . ويف معظم احلاال ، يعين تعيتني موظتف متا منستقا  معنيتا  ابملختاطر إلقتاء مستؤوليا  
                                                                                إ تتتافية علتتت  عاتقتتته، وين  تتتي أن تتتت در ج مستتتؤوليا  املنستتتقني املعنيتتتني ابملختتتاطر يف تقيتتتيم أدائهتتتم

 ت امهم ومساءلتهم. للمان ال

 خط الدفاع الثاين  

متيحته هط رايفرا راحتريف ل راضوربط رإلدر مذىل راذمش تشذيه ددر   رخاذر ا ررالمتحتذرل راحهذر مذ   -42
رخةرم رخيرثوىل رامش مشاف فيةر رألفارد رخةسراون  وم رخار ا رمةذر يرن روذط رألرل  وذم كفراذىل ددر   

رمشيه ذاذك رضذا ييريذر  رد شذردر  ررضذحىل  رتعذي  رخشذو     لو يويم.رخار ا رراضوربط  وم 
 ررإلشارف  وم أ يرل روط رألرل.

 وظيفة إدارة املخاطر املؤسسية  

متو ذذا مذذر دذر كر ذذت رظيفذذىل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل مةذذسرايىل ردذذي  كرموذذىل أر فامذذق صذذوح أر  -43
منظيذذذىل مذذذ   25ذج  يوةذذذر. رتضذذذم نظيذذذىل رمنذذذو فذذاد  وذذذم أيذذذر  راتفذذذاف أر اذذذبع، راو ذذذت  وذذذم دجذذذم رخ

                                                                                  رخنظيذذذذر  رخشذذذذيواىل هبذذذذذر راليذذذذذتعار  ردذذذذي  إلدر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل ر/أر منةذذذذعر  مسيةذذذذير  معنيذذذذذر  
متذول مةذسرايىل ةذيد   ذ  ددر    (                                              م ةيم ل كحتح م  رألديرن كبح رخوظف  رخعني  اخاذر ا)اخار ا 

 يفىل ردجيةر رمو عةر اهتالف رخنظير  رخشر كىل.رخار ا رخسيةيىل. ر توا هيكه راوظ
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منظيىل  تعا رظيفىل ددر   رخار ا رخسيةذيىل ل رخكتذ  راتنفيذذي  مذا تةوةذه ددر ي  11رل  -44
مثذذرن منظيذذر  أهذذا  ل ددر  /شذذعبىل  ماب ةذذر مبرشذذا  ااذذايي  راتنفيذذذي أر انيبذذ ا رتعذذا هذذذ  راوظيفذذىل ل

أر أ وم  5-مر مكون كبر  رخةسرا  رخكوف  إبدر   رخار ا م  رااتبىل فرخرايىل أر ددر   رخور د. ر رد  
وين  ي أن تكون املسؤولية عن إدارة املخاطر املؤسستية يف مرت تة نكتن فيهتا ةاط تة منظيىل.  20ل 

االتصال عل  ناام املنظمة واإلرغام عل  اختاذ اإلجراءا ، مبا اإلدارة العليا وأن تكون هلا سلاة 
 أمهية ومستوع السلاة املفو ة املنوطة هبذه املهمة.يعكس 

رل دذذ  ختتوذذا رألدرر  ررخةذذسراير  رااييةذذيىل رخنو ذذىل بوظيفذذىل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل فييذذر بذذ    -45
  ددر   رخاذذر ا  وذذم   ذذريف رخنظيذذىل  اضذذيرن  رخنظيذذر   فذذملن راذذير  رأليريذذي هذذو تنةذذيق رتيةذذح  يويذذر 

ىل أن مذذوفا  اذر ا. رمنبوذذي اوكيذذرن أر رافذاد رخكوذذا مبةيذذىل ددر   رخاذر ا رخسيةذذي رتبذرا ُنذذج منةذذق إلدر   رخ 
ر ظذذا  )                                                                                منةذذق تذذي مبر   رمذذر  رمتاىىذذر  بشذذأن ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل اويذذوظف   وذذم طيذذا رخةذذتواي    أر 

امةذر  ه راكيرن أر رافاد بشكه ماليذم  وذم معوومذر  ر وذيال  رخاذر ا راذمش جت . رمنبوي أن صى ( 8رخعير  
 راليرترتيجيىل رراتشويويىل ل رخنظيىل.    طيا رأرال  راوظيفيىل م  أجه راىول  وم  ظا   رمىل اويار ا 

رل معظذذذذم رخنظيذذذذر  رخشذذذذر كىل  معذذذذوم راكيذذذذرن أر رافذذذذاد رخةذذذذسرل  ذذذذ  رظيفذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا  -46
دل رضا ر يم  بيرن يىل بتنةيق  يوير  تعييم رخار ا  وم مةتو  رخسيةىل  ممر مسدي  رد  رخسية

هبذذذذيف ددر   رخاذذذذر ا رااييةذذذذيىل راذذذذمش تورجةةذذذذر  بشذذذذأن رااابذذذذىل ل رخاذذذذر ا ريذذذذجه اوياذذذذر ا رخسيةذذذذيىل
أن تقي من املهم مالحظة أن املسؤولية الرئيسية عن دديد املخاطر وإدار ا ين  ي رخنظيىل. اح أن 

عل  عاتق الفرد أو الكيتان املكلتف عل  عاتق املديرين التنفيذيني واملسؤولني عن املخاطر، وليس 
 بوظيفة إدارة املخاطر املؤسسية.

رخكذذ  أن م وذذ  هذذط راذذيفرا رألرل بشذذكه ريذذتبر ي راذذي م مذذ  راكيذذرن رخةذذسرل  ذذ  رظيفذذىل  -47
رخذيمارن راع امذون ل بذاانمج رألاذمذىل راعذرخي د شذرء ددر   رخار ا رخسيةيىل. فعوذم يذبيه رخحتذرل   وذ  

  رخاذذر ا  وذذم راىذذعيي راع ذذاي  ممذذر أد  دل د شذذرء "مةتشذذر م  معنيذذ  منىذذ  موظذذا مةذذسرل  ذذ 
اذذذر ا ررالمتحتذذذرل" ل رخكرتذذذ  رإل ويييذذذىل ررخكرتذذذ  راع امذذذىل. رمعذذذيم رخةتشذذذر رن رخعنيذذذون اخاذذذر ا اخ

                                                              رخي راي م ررخشو   ررإل شردر  ريذتبر ير  رل راو ذت ل راو ذت راعيعذيررالمتحترل ل باانمج رألاذمىل راع
                                 ر ا ررالمتحترل  فضال     ضذيرن تنفيذذ اوييمام  رإل وييي  رراع ام  ل راوفرء ااتزرمرهتم رختعوعىل اخا

 .(18)يىل                                                                               ددر   رخار ا بىو   متةعىل ل طيا رخنر ق  ر يمير  ل رخور ا رامش تن وي  وم ور ا  را

  روذط رألرل  مذ  رخذاجح راكي مسدي روذط راحتذريف در   ل رإلشذارف  وذم رخاذر ا رمةذر ي -48
رل  مبذذر ل ذاذذك ريذذتكيرل جذذيررل رابيذذران  ررانيذذرذج. ررصذذا أن مايذذه  وبذذر  وتوفذذىل دل روذذط رأل

" يويذىل تةذتوايف راعيمي م  راذم  أجامت معةم معربال  ل روط رألرل ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل أبُنذر 
ي راذذذم  أجامذذت معةذذم معذذربال   "اعذذي                                                      ر تذذر   ذذومال " رتن ذذوي  وذذم "مت وبذذر  كحتذذح  جذذير ". ر ذذرل أدذذ 

                                                        رحملراذذذىل داينذذذر  راكذذذ  مذذذرذر  فعذذذه هبذذذرم" رمنبوذذذي أن ت بوذذذ ا بوضذذذوا طعنذذذر راكحتذذذح مذذذ  رخعوومذذذر  ررخاذذذر ا 
ذاذذك يذذيعز  راتعذذررن بذذ  رو ذذ  رألرل رأليذذبرب راكرمنذذىل ر رء را وبذذر  ررافوريذذي رحملتيوذذىل اونذذورتج  ألن 

 در   رخار ا رخسيةيىل. رراحتريف رموضح در  روط رألرل ل د

__________ 

(18) WFP, 2018 enterprise risk management policy, documentWFP/EB.2/2018/5-C.  
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 خط الدفاع الثالث  

                                                           ضذذذيران  ر/أر تعيييذذذر  مةذذذتعال  اوةي ذذذىل راتشذذذامعيىل/رإلدر مىل ررإلدر    (19)مذذذوفا هذذذط راذذذيفرا راحتراذذذ  -49
راعويذر. ر ذي مشذذح رألفذارد رخةذذسراون  ذ  مةذذرم محتذه رخارجعذذىل رايرهويذىل اوحةذذرا  رراتعيذيم ررألهال يذذر  

ل    مذتم بعذذي  يمذذيهر أر ددر هتذذر بفعرايذىل  رموصذذون أبن تذذي جةر رإلدر   راعويذذردل رخاذر ا رحملتيوذذىل راذذمش 
 يجه اويار ا. 

 املراجعة الداخلية للحسااب   

متيحته راير  رأليريي اويارجعىل رايرهويىل اوحةذرا  فييذر متعوذق إبدر   رخاذر ا رخسيةذيىل ل  -50
در   راعوير ررهلي ىل راتشامعيىل/رإلدر مىل. رل بع، توفح ضيرن موضو ي رمةتعه افعرايىل ددر   رخار ا اإل

ىل رايرهويذىل اوحةذرا  هذيمر  رانىذح ررخشذو   اتعومذىل رو ذ  رألرل رراحتذريف رخنظير    يمت رخارجعذ 
 م  أجه تشجيا رتعزمز تنفيذ ددر   رخار ا رخسيةيىل. 

ايرهويذىل اوحةذرا  راذمش  د   رخةذسراىل  ذ  مةيذىل رخارجعذىل ر   22                     كيران  م  راكيران  راذ   18رأكي  -51
م راليتبيرن راتكييوي اوودي  أ ذ   ذيم  هذالل رخادوذىل رألرل مذ  بذيء راعيذه إبدر   رخاذر ا رخسيةذيىل    و 

رخشذذذو   ررخةذذذر ي  بشذذذأن ريذذذرترتيجيىل ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل رمنةجيتةذذذر رأدررهتذذذر ر يويرهتذذذر مذذذ  هذذذالل  
 د يجال  اويار ا.   در ر  اتحيمي رخار ا رد ير ررخشرر ر   مبر ل ذاك تيةح   دوعر  راعيه 

مىذذا كيذذا  (رايو يذذير)                                            محتذذرال  مذذ  منظيذذىل رألمذذم رختحذذي  اوتنييذذىل راىذذنر يىل  5رمعذذيم رإل ذذر   -52
                                                                                        أد  رخارجعىل رايرهويىل اوحةذرا  در ر   شذ ر  ل تعزمذز  يويذر  ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل ررالعذار  مذا 

 ىل راتشامعيىل/رإلدر مىل.                           در   راعوير  فضال     رهلي رإل

  5رإل ر  
 (أ)العمل التجميعي لشع ة الر ابة الداخلية التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

مذذ  أجذذه  يمذذي أراذذواي  أهذذم رخاذذر ا راذذور د  ل  تذذريج مارجعذذىل راةذذرا  الختذذرذ راعذذار ر   
بعذذذذىل خنظيذذذذىل رألمذذذذم رختحذذذذي  اوتنييذذذذىل راىذذذذنر يىل ررإلجذذذارءر  رإلدر مذذذذىل  أجذذذذا  شذذذذعبىل راا ربذذذذىل رايرهويذذذذىل راتر

ارجعذىل رايرهويذىل   رردذي  راتوصذير  راعراعذىل راذمش  ذيمةر فامذق رخ2019                    يال  جتييعير  ل  رم  (رايو يير)
 اوحةرا   ر ر  تةر بتوصير  فامق راتعييم ررخارجع  رور جي  رراودي . 

با اويو يذذير منر شذذر  منتظيذذىل مذذا كبذذر  ر ذذورل  يويذذىل راتجييذذا  أجذذا  فامذذق راليذذتعار  راتذذر 
                                                                               رإلدر م  اضيرن شفرفيىل  يويىل راليتعار   ممر مك   رإلدر   راعوير م  تعي  مذيهال   ي يذىل رخةسرا  

 رل راو ت رخنري . 

ي أ ذاب  ذ  د يذ  راكبذح. ررختذذ                                                        ر  ي  م راتعاما راتجييعذي دل رأوذ  راتنفيذذي اويو يذير  راذذ 
 ذذىل  يذذه ددر مذذىل مو وتذذىل رةذذيد  مذذىل ر فذذذهر  وذذم لذذو ريذذتبر ي  مبذذر ل ذاذذك د ذذار  هرأوذذ   ذذار ر  هر

إلدر   رخةذذريه رااييةذذيىل رحملذذيد  رتعيذذ  موظذذا متفذذاف  وذذم مةذذتو   فيذذا ايكذذون منةذذق رايو يذذير رخعذذاب 
 إبدر   رخار ا رريتيار مىل تىاما رأل يرل.

 .IDB.47/22ايو يير  راوثيعىل ر (أ)

 

__________ 

راذذيفرا راحتذذريف أر ضذذي  رو ذذ  تذذي ج بعذذ، منظيذذر  رألمذذم رختحذذي  رظيفذذمش رألهال يذذر  رراتعيذذيم ضذذي  هذذط  (19)
 راحتريف رراحترا  كويةير.



JIU/REP/2020/5 

15 GE.20-12198 

 ربىل رايرهويىل راتربا اووكراىل رايرايىل او ر ىل راذ مىل    كحت  ل تعزمز هيمر  راا   رشر ش مكت  -53
                      . رريتعاضذر معذر  مادوذىل (4ر ظذا رإل ذر  )تنفيذ ددر   رخار ا رخسيةذيىل مذا رافامذق رخعذاب إبدر   رخاذر ا 

  رخاذذذذر ا تنفيذذذذذ ددر                                                                     ضذذذذج ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل ل رخنظيذذذذىل رجذذذذاا  امعذذذذىل أكحتذذذذا  ضذذذذجر  رمنع حذذذذىل ا
                                                                                   رخسيةيىل م  هالل راعيه  وم راحتوار  ب  رخار ا  وم مةتو  رخشر ما ررخاذر ا رخسيةذيىل  فضذال  

    راارربط رخفعود  ب  رخار ا ررألهيرف ررانتريج رختو عىل.

 وحدة التقييم   

ار  خكذذذ  اودذذذي  راتعيذذذيم راتربعذذذىل خنظيذذذىل معينذذذىل أن تذذذوفا معوومذذذر   ذذذ   ورمذذذه رخاذذذر ا رشذذذ  -54
تم توديي هذ  رخعوومر  رانجرا ل  عيق  تريج باانايىل  وم مةتواي  رانورتج. رل بع، رخنظير   م

راتعيذذذيم إلبذذذار   ورمذذذه رو ذذذا  وذذذم   ذذذريف رخنظيذذذىل  كيذذذر هذذذو راذذذرل اانةذذذبىل اوتعذذذر ما راتجييعيذذذىل خكتذذذ  
                                د رخةذسرل  ذ  رظيفذىل راتعيذيم أمضذر  رخةتعه راتربا ا انمج رألمم رختحي  رإلمنريي. رمعذيم راكيذرن أر رافذا 

ىل تذذ   را امذذق دل رألمذذرم ر ورمذذه رخاذذر ا رخاتب ذذىل                                            اذذي   ظذذا   جعيذذىل فحةذذ   بذذه أمضذذر   ظذذا  ريذذتبر ي
 ايتيار  أمهيىل رخنظيىل.

                                                وودذذذذي  أمضذذذذر  أن تعذذذذي م ييريذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل رل يذذذذيريف ريذذذذتعار  در ي  خكذذذذ  ا -55
خرل راذذي تعيمذ  رمذر دذر كر ذت رخذور د رخةذتحتيا  ل ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل رمنةجيتةر ر ييتةر معربه ر

                                                                                       دععت رانتريج أر راعييىل رختوهر  ل ييريىل رد ر  ددر   رخار ا رخسيةيىل. رخك  أن م ةرتش ي هبذ    ي
ةذيىل راليتنترجر  رراتوصير  ل مةر  رمةتو  تكرمه  يوير  تكار  ددر   رخاذر ا رخسيرأل ورا م  

 ل رخةتعبه ررخنةجيىل رختبعىل ررخور د رخةتحتيا  فيةر.

 فوم اخلاو  الثالثة  

ختذذيم رو ذذو  راحتالثذذىل رخبينذذىل أ ذذال  رإلدر   راعويذذر  ررهلي ذذر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل  رجلذذرن مارجعذذىل  -56
كذذه ددر   رخاذذر ا ا  رراا ربذذىل. ر تذذه رهلي ذذر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل ل دذذي ذرهتذذر أ وذذم ماتبذذىل ل هيراةذذر

. رتعذذذا  وذذذم  ذذذرتق راا يذذذرء راتنفيذذذذم  ررإلدر   راعويذذذر رخةذذذسرايىل (4ر ظذذذا رخعيذذذر  رخاجعذذذي ) (20)رخسيةذذذيىل
رانةرييذذذذىل  ذذذذ  ددر   رخاذذذذر ا ر عيذذذذق رألهذذذذيرف راليذذذذرترتيجيىل  ل دذذذذ  أن رهلي ذذذذر  راتشذذذذامعيىل/رإلدر مىل 

ر ظا )ر   راا يرء راتنفيذم  ررإلدر   راعوير مةسراىل    رإلشارف  وم رإلدر   راةوييىل اويار ا م  ج
ولتتذلك، ين  تتي ربتتط إدارة املختتاطر بتتنظم تقيتتيم األداء املستتتخدمة للرؤستتاء التنفيتتذيني . (3رخعيذذر  

ردذر   ختضا رإلدر   راعويذر اويةذرءاىل بوضذوا  ذ   عيذق رألهذيرف راليذرترتيجيىل رددر    واإلدارة العليا.
 .ن ددر   رخار ا رخسيةيىل يتعتىا  وم ممر يىل بحر ار يىلرخار ا رخاتب ىل هبر  فمل

                                                                                  رل ددر   رخار ا رخسيةيىل  تذسدي رإلدر   راعويذر در ر  درةذر  ل متكذ  ددر   رخاذر ا رد يةذر  -57
يعةذذر                                                                                       رتذذوفح رخذذور د هلذذر رل ددر   رخاذذر ا ذرهتذذر. ر ذذيد بعذذ، رخنظيذذر  رخاذذر ا ل راةذذ ا رألرل رجت 

نةج راتىذر يي  تكتةذي مشذر كىل                                                  رمىل رخ ذرف أمةذر ت عتذ   وذر ا مسيةذيىل. ردذح مذا هذذر راذ ر يد ل ُن
رإلدر   راعوير أمهيىل أيرييىل ل منر شىل رخار ا  رتويح أر أتكيي  يمي رخار ا رتعيييةر  ررخةر ي  ل 

تعر ما    مار بىل رخاذر ا  بنرء أر د ار  راتويحر  راال مىل إلدر   رخار ا  رل ُنرمىل رخ رف متك  تعي 
  مىل.دل رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر

__________ 

                                                                                            رفعذذر  خعةذذي مارجعذذي راةذذرا  راذذيرهوي   "فذذملن رهلي ذذر  رإلدر مذذىل ررإلدر   راعويذذر هذذي رجلةذذر  صذذردبىل رخىذذوحىل  (20)
رااييةذذيىل راذذمش ختذذيمةير 'رو ذذو '  رهذذي أكحتذذا رأل ذذارف  ذذي    وذذم رخةذذر ي   وذذم ضذذيرن دد رج منذذوذج ه ذذو  

  ذذىل مو ذذا معةذذي مارجعذذي راةذذرا  راذذيرهوي   راحتالثىل ل  يوير  ددر   رخار ا رراا ربىل ل رخنظيذذىل" )ر رايفرا 
 ه و  رايفرا راحتالثىل ل ددر   رخار ا رراضوربط رافعراىل(.  
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 جلنة اإلدارة العليا املعنية ادارة املخاطر   

ذ  -58 منظيذر  اذيمةر جلنذىل ددر    10راذمش مشذيوةر هذذر راليذتعار   هنذرش  28م  ب  رخنظيذر  راذ
 ذذ  ددر   ا  مورضذذيا منظيذذر  أهذذ  9 ويذر وىىذذىل مكوفذذىل إبدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  ل دذ  أد جذذت 

ىل رإلدر   راعوير. رماأ  راوجنىل ل معظم رارال  راايي  راتنفيذي أر رخار ا ل رجتير رهتر راعردمىل اوجن
انيبذذذ  رجتتيذذذا راوجنذذذىل مذذذ  مذذذات  دل أ بذذذا مذذذار  ل راةذذذنىل خنر شذذذىل ددر   رخاذذذر ا  وذذذم رجذذذ  راتحيمذذذي. 

منظير  كحتح  أن راوجرن رخعنيذىل اخاذر ا  وذم رختتوا  امعىل تشكيه هذ  راوجنىلا رما ذاك  تعتعي 
در   راعويذذر خكذذ  أن تكذذون ذر  أمهيذذىل ديومذذىل. رمذذ  رألمهيذذىل مبكذذرن ضذذيرن منر شذذىل رخاذذر ا مةذذتو  رإل

رخسيةيىل رمعرجلتةر ا تظذرم  وذم مةذتو  رإلدر   راعويذر ررانظذا دل رخاذر ا مذ  منظذو  متكرمذه رهذويل 
 ةكرن.                                   أدان  محترال  م  صنيريف رألمم رختحي  او 6رمب  رإل ر  ر يم ددر ت  م  مور ا منعزاىل. 

  6رإل ر  

  اللجنة املعنية ابملخاطر التابعة لصندوم األمم املتحدة للسكان

مذذاأ  راوجنذذىل رخذذيما راتنفيذذذيا ر ذذي مت رهتيذذر  أ ضذذرء راوجنذذىل راتنفيذمذذىل ايكو ذذور مةذذسرا   ذذ   
كرن ل تعيذذذيم اذذذرال  رخاذذذر ا رااييةذذذيىل رراتىذذذيي هلذذذر رخاذذذر ا رمعذذذودرن صذذذنيريف رألمذذذم رختحذذذي  اوةذذذ 

 رتعزمز رخةرءاىل  ما  ة  راوكيىل رددر   رخار ا رراضوربط رايرهويىل. رتشيه مةسرايرهتم مر موي 

  يمي رألهيرف رراا مىل إلدر   رخار ا رخسيةيىلا (أ)

  ا رخسيةيىل ررإلبالف  نةيرارخورفعىل  وم راليرترتيجيىل ررخذكا  راةنومت  إلدر   رخار (ب)

 ريتكيرل تعييم رخار ا رفعرايىل  ورمه رخار ا رامش  اي تعيييةرا صي  (ج)

 راتىيي اويار ا رحملراىل م  رألفا ىل راعرموىل رخعنيىل مبعرجلىل رخار ا. (د)

 
 املسؤولون عن املخاطر  

ره و  رايفرا ل منظيىل مذر  خك  أن موجي رخةسراون    رخار ا  وم وتوا رخةتواي   -59
مشووون منرص  دشارفيىل أر ددر مىل. رمنبوي أن مكون رخةسرل    رخار ا                               تبعر  انوا رخار ا  ر رد  مر

راتعنيذذىل  رخعذذ  هذذو راشذذا  ل رخنظيذذىل راذذذي مكذذون ل أفضذذه رضذذا إلدر   وذذر ا معينذذىل رايمذذ  رخعافذذىل
وفيمتتا يتعلتتتق ابلشتتتفافية خنريذذبىل اوتىذذيي اوياذذذر ا. ذر  راىذذوىل اخاذذر ا ررخذذذور د رختردذذىل رراةذذذو ىل ر

                                                                                      واملساءلة، ين  ي أن ت در ج أدوار ومسؤوليا  املسؤولني عن إدارة املخاطر املؤسسية يف نظم تقيتيم 
 عل  ناام منظمة معينة.                                                     و د يفيد ذلك أيلا  يف مايدة إدماج إدارة املخاطر املؤسسية أدائهم.

 ووحدة التفتيش املشرتكةاملراجعون اخلارجيون للحسااب    

                                                                      م عتذذذ   مارجعذذذو راةذذذرا  روذذذر جيون رردذذذي  راتفتذذذيس رخشذذذرتكىل هذذذر ج   ذذذ  منذذذوذج ه ذذذو   -60
راذذيفرا راحتالثذذىل. رتعذذرجل ردذذي  راتفتذذيس رخشذذرتكىل  ضذذراي رخاذذر ا مذذ  هذذالل ريتعارضذذرهتر رخاتوفذذىلا فعوذذم 

رانتذذريج توصذذير  تتعوذذق إبدر   رخاذذر ا                                                    ه رخحتذذرل  تضذذي   راليذذتعار  رختعوذذق اإلدر   راعرييذذىل  وذذميذذبي
ر  راىذذذوىل ل راليتعارضذذذر  راذذذمش هوذذذت راوذذذس  رتعب ذذذىل رخذذذور د  رراشذذذاكرء رخنفذذذذم                   رذ كذذذا  رانتذذذريج ذ

               أجامذذذذت مذذذذسهار  ل رجلذذذذرن مارجعذذذذىل راةذذذذرا  رراا ربذذذذىل  ركذذذذذاك ل ريتعارضذذذذر  راتنظذذذذيم ررإلدر   راذذذذمش 
  .(21)منظير  مبفادهر

__________ 

 JIU/REP/2016/4ر JIU/REP/2017/1ر JIU/REP/2017/6ر JIU/REP/2019/1ر JIU/REP/2019/6محتذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  (21)
 .JIU/REP/2013/4ر JIU/REP/2014/4ر



JIU/REP/2020/5 

17 GE.20-12198 

  رور جي  اوحةذرا  ل تعذي  رآل رء بشذأن رابيذران  رخرايذىل ااييةي اويارجعرمتيحته راير  ر -61
                                                                                    ررالمتحتذذذرل اوعور ذذذي ررأل ظيذذذىل. راإلضذذذرفىل دل ذاذذذك  خكذذذ  أن مذ بذذذ يرر مالدظذذذرهتم فييذذذر متعوذذذق بكفذذذرء  

            مر . رخكنةم رراضوربط رخرايىل رايرهويىل  رددر   رخنظيىل رتنظييةر  يو   رإلجارءر  رخرايىل  ررانظرم رحملرييب 
 رل أر رألدرء رامش  ي تشيه ددر   رخار ا رخسيةيىل.                                         أمضر  دجارء  يوير  مارجعىل راعييىل معربه رخ

                                                                               رأكي معظم رخارجع  رور جي  اوحةرا  راذم   د رر  وم راليتبيرن راتكييوي اوودي  أُنم  -62
  ردجذذارءر  تنفيذذذ   رال يذذيير ور  نرصذذا ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  محتذذه رإل ذذر   فةذذ  ر يويذذرريتعاضذذ 

 رتاي .توك رختعوعىل ااتيومه ررخش

ريذذرمهت توصذذير  رخذذارجع  روذذر جي  اوحةذذرا  ل تعزمذذز ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل. فعوذذم  -63
  2019اويفوضذذذذيىل  اويذذذذا  رألرل ل  ذذذذرم يذذذبيه رخحتذذذذرل   رمذذذذت ردذذذذي  ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل راتربعذذذذىل 

ةذ   و يذىل يذجال  رخاذر ا رورصذىل هبذر  ايذتعار  جعةذر روذر جي بضذار    ريتجربىل اتوصذير  مار
طيا يجال  رخاذر ا رخعيمذىل مذ  مكرتبةذر رخيير يذىل ر ذيمت تعويعذر  بشذأن د ذىل يذجال  رخاذر ا  

رخحتذذه ذاذذك ممر يذذىل جيذذي   .(22)  رإل ويييذذىلضذذي  جور ذذ  أهذذا   رضذذيرن رجلذذود   ااتشذذرر  مذذا رخكرتذذ 
 خنظير  رألها .خك  تكار هر ل ر

 التكيف من أجل الوفاء ابل رض  

                                                                              خذذر كر ذذت رخاذذر ا يذذتظه  رييذذىل ل رخنظيذذىل درييذذر  أبذذير  رخكذذ  أن تذذسثا ل  ذذي هتر  وذذم  عيذذق  -64
                               رخاذذر ا رخسيةذذيىل  ذذي هت ر  وذذم تيةذذح أهذذيرفةر  رجذذ  ددر هتذذر  وذذم وتوذذا رخةذذتواي . رمذذ  مذذزراي ددر   

يذذذذتبر يىل ل منظيذذذذىل اذذذذيمةر ه ذذذذو  ررضذذذذحىل اويةذذذذرءاىل مو  ذذذذىل بذذذذ  رهلي ذذذذىل راوكيذذذذىل رااشذذذذيي  ررإلدر   رال
                                                  اتشامعيىل/رإلدر مىل  ررإلدر   راعوير  ررخوظف   يومر .ر

 بووتةذر ددر   رل ظه رهتالف منوذج رأل يرل رتورفا رخور د ر بيعىل راوالمىل رمادوىل رانضج رامش -65
دذي  راتفتذيس رخشذرتكىل  فذملن كذه منظيذىل  تذرج دل رخار ا رخسيةيىل اهتالف رخنظيذر  رخشذر كىل ل ر 

وكحتد أد،، ين  تي للمتوظفني ظييي رايرهوي روذري هبذر إلدر   رخاذر ا رخسيةذيىل.  يمي هيكوةر راتن
لتتذي ينتمتتون إليتته وأن يفهمتتوا املعنيتتني علتت  ايتتي املستتتواي  أن يكونتتوا علتت  وعتتي  تتط التتدفاع ا

رة املخاطر املؤسسية من أجل  مان دديد املخاطر وإدار تا أدوارهم ومسؤوليا م فيما يتعلق ادا
  مناسب باريقة منهجية ومنسقة. عل  حنو

رمنبوي أن تفضي ددر   رخار ا رخسيةيىل ل ُنرمىل رخ رف دل  ايد  كفرء  رخنظيذىل رفعرايتةذر   -66
عور اويةرءاىل    أدرء هذ  مفةم رخوظفون رخعنيون أدرر هم ل راعيوير  رامش هتيةم رأن  ض  رمنبوي أن

ولذلك، ين  ي اعت ار رال تضرء  رفق دجارءر  ررضحىل.   رألدرر    وم أن متم تفوم، راةو ىل  دة 
 ملستواي .                                                                            إدارة املخاطر كفاءة  من الكفاءا  األساسية اليت نلكها املوظفون املعنيون عل  ايي ا

راتنظييذي إلدر   رخاذر ا رخسيةذيىل ل كذه                                               رمعيم رخافق راحتريف مزمير  م  راتفرصيه  ذ  رهليكذه -67
 ر كىل.منظيىل مش

__________ 

(22) A/AC.96/1190/Add.1. 
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 ثقافة املنظمة واعتماد إدارة املخاطر املؤسسية -ابء 

 
ايتتي ثقافتتة ةتتاطر تع مهتا "القتتدوة يف أعلتت  اهلترم" متتي التتت ام كامتل متتن رجذود  - 3املعيتار املرجعتتي 
 مستواي  املنظمة

إبدر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل رددمرجةذذذر درهذذذه  "راعذذذير  ل أ وذذذم رهلذذذام" هذذذي أهذذذم ةذذذاش اونةذذذو  
ذ"رضا  المذىل  وذم رخ نظيىلا رمذ  درن  يذرد  مالييذىل رموتزمذىل  خكذ  أن تتحذول راعيويذىل دل اذاد متذام  اذ

 رخرل .  مابا" ماكز األير   وم ريتكيرل راثيق تويب ريتفةر ر  رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل ر/أر

 هذا االستعراض ما يلي: وتشمل النتائج اليت متخض عنها

                                                                                    م نظذ ا دل "راعذذير  ل أ وذم رهلذذام" ل طيذذا رخنظيذر  رخشذذر كىل  وذم أُنذذر أهذذم ةذاش ل إل شذذرء ثعرفذذىل   (أ)
 ور ا رد م رخوظف  رمتكينةم م  رانةو  إبدر   رخار ا رخسيةيىل رددمرجةر درهه رخنظيىلا 

متعوذذق إبدر   رخاذر ا رخسيةذيىل  ةذنت  وذذم  م راذاام مذ  أن "راعذذير  ل أ وذم رهلذام" فييذر وذ  (ب)
                                                                            مي  راععي رخرضي  فملن تعزمز ريتايرمةر رددمرجةر ال مزرل مت و  مزمير  م  راعيها

إلدر                                                                               ت عذذي  رخشذذر كىل رأيمذذىل مذذ  جر ذذ  راا يذذرء راتنفيذذذم  ل راعيويذذر  ررخير يذذر  رااييةذذيىل  (ج)
 ر  ل أ وم رهلام" ردثبر  فعرايتةرا                                       رخار ا رخسيةيىل أمار  أيريير  إل رد "راعي

                                                                                  ت عي  "راعير  ل رخةتو  راوييط"  راذي مشيه األير  رخةتو  راحتريف م  رإلدر    أمار  ااا  (د)
 رألمهيىل إلدمرج ددر   رخار ا رخسيةيىل رتايياةر ررافرظ  ويةر درهه رخنظيىل.

كىل دل أن "راعير  ل أ وم رهلذام" هذي أهذم رتشح راادرد  وم ريتبيران  ردي  راتفتيس رخشرت  -68
 شرء ددر   رخار ا رخسيةيىل رددمرجةر ل رخنظير  رخشر كىل. رم  راعنرصا رااييةيىل هلذر رخعير  ةاش إل

در   رخار ا رخسيةيىل ررانةو  هبر                                                               رخاجعي راتأثح  راذي خر ي  راا يرء راتنفيذمون ل ددمرج ممر ير  د
 م طيا مةتواي  رخنظيىل.ررافرظ  ويةر  و

رتعذذاب  بذذر   "راعذذير  ل أ وذذم رهلذذام" د ذذرد ثعرفذذىل رإلمةذذرش بزمذذرم رألمذذو  ر يذذه رخةذذسرايىل  ذذ   -69
اخةذذسرايىل راشاىذذيىل                                                                     رأل يذرل راذذمش م ضذذ وا هبذر رفعذذر  اوعذذيم ررخبذردئ رألهال يذذىل  ر  ال ذذر  مذ  رإلدةذذر  

  رخاذر ا رخسيةذيىل يىل  معاب ذاك د يرء ثعرفىل تذي م ددر  راانةبىل دل ددر   رخار ا رخسية .(23)ررخةنيىل
ر يويرهتذذر رممر يذذرهتر درهذذه رخنظيذذىل رمتكذذ  رخذذوظف  مذذ  رافذذرظ  ويةذذر  وذذم طيذذا مةذذتواي  رخنظيذذىل 

 ربو، رانظا    راير رن راعردي اويوظف . 

ا رهلي ذذذذذر  راتشذذذذذامعيىل/رإلرتنذذذذذ  -70 ضذذذذذ                در مىل رإلدر                                                                  تعس ثعرفذذذذذىل رخاذذذذذر ا رراعذذذذذير  راةذذذذذنىل  نذذذذذيمر خت 
                                       جلنذذىل  خارجعذذىل راةذذرا  رراا ربذذىل  "دن ددر    اويةذذرءاىل  ذذ  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل. ركيذذر الدذذ   يذذي 

 هذط رخار ا مةأاىل منبوي أن مفةيةر كه شا  ل رخنظيىل  م  رخةذتو  رأل وذم دل رألشذاري ل
                            ا   ذريال  دن "راعذير  راةذنىل ل                                                           رايفرا رألرل مار ر     رخةذتو  راويذيط اذإلدر  "ا رمضذم  فذ  راشذ 

 رخار ا كجزء ال متجزأ م   يه رجلييا".أ وم رهلام" تةر ي  وم ر تيرد ددر   

"  أي رتتةم " راعير  ل أ وم رهلام" أبمهيىل ااوىل اتوجي  رمتك  "راعير  ل رخةذتو  راويذيط -71
إلدمذرج ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل  أرا ك راذم  هم ل هط رايفرا راحتذريف  راذذم  مضذ وعون بذير   ييةذي

__________ 

راتكرمذذذذه مذذذذا راليذذذذرترتيجيىل  - ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىلر ظذذذذا جلنذذذذىل رخنظيذذذذر  راار يذذذذىل راتربعذذذذىل اوجنذذذذىل تامذذذذيرري   (23)
 (.2017) ررألدرء
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ممر مكفه د م  يويرهتذر رةريذبىل  -دح م  هالل  يوير  ر تعرل راعيرد   -رتايياةر درهه رخنظيىل 
وذم  ذرتق رإلدر   راويذي ىل.                          ركحتحر  مر معا هذذر راعذ ء   .(24)موظفي روط رألرل  وم تنفيذهر رتكرموةر

                                              ىل  "   أن تةح راعير  ل رخةتو  راوييط جنبذر  دل ركير الد  منةق معاب إبدر   رخار ا رخسيةي
أ وذذم رهلذذام". رمنبوذذي أن مكذذون اذذي  كذذه منظيذذىل مشذذر كىل  امعتةذذر اضذذيرن ددراذذىل  جنذذ  مذذا راعذذير  ل

 ذذت رخنريذذذ   رأن مكذذون اذذذي  صذذر عي راعذذذار  رخاذذر ا رااييةذذيىل دل رخةذذذتواي  رأل وذذم رخنريذذذبىل ل راو 
 رأبعردهر رمر متىه هبر م  تعييير  م  أجه رخترذ  ار ر  مةتنح . رخعوومر  رخنريبىل    رخار ا

رجتوذذت أمهيذذىل "راعذذير  ل رخةذذتو  راويذذيط" بوضذذوا أكذذ  ل بعذذ، رخنظيذذر  رخعير مذذىل ديذذ   -72
  راويذذذي ىل  ر   ذذذ  يذذذو  بذذذي م  ويذذذه مذذذ  جر ذذذ   شذذذأ  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  ذذذ  جةذذذود رإلدر  

دل                                                             هذذذر  اكنةذذذر   تشذذذر ش دال  وذذذيال  ل  يويرهتذذذر  ممذذذر أ ذذذريف رجلةذذذود راارميذذذىل راعيذذذرد  راذذذمش ركتفذذذت ا تيرد
ددمرجةر درهه رخنظيىل. ركير الد  منةق معاب إبدر   رخار ا رخسيةيىل " ام أن رإلدر   راعوير تنر س 

تايم                                                                ىل ال متحته بنير  م  بنود جيرل أ يرهلذر راعردمذىل رمر راذت رخنظيذر  ال تةذ رخار ا  فملن هذ  رخةأا
 دل أن "رخيمام  م  رخةتو  راوييط                                                           اوىل  مشرتكىل ل ارل ددر   رخار ا رخسيةيىل"ا رأشر  رخنةق أمضر  

                               هم رألكحتا رهتيرمر  هبذ  رخةأاىل".

                                   رخةذذتو  رأل وذذم ضذذيران  اتنفيذذذهر  ر ر يويذذىل تعزمذذز ثعرفذذىل رخاذذر ا درهذذه رخنظيذذىل تن وذذق مذذ  -73
                                                       واي  رخنظيذذذىل. رال متحتذذذه هذذذذ  رخةيذذذىل ررجبذذذر  يذذذوبير   وذذذم راا يذذذرء ترتيذذذذ هذذذذ  راحتعرفذذذىل  وذذذم طيذذذا مةذذذت

                                                                                        م   دي  دن ددر   رخار ا رخسيةيىل ت    رتت و  راتزرمر  م  راعيرد  مشيه تنفيذ ددر   رخار ا راتنفيذ
 .(25)ذ رإلجارءر   رتوفح رخور د رخنريبىل رتفوم، راةو ىلرخسيةيىل  ررضا راةيرير  ررختر

                                                                    راةنىل مهر رخفتردرن إلدر   ثعرفذىل رخاذر ا بنجذرا رارابذر  مذر تذ   رخيذزةن مذ   رراعير  رراعيرد  -74
                                                                                   هذذالل رحملذذرداث  راىذذعبىل راذذمش تتنذذررل رخاذذر ا  رهذذذر مذذوفا مةذذر  ر إلدراذذىل رخاذذر ا دل رخةذذتو  رأل وذذم 

ر ذالر   وذم ذاذك   .(26)رمورءمىل ددر   رخار ا رخسيةيىل ما رخةيىل رااييةيىل اوينظيذىل ر ييةذر رأليريذيىل
خك  أن تتوذح ثعرفذىل رخاذر ا  ذت أتثذح  ذو  درهويذىل أر هر جيذىل  رمنبوذي أن مكذون راعذرد   وذم ر ذي 

 بتوك راتوحر  ربحتعرفىل رخار ا رامش تنشأ  نةر رأن متكيفور معةر.

ن معظم رخنظير  رخشر كىل  متفق مارجعذو راةذرا  راذيرهويون رروذر جيون  راذذم  متواذو رل  -75
ر جي  وذذم                                                                             ذذرد    يويذذىل  صذذي ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل بوصذذفةم هذذط راذذيفرا راحتراذذ  رهذذط راذذيفرا روذذ 

ذاك  وم راتوريل   وم أ   ال مزرل هنرش ارل خزمي م  راتحة  فيير متعوق بذ "راعير  ل أ وم رهلام" ر 
ربذذذذىل ل ددذذذذي  راذذذذاام مذذذذ  رخكريذذذذ  راذذذذمش  ععذذذذت هذذذذالل راةذذذذنور  رويذذذذ  رخرضذذذذيىل. رأكذذذذي مذذذذيما راا 

اانةذذذبىل خذذذي  ريذذذتعيرد رخنظيذذذىل رخنظيذذذر  رخشذذذر كىل أن " راعذذذير  ل أ وذذذم رهلذذذام " مةذذذأاىل ااوذذذىل رألمهيذذذىل 
دل رضذذذذا سييريذذذذر  االيذذذذتحتير  ل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل  رأن رخنظيذذذذىل "خكذذذذ  أن تنتةذذذذي بةذذذذةواىل 

ر  ل أ وذم رهلذام"  تبعذم رراثيذق  محترايذىل راكذ  ال مةذتايمةر أدذي". ردةذ  تهذا  دذر ضذعفت "راعذي
 ددر   رخار ا مةأاىل "صورب" فحة .

                                                                              راانةبىل اوينظير  رامش   عت أشور ر  أ ذول ل ددمذرج ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل رتايذياةر   -76
 ذذذور أكحتذذذا مشذذذر كىل ل  يويذذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  مذذذ   بيذذذه خيذذذه راا يذذذرء راتنفيذذذذمون دل أن مكو 

__________ 

(24) Global Association of Risk Professionals, “Risk culture transformation in the organization”, 

December 2014 عني  إبدر   رخار ا  "تويح ثعرفىل رخار ا درهه رخنظيىل"  كذذر ون )راارب ىل راعرخيىل اويةني  رخ
 .(2014رألرل/دمةي  

 مبردئ توجيةيىل. -ددر   رخار ا  - ISO, ISO 31000:2018رخنظيىل رايرايىل اتوديي رخعرمي   (25)

 .رخاجا  فة  (26)
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ه  يمذذذذي رخاذذذذر ا راليذذذذرت                                                                    رتيجيىل رتذذذذيربح رخعرجلذذذذىل ررخةذذذذرمهىل ل رضذذذذا راةيريذذذذر  رد ذذذذيرد بيذذذذران  تذ ع بذذذذ 
                                                                             ا. ردة  بع، رخوظف   تتةم هذ  رإلجارءر  أبمهيىل ااوىل اتحيمي رخةر  رتعيم محترال  خكذ  رخار 

رأشر  مةسرل  فيا رخةتو  ل ددي  رخنظير  دل أن م  راضار ي   .(27)يا رخوظف أن معتيي ب  ير
يةذذىل" اضذذيرن " رمذذىل رافذذاد الضذذ الا مبةذذسرايىل ددر   رخاذذر ا مذذ  رخةذذتو  رافذذادي دل مةذذتو  رخس "ر

                                                                                      نيمر تةوء رألمو ". ر رل مةذسرل تهذا مذ   فذ  رخنظيذىل دن ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل  ذ  أن ت وذا   
  بذه هذي شذأن  ل ثعرفىل رخنظيذىل  رهذذر معذاب رإل ذار  أبن مةيذىل ددر   رخاذر ا ال تتوالهذر ردذي  فحةذ 

مشذذر كىل رإلدر   راعويذذر كذذه فذذاد معيذذه درهذذه رخسيةذذىل. رذكذذا أدذذي كبذذر  رخذذوظف  ل منظيذذىل أهذذا  أن "
ير  ررخور ذذذا خكذذذ  أن تةذذذةم بنشذذذر  ل هذذذذر راتويذذذح ل راحتعرفذذذىل راذذذذي مرترفذذذق مذذذا راعيويذذذر  رراةذذذووك

ار ا رخسيةيىل رمشر كتةر ل ذاك رجليمي ". رمتفق رخفتشرن  وم أن د م رإلدر   راعوير جلةود ددر   رخ
                                             رخةأاىل ا تبر هر جةير  طر ير  رمةسرايىل مشرتكىل.م  شأُنير أن  عال طيا رخوظف  منظارن دل هذ  

م   يوير  ل راعيويذر  راعرييذىل درهذه  ر ام مر خك  د ار   م  ييرير  رمر خك  دد رج  -77
                                                       عه  ييذىل ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل رفريذيهتر تظذه أمذار  أيريذير  رخنظيىل  فملن "راعير  ل أ وم رهلام" رامش تن

 رن ريتيرمتةر درهه رخنظيىل.إلدمرجةر رتايياةر رضي

فيتذيني أن يعملتوا                                                                ودعما  إلدارة املخاطر املؤسسية و ماان  إلدماجهتا، ين  تي للرؤستاء التن -78
وتربهن عل  فائتد ا وأمهيتهتا، عل  إُياد " دوة يف أعل  اهلرم" تدعم تنفيذها عل  ناام املنظمة، 

ن املتتوظفني متتن احلفتتام عليهتتا متتن ختتالل املشتتاركة ا جملديتتة يف العمليتتا  واملمارستتا  املتصتتلة                                              ومتكتت 
 ادارة املخاطر املؤسسية.

 ة يف إدارة املخاطر املؤسسيةدور اهليئا  التشريعية/اإلداري -جيم 

  علتتتت  إدارة املختتتتاطر املؤسستتتتية علتتتت  وجتتتتود هيئتتتتة تشتتتتريعية/إدارية تعمتتتتل - 4املعيتتتتار املرجعتتتتي  
 املستواي  املناس ة

 ذذ  أن تشذذر ش رهلي ذذر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل ل راعيذذه  وذذم ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل مذذ  أجذذه  
رالض الا بير هر رمةسرايتةر ل ارل راا ربىل  راإل يرد ارال   يم رايع   رراتحعق م  أن راا يرء 

بوذي أن مكذون                                                 رمبيرن راتزرمر  االضذ الا أب يذرهلم  وذم أكيذه رجذ . رمن راتنفيذم   ضعون اويةرءاىل
راا يرء راتنفيذمون  وم  وم   وم رأل ه  اخار ا راليرترتيجيىل رااييةيىل ررخار ا راكبح  رألها  رامش 
                                                                                    تورجةةذذذر رخنظيذذذىل  رراليذذذرترتيجير  رخنريذذذبىل اكذذذه منةذذذر  فضذذذال   ذذذ  راةيريذذذر  ررأل ذذذا رختعوعذذذىل إبدر   

                                      ىل أن تذذذسدي در ر   ييةذذذير  ل تعذذذي  رخشذذذو   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل. رخكذذذ  اوجذذذرن مارجعذذذىل راةذذذرا  رراا ربذذذ 
بشذأن يذذبه تنفيذذذ ددر   رخاذذر ا رخسيةذيىل ررافذذرظ  ويةذذر  ذذ   امذق  عذذه رخعوومذذر  راتعنيذذىل بذذ  رإلدر   

 ر  رألها . ررهلي ىل راتشامعيىل/رإلدر مىل رم  هالل تبردل رخير ير  رجليي  م  راع ر 

   إليها االستعراض فيما يتعلق هبذا املعيار املرجعي وترد فيما يلي النتائج الرئيسية اليت توصل

 خحته رهتيرم رهلي ىل راتشامعيىل/رإلدر مىل أدي أهم راعورمه رحملاكىل اتنفيذ ددر   رخار ا رخسيةيىلا (أ)

__________ 

(27) Institute of Risk Management, “Risk Appetite and Tolerance Guidance Paper” (2011); and 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, “Creating and Protecting 

Value - Understanding and Implementing Enterprise Risk Management” (2020)   معةذذي ددر .
د جذذىل  يوةذذر"ا رجلنذذىل رخنظيذذر  راار يذذىل راتربعذذىل اوجنذذىل تامذذيرري  ر  ذذىل توجيةيذذىل بشذذأن تعبذذه رخاذذر ا ر رخاذذر ا  

 (.2020فةم ددر   رخار ا رأليرييىل رتنفيذهر" ) -"توايي راعييىل ر رمتةر 
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 ر   رخار ا رخسيةيىلا                                            خحته رهتيرم رخرل  أمضر  ةاكر  هرمر  اتنفيذ دد (ب)

رخسيةيىل فاصىل اتعزمز راشفرفيىل  رد رمىل  ال ىل ثعىل ما هي ىل تشامعيىل/ددر مىل  تتيح ددر   رخار ا   (ج)
 رااليتفرد  م  فاي راتيومه رإلضرفيىل أر رجتذرهبر أر د يةرا

رخةذذذتو   منبوذذذي دشذذذارش رهلي ذذذر  راتشذذذامعيىل/رإلدر مىل ل ممر يذذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  وذذذم (د)
 راليرترتيجيا

                                                            ر تيردر  كبحر   وم جلرن مارجعىل راةرا  رراا ربذىل. رمضذم بعذ، جلذرن  تعتيي بع، رخنظير  (هذ)
مارجعىل راةذرا  رراا ربذىل أ ضذرء اذيمةم مةذر ر  رهوفيذىل تعنيذىل مةذت يعون تعذي  دضذرفىل فنيذىل 

 خوظفي رألمر ىل رتوصير  رمشو   دل رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىلا

أبن ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل بنذذذذي مذذذذ  بنذذذذود جذذذذيرل  28منظيذذذذىل مشذذذذر كىل مذذذذ  أصذذذذه  18تفيذذذذي  (ر)
رأل يذذذذرل راعردمذذذذىل ل رجتير ذذذذر  هي رهتذذذذر راتشذذذذامعيىل/رإلدر مىل  راكذذذذ   يذذذذق رمةذذذذتو  راتو يذذذذىل 

  توفرن  وم   ريف رخنظومىل.

ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل  وذم دل دشارش رهلي ذر  راتشذامعيىل/رإلدر مىل ل  4مي و رخعير  رخاجعي  -79
  صو   رخار ا رامش تورجةةر رخنظيذىل. رمنبوذي أن تكذون رهلي ذر  راتشذامعيىل/رإلدر مىل  وذم مةتو  معك

 وذذم  كحذذي أدىن  اخاذذر ا راليذذرترتيجيىل رااييةذذيىل راحهذذر مذذ  رخاذذر ا رهلرمذذىل  ركيفيذذىل معرجلتةذذر  ر وذذم 
امعيىل/رإلدر مىل                                     وذذم رجذذ  راتحيمذذي أن تذذ ي ش رهلي ذذر  راتشذذذ د رمذذىل ااةيريذذر  رراواثيذذق رإل ر مذذىل. رمنبوذذي  

را امعذذىل راذذمش تةذذح هبذذر  يويذذر  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  ركيفيذذىل  يمذذي رخاذذر ا راكذذ   رددر هتذذر  كيذذر 
منبوذذي أن تكذذون  وذذم د رمذذىل رهذذا ريذذذتعار  أر تذذي يق إلدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل. ر ذذي تااذذ  رهلي ذذذر  

ىل أر مسشذذذذار  رخاذذذذر ا رااييةذذذذيىل ريذذذذتعار  ه ذذذذط راعيذذذذه ررخعذذذذرمي  ذر  راىذذذذوراتشذذذذامعيىل/رإلدر مىل ل 
اانةذذذبىل اوياذذذر ا راكذذذ  . رل بعذذذ، راذذذرال    ذذذي تااذذذ  رهلي ذذذر  راتشذذذامعيىل/رإلدر مىل ل رخةذذذرمهىل ل 
                                                                                   يمي رخار ا راك    أر  ي تفض  ه ل دذرال  أهذا  رإل ذار  األه ذر  راكذ   راذمش تورجذ  رخنظيذىل. 

                                                  نظيذىل رختعوذق بتعبذه رخاذر ا. رتيةذحر  هلذذ  رخشذر كىل  مذ                                     أمضر  ل رخشذر كىل ل د ذيرد بيذرن رخر ي تاا
                                                                                         رخةم أن ت نر  س ددر   رخار ا رخسيةيىل رت بح  ا تظرم ل رجتير ر  رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل. 

 اهليئا  التشريعية/اإلدارية: حمركا  إدارة املخاطر املؤسسية  

راتفتيس رخشذرتكىل دل أن أدذي راعورمذه رااييةذيىل راذمش تذيفا  يه اوادرد  وم ريتبيران  ردي    و   مشح  -80
 يويذذىل تنفيذذذ ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل رخنظيذذر  رخشذذر كىل هذذو رهتيذذرم رهلي ذذىل راتشذذامعيىل/رإلدر مىل. ربينيذذر جذذا   

ن  ا راله  يمذذذي راتذذذزرم راعيذذذرد  بوصذذذف  رحملذذذاش رااييةذذذي اوتنفيذذذذ رألريل إلدر     تيذذذرم                                رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  فعذذذي صذذذ 
راعوي مذ  جر ذ  رخذرل  رااييةذي  أب ذ  رحملذاش راحتذريف رألكحتذا أمهيذىل  مويذ  رالهتيذرم راعذوي مذ  جر ذ  رهلي ذر   
                                                                                                      راتشامعيىل/رإلدر مىل. رهذر مب   راير  رهلرم اوةي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل ررخذرل  ل دفذا ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل   

 . ( 28) امش تضينتةر تعييير  بع، رخرل  رااييةي                                    ر ماد أمضر  ضي  رانعر  رابير يىل ر رهو م 

رل ظذذذذذه راتذذذذذيرهه راكبذذذذذح بذذذذذ  وتوذذذذذا أجذذذذذزرء رخنظومذذذذذىل  صتذذذذذرج رخذذذذذرلون رأ ضذذذذذرء رهلي ذذذذذر   -81
راتشامعيىل/رإلدر مىل  كحذي أدىن  دل ضذيرن مذ  راا يذرء راتنفيذذم  أبن رخنظيذر  أتهذذ مبعر بذىل منةجيذىل 

رهذذر مشذح دل راذير   .(29)ةر ريرترتيجير  اوتىذيي اوياذر ا رحملذيد رمتكرموىل د رء ددر   رخار ا رايم
__________ 

 (. 2019) دايه رخنةجيىل  MOPAN 3.0شبكىل تعييم أدرء رخنظير  رختعيد  رأل ارف   (28)

مبذذردئ توجيةيذذىلا رجلنذذىل رخنظيذذر   -ددر   رخاذذر ا  - ISO, ISO 31000:2018ايرايىل اتوديي رخعذذرمي  رخنظيىل ر (29)
 (.2017) راتكرمه ما راليرترتيجيىل ررألدرء -ددر   رخار ا رخسيةيىل راار يىل راتربعىل اوجنىل تاميرري  
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رهلذذرم راذذذي مسدمذذ  أصذذحرب رخىذذوحىل هذذسالء  نذذيمر مكذذون اذذيمةم فةذذم مشذذرتش مذذا راعيذذرد  بشذذأن د جذذىل 
  يه رخار ا رتعبوةر.

دجذارء منر شذر  ثنرييذىل مفتودذذىل رأكذي مةذسرل  فيذا رخةذذتو   مسمذي  ل ذاذك تهذارن  ضذذار    -82
                                           فرر   وم ذاك بعي  مر خكذ  راتورفذق بعيذير   ذ   جىل  يه رخار ا ر"راتما رايرل رأل ضرء بشأن د

من ق كه شيء ردال فال". راخحته  ذكا أدذي كبذر  مذوظفي رخاذر ا أن "بيذرن تعبذه رخاذر ا هذو مبحتربذىل 
ء" رأ ذذ   ذذ  "تفضذذيه ُنذذج تعريذذم رخاذذر ا د ذذالن  ذذوراي" مذذ  أجذذه "بذذيء منر شذذر  مذذا راذذيرل رأل ضذذر

  وم ُنج راتاو  م  رخار ا".

وا  يذق رمةذتو  رخشذر كىل رراتفر ذه مذا رهلي ذر  راتشذامعيىل/رإلدر مىل بشذأن ددر   رخاذر ا ر ت -83
رخسيةذذيىل دل دذذي كبذذح اةذذ  منذذوذج رأل يذذرل راذذذي تعتيذذي  رخنظيذذىل. ففذذي رخنظيذذر  رخعير مذذىل   وذذم 

ظيذذذر  أشذذذر  أ ضذذذرء رهلي ذذذر  راتشذذذامعيىل/رإلدر مىل دل أُنذذذم مذذذودرن توعذذذي ضذذذيران  أبن رخنيذذذبيه رخحتذذذرل  
اذذذذذيمةر مذذذذذر موذذذذذزم مذذذذذ  راعنرصذذذذذا رأليريذذذذذيىل رأُنذذذذذر تةذذذذذتايم ددر   رخاذذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل ل د ذذذذذر  رأل شذذذذذ ىل 

 راليرترتيجيىل رااييةيىل  محته راليتحتير  رااأةريل ل رخشر ما رختعيد  راةنور . 

أن                                                           منظيذذذىل ت عذذذ  بوضذذذا رخعذذذرمح دل أن رهلي ذذذىل راتشذذذامعيىل/رإلدر مىل تامذذذيكبذذذر   ذذذرد  رأشذذذر  أدذذذي   -84
تعاف فعط أن رخنظيىل "تعتزم فعه مر موزم اتنفيذ ددر   رخار ا رخسيةيىل". رأكي أدي رخنةع  رخعني  

مزمذذذذذذي مذذذذذذ  إبدر   رخاذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذيىل ل منظيذذذذذذىل أهذذذذذذا  أن رهلي ذذذذذذىل راتشذذذذذذامعيىل/رإلدر مىل "ال  تذذذذذذرج دل 
راافيعذذذىل رخةذذذتو ". رأكذذذي                                                              راتفرصذذذيه". ديذذذ  م نظذذذا دل رخةذذذأاىل  وذذذم أُنذذذر تذذذيهه ل   ذذذرف "راعيويذذذر  

 يذذذذذي  جلنذذذذذىل خارجعذذذذذىل راةذذذذذرا  رراا ربذذذذذىل أن  وذذذذذم رهلي ذذذذذىل راتشذذذذذامعيىل/رإلدر مىل أن "تاكذذذذذز  وذذذذذم رخاذذذذذر ا 
                                                   راليرترتيجيىل" رأن "تةتني دل راعييىل رامش متي ز رخنظيىل".

                                                      مش أ جامذذذذذت مذذذذذا رخنظيذذذذذر  رإل ةذذذذذر يىل ررإلمنرييذذذذذىل راكذذذذذ   أن رهلي ذذذذذر  عذذذذذربال  راذذذذذ رأكذذذذذي  رخ -85
                                                                                   شذذذذامعيىل/رإلدر مىل تامذذذذي أن تذذذذا  داذذذذيال   وذذذذم ددمذذذذرج ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل ل  يويذذذذىل صذذذذنا راعذذذذار  رات

 رراعيوير  رألها  اوينظيىل  محته خت يط را رمج ررخشر ما. 

تعذا  وذم  رتعذ   ا  دل أن "راعضذو ل رهلي ذىل رإلدر مذىلرأشر  أدي كبر  رخوظف  ل منظيىل أه -86
ر   وم ذاك  أشر  رخوظا دل "ضار    بط ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل بذير   مةسراير  ريتير يىل". ر ال

                                                                                          ددر   راعيويذذر  سأي رإلدر   راعرييذذىل  وذذم رانتذذريج " رددمرجةذذر ل راتا ذذيط ل رخذذيم   راعىذذح ررا ومذذه 
 مىل  يي  جلنىل خارجعذىل راةذرا  رراا ربذىل ضذار   أن تتحعذق رهلي ذىل راتشذامعيىل/رإلدر وم دي يورء. رأكي 

 م  تاييذ ددر   رخار ا رخسيةيىل درهه رخنظيىل ر ب ةر بعيوير  خت يط رخور د رصنا راعار ر . 

 إدارة املخاطر املؤسسية والدور الر ايب للهيئا  التشريعية/اإلدارية  

ىل ااا ربذذىل ررخةذذذرءاىل  منبوذذذي أن مكذذون اذذذي  رهلي ذذذر  ررخةذذذسراير  رختىذذذواالضذذ الا األدرر   -87
يىل/رإلدر مىل   مذذىل ررضذذحىل اوياذذر ا رااجذذىل راليذذرترتيجيىل ررانرشذذ ىل راليذذرترتيجير  ددر   رخاذذر ا راتشذذامع

رخسيةذذذذيىل رختبعذذذذىل درهذذذذه رخنظيذذذذىل. رل بعذذذذ، راذذذذرال    ذذذذي تااذذذذ  رهلي ذذذذر  راتشذذذذامعيىل/رإلدر مىل ل أن 
أمهيىل رافرظ  وم  م  راا يرء راتنفيذم     كيفيىل  يمي رخار ا رانرش ىل رتعيييةر بويىل تعزمز  تةتفةا

  مذذىل  رمذذىل بشذذأن رخاذذر ا  ذذ   امذذق أهذذذ راتويذذحر  ررالجترهذذر  رور جيذذىل ل راةذذبرن. راإلضذذرفىل دل 
رألمذا اخاذر ا رااجذىل  ذاك  خك  دبالف رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل مبسشار  رإل ذر  رخبكذا مذح تعوذق

أن تكون رهلي ذر  راتشذامعيىل/رإلدر مىل  وذم ر ذي                                                   رامش  ي تسثا بشي   وم  يوير  رخنظيىل. رمنبوي أمضر  
ااكيفيذذىل راذذمش تنفذذذ هبذذر منظيذذىل مذذر ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  مبذذر ل ذاذذك راةيريذذر  ررأل ذذا راحهذذر مذذ  
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راتعذذر ما رخنتظيذذىل راذذمش ي ذر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل هذذي ررا امعذذىل رأل ةذذ  إل ذذالا رهل - راواثيذق ذر  راىذذوىل
 ل هذ  رهلي ر . تعيمةر رإلدر   راعوير د

ركيذذر الدذذ   ذذيد مذذ  مذذوظفي رخنظيذذر  رإلمنرييذذىل ررإل ةذذر يىل  تتذذيح ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  -88
رهلي ذر   مذا أ ضذرء -                                   ا تبر هر فاصر  رهتيمذير   وذم دذي يذورء  -دمكر يىل افتح دور  بشأن رخار ا 

 رإلدر   ررهلي ذذذذذذذذذر  راتشذذذذذذذذامعيىل/رإلدر مىل. ديذذذذذذذذ  خكذذذذذذذذ  أن مةذذذذذذذذةم هذذذذذذذذذر راذذذذذذذذور  ل بنذذذذذذذذرء راحتعذذذذذذذذىل بذذذذذذذذ 
أن مكذذذون شذذذا ر اوحىذذذول  وذذذم        أمضذذذر  راتشذذذامعيىل/رإلدر مىل  رذاذذذك مذذذ  هذذذالل تعزمذذذز راشذذذفرفيىل. رخكذذذ  

ما أ ضرء رهلي ر    راتيومه م  رخرل . رالد  موظفون أن رخنر شر  رختعوعىل إبدر   رخار ا رخسيةيىل
ررخشذر ما راذمش تعيذه ل يذير ر  ه ذا  ر ذ  راتشامعيىل/رإلدر مىل خك  أن تعيم صو   رر عيىل    را رمج 

                                                                                    راتكرايا رامش  ي تنشأ  ذ  ذاذكا رخكنةذر أمضذر  أن متةذي ابذيء ةذرداث  دذول رافذاي راذمش  ذي متيحةذر 
  يه رخار ا. 

ا أ ضذذرء امذذت معةذذم معذذربال  دل أن رخنر شذذر  مذذ رأشذذر   ذذيد مذذ  كبذذر  رخذذوظف  راذذذم  أج -89
ن ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل منبوذذي أن جتذذاي  وذذم رخةذذتو  راىذذحيح  مذذا رهلي ذذر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل بشذذأ

                                                                                  راذذاي  وذذم أن تبعذذم رخنر شذذر  جر مذذىل  وذذم مةذذتو   ذذرل  رريذذرترتيجي ال  وذذم رخةذذتو  راتنفيذذذي أر 
                                                            كبر  رخوظف  رخةسرا     ددر   رخار ا "مةأاىل ثعىل ضينيىل" مشحر                                را اناي. هذ  رخةأاىل ة رهر أدي  

رهلي ذذذىل راتشذذذامعيىل/رإلدر مىل  تذذذرج دل "أن تكذذذون  وذذذم  وذذذم مبذذذر صذذذيث  رأن أ ضذذذرءهر ارجذذذىل دل دل أن 
 راىول  وم رخعوومر  ذر  راىوىل منر ل ".

ظف  دل أن "اذوي أ ضذرء رل د ر  معربال  أجامذت  وذم   ذريف رخنظومذىل  أشذر   ذي  مذو  -90
                                             رخسيةذيىل" أمذا  ال  ريذه  تذ  رال فريذي  ت اجذم منذ .  تفرصيه ددر   رخار ارهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل ل 

                                                                                      رل بعذذذ، راذذذرال     مفةذذذم أ ضذذذرء رهلي ذذذر  راتشذذذامعيىل/رإلدر مىل  راذذذذم  كحتذذذحر  مذذذر متنذذذرربون رمتوذذذحرن  
ةذيىل أر هذم متنذرراون رخةذأاىل مذ   ررمذىل ييريذيىل ال  عذق أي رخى وحر  رأليرييىل إلدر   رخار ا رخسي

ن دل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل دال مذذ   ررمذذىل وذذر ا معينذذىل أر ضذذيعىل. ر ذذي صتذذرج فريذذي   ديذذ  ال منظذذار 
أ ضذرء رهلي ذر  راتشذامعيىل/رإلدر مىل ل بعذ، رخنظيذر  دل مارفعذىل أر توجيذ  ل كذه مذر متعوذق بةيريذر  

 ذر  راىوىل إبدر   رخار ا رخسيةيىل.رخنظيىل ر يويرهتر 

 املخاطر املؤسسيةمستوع املشاركة يف إدارة   

 28منظيذذىل مشذذر كىل ل ردذذي  راتفتذذيس رخشذذرتكىل مذذ  أصذذه  18تبذذ  راذذادرد  وذذم راليذذتبيرن أن  -91
ي ج ددر   رخاذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذيىل ضذذذذذذذذي  بنذذذذذذذذود جذذذذذذذذيرل رأل يذذذذذذذذرل راعردمذذذذذذذذىل ل رجتير ذذذذذذذذر  رهلي ذذذذذذذذر                                                                             تذذذذذذذذ 

                  ر يذذنواي  أر مذذات  ل                                                            مىل. رل معظذذم هذذذ  رخنظيذذر   ت نذذر  س ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل دمذذ راتشذذامعيىل/رإلدر
راةذذنىل  رهنذذرش يذذت منظيذذر  فعذذط تتنذذررل مةذذأاىل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل د ذذر  بنذذي  ذذريم بذرتذذ  ل 

يريف                                                 . ر تنذذر  س ددر   رخاذذر ا ل بعذذ، رخنظيذذر  رألهذذا  ل يذذ (ر ظذذا رخافذذق راحتراذذ )جذذيرل رأل يذذرل 
ا  ررإلبالف رخذريل  رراتا ذيط راتشذويوي جعىل راةرخت يط را رمج ررإلبالف    رألدرء را اناي  رمار

 رراليرترتيجي  أر ل د ر  تعي  راتعر ما رختعوعىل أب يرل راا ربىل.

                                                                                  ركيذذر ذ كذذا ت فذذر   فذذملن مةذذتو  مشذذر كىل رهلي ذذر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل ل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  -92
                         عذذر ما رت عوذذ  ق  ويةذذر  رل  توذذا مذذ  منظيذذىل دل أهذذا   ديذذ  دن معظذذم هذذذ  رهلي ذذر  تىذذييف  وذذم رات

هذذذو راتعويذذذق  وذذذم راتعذذذر ما راذذذمش  (      در   13)                                                    بعذذ، راذذذرال  تورفذذذق  ويةذذذر. بيذذذي أن أكحتذذذا رإلجذذارءر  تذذذورتار  
 تىي هر جلرن مارجعىل راةرا  رراا ربىل.
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وذج رإلدر مىل  وذذذذذذذذم   ذذذذذذذذريف رخنظومذذذذذذذذىل اةذذذذذذذذ  منذذذذذذذذ رتتفذذذذذذذذرر  مشذذذذذذذذر كىل رهلي ذذذذذذذذر  راتشذذذذذذذذامعيىل/ -93
                                                             رهلي ذذر  دل رالضذذ الا بذذير  أكحتذذا  شذذر ر   دمذذر مبرشذذا  أر  ذذ   امذذق جلنذذىل  راعيوير /رأل يذذرلا رمتيذذه

يورء أكر ت )مارجعىل راةرا  رراا ربىل راتربعىل هلر  ل رخنظير  رامش تض وا بوالمىل تشويويىل األير  
يىل بوضا                                                         بينير مكون در هر أكحتا  فظر  ل رخنظير  رخعير مىل/رخعن(يىلمنظيىل ذر  رالمىل د ةر يىل أم دمنري

رخعرمح  دي  مكون رارتكيز  وم رخار ا راليرترتيجيىل. ركوير أهذ  رخنظير  بنةج اتحيه رخار ا 
أدان   7ر ظذا رإل ذر  )أر تعبه رخار ا  رج  دشارش رهلي ر  راتشذامعيىل/رإلدر مىل  وذم مةذتو  منريذ  

 .(م  رخعوومر  ول  وم مزمياوحى

مىل أن تنظذذذذا ل دجذذذذارء منر شذذذذر  مذذذذا رإلدر   راعويذذذذر بشذذذذذأن رخكذذذذ  اوةي ذذذذر  راتشذذذذامعيىل/رإلدر   -94
رخاذذر ا رانرشذذ ىل ررالجترهذذر  رراتوذذحر  ل يذذيريف رخنظيذذىل ر/أر بشذذأن رخاذذر ا رااييةذذيىل راذذمش خكذذ  أن 

  رخنر شذر  ل مورضذيا فنيذىل. رمنبوذي أن تذي ج                                                 تع ذ ه راعيويذر . رمنبوذي ل رألدذورل رخحترايذىل ددمذرج هذذ
رإلدر مىل  كحي أدىن  ددر   رخار ا رخسيةيىل ل رجتير رهتر افا    ربىل  وم تنفيذهر رهلي ر  راتشامعيىل/

رمةذذذذرءاىل كبذذذذذر  راعذذذذرد   ذذذذذ  د ذذذذرد " ذذذذذير  ل أ وذذذذم رهلذذذذذام" تةذذذذةم ل ددمذذذذذرج ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل 
                             رريتايرمةر ريتايرمر  فعرال .

 مىل اوينظيذذر  رخشذذر كىل ل ممر يذذىل رمنبوذذي أن تةذذر ي راتوصذذيىل راترايذذىل رهلي ذذر  راتشذذامعيىل/رإلدر -95
 مةرمةر راا ربيىل 

 1التوصية  

لكي تلالي اهليئا  التشريعية/اإلدارية ودوارها ومسؤوليا ا الر ابية، ين  ي هلا أن تدرج  
                                               األ ل، مي دديد الت اية املو وعية وفقا  لوالية                                           إدارة املخاطر املؤسسية يف اجتماعا ا، سنواي  عل

  املنظمة وش كتها امليدانية واملخاطر اليت تتعرض هلا.

 دور جلان مراجعة احلسااب  والر ابة   

توجي جلرن خارجعىل راةرا  رراا ربىل ل طيذا رخنظيذر  رخشذر كىل ل ردذي  راتفتذيس رخشذرتكىل  -96
                                                         منظيىل ددر    رخار ا رخسيةيىل  وم رج  راتحيمي ل رهتىرصرهتر   18ج   رتي  (30)ايتحتنرء ل  منةر

                                                                                  رتشذذح طيذذا هذذذ  رخنظيذذر   ايذذتحتنرء رردذذي   دل أن جلنتةذذر تضذذم  ضذذور  رردذذير   وذذم رأل ذذه مذذ  ذري 
 .(31)رو   ل ارل ددر   رخار ا رخسيةيىل

اتفتذذيس رخشذذرتكىل اوجذذرن ردذذي  ر ريذذتعار رمذذود رخفتشذذرن أن معيذذير أتكيذذي راتوصذذيىل راذذور د  ل  -97
مارجعذذىل راةذذرا  رراا ربذذىل أبن تكفذذه رهلي ذذر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل دد رج رألدكذذرم رختىذذوىل إب ذذر  راا ربذذىل 
رايرهويىل رددر   رخاذر ا ل رهتىرصذر  جلذرن رخارجعذىل رراا ربذىل راتربعذىل هلذر أر ميحتر ةذر مذ  أجذه راتحعذق 

 .(32)ضعا ل راا ربىل رايرهويىل رمعرجلىل رخار ا رانرش ىلور   راتىيي خم  دمالء رالهتيرم راورج  او

                                                                               ررفعر  اويعربال  رامش أجامت مذا رخنظيذر  رخشذر كىل رراذادرد  وذم ريذتبيران  ردذي  راتفتذيس  -98
                                                                                     رخشذذرتكىل  خكذذ  أن تذذسدي جلذذرن مارجعذذىل راةذذرا  رراا ربذذىل در ر  هرمذذر  ل وتوذذا جور ذذ  ددر   رخاذذر ا 

                                                              وفح روذذ   راذذمش ت ةذذتيي  ذذرد   مذذ    ر ذذر  أهذذا  رراعيذذه مبحتربذذىل رجلةذذا بذذ  ه منةذذر تذذ ىل  بويذذريرخسيةذذي

__________ 

(30) JIU/REP/2019/6. 

 س رخشرتكىل.ي  راتفتي                                  ريتنردر  دل راادرد  وم ريتبيران  رد (31)

(32) JIU/REP/2019/6 3  راتوصيىل. 
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رو رء راتعني  ركبر  رخوظف  ل رألمران  رأ ضرء رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل ذر  راىوىل. ركير الد  
 "ا مذذىل رأوذذ أدر  ويأدذذي مذذوظفي ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  فذذملن جلنذذىل مارجعذذىل راةذذرا  رراا ربذذىل هذذي "

رأشذر  تهذذا مذ   فذذ  رخنظيذىل  معوعذذر  وذذم در  رجلةذا راذذذي تسدمذ  راوجذذرن  دل "أ نذر  فضذذه أن  عذذيم 
 تعر ماان دل جلنىل راا ربىل   وم أن تتول هي ددراىل راتعر ما دل رأو ".

ذي رجلةذا راذ رأكي أدي كبر  رخةسرا  ل منظيىل مشذر كىل أهذا  أن جلنذىل راا ربذىل تعيذه مبحتربذىل  -99
مبجوذذ  رإلدر    ر ذذرل دن "جلنذذىل راا ربذذىل تتعيذذق أكحتذذا ل تفرصذذيه رألمذذو  رخشذذيواىل ل راليذذتعار " مذذابط 

خر متوك  جلرن راا ربىل م  ه   متاىىىل "فذملن رهلي ذىل                                                رتعيم "مشو   موو   ويةر را ربا راتعاب". ر ظار  
رن مارجعذذىل دل أن جلذذ مشذذر كىل  رإلدر مذذىل  ذذي أمذذي  كذذه توصذذيىل صذذي    نةذذر". رأشذذر    ذذي  منظيذذر 

 راةرا  رراا ربىل تتىاف  وم هذر رانحو.

  7رإل ر  

  (أ)                                              هنج دمل املخاطر الذي أتخذ به املنظمة: تق  ل املخاطر

                    ايذذم "تعبذذ ه رخاذذر ا"         أمضذذر                                                   اكذذه منظيذذىل ُنجةذذر روذذري د رء  يذذه رخاذذر ا  راذذذي م عذذا ف   
د ذذذر  يذذذعيةر دل تنفيذذذذ رالمتةذذذر ر عيذذذق أهذذذيرفةر  رهذذذو دطذذذريل معذذذير  رخاذذذر ا راذذذمش تعبوةذذذر رخنظيذذذىل ل

رخار ا ر و ةر. رخر كرن  يه رخاذر ا ضذار   اكذه منظيذىل  فذملن  يمذي راليرترتيجيىل  رمةتو  توك 
يذذه رخاذذر ا  هذذو  نىذذا مذذ   نرصذذا راوكيذذىل راذذنةج راذذذي أتهذذذ بذذ  رخنظيذذىل د رء تعبذذه رخاذذر ا  أر  

ا راتنذذرام مذذا أ صذذحرب رخىذذوحىل  رمةذذر ي ل  عيذذق رألهذذيرف راليذذرترتيجيىل رصذذنا                                   رااشذذيي ا رهذذو م يةذذ  
رخار ا مفةوم دمنرميكي خك  أن  يد   ل طوىل أمو   ا رمرتر  ريذرترتيجيىل رتشذويويىل                راعار . رتعب ه

 رمرايىل رأها  تتعوق بةيعىل رخنظيىل.

فريف بشأُنر  أن تنظا                                                                ر وم رخنظيىل  اي   يمي رانةج راذي أتهذ ب  د رء تعب ه رخار ا ررالت 
ر اوياذذر ا". رل دذذ  أن راعذذي    وذذم  يذذه ل كذذه مذذ  " ذذي هتر  وذذم  يذذه رخاذذر ا" ر"د جذذىل  يوةذذ 

يذذذعيةر  رخاذذذر ا تشذذذح دل راذذذي رأل ىذذذم اجذذذم ر ذذذوا رخاذذذر ا راذذذمش تةذذذت يا رخنظيذذذىل أن تتحيوةذذذر ل
أُنر رايرد رامش تكون رخنظيذىل اذح                                                           اتحعيق أهيرفةر راليرترتيجيىل  فملن د جىل  يه رخار ا ت عا ف  وم 

 مةتعي  اويورما  هر جةر.

 دور اهليئة التشريعية/اإلدارية

                                                                                  أن مكون رانةج راذي أتهذ ب  رخنظيذىل د رء تعبذ ه رخاذر ا أر  يذه رخاذر ا اثبتذر   كيذر  
يىل/رإلدر مىل  دةذ  ظم بتأميي م  هي تةر راتشامعيىل/رإلدر مىل. رمنبوي أن تشر ش رهلي ىل راتشامع   أن ص

  رخشذذذر كىل  راذذذمش  ذذذي تتجةذذذي مذذذ  هذذذالل رال تضذذرء  ل رضذذذا هذذذذر راذذذنةج رت ذذذوما  رخةذذذتيا. رخكذذذ  هلذذذ
ر ا  أن تتذيح                                                                                رخورفعىل أر راتىيمق  وم بيرن  بشأن تعب ه رخار ا موضح  ةير  مي  تعبه رخنظيذىل اوياذ 

رخذذرلون  مبذذر موذذزم مذذ  معوومذذر   ذذ  ددر    فاصذذىل خورفذذر  أ ضذذرء رهلي ذذر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل  مبذذر ل ذاذذك
رترتيجيىل راذمش تورجذ  رخنظيذىل. ر ذالر   وذم ذاذك  خكذ  أن تةذةم هذذ  رخار ا رخسيةيىل ررخار ا رالي

مىل فيير متعوق مبةتو  رخار ا راذمش منبوذي/ خكذ  رخشر كىل ل كة  أتميي رألمر ىل ررهلي ىل راتشامعيىل/رإلدر  
ر د                                                                در  دل ايو ىل م  راعورمه م   بيه راوالمىل رامش تض وا هبر رمةتواي  رخو اوينظيىل أن تتحيوةر ريتنر

رختردذىل هلذر. رخكذذ  أن مةذةم دشذارش أ ضذذرء رهلي ذر  راتشذامعيىل/رإلدر مىل ل  يمذذي تعبذه رخاذر ا ل بنذذرء 
 رخير ير  رامش تتبعةر رخنظيىل ل ارل ددر   رخار ا رخسيةيىل. راحتعىل رتعييق فةم
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 28ظما  املشاركة الت يف املناحلالة 
 رات بيران  تعبه رخار ا ال متحته ممر يىل شريعىل اي  رخنظير  رخشر كىل  دي    تىي    مر 

راتجر   رايرايىل  ررال رد رايريل هذ  رابيران  دال    يت منظير   هي منظيىل راعيه رايرايىل  رماكز  
راعرخيذذذىل  ررخنظيذذذىل راعرخيذذذىل اويوكيذذذىل رافكامذذذىلا االتىذذذرال   ربذذذاانمج رألاذمذذذىل راعذذذرخي  رمنظيذذذىل راىذذذحىل 

هذذذر رابيذرن. رمذ  بذ  رابيذران  راةذتىل راىذرد    ررفعذذت  رأشذر   لذ  منظيذر  دل أُنذر بىذيد د ذيرد
 رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل  وم أ بعىل.

 ذذ  راوجنذذىل                                                                               راتعر ما دة  تكييا ردي  راتفتيس رخشرتكىل رفعر  اويبردئ راتوجيةيىل اإلدر   راىذذرد    )أ(
 عبه رخار ا.رإلدر مىل راافيعىل رخةتو  راتربعىل أو  راا يرء راتنفيذم  بشأن بيران  ت
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 إدماج عمليا  وإجراءا  إدارة املخاطر املؤسسية وترسيخها -       رابعا   

 إدارة املخاطر املؤسسية إدماج -ألف 

 
 االسرتاتيجية والتش يلية الرئيسية إدماج إدارة املخاطر يف العمليا  التجارية - 5املعيار املرجعي 

مةذذةه ددمذذرج ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  نذذيمر مذذتم تنذذررل رخعذذرمح رخاجعيذذىل رألهذذا  ر عيعةذذر.  
                                                                                     رخكذذ  أن تنذذت ج ممر يذذر  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل رختكرموذذىل ررجليذذي  مذذ  ديذذ  راتذذيبح معوومذذر  ااوذذىل 

                فا منتذي  مفيذذير  رجةةذذر رخنظيذىل  أر  ذذي تورجةةذر  رأن تذذو                                       رألمهيذىل  مذحتال   ذذ  راتةيمذير  ررافذذاي راذمش تو 
 خنر شىل أفضه راةبه اوتىيي اكه  وا م  رخار ا ررخترذ  ار ر  بشأُنر. 

رمذذ  أجذذه د ذذذم هذذذر راتحيمذذذي راافيذذا رخةذذتو  ررختذذذرذ راعذذار ر  رختىذذذوىل اخاذذر ا  منبوذذذي أن  
انايذذىل ررااصذذي راليذذرترتيجيىل رراتشذذويويىل ررا                                                    تكذذون ددر   رخاذذر ا جذذزءر  ال متجذذزأ مذذ   يويذذر  راتا ذذيط 

رال خكذذ  أن صذذيث هذذذر راتكرمذذه دال مذذ  هذذالل راتورصذذه رافعذذرل رراذذي م رانشذذط مذذ  كبذذر   اوينظيذذىل.
                                                                  راعرد  ر هنر  ااعيرم ايتحتير ر  موجةىل ل راعيوير  ررخنىر  رااييةيىل.

 يلي: وابالستناد إىل هذا املعيار املرجعي، خلص االستعراض إىل ما

ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل اذي  معظذم رخنظيذر  اإلدر   راعرييذىل  وذم تاتبط ييريىل ر/أر د ر   (أ)
 رانتريج ر/أر بعيويىل خت يط ريرترتيجي  ردمىلا

 تفيي منظير  كحتح  بوجود ثوار  ب  ددر   رخار ا رخسيةيىل رراعيوير  رايوميىلا (ب)

 راتجر مىل ريتحتير ر  ةيد  رهليفا يىل ل راعيوير  ررخنىر   مت و  ددمرج ددر   رخار ا رخسية  ( ج ) 

مفيذذذذي مارجعذذذذو راةذذذذرا  بوجذذذذود ر فىذذذذرل بذذذذ  ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل روتوذذذذا راعيويذذذذر   (د)
راليرترتيجيىل رراعيوير  راتجر مىل رراتا ي يىل  ل د  مفيي رخنةذعون رخعنيذون إبدر   رخاذر ا 

                          د   ومىل دذر أ  مي  بووا .عيي رخنرل صترج دل  يررخسيةيىل أبن راتكرمه هو هيف ب

                                                                               ر وذذم راذذاام مذذ  أن رألمذذا ييةذذتوايف ر تذذر  رمت وذذ  جةذذير   منبوذذي رانظذذا دل رأل شذذ ىل رختىذذوىل  -100
إبدر   رخار ا رخسيةيىل ر يوير  راتا يط راليرترتيجي اوينظيىل  وذم أُنذر متكرموذىل رمكيوذىل ابعضذةر 

ضذعت ريذرترتيجيىل رخسيةذىل درن  يمذي رخاذر ا         فذملذر ر   .(33)ىوىل رمتيذرمز رابع،  رال متحته  يوير  منف
رخاتب ىل بتحعيق أهيرف رخنظيىل رارايهتر رم  درن تعييم هذ  رخار ا رددر هتر  تكون راليرترتيجيىل اح 
مكتيوىل رمعاضىل اوفشه. راخحته  فملذر جا  تنفيذ ددر   رخار ا رخسيةيىل درن  يمذي رخاذر ا رختىذوىل 

                                                                    نظيىل  فملن هذر رجلةي ا  مكون كرمال  أل   ييفشه ل  يمي رخار ا أر راعوريذق                     مبرشا   ايرترتيجيىل رخ
رااييةيىل رامش  ول درن  عيق رخنظيذىل ألهذيرفةر رارايهتذر. رذكذا أدذي كبذر  رخةذسرا  أ ذ  مذ  راضذار ي 

تحعيذق مىل  وم مابا" به تتعوذق بأن تي ش رإلدر   راعوير أن ددر   رخار ا ايةت ااد  يويىل "رضا  ال
  ورتج ر تريج جيي .

ولتتذلك، فتتتدن أحتتد املؤشتتترا  الرئيستتية هلتتتذا املعيتتار هتتتو  تترورة أن تتتترت ط سياستتتة إدارة  -101
                                                                                    املختتاطر املؤسستتية وإطارهتتا ارت اطتتا  وثيقتتا  ابستترتاتيجية املنظمتتة وايتتي عمليتتا  األعمتتال التجاريتتة 

__________ 

                                                                                         تعذذذا ف ردذذذي  راتفتذذذيس رخشذذذرتكىل  ل تعاماهذذذر  ذذذ  راتا ذذذيط راليذذذرترتيجي ل منظومذذذىل رألمذذذم رختحذذذي   راتا ذذذيط   (33)
ي د هبذذر أهذذيرف رخنظيذذىل ل رألجوذذ  رختويذذط ررا ومذذه  رتوضذذا هبذذر  ه ذذط                                                                                        راليرترتيجي  وم أ    "راعيويىل رامش   

 (.6  رافعا  JIU/REP/2012/12خاصود  اتحعيق هذ  رألهيرف" )رخور د ر
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ديذذذىل راعيويذذذىل أ ذذذ  منبوذذذي  يمذذذي رهذذذذر معذذذاب مذذذ  رانر تتتتائج.                                  والتخاتتتيط، فلتتتال  عتتتن إطارهتتتا اخلتتتا  ابلن
 .(34)                                                                                رخار ا  وم مةتو  رهليف رخنشود  أي ل كه  يويىل م   يوير  راتا يط رامش تتضي  أهيرفر  

رل بع، رخنظير   متم جتييا رخار ا رألدىن د جذىل أر توذك رخاذر ا رخوجذود   وذم رخةذتو  رخيذيريف 
أجه راليرتشرد هبر  وم رخةتو  راليرترتيجي أر رخسيةذي. رل رألدذورل                        أر  وم مةتو  راش ع  م  

ي ما هذ  راعيويىل  وم أُنر                     سيةيىل بيال  م  راتعر رخحترايىل  مسدي ذاك دل  ايد  ددمرج ددر   رخار ا رخ
 اث ومىل أر مكيوىل خاتوا  يوير  راتا يط.

  ل دجذارء  ويذه ريذرترتيجي منفىذه رما  ضذج ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل   ذي تااذ  رخنظيذر -102
ر مذذ  معر  ذذىل ريذذرترتيجيتةر مذذا رابي ذذىل رارايذذىل  رد ذذرد  تعيذذيم  ذذي رهتر راليذذرترتيجيىل رمنذذوذج               اوياذذر ا خك نةذذ 

. رخكذذذ  أن مشذذذيه ذاذذذك بذذذذل جةذذذود اتحيمذذذي رخاذذذر ا راليذذذرترتيجيىل أب ور ةذذذر راحتالثذذذىل راترايذذذىل  أ يرهلذذذر
رخاذر ا رختعوعذىل  (ج)رخار ا رختىذوىل اخورءمذىل راتنظيييذىلا ر (ب)ا ررخار ا رختىوىل بوالمىل رخنظيىل (أ)

يمذذذي  ررختذذذرذ بتنفيذذذذ رو ذذذىل راليذذذرترتيجيىل ر عيذذذق أهذذذيرفةر. رخكذذذ  أن مذذذسدي ذاذذذك دل رضذذذا ه ذذذط ج
                                                                                       ار ر  جيمذي   ييةذيىل  ذي تت وذ  ددمذرج  نىذا ريذرترتيجي متعوذق اخاذر ا رريتعارضذر  إلدر   رخاذر ا 

وىل هبذذذ  رأل شذذ ىل رجليمذذي . ر ذذي مت وذذ  هذذذر رانذذوا مذذ  راتحويذذه راليذذرترتيجي اوياذذر ا رخسيةذذيىل رختىذذ 
بنذرء  يويذىل ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل  سيةذيىل مذذه  دل أبعذي مذ                                      تي مبر  دضرفير  ل ارل ددر   رخار ا رخ

 .(8ر ظا رخعير  رخاجعي )

رخسيةيىل اإلدر   راعرييىل     رخار امنظيىل ددر 20   ب ت 28رم  ب  رخنظير  رخشر كىل راذ  -103
منظيذذىل هذذذ  رإلدر   بعيويذذىل راتا ذذيط راليذذرترتيجي راعردمذذىل. رأدمذذج  16 وذذم رانتذذريج  ل دذذ   ب ذذت 

ر   يويذذىل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل  يويذذر  راتا ذذيط را اناذذي رراتنفيذذذي  رل بعذذ، هذذذ  رخنظيذذ 
د منظيذذذذىل راعيذذذذه رايرايذذذذىل ل بااناةذذذذر رميزر يتةذذذذر افذذذذرت                                          يويذذذذىل رخيز ذذذذىل أمضذذذذر . فعوذذذذم يذذذذبيه رخحتذذذذرل   ذذذذي

رخاذذر ا رتذذيربح راتافيذذا اكذذه مذذ  رانذذورتج راحتير يذذىل رخاتب ذذىل بةيريذذىل رخنظيذذىل.  2021-2020 راةذذنت 
                      أمضر  رخار ا ردجذارءر   2021-2020رمعا  باانمج رخنظيىل راعرخيىل اويوكيىل رافكامىل رميزر يتةر اوفرت  

ي نظيذذىل  رهذي ممر يذىل جيذي  اوتىذذيج ل د ذذر  رألهذيرف راليذرترتيجيىل راتةذعىل اويراتافيذا اكذه بذاانم
اوياذذر ا ل يذذيريف  عيذذق رانتذذريج  وذذم مةذذتو  رخسيةذذىل. رل  فذذ  راذذ انمج ررخيزر يذذىل   ذذيد رخنظيذذىل 

 ر لمبذذ  (رإلدر   راعرييذذىل  وذذم رانتذذريج)راعرخيذذىل اويوكيذذىل رافكامذذىل "رانضذذوج رخعذذز  اذذإلدر   مذذ  أجذذه رانتذذريج 
راذذي م )ةر راليذذرترتيجي راتريذذا                                                             ذاذذك ددر   رخاذذر ا" ا تبذذر   مسشذذار  مذذ  مسشذذار  رألدرء ل د ذذر  هذذيف

 . (رإلدر ي ررخريل رافعرل

رما ذاك  تفيي معظم رخنظير  بوجود ثوار  ب  ددر   رخار ا رخسيةيىل رراعيوير  رايوميىل  -104
                                                عيويذذر  رايوميذذىل مشذذكه  ذذياي   ييةذذير . ر ذذي مذذزدرد ذاذذك رتسكذذي أن ددمذذرج ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل را

درن  -ىل راذذمش تذذاتبط ل راوراذذ  بذذنظم رمنىذذر  دريذذوبي -                                    صذذعوبىل   تيجذذىل  ذذيم  أر تعزمذذز راعيويذذر  
 . (7ر ظا رخعير  رخاجعي )                                                           مار ر   يوير  ددر   رخار ا رخسيةيىل ل رانةذ رحملي ثىل او راير  

                                        هذذط راذذيفرا رألرل كحتذذحر  مذذر مذذارن أن ددر   أرا ذذك راذذذم  موجذذيرن ل                      ركيذذر ذ كذذا يذذربعر   فذذملن -105
                     جذذذزءر  مذذذ   يويذذذىل تشذذذذويه رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل هذذذي ممر يذذذىل دضذذذرفيىل تتعوذذذق االمتحتذذذرل اوعور ذذذي  رايةذذذت 

                                                                                         رخنظيىل  ممر ميل  وم أُنم  مبذر    ذيرر فريذي  ررضذحىل هلذر رأن ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل   تذ يمج بعذي  ل 
نا راعذار ر  رإلدر مذىل أر ل ثعرفذىل رخنظيذذىل. رمذ  رخةذم توضذيح مةذتو  ددر   رخاذر ا رخسيةذذيىل  يويذىل صذ 

__________ 

فا ذذىل راعيذذه رختعذذيد  راوظذذريا رخعنيذذىل إبدر   رخاذذر ا راذذمش أ شذذأهتر راوجنذذىل رإلدر مذذىل راافيعذذىل رخةذذتو  راتربعذذىل أوذذ   (34)
 ا رخسيةذذيىل ل  يويذذىل ج ددر   رخاذذررافوريذذي ررجلور ذذ  راعيويذذىل إلدمذذر  -راا يرء راتنفيذم  "تايذذيذ ددر   رخاذذر ا 

 (.2019ددر   أدرء رخسيةىل" )
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راذذمش تةذذعم دل  عيعةذذر  ركيفيذذىل أتثذذح رخاذذر ا  وذذم  راذذذي تااذذ  رخنظيذذىل ل بوواذذ   رد جذذىل راتكرمذذه
  يويرهتر رايوميىل.

ريذذتبيران  ردذذي  راتفتذذيس ر ذذيم مارجعذذو راةذذرا  راذذيرهويون رروذذر جيون ل  دردهذذم  وذذم  -106
رال فىرل ب  ددر   رخار ا رخسيةذيىل رراعيويذر  رااييةذيىل رختعوعذىل  رخشرتكىل تعييير  تسكي دل دي كبح

ل راتجر مذذذىل رراتا ذذذيط راليذذرترتيجي ل منظومذذذىل رألمذذذم رختحذذذي   ديذذ  رصذذذا راكحتذذذحرن مذذذنةم األ يذذر
ج رخشذذذذيواىل أب يذذذذرهلم  "  تبوذذذذا د جذذذذىل رانضذذذذ ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل درهذذذذه رخنظيذذذذر    يويذذذذىل ددمذذذذرج

 ه".راكرمه" أر "ل  و  رانيو" أر "منعزاىل" أر "ااد  يويىل رضا  المىل  وم مابا" أر "تى يم بعار ي

 التكامل يف املمارسة  

                                                                             رل رألدذذذورل رخحترايذذذىل  ت ةذذذتايم ددر   رخاذذذر ا  وذذذم طيذذذا رخةذذذتواي  ل منظيذذذىل منوذجيذذذىل األمذذذم   -107
ي  يويذذىل أيريذذيىل اويذذوظف  رخعنيذذ  راذذذم  مذذسدرن ررجبذذرهتم. رذكذذا أدذذي رألشذذاري راذذذم   رختحذذي   رهذذ 

رجبذىل رأليريذيىل   أن معظم رخار ا رحمليد  جتاي متربعتةر "بفضه ممر يىل راعنرمىل راو أجامت معةم معربال  
                  رمنةجيذىل"  مسكذير                                                                                 راك  ددر   رخار ا رخسيةيىل هي رييوىل متكذ  مذ  راعيذرم اختربعذىل ب امعذىل أكحتذا تنةذيعر   
  ددر   رخار ا  أ   م  راضار ي كةا من ق رال واليف رددمرج ددر   رخار ا رخسيةيىل  ر عوةر م  ممر ير 

رخاذر ا " وذم مةذتو  رخسيةذىل". ر وذم يذبيه رخحتذرل  متعذ   رأزأ  ررخووعىل ل كحتح م  رألديذرن دل ددر    
أن  ذيد  ل أثنذرء راتا ذيط  رخاذر ا راذمش مذ     ( يةذيا رايو  )  وم مكرت  منظيىل رألمذم رختحذي  او فواذىل  

شذذذأُنر أن  ذذذول درن  عيذذذق رألهذذذيرف راتشذذذويويىل ر/أر أهذذذيرف را اذذذىل  رمنر شذذذتةر ررالتفذذذريف  وذذذم توذذذك  
                                                         كرف م  رألمهيىل اي  تةتحق أن    ى   هلر جزء م  رخور د.  رألهيرف رامش تتةم بعي 

   يمذي رخاذر ا  وذم هو "دراذىل محترايذىل"  مبعذ  أ ذ  خكذ رهذر راتكرمه  وم مةتو  رخسيةىل  -108
مةتواي  متعيد   رأن رخار ا رااجىل رراعرايىل رخةتو  رامش  ي تعا دجا  حتا  أمرم  عيق رألهيرف 

                                                                        تيجيىل يذذوف مذذتم  يمذيهر رددر هتذذر. ر نذذيمر تذذ يمج ددر   رخاذر ا رخسيةذذيىل  وذذم طيذذا رراوذراي  راليذذرتر
كذون هنذرش  يويذىل اتجييذا رخاذر ا راذمش متعذ  أن تنظذا فيةذر رإلدر   راعويذر بىذو   رخةتواي   موذزم أن ت

ار ا رخسيةيىل اح رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل. رهذ  "راراىل رخحترايىل" إلدر   رخ مشرتكىل  ر ني رال تضرء 
راتنفيذم  ممكنىل م  درن  يرد  متةعىل ر ش ىل م  جر   راا يرء راتنفيذم . دي      وم راا يرء 

أن مضذذذ وعور بذذذير  دريذذذم ل  يمذذذي "راعذذذير  راةذذذنىل راىذذذحيحىل ل أ وذذذم رهلذذذام" مذذذ  هذذذالل  ذذذيم  
راتا ذذيط راليذذذرترتيجي    رخنىذذر  راذذذمش تذذي م هذذذذ  راعيويذذر  اضذذذيرن ددمذذرج ددر   رخاذذذر ا لر ةذذ 

 رراتجر ي رراتشويوي اوينظيىل.

                                    منظيتذذ      اضذذت  وذذم اويفتشذذ   أمحتوذذىل                                        رل د ذذر  معذذربال  أ جامذذت مذذا كبذذر  رخةذذسرا  ل -109
يفيىل ددمرج أجزرء م  ددر   رخار ا رخسيةيىل ل  يوير  رخنظيىل رريتايرمةر ل رختذرذ راعذار ر   وم ك

رايريل االتىرال   ريذتايم كبذر  رخذيمام  ممر يذر  ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل راليرترتيجيىل. رل رال رد 
ق جيمذذذذي  مبذذذذر ل ذاذذذذك أثذذذذا  ل رخيزر يذذذذىل  رمو ذذذذا مبذذذذ  جيمذذذذي  رأثذذذذا  ل ل رختذذذذرذ  ذذذذار  بشذذذذأن بنذذذذرء مافذذذذ 

بذذذردئ رممر يذذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل إلدر   مشذذذارا رابنذذذرء راعيويذذذر  رأليريذذذيىل. رر تيذذذيرر  وذذذم م
  راتعر ما    راتعيم رحملا  ل رإلجنر  دل رهلي ىل راتشامعيىل/رإلدر مىل اوينظيىل. رتعي 

                                                       ي  رإلمنريي هيكال  م  ثالثىل مةتواي  ل ممر يرت  رختعوعىل إبدر   ج رألمم رختحرمةتايم باانم -110
رل رخاذذذذر ا دل رخةذذذذتو  رأل وذذذذم مذذذذ  رخكرتذذذذ  راع امذذذذىل دل رخك رتذذذذ                                                                          رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل  ديذذذذ   ذذذذ 

رإل ويييذذذىلا رل صذذذو   رجذذذود  ذذذزرا  وذذذم رخةذذذتو  رإل وييذذذي  مذذذتم رانظذذذا ل رخاذذذر ا  وذذذم مةذذذتو  كبذذذح 
رخسافىل م    يرء رخكرت  رإل ويييذىل )أر جلنىل رخار ا  (مةتو  ميما را انمج رخعررن)رخار ا  موظفي

                      در   رخاذر ا مةتعىذذيىل   ا ردذر ظوذذت د(ررأل ةذرم رخكوفذذىل األمذ  رراعال ذذر  رور جيذىل  رمكرتذذ  أهذا 
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محتوذذىل  وذذم كيفيذذىل  يذذه                                                                    ت افذذا رخةذذأاىل دل مذذيما راذذ انمج الختذذرذ  ذذار . ر ذذيم كبذذح مذذوظفي رخاذذر ا  ذذي  أ
اي  رخترذ  ار   رهليكه  مبر ل ذاك دراىل توج   وي  فيةر أن مور ن ب  رخار ا  مبر ل ذاك رافاي 

حذذذي  رإلمنذذذريي أن معذذذيم شذذذاركىل مذذذا دكومذذذىل مضذذذيفىل بشذذذأن مةذذذأاىل مذذذر دذر كذذذرن منبوذذذي اذذذ انمج رألمذذذم رخت
امىل ل أدذذي بوذذيرن أمامكذذر راويذذ م  اليذذتحرد مةتحضذذار  صذذييال يىل اعذذالج فذذحر   عذذ  رخنر ذذىل رابشذذ 

 ن رجلود   ضي  ور ا أها .                                                                 ركرن م را بر  ر ت ذ بي ريىل رخار ا رامش تاتبط بعيوير  راشارء رضير

ذر رخعيذذذر  رخاجعذذذي  راي ريذذذىل رأيمذذذىل ررخوضذذذو يىل اويعذذذرمح رمذذذ  رخسشذذذار  رااييةذذذيىل رألهذذذا  هلذذذ  -111
                                                      ر   رخار ا رخسيةيىل رت كيوةر. فعوم يذبيه رخحتذرل  دن د ذم  رخاجعيىل رألها  رامش تي م  يويىل ددمرج دد

مزمذذي مذذ  فذذاي ددمذذرج  (4رخعيذذر  رخاجعذذي )   رخاذذر ا رخسيةذذيىل رهلي ذذر  راتشذذامعيىل/رإلدر مىل رراعيذذرد  إلدر
  رخاذر ا رخسيةذيىل درهذه رخنظيذىل.  د  وذم ذاذك أن ددمذرج ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل يذيكون أكحتذذا ددر  

ر نذذذيمر  (2رخعيذذذر  رخاجعذذذي )مر مفةذذذم رخةذذذسراون  ذذذ  ددر   رخاذذذر ا أدرر هذذذم رمةذذذسرايرهتم           يذذذةواىل   نذذذي
. رهكذذر تكذون (1رخعيذر  رخاجعذي )                                                         يرن ييريىل ررضحىل ر/أر د ر ر ررضحر  إلدر   رخار ا رخسيةذيىل 

     يذذذير                                                                                 رألمذذذو  أمضذذذر   نذذذيمر تكذذذون أدرر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل ر ظيةذذذر متردذذذىل رمىذذذييىل تىذذذييير  ج
                                                                        ر نذذذيمر م نظذذا دل راتحةذذذ  رخةذذتيا إلدر   رخاذذر ا رخسيةذذذيىل كعيويذذىل دمنرميكيذذذىل (7رخعيذذر  رخاجعذذي )
ويذذىل رإلدمذذرج بفضذذه رجذذود " ذذير  ل أ وذذم                    . رخكذذ  أن ت عذذز    ي(9ررخعيذذر  رخاجعذذي  6رخعيذذر  رخاجعذذي )

 . (8رخعير  رخاجعي )اتي م  ر نيمر تتورفا ه ىل متةعىل االتىرل رر (3رخعير  رخاجعي )رهلام" 

ويتالتتب إدمتتاج إدارة املختتاطر املؤسستتية يف عمليتتا  التخاتتيط االستترتاتيجي والتجتتاري  -112
، وجتتتتود " تتتدوة يف أعلتتتت  اهلتتتترم"، واستتتتتثمارا  3والتشتتت يلي، وفتتتتق متتتتا جتتتاء يف املعيتتتتار املرجعتتتتي 

شتتأهنا أن تستتهم يف  والت امتتا  حمتتددة اهلتتدف بتحتتديث و/أو تع يتت  املنصتتا  والعمليتتا  التتيت متتن
 اطر املؤسسية يف ثقافة املنظمة وعمليا ا املتعلقة ابلتخايط وصني القرار.ترسيخ إدارة املخ

 كيةالعمليا  املنهجية والدينامي -ابء 

 
 إنشاء عمليا  منتظمة ومتسقة وديناميكية إلدارة املخاطر - 6املعيار املرجعي 

                          راليذتعيرل  عيعذر  اليذتيرمتةر ويذىل رهفيفذىل ريذةوىل منبوي أن تكون  يوير  ددر   رخار ا  ي 
رخورءمتةذذر اوةذذيف رخنشذذود. رمنبوذذي أال مضذذيا رهلذذيف رأليريذذي إلدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل رفريذذيهتر ل 

  يوير  مععي  رماهعىل.

 وابالستناد إىل هذا املعيار املرجعي، خلص االستعراض إىل ما يلي:

                                سيةذىل دل مةذتو  راع  ذا ر/أر مةذتو  نظيذر  مذ  مةذتو  رخمتم تعييم رخار ا ل معظذم رخ (أ)
                                                                       رخشذذذارا  رم كوذذذ ا رخةذذذسراون  ذذذ  ددر   رخاذذذر ا اذذذي  هذذذذ  رخنظيذذذر  ايذذذتعار  ر ذذذيم  

 يجال  رخار ا رورصىل مبنظيتةم ا تظرما

سيةذيىل   ال موجي ل منظومىل رألمم رختحي  منوذج مودي أر منةجيىل مودذي  اتنفيذذ ددر   رخاذر ا رخ  ( ب ) 
                                                              ايو ىل م  راعنرصا رخشرتكىل رخىييىل هىيىر  اتوبيىل ردتيرجر  رخنظيىلا راك  هنرش  

ال تذذزرل منظيذذر  مشذذر كىل كحتذذح  ل رخادوذذىل رألرايذذىل مذذ  ماردذذه  ضذذج ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل   (ج)
 أي تنفيذهر  رهي تةعم جرهي  دل ددمرجةر ل  يوير  أبةط رأيةها

رخاذذر ا رخسيةذذيىل روفيفذذىل راذذمش تتضذذي  بيذذران  يذذير يىل ذر  يذذر  ددر   خكذذ  أن تشذذجا ممر   (د)
                                                                          صذذذوىل  ضذذذج  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل رددمرجةذذذر درهذذذه رخنظيذذذىل  رأن متكنةذذذر مذذذ  راليذذذتجربىل 

 بشكه أفضه اوتةيمير  ررأل مر .
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ةذيىل رتت و  ددر   رخار ا رخسيةيىل  يوير  منةجيذىل رمتةذعىل مذ  أجذه  يمذي رخاذر ا راايي -113
ورجذذذذ  رخنظيذذذذىل رتعذذذذيماهر رتعيييةذذذذر رتاتيبةذذذذر دةذذذذ  رألراومذذذذىل رمار بتةذذذذر ررإلبذذذذالف  نةذذذذر رددر هتذذذذر راذذذذمش ت

هبذيف رانةذو  األهذيرف رراوذراي  راليذرترتيجيىل اوينظيذىل.  (ا تبر هر هتيمذير  رفذاي  وذم راةذورء)
هذذي  يويذذىل متعيعذذىل  رمعذذاب رألهذذذ مبعر بذذىل منةجيذذىل د رء رخاذذر ا راتحعذذق مذذ  أن  يويذذىل  يمذذي رخاذذر ا

رتشذذيه  دل أ ىذذم دذذي ممكذذ   طيذذا رخاذذر ا رخعوومذذىل رراذذمش صتيذذه أن تكذذون اذذح معوومذذىل. ركيذذر هذذو 
منبوي أال تكون ددر   رخار ا رخسيةيىل  يويىل منعزاذىل  بذه  ذ  ددمرجةذر   5جعي مذكو  ل رخعير  رخا 

 يويذذىل صذذنا راعذذار  فييذذر متعوذذق بتحيمذذي ل راعيويذذر  راليذذرترتيجيىل رراتجر مذذىل رااييةذذيىل مذذ  أجذذه د شذذرد 
 رألراواي  رراتا يط راليرترتيجي رددر   رخور د. 

  رخاتب ذذذذىل إبدر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل ميةذذذذو   رل رألدذذذذورل رخحترايذذذذىل  منبوذذذذي أن تكذذذذون راعيويذذذذر -114
ركيذر دذذ  راليتايرم ر يويىل  رأن تعيم ددر   رخار ا رأليرييىل  وم أُنر ايةت ااد  يويذىل رمتحتذرل. 

أدذذي كبذذر  رخذذوظف  رخعنيذذ  اخاذذر ا  " منبوذذي انذذر أن  تجنذذ  دضذذفرء را ذذربا رابحر ار ذذي  وذذم  يويذذىل 
ررجلر ذذذ   وذذذي اعيويذذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل أن تذذذور ن بذذذ  راعيويذذذىل. رمنبددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل"

أن متحعذذذق ذاذذك مذذ  هذذذالل راعيوذذي   وذذم أن مكذذون راتبةذذذيط هذذو أدذذي رال تبذذذر ر  رااييةذذيىل. رخكذذ  
    بيه رإلدر   راعرييىل  وم رانتريج.ددمرج ددر   رخار ا رخسيةيىل ل راعيوير  رألها  م

 ر  ددر   رخار ا رخسيةيىل  منبوي اكه منظيذىل أن تنشذئ رتنفذذ  يويذىل                      ررفعر  اةيريىل ر/أر د -115
ع، رخار ا رامش تتةذم بةذا ىل أكذ  منةجيىل اتحيمي رخار ا رتعيييةر رتةجيوةر رددر هتر. راانةبىل اب

                                                                                     رديذذ  مكذذون رألثذذا أشذذي أر تكذذون د جذذىل راتعذذا  أ وذذم  منبوذذي أن مكذذون تعيذذيم رخاذذر ا أكحتذذا رتةذذرمر  
ردذر ركتفت رخنظيىل إبجارء تعييير  در مىل فحة    .(35)رأن  ضا اواصي بىو   متكا    رميكيىل اايمن

            ىل  رجةرمىل .فملُنر يتكون معاضىل هلذ  رخار ا رألكحتا دمنرميكي

 دديد املخاطر وتسجيلها  

 يمذذذي رخاذذذر ا رتةذذذجيوةر  وذذذم مةذذذتو  رخسيةذذذىل   26منظيذذذىل مشذذذر كىل  تتذذذول  28مذذذ  بذذذ   -116
 وم مةتو  راشعبىل أر رإلدر   أر راودي  رخوجود  ل رخعاا ل د         أمضر  منظيىل تعوم بذاك   24 بينةر

  مذتم تعيذيم                                      وم مةتو  راع  ا ر/أر رخشذارا. رهكذذر                                 منظيىل أمضر   يمي رخار ا رتةجيوةر  25تتول 
             ر ذ كذا ت فذر                                                                           رخار ا اي  معظم رخنظير  م  مةتو  رخسيةىل دل مةتو  راع  ذا ر/أر رخشذارا. ركيذ 

 .       أمضر   يد منظيىل راعيه رايرايىل رخار ا رتةجوةر  وم مةتو   تريج راةيرير  

                                   تظذذذذرم. رم  وذذذذ  مذذذذ  رخةذذذذسرا   ذذذذ  ددر   رمنبوذذذذي ريذذذذتعار  يذذذذجال  رخاذذذذر ا ر ذذذذيمحتةر ا -117
 11منظيىل  منةر  25                                                               ار ا رخعي ن  مارجعىل ر يم  يجال  رخار ا رورصىل هبم ب امعىل منتظيىل ل رخ

منظيىل  وم أير  يذنوي رتةذا منظيذر   وذم أيذر   ىذا يذنوي. رل رألدذورل رخحترايذىل  منبوذي أن 
ه راعرييذذىل                                        ةذذتيا رأن تكذذون جذذزءر  مذذ  راعيويذذر  ررهليركذذ راتعذذر ما راذذمش توذذي  يويذذىل راتعيذذيم بشذذكه م       ت عذذي  

. رمنبوي دضفرء را ربا رااةي  وم تورتا راتعر ما رشكوةر (5مبر متفق ما رخعير   )رختعوعىل بتعر ما رإلدر    
راعرايىل  وذم رافذو  دل رخةذتو  رمةتورهر  رد شرء  ظرم مةيح بافا راتعر ما    رأرال  ذر  رخار ا 

                                 رخنري  ل د ر  رإلجارءر  رخعج وىل. خترذ رإلجارءر  أر ددراتةر دل رخةتو  رخنري  ال

__________ 

تشذذح "راةذذا ىل" دل راةذذا ىل راذذمش مذذسثا هبذذر رو ذذا  وذذم كيذذرن مذذر )جلنذذىل رخنظيذذر  راار يذذىل راتربعذذىل اوجنذذىل تامذذيرري   (35)
 ((.2017) راتكرمه ما راليرترتيجيىل رد ر  رألدرء -ددر   ور ا رخسيةر  
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  8رإل ر  

 سجال  املخاطر

يجه رخار ا روري اخنظيىل هو مبحتربىل مةذتودا ماكذزي جلييذا رخاذر ا ررخعوومذر  رختعوعذىل  
                                                    راةذذذذجه  ذذذذرد   بيذذذذران   ذذذذ  ف ذذذذر  رخاذذذذر ا  رشذذذذارا رخاذذذذر ا  اخاذذذذر ا تتعةذذذذي  رخنظيذذذذىل. رمتضذذذذي

 ا  ره ذط راعيذه  ردراذىل رخاذر ا  رردتيذرال  رخاذر ا  رمةذتواي  أمهيذىل ررخةسرا     ددر   رخار
رخاذر ا  راذح ذاذك مذ  رخعوومذر  رختعوعذىل او ذا راذذي تورجةذ  رخنظيذىل. رهذو أدر  االتىذرل ررااصذي 

                                                                  ذ بزمرم رألمو  رمىرد  رخار ا رمتك   مذ  ددر   توذك رخاذر ا رمذر متىذه هبذر  يد بوضوا كيفيىل رأله
 م  درال   يم رايع .

راليرترتيجيىل رراتشذويويىل رراليتير يذىل )ر ي ديد باانمج رألاذمىل راعرخي أ با ف ر  م  رخار ا  
هرصذذذر اخاذذذر ا  و ذذذر مذذذ  رخاذذذر ا. رمتعةذذذي راذذذ انمج يذذذجال  41ر مذذذ  اذذذرال  رو ذذذا 15  ر(ررخرايذذذىل

رخسيةذذيىل مةذذيح ااتحعذذق مذذ  أن رخاذذر ا راعرايذذىل راذذمش تورجةةذذر رخنظيذذىل ختضذذا اواصذذي رخنذذتظم مذذ   بذذه 
. رتةذذتعا  جلنذذىل مارجعذذىل راةذذرا  راتربعذذىل اذذ انمج (ثذذالث مذذار  ل راةذذنىل)جلنذذىل راا ربذذىل رراةيريذذر  

 . (أ)يجه رخار ا رامش تورجةةر رخسيةىل                    رألاذمىل راعرخي أمضر  

ر تف  مفوضيىل رألمم رختحي  راةرميىل اشسرن راالج   بنذو   مذ  يذجال  رخاذر ا  رمهذر  
يذذجه رخاذذر ا رخسيةذذيىل ريذذجه رخاذذر ا راليذذرترتيجيىل. رمتضذذي  يذذجه رخاذذر ا رخسيةذذيىل معوومذذر  

يىل يذذذىل ركيذذران  رخعذذا. رهذذذذ  هذذي رألدر  رااييةذذذ مفىذذوىل  ذذ  رخاذذذر ا راذذمش تذذيماهر فذذذارد  راعيويذذر  رخيير 
                                   ص ن  فت ل ف ىل رخار ا ذر  رألمهيىل 2019ااصي رخار ا  وم رخةتو  راتشويوي. رل تب/أاة   

' رانزرهذذذذىل رراةذذذذووش 1                                                                  رورصذذذذىل أ بعذذذذىل  أ ذذذذورا مذذذذ  رخاذذذذر ا راذذذذمش متضذذذذينةر يذذذذجه رخاذذذذر ا راليذذذذرترتيجيىل  '
' رابيذذذذران  4ر'' راليذذذذتجربىل ل دذذذذرال  را ذذذذور ئا 3نظيذذذذىلا ر'' راتوذذذذح  وذذذذم مةذذذذتو  رخ2رألهال ذذذذيا ر'

                                                                                              رراي رير  راتحويويىل. رتعزمزر  اوشفرفيىل فيير متعوق اخار ا رامش تورجةةر رخنظيىل  تعرةت رخفوضيىل ما 
 .(ب)                                                      طيا رخوظف  ررايرل رأل ضرء موجزر  اةجه رخار ا راليرترتيجيىل

ره ذذىل  يذذه  2018 تنفيذذذ ييريذذىل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل اعذذرمبذذاانمج رألاذمذذىل راعذذرخي   ذذيم   ذذ   )أ(
ا باانمج رألاذمىل راعرخي  WFP/EB.A/2019/5-C( 2020-2018را انمج خكرفحىل راتياي  ررافةرد )
 .WFP/EB.2/2018/5-C  2018ييريىل ددر   رخار ا رخسيةيىل اعرم 

 .EC/70/SC/CRP.19مفوضيىل رألمم رختحي  راةرميىل اشسرن راالج    ددر   رخار ا ل رخفوضيىل   )ب(

رمبذذذذير مذذذذ  راذذذذادرد  وذذذذم راليذذذذتبيرن ررخعذذذذربال  أن منظيذذذذر  مشذذذذر كىل كحتذذذذح  مذذذذر  راذذذذت ت ذذذذو   -118
ربذذذ  راعييذذذىل ممر يذذذرهتر رختعوعذذذىل إبدر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  رختتذذذ  وتوذذذا  نرصذذذا راعيويذذذىل رتذذذور ن بينةذذذر 
رألرل  فذملن  رحملتيوىل إلدر   رخار ا رخسيةيىل. ركير يبق أن أشر  دل ذاك بعذ، مذوظفي هذط راذيفرا

مر  ي مكون اح ررضح هو   متةم اير هم ل راعيويذىل رراكيفيذىل راذمش خكذ  هبذر خير يذر  ددر   رخاذر ا 
 رخسيةيىل أن تكون مفيي  خةر ر   يوةم رراعار ر  رامش هتيةم. 

م                                                                                 رمردرم رألشاري رخعنيون إبدر   رخار ا رخسيةيىل أر راذم  مشر كون فيةر ال معي  رن در هذ  -119
وين  تتتتي أن تتلتتتتمن عمليتتتتا  إدارة املختتتتاطر أر ال مفةيو ذذذذ   فيذذذذ  اذذذذح رخذذذذاجح أن مذذذذي كور  ييتذذذذ . 

كتن أن املؤسسية حلقة ت ذية مرتتدة، حبيتث نكتن للمتوظفني املستامهني يف املنظمتة أن يتروا كيتف ن
الختتتاذ تكتتون املعلومتتا  املتعلقتتة ابملختتاطر التتيت ُيمعوهنتتا ويوحتتدوهنا ويقتتدمون تقتتارير عنهتتا مفيتتدة 

  رارا  است ا ية و ائمة عل  أساس سليم، ولإلدارة الفعالة للموارد، وتنفيذ الربامج.
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 التكيف مي الت ريا  واالستجابة للقلااي واألمما  الناشئة  

راعيويذذر  رااشذذيعىل  راذذمش تار ذذي رخالدظذذر  راذذمش تذذاد مذذ  رخةذذتايم  ررخةذذتفييم   منبوذي أن تكذذون   -120
اذذر ا رخسيةذذيىل   ذذرد    وذذم  ةذذ  ددمذذرج ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل رتعزمذذز فعرايتةذذر. هذذذ   متأصذذوىل ل ددر   رخ 

ر  هذي مسشذا  وذم                                                                                   راعيوير  راذمش مشذر  دايةذر  ذرد   بعبذر ر  مذ   بيذه ريذتيرمىل رخنظيذىل رمار تةذر رهفذىل داكتةذ 
بيذران  رور جيذىل أر  رخكذ  أن تشذيه هذذ  راعيويذر  دد رج را   . ( 36) كيفيىل تكيا رخنظير  ل راظارف رختوح  

راةذذير يىل ذر  راىذذوىل ل ممر يذذذر  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذذيىل إل  ذذرء صذذو   أهذذذه اوياذذر ا راذذذمش  ذذي تورجةةذذذر  
 راليتجربىل ب ايف هال ىل رمبتكا  أل مىل مبرشا  أر  ضيىل انش ىل.         أمضر  رخنظيىل. رخك  أن تعاب  

در   رخاذر ا  رال يذيير رخاذر ا تبذ   عويذىل  شذيعىل تكذون ل رضذا أفضذه إلررخنظير  رامش ت -121
                                                        أن م نظا دل رااشر ىل م   رراي متعيد   محته مار ذىل رخيزر يذىل         أمضر  ذر  راةا ىل رراتعوبر  راعرايىل. رخك  

إلجذذارء ررخار ذذىل راتشذذويويىل  رراعذذي   راليذذرترتيجيىل  وذذم راتحذذول  رايو ذذىل رخةذذر ر  ذر  راىذذوىل راال مذذىل 
 هذ  رأل ورا م  راتويحر .

                                  رامش تعيم محترال  ا  ر   وم رجود (19-كوفيي)رمنبوي أن تكون جريحىل ما  فحر  كو ران  -122
ه ذذا  ذذريل راةذذا ىل رشذذيمي راتعوذذ   مبحتربذذىل راتذذذكح راعذذوي أبن  يمذذي رخاذذر ا رور جيذذىل رةرراذذىل تعويذذه 

 "  19-ريحذىل "كوفيذي   ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل. راوتىذيي جل رخار ا اح رخعوومىل دل أدىن دي  جزء هذرم مذ 
راذذذمش تةذذذببت ل داذذذذاليف رخكرتذذذ  رأرجذذذذي  أ مذذذر  متزرمنذذذىل رمتعذذذذيد   وذذذم   ذذذذريف راعذذذر   اد  بعذذذذ، 

مذذ  أجذذه  يمذذي  "19-رخنظيذذر  رخشذذر كىل دل د شذذرء يذذجه منفىذذه اوياذذر ا رخاتب ذذىل  ريحذذىل "كوفيذذي
منظيذذذر  أهذذذا  دل ريذذذر  ت  .(37)  رانرشذذذ ىل رجةذذذود راتافيذذذارخاذذذر ا رخاتب ذذذىل األ مذذذىل  ررألراذذذواي

 ذيم  ررهتبذذر  ريذذتيار مىل ه ذذط  يويرهتذر راتجر مذذىل  راذذمش تشذذكه ل بعذ، رألديذذرن ايو ذذىل فا يذذىل مذذ  
ررا امعذذىل راذذمش ريذذتجربت هبذذر  "19- يويذذر  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل. رخكذذ  أن تعذذيم جريحذذىل "كوفيذذي

                                داذيال  دضذرفير   وذم أن ممر يذر  ىل  م  رانذرديت  راتشذويويىل ررا انايذىلمسيةر  رألمم رختحي  اوجريح
 ددر   رخار ا رخسيةيىل    أن تكون متةعىل ر يويىل ردمنرميكيىل.

                                                                   وال يكفتتي أن تكتتون عمليتتا  إدارة املختتاطر املؤسستتية مصتتم مة خصيصتتا  حبستتب منتتوذج  -123
                                                                           أعمتتتال املنظمتتتة فحستتتب، بتتتل ين  تتتي أيلتتتا  أن تكتتتون ديناميكيتتتة ورشتتتيقة لكتتتي تعكتتتس األهتتتداف 

 إلدارة املخاطر املؤسسية والفائدة اليت نكن أن دققها. األساسية 

 ة املخاطر املؤسسيةنظم وأدوا  تكنولوجيا املعلوما  إلدار  -جيم 

 االستخدام الفعال لنظم وأدوا  تكنولوجيا املعلوما  يف إدارة املخاطر املؤسسية   -  7املعيار املرجعي   

                                      ييىل تىذذذذييير  جيذذذذير  أن تيةذذذذا ددمذذذذرج ددر   خكذذذذ  اذذذذنظم رأدرر  تكنواوجيذذذذر رخعوومذذذذر  رخىذذذذ  
                                                  رااييةيىل  فضال     راتعر  رخار ا رااييةيىل رتةجيوةر رخار ا رخسيةيىل  وم لو أفضه ل راعيوير  

 رجتييعةر ر صيهر ل رخنظيىل أبكيوةر.

 وترد فيما يلي النتائج اليت أفرمها االستعراض فيما يتعلق هبذا املعيار املرجعي:

م معظذذذذذذم رخنظيذذذذذذر  جذذذذذذيررل رابيذذذذذذران  ر/أر را رايذذذذذذر  رأليريذذذذذذيىل إلدر   رخاذذذذذذر ا تةذذذذذذتاي (أ)
                                                                          بينير تةتايم  وىل م  رخنظير   ظير    و     درهوير  الاتعر  رخار ا رتةجيوةرا رخسيةيىل 

 منظيىل  رييىل بذرهتر راح مياىل ل  ظم أها . 15 ظم ددر   رخار ا رخسيةيىل ل  (ب)

__________ 

 راتكرمذذذذه مذذذذا راليذذذذرترتيجيىل ررألدرء -ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل عذذذذىل اوجنذذذذىل تامذذذذيرري  راار يذذذذىل راتربجلنذذذذىل رخنظيذذذذر   (36)
(2017.) 

 .Innovation  “Innovation: COVID-19 Special Edition” (2020)“شبكىل رألمم رختحي  االبتكر    (37)
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                                                                   فذذر   أشذذر  معظذذم راذذذم  أجامذذت معةذذم معذذربال  دل أن  يويذذر  ددر   رخاذذر ا            كيذذر ذ كذذا تر  -124
رخسيةيىل خك  أن تكون ماهعىل رمععي  رأن تىاف رال تبر     رظيفتةر رااييةيىل. اذر  منبوي تةذجيه 
رخعوومذر  رختعوعذىل اخاذر ا ب امعذىل منةجيذىل ربةذي ىل خةذر ي  رختذيهو  ل رو ذ  رألرل رراحتذريف  وذم 

دل رخةذتواي  رأل وذم ل صي رخار ا ررإلبالف  نةر  ر وم راتعر  رخار ا رابر    م  أجذه ددراتةذر   
 رإلدر   راعوير.

ررخسشذذا رااييةذذي هلذذذر رخعيذذر  رخاجعذذي هذذو أن ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل هذذي  يويذذىل منةجيذذىل هلذذر  -125
. (رإل ةر يىل أر رخعير مذىل أر راتعنيذىل)هتر أدرر  مو  ىل  وم   ريف رخنظيىل رتعك  رخار ا رورصىل بةير ر

أن تقوم إدارة املخاطر املؤسسية عل  تنفيذ نظام شتامل، متي األدوا  ويف األحوال املثالية، ين  ي 
                                                                                   ذا  الصلة، لتت ي املخاطر ورصدها عل  ناام املنظمة، وأن تشكل ج ءا  من منصة أوستي ناا تا  

  عمليا  وإدماجها.مرت اة ابلنظم األخرع حىت يتسىن ت سيط ال

ررألدرر  رخنريذذذبىل اتبةذذيط  يويذذر  ددر   رخاذذذر ا رمتعذذ   وذذم كذذه منظيذذذىل أن  ذذيد رانظذذرم  -126
رخسيةيىل رضيرن ددمرجةر ل راعيوير  رألها . ر ي تكون جيررل رابيران  كرفيىل ل دراىل رخنظير  

 ذي  تذرج دل منىذر  متكرموذىل                                                       رألصوا دجيذر   ل دذ  أن رخنظيذر  راذمش هلذر دضذو  هذرم ل رخيذيرن 
 إبدر   رخار ا رخسيةيىل.رمتعيمىل اي م  يويرهتر رختعوعىل 

                                                                             ررفعر  اوادرد  وم راليتبيرن رخوج  اويسيةذر   تةذتايم معظذم رخنظيذر  جذيررل رابيذران   -127
هويذذر                                                                                  ر/أر را رايذذر  رأليريذذيىل إلدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل. رتةذذتايم بعذذ، رخنظيذذر   ظيذذر   ذذ و     در

. فعوم يبيه رخحترل  مةتايم مكتذ  رألمذم اتةجيه رخار ا رامش متم  يميهر هالل راعيوير  رايوميىل
                                                                                          رختحذذي  وذذيمر  رخشذذر ما  ظرمذذر   ذذ و    درهويذذر إلدر   رخاذذر ا  وذذم رإل رت ذذت. رمتذذيح هذذذر رانظذذرم ددر   

ل رالاتزرمر  ل رخكت   رمبعم رخار ا رخسيةيىل  وم طيا مةتواي  رخنظيىل  رهو ماتبط بعيويىل  بو 
ر   يوذذىل  يذذا رخشذذارا. ر  رايو يةذذيا ربذذاانمج رألاذمذذىل راعذذرخي ررخنظيذذىل )تةذذتايم ثذذالث منظيذذر                            مذذ يا 

منتجر  دريوبيىل جتر مىل جرهز  اي م ددر   رخار ا رخسيةيىل  ممذر  ذي مةذر ي  (راعرخيىل اويوكيىل رافكامىل
 ل رتبرا ُنج متكرمه.

ج يذو  لذ  منظيىل هي  ظم   رييذىل بذذرهترا ر  تذيم 15خار ا رخسيةيىل اي                ر  ظم ددر   ر -128
رخذذر كذذرن بعذذ، راذذنظم رخاكزمذذىل  .(38)منظيذذر  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل  ظيةذذر رخاكزمذذىل اتا ذذيط رخذذور د

ء اتا يط رخور د خك  أن مي م ددر   رخار ا رخسيةيىل  منبوي اوينظيذر  راذمش اذيمةر رإلمكر يذىل إلجذار
اذر ا رخسيةذيىل راونظذا ل تعظذيم فوريذي خت ذيط  ويه اوتكرايا رراعوريي رخاتب ىل بتفعيه رظيفذىل ددر   رخ

رخذذذور د  ذذذ   امذذذق ددمذذذرج ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  أن تعذذذوم بذذذذاك  وذذذم رأل ذذذه  نذذذي رضذذذا ريذذذرترتيجيىل 
 اوتحيم  رخعبه انظرمةر رخاكزي اتا يط رخور د.

خنظيذذذىل                                                        حىل راعرخيذذذىل أدر  مىذذذييىل هىيىذذذر  اتوبيذذذىل ردتيرجرهتذذذر. رتتذذذول ررتةذذذتايم منظيذذذىل راىذذذ  -129
                                                                                         بنفةذذذذةر ددر   هذذذذذ  رألدر  راذذذذمش  ذذذذ و     درهويذذذذر . ركويذذذذر كر ذذذذت رألدر  رخىذذذذي يىل إلدر   رخاذذذذر ا بيمةيذذذذىل 
رميةو   راليتايرم  يرهم ذاذك ل بنذرء راحتعذىل ل  يويذىل  يمذي رخاذر ا  ألن رألدر   ل دراذىل منظيذىل 

راذذنةج راذذذي  9اا رإل ذذر                                                          ىل راعرخيذذىل  مىذذييىل هىيىذذر  اتنريذذ  راةذذيريف روذذري اوينظيذذىل. رمشذذ راىذذح
 تتبع  منظيىل راىحىل راعرخيىل ررألدرر  رامش تةتايمةر. 

__________ 

رإلمنذذريي  رمكتذذ  رألمذذم رختحذذي  راوكراذذىل رايرايذذىل او ر ذذىل راذ مذذىل  رماكذذز راتجذذر   رايرايذذىل  ربذذاانمج رألمذذم رختحذذي   (38)
 ويمر  رخشر ما  ررخنظيىل راعرخيىل اويوكيىل رافكامىل.  
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  9رإل ر  

  أداة إدارة املخاطر لدع منظمة الصحة العاملية

نت رألدر  راذذمش رضذذعتةر منظيذذىل راىذذحىل راعرخيذذىل إلدر   رخاذذر ا  رهذذي أ  در  بةذذي ىل  وذذم                                                                دةذذ 
رإل رت ذذت   و يذذىل راشذذارا راذذمش تعذذيمةر ماركذذز رخيزر يذذىل فييذذر متعوذذق اخاذذر ا. ر ذذي تعذذز  رالمتحتذذرل بفضذذه 
رجذذذود جذذذيرل  مذذذاب منذذذتظم رمعذذذارف  وذذذم   ذذذريف رريذذذا اتحيمذذذي رخاذذذر ا مذذذاتبط ااعيويذذذر  رألهذذذا  

 اوينظيىل. 

رن  دايذذذذه اويةذذذذتايم  ررألدر  هذذذذي مبحتربذذذذىل يذذذذجه اوياذذذذر ا  وذذذذم رإل رت ذذذذت  تي يذذذذ  رثيعتذذذذ  
                                                                                      متضي  مةادر  جلييا رخى وحر  رراشارا ذر  راىوىل بت بيق ددر   رخار ا رخسيةيىلا ررثيعىل  تذوي 

  وم رألي وىل رختيرراىل رختضا اوتحيم  بشكه منتظم. 

                                                          وم  ظرم  يه م يم ج  ددراىل رخاذر ا توعرييذ ر دل مةذتو  راةذو ىل رتتول رألدر   رامش تعتيي   
رل توعرييذذر  رخاذذر ا رخنريذذ                                                                                دةذذ  مةذذتواي  رخاذذر ا راذذمش صذذيدهر رخةذذسرل  ذذ  ددر   رخاذذر ا. ر ذذ 

                                                                                   راذذمش ت ىذذن ا  وذذم أُنذذر "جةذذييىل" أر "داجذذىل" دل رخةذذتو  راتذذريل مذذ  راةذذو ىل رتت وذذ  راتحعذذق ررختذذرذ 
ر   ذاذذك رخةذذتو  مذذ  راةذذو ىل  مبذذر متيرشذذم مذذا ييريذذىل منظيذذىل راىذذحىل راعرخيذذىل إلددجذذارءر  مذذ   بذذه 

 رخار ا. 

                                                                            رتتذذذذيح رألدر  أمضذذذذر  دجذذذذارء  ذذذذيمحتر  مةذذذذتيا  رتايذذذذه بىذذذذو   توعرييذذذذىل  يذذذذريه داكرتر يذذذذىل دل  
 رخةتايم  كوير ر رتب أر فر  رخو ي رحمليد الخترذ رإلجارءر  راال مىل اوتىيي اويار ا.

هذذذذ  راإلضذذرفىل دل ذاذذذك  خكذذ  اا يذذذرء كذذه شذذذعبىل ل رخعذذا  رل كذذذه من عذذىل  راوصذذذول دل  
                                                                                        رألدر  رامش تب   طيا رخار ا رامش تتعذا  هلذر رإلدر ر  ل راشذعبىل أر ل بوذيرن رخن عذىل رخعنيذىل  رتعذا  

عرييذذىل  وذذم طيذذا رخاذذر ا راذذمش تت وذذ  رختذذرذ دجذذارءر  مذذ  جر ذذ   يذذي  راشذذعبىل/رخن عىل  ررخاذذر ا را
 مةتو  راشعبىل/رخن عىل.

رخيىل دن أدي راي ر  رخةتفرد  م  ممر ير  ددر   ر الر   وم ذاك  تعول منظيىل راىحىل راع -130
رخاذذر ا هذذو أن راذذنةج راعذذرم "رألفضذذه" د رء ددر   رخاذذر ا هذذو راذذنةج "رألبةذذط". رمذذ   ورمذذه رانجذذرا 

ن رخةذتايمون  ذرد م   وذم راوصذول دل أدرر  يذةوىل رااييةذيىل راذمش دذيدهتر رخنظيذىل أ ذ  منبوذي أن مكذو 
اعيذذه رألهذذا   مذذ   بيذذه راتا ذذيط راليذذرترتيجي رراتشذذويوي رراتنفيذذذ راليذذتايرم تتكرمذذه مذذا اذذرال  ر

                                                                           ررااصي ررإلبالف  رتشكه  رمال  إلضرفىل راعييىل بيال  م  أن تكون أدرر   رييىل بذرهتر.

                            أرل يجه ةو ي   اويار ا أ وذق  2015ر ي أ وق صنيريف رألمم رختحي  اوةكرن ل  رم  -131
 ظذذذذرم رإلدر   ) "MyResults                        يريف ل هذذذذذر رخضذذذذير   ظذذذذرم  "              رم ةذذذذتايم راىذذذذن ."MyRisks ويذذذذ  ريذذذذم "

                                                                       م  أجه مورءمىل رخعوومر   وم   ريف رخنظيىلا رخك  راعحتو   وم رانظذرم  جنبذر   (راعرييىل  وم رانتريج
دل جن  ل  ظرم رخعوومر  راليرترتيجيىل. رتةتايم هي ىل رألمم رختحي  اويةررر  ب  رجلنة  رمتك  

منىذذىل متكرموذذىل تو ذذي ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  رتتذذيح اودذذىل متربعذذىل  (مذذم رختحذذي  اويذذاأ هي ذذىل رأل)رخذذاأ  
 ار ا رااييةيىل ل كه منةر. رهام ىل  رخيىل تب  طيا رابويرن رامش تعيه فيةر رهلي ىل  ما  يمي رخ

ظم  ذ  أمر لىوي مكتذ  رألمذم رختحذي  رخعذاب اخاذي ر  ررجلاخذىل  فعذي أد  رإلبذالف رخنذت -132
ددر   رخار ا دل ريتحيرث أدر  ةيد  تةيم "معير  ريرتدرد راتكوفىل راكرموىل". ر ذي رشذرتكت شذعبىل 

ار ا رخرايىل رااييةيىل اويكرت  رخيير يىل م  كحت   رإلدر   رشعبىل راعيوير  ل رضا هذ  رألدر  ااصي رخ
رألدر  مذ  أجذه ريذتايرمةر ل   ل رخريىل م  راتيومذه مذ  رات  ذر . رخكذ  تكذار  هذذ  95دي  متأتم 
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كيذذران  أهذذا  ةبعذذىل األمر ذذىل راعرمذذىل أر ل احهذذر مذذ  راكيذذران  ذر  رهليكذذه راتيذذوموي رخيرثذذه  رألمذذا 
 تبا راتكرايا.ات       جيير                     راذي مت و   ظرمر  

رتعكا راوكراىل رايرايىل او ر ىل راذ مىل دراير  وم رضذا  ظذرم متكرمذه جيمذي مو ذي رخيزر يذر   -133
يم رانظذذذذرم رجليمذذذذي ايكذذذذون بةذذذذي ر  ريذذذذةه  ررخذذذذور د                                                                              رابشذذذذامىل رراةذذذذاد را اناذذذذي رددر   رخاذذذذر ا. ر ذذذذي صذذذذ 

                           يذذير  إلدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل. راليذذتعيرل  رمذذ  رختو ذذا أن متذذيح رتبذذرا ُنذذج متكرمذذه ر يويذذر  أ ذذه تعع
خةذتواي  رمعيه باانمج رألاذمىل راعذرخي  وذم رضذا منىذىل رردذي  جيمذي  اتو يذىل تعيذيم رخاذر ا  وذم ر

                                                             راع اي ررإل وييي رراعرخي  فضال     صيراىل توصير  تتعوق ااا ربىل.

رمنبوي أن تكذون راذنظم ررألدرر  رورصذىل إبدر   رخاذر ا رخسيةذيىل متردذىل ريذةوىل راليذتعيرل  -134
ويشجي املفتشان عل  إجراء حوار ر يويىلا رهي ال  ترج ااضار   دل أن تكون مععي  أر مت و  . 

  ؤسستا  منظومتة األمتم املتحتدة ذا  منتاذج األعمتال املتشتاهبة لت تادل اخلتربا  واملمارستابتني م
 املتعلقة مبنصا  إدارة املخاطر املؤسسية وصال ا بنظم املعلوما  األخرع.

 االتصال والتدريب إلدارة املخاطر املؤسسية -دال 

متتي إىل بلتتورة التتوعي ابملختتاطر، وجتتود خاتتط يف اتتال االتصتتال والتتتدريب تر  - 8املعيتتار املرجعتتي  
 الالممة لتنفيذ إدارة املخاطر املؤسسيةوتع ي  سياسا  املخاطر، وبناء القدرا  

                                                                       خكذذذ  أن مكذذذون رالتىذذذرل رراتذذذي م   نىذذذام   دذذذرة   اتذذذوفح اوذذذىل مشذذذرتكىل مةذذذتايمةر طيذذذا  
ددمذذذرج ددر                                                                     رخذذذوظف   ربوذذذو     مذذذىل مشذذذرتكىل  ةذذذيهر كذذذه موظذذذا ل راةذذذيريف روذذذري بذذذ   فضذذذال   ذذذ 

اوينةع  رخعني  اخار ا  رال يذيير ل رخنظيذر  راذمش رخار ا رخسيةيىل  وم   ريف رخنظيىل. رخك  
اذذذيمةر شذذذبكر  ميير يذذذىل كبذذذح   أن مةذذذةيور ل تذذذوفح كذذذم هريذذذه مذذذ  رخعوومذذذر  رختعوعذذذىل إبدر   رخاذذذر ا 

 رخسيةيىل رتوفح راتي م   وم مةتواي  متعيد .

 يت:ج اليت أفرمها االستعراض يف  وء هذا املعيار املرجعي كاآلوكانت النتائ

ذذذ  (أ)                                         منظيذذذىل  و ذذذر  مذذذ  راتذذذي م   وذذذم ددر   رخاذذذر ا  21  تذذذوفا 28مذذذ  بذذذ  رخنظيذذذر  رخشذذذر كىل راذ
منظيذىل را ذذربا رإلازرمذي  وذم راتذذي م  ل اذرل ددر   رخاذذر ا  12رخسيةذيىل  ل دذ  أضذذفت 

 ارخسيةيىل اانةبىل ابع، رخوظف 

                                                                             رتذذرتررا ُنذذ  ج راتذذي م  ل طيذذا رخنظيذذر  رخشذذر كىل مذذ  راتذذي م  رخةذذتعه  وذذم ددر   رخاذذر ا  (ب)
                                      رخسيةيىل دل بارمج تي مبيىل أكحتا تكرمال .

رتذاتبط رخسشذار  رااييةذيىل هلذذر رخعيذذر   مذا  أهذا   مبذر مفذي ااوذذا  ل منظيذىل مذر  مبذر ل ذاذذك   -135
  صتذرج دل راتذي م   رأفضذه ريذيوىل اتعذي  رخعوومذر  ذر  راىذوىل. رمذ   رخعوومر  راذمش  ذ   عوةذر  رمذ 

تذوفح راتذي م   وذم  أجه ددمرج ددر   رخار ا رخسيةيىل رفةيةر  وذم طيذا مةذتواي  رخنظيذىل  ال بذي مذ   
    يويرهتذذر رتعزمذذز راتورصذذه رهلذذردف بشذذأن أمهيتةذذر رفريذذيهتر. رتعتذذ  رألمر ذذىل راعرمذذىل األمذذم رختحذذي  رخعوومذذر 

                                                                                           ررالتىذرال   نىذذار  مذذ  راعنرصذذا رااييةذذيىل ل  يويذذىل ددر   رخاذذر ا  رمشذذيه ذاذذك بذذارمج راتذذي م  رخنريذذبىل  
ر ر  راذتعوم رإلاكذرتريف  أر طر ذر  رخير يذ  "اتنييذىل  رامش تتاذ شكه مور ا  وم شبكىل رإل رت ت  أر د 

 . ( 39) ةر ر  راضار مىل" ثعرفىل يوييىل  رييىل  وم راو ي اخار ا ربنرء راعي ر  رخنريبىل ررخ 

__________ 

  -بذذىل رايرهويذذىل  ددر   راليذذرترتيجير  رراةيريذذر  رإلدر مذذىل رمةذذريه رالمتحتذذرل  "ددر   رخاذذر ا ل رخسيةذذىل رد ذذر  راا ر  ( 39) 
 (. 2019يه اوييمام " ) راتنفيذ  وم مةتو  رإلدر   ررخكت  رراوجنىل ررابعحتىل ررحملكيىل  دا 
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رأضذذرفت ددذذي  رخنظيذذر  رخشذذر كىل راذذمش ال تذذزرل ل رخاردذذه رألرل مذذ  تنفيذذذ ددر   رخاذذر ا  -136
 م  ربنذذرء راعذذي ر  اكذذي متحذذيث رجلييذذا  فذذ  راووذذىل"  دذذح تتحعذذق رخسيةذذيىل أُنذذر "يذذتحترج دل راتذذي

ي م   وذذم ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل رإلمكذذران  راكرموذذىل إلدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل. رخكذذ  أن مفيذذي راتذذ 
رريذذذتايرم اوذذذىل مشذذذرتكىل رمىذذذ وحر  متةذذذعىل ل رضذذذا ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل ل يذذذير ةر راىذذذحيح 

                                                              ذج إلدر   رخاذذر ا مظذه ةىذذو ر  ل ردذذير  معينذذىل دل منذذوذج إلدر   رخاذذر ا ررال تعذرل اخنظيذذىل مذذ  منذذو 
                                           ي ال مكون ممكنر  جتن  تعيد رألدرر  رراعيوير    تةتفيي من  رخسيةىل أبكيوةر. ر وم رااام م  أ    

كير ذكا  ددي  رخنظير  رخشر كىل  فملن م  راضار ي  بط  نور  رالتىرل رداةر ازايد  راعبول ل 
   رخوظف . جر 

                                                                     رمىذذذذح هذذذذذر بوجذذذذ  هذذذذري ل دراذذذذىل رخنظيذذذذر  راذذذذمش تكذذذذون فيةذذذذر رخاذذذذر ا جذذذذزءر  متأصذذذذال  ل  -137
جلنىل خارجعىل راةرا  رراا ربىل ل منظيىل د ةذر يىل "دن راعذرمو  ل رخكرتذ                           يويرهتر. ركير صا ا  يي 

ةم متواذذون ددر   رخاذذر ا. راع امذذىل ال مةذذتايمون رخىذذ وحر  رورصذذىل إبدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  راكذذن
اذذذذاك  هذذذم صتذذذرجون دل راتذذذي م  رراتحتعيذذذا". رر تذذذ  منةذذذق تهذذذا مكوذذذا االيذذذتعار  أن راتذذذي م  

                                                                        خذذحتالن ممر يذذىل جيذذي  اانةذذبىل خنظيتذذ   رأضذذرف  ذذريال   " هذذذر جةذذي مةذذتيا مذذ  أجذذه بنذذرء ررالتىذذرل 
نفيذذ رختةذق إلدر   رخاذر ا رخسيةذيىل راعي ر  رراتأكي م  أن رجلييذا مفةيذون راووذىل رخشذرتكىل اتيةذح رات

                                            ل رخكرت  رحملويىل رفعر  إل ر  راةيرير  رخعتيي".

                                       تذذذوفا  و ذذذر  مذذذ  راتذذذي م   وذذذم ددر   رخاذذذر ا  (28مذذذ  أصذذذه  21)رمعظذذذم رخنظيذذذر  رخشذذذر كىل  -138
منظيىل أضفت را ذربا رإلازرمذي  وذم راتذي م  ل اذرل ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل  12رخسيةيىل  م  بينةر 

مفوضيىل رألمم رختحي  اشسرن راالج    )اانةبىل ابع، موظفيةر. ر رمت ثالث منظير   وم رأل ه 
ىل إبدمذرج ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل ل بذارمج راتذي م  راعرييذ  (يرايىل او ر ذىل راذ مذىلررايو يةيا  رراوكراىل را

ل رخنظيذىل  رهذو مذر خحتذه ممر يذىل جيذي . رل بعذ، رخنظيذر   أفذرد رخنةذعون بنجذرا رخنظيذىل ل ددمذرج 
تي مبيذذذىل أيريذذذير  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل ل باراةذذذر راعرييذذذىل اتوجيذذذ  رخذذذيمام  راع ذذذام  أر راذذذير ر  را

                     ظيذر  أمضذر  بوضذا مذورد بشأن مورضيا أها  محته رالدتيرل. راإلضرفىل دل ذاذك   ذرم لذو  ىذا رخن
 مكتوبىل  م   بيه راكتيبر  ررخورد راتوجيةيىل  اي م  ي ر  رخوظف  ل ارل ددر   رخار ا رخسيةيىل.

يىل ايذتايرم منذوذج "ه ذو                                                          رصيم باانمج رألاذمىل راعرخي تذي مبر   وذم ددر   رخاذر ا رخسيةذ  -139
وور هذذر راتذي م  رريذتفردرر منذ   رهذو  ذيد  موظذا ريذتكي 800رايفرا راحتالثىل" ررجي أن مذر مزمذي  وذم 

                                                                                           كبح  ةبير  اانةبىل دل در   تي مبيىل رهتير مىل ل باانمج رألاذمىل راعرخي. رالد  رخفتشذرن أن  ذيدر  مذ  
                                               ي م  أثنذذرء رخعذربال   رت ا ذذور أمضذر  دل وتوذذا ه ذذو  مذوظفي بذذاانمج رألاذمذىل راعذذرخي أشذر رر دل راتذذ 

                                                              اذذر ا رخسيةذذيىل درهذذه ردذذيرهتم. ر ذذي مت رخفوضذذيىل راةذذرميىل اشذذسرن راالج ذذ  راذذيفرا ل شذذاا ددر   رخ
م  رخنةذع   720در   تي مبيىل تعوم  وم راضو  راشاىي خي  موم  بشأن ددر   رخار ا ألكحتا م  

                          . ر يوت رخفوضيىل أمضر   وذم 2014اليف د ر  ددر   رخار ا رخسيةيىل ل  رم رخعني  اخار ا منذ د 
ج ددر   رخار ا رخسيةيىل ل بارمج راتي م  راعرييىل  رراليتفرد  مذ  رألدذيرث رراعيويذر  راعرييذىل ددمر 

ل رخنظيذذذىل  ر وذذذم توضذذذيح أدرر  وتوذذذا رخذذذوظف  رخعنيذذذ  رمةذذذسرايرهتم. كيذذذر أ تجذذذت رخفوضذذذيىل  وذذذىل 
تايرمةم إلدر   ر شذون كيفيذىل ريذ منتىرل درهويىل تتضي  أشا ىل فييمو تعا  فيةر كبر  رخذوظف  رهذم ر

رخار ا رخسيةيىل ل  يوةما رهذ  رألمحتوىل ال تسمي رتذي م  يويذر  رممر يذر  ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل 
                                                  فحة   به تشةي أمضر   وم رجود " ير  ل أ وم رهلام". 

                                                                 ىل متنو ىل م  ران ةج ل ارل راتي م  ررالتىذرل  مشذجا رخفتشذرن راتعذررن                 ر ظار  اوجود ايو  -140
رآل رء بذذ  راوكذذرال  مذذ  أجذذه تعريذذم رخير يذذر  رجليذذي  رراذذي ر  رخةذذتفرد . رخكذذ  أن مشذذيه  رتبذذردل

كيذذذر ل رخحتذذذرل راذذذور د ضذذذي  رخعيذذذر  )هذذذر رجلةذذذي د شذذذرء شذذذبكر  إلدر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل مذذذا رانظذذذارء 
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ةذذذذيىل أر   أر دضذذذذو  رخذذذذسمتار  ردوعذذذذر  راعيذذذذه راذذذذمش تتنذذذذررل  ضذذذذراي ددر   رخاذذذذر ا رخسي(10 رخاجعذذذذي
وابإل تتافة إىل ذلتتك، إن و تتي خاتتة شتتاملة                                                  رخشذر كىل ل بذذارمج تذي م  أكحتذذا رتةذذرمر  اا ذربا رااةذذي. 

للتتتتدريب واالتصتتتال يف اتتتال إدارة املختتتاطر املؤسستتتية أمتتتر  تتتروري لتنفيتتتذها وإدماجهتتتا بفعاليتتتة 
لتنهج                                                                         ن  ي أن تكون مصممة حبيث تتناسب متي حجتم وناتام املنظمتة، فلتال  عتن تناست ها متي اوي

 الذي أتخذ به املنظمة إماء إدارة املخاطر املؤسسية. 

 استعراض دوري للتحسني املستمر -هاء 

 
إجراء استعراض دوري ومنظم ملدع فعالية تنفيذ إدارة املختاطر املؤسستية متن  - 9املعيار املرجعي 

 أجل التحسني املستمر

 يويذر  ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل رممر يذرهتر مثىل درجىل دل دجارء ريتعار  در ي خي  فعرايذىل  
 رييريرهتر إلةدىل راتكيا رراتحة  رخةتيا ما توح راةير ر  رور جيىل ررايرهويىل.

 وابالستناد إىل هذا املعيار املرجعي، خلص االستعراض إىل ما يلي:

دوذىل  ضذجةر                                                                    ددذي   شذا  منظيذىل تعيييذر  ذرتيذر  أر هذي بىذيد ريذتكيرل تعيذيم ذريت خا أجذا  (أ)
رارايذذىل ل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل. رمةذذتايم معظذذم هذذذ  رخنظيذذر  منذذوذج رانضذذج رخاجعذذي 
راذي رضع  او  راا يرء راتنفيذم  اتحيمي راحتوار   م  جةىل أرل  ر يمي مادوىل رانضج 

 أها ا رخةتةيفىل  م  جةىل

رروذذذذر جي  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل اوينظيذذذذر                                    ر ذذذي م معظذذذم مارجعذذذذي راةذذذرا  راذذذيرهوي   (ب)
                                                                               رخشيواىل االيتعار   وم أُنر "ال تزرل ل  و  رانيو  أر منعزاىل  أر اح متكرموىل مترمر ".

ه هذي  يويذىل                                                                       ركير ذ كا يذربعر   فذملن ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل ايةذت مةيذىل فامذي  رمنفىذوىل  بذ  -141
                                                  أ ذذ  متعذذ   وذذم أي منظيذذىل أن تعذذي م مذذي  فعرايذذىل  يويرهتذذر مةذذتيا  تت ذذو  مذذا مذذار  راو ذذت. رهذذذر معذذاب 

رممر يرهتر ل ارل ددر   رخار ا رخسيةيىل رمي  رتةر ةر ما راعيوير  رخت و   رراليرترتيجير  رحمليثىل 
جيرهتر. ريذذتكفه راليتعارضذذر  راير مذذىل ل يذذيريف ريذذتجربىل رخنظيذذىل اوعضذذراي راتشذذويويىل ر ذذيم  ريذذرترتي

ضذذب ىل اعيويذذر  رممر يذذر  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل راتحةذذ  رخةذذتيا مذذا توذذح راةذذير ر  ررخنظيذذىل ررخن
 رور جيىل ررايرهويىل اوينظيىل.

                                                                                رتشذذيه اذذذرال  راتعيذذذيم  ذذرد   مذذذر موذذذي  مذذي  فعرايذذذىل  يويذذذىل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذذيىل رمذذذر دذر   -142
                                                                   رانحو رختوهم ررخا ذ ط اذ ا رمذي   ذي   ه ذط راعيذه  وذم  ةذ  ددر   رخاذر اا  كر ت تعيه  وم

ىلا رمذر ر  ر ةر رمةتو  تكرموةرا رمر دذر كر ت متيرشيىل ما راتوذحر  ل راةذير ر  رايرهويذىل ررور جيذ 
ر كر ذت دذر كر ت ددر   رخار ا رخسيةيىل تي م رإلدر   ل رختذرذ  ذار ر  مةذتنح  بشذأن رخاذر اا رمذر دذ

ددر   رخار ا رخسيةيىل  ي يذر ي  رإلدر    وذم رضذا خت ذيط ريذرترتيجي  ذريم  وذم راذو ي اخاذر اا 
إلدر مىل  وذذذم ممر يذذذىل أدرر هذذذر رمذذذر دذر كر ذذذت ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  ذذذي يذذذر ي  رهلي ذذذر  راتشذذذامعيىل/ر

                             نظيىل. ر ي تاا  رخنظير  أمضر  راا ربيىل ما رإلخرم راكرمه ااتةيمير  رااجىل ررافاي رااييةيىل أمرم رخ
 ل رانظا ل يبه  ير  ثعرفىل رخار ا ررجترهةر. 

تعيييذر                                                                          رخك  دجارء هذذ  راليتعارضذر  اتبذرا ُنذ ج وتوفذىل  مبذر ل ذاذك راتعيذيم راذذريت أر را -143
 رخةتعوىل م   بيه راتعييم راذي تعوم ب  جةىل مةتعوىل رمارجعىل راةرا  رايرهويىل أر رور جيىل.
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 التقييم الذايت إلدارة املخاطر املؤسسية  

رضعت فا ىل راعيذه رختعذيد  راوظذريا رخعنيذىل إبدر   رخاذر ا راتربعذىل أوذ  راا يذرء راتنفيذذم   -144
2019ىل رانضذج  رأ اتذ  راوجنذىل رإلدر مذىل راافيعذىل رخةذتو  ل  يةذرن/أبامه منوذجر ماجعير اتعييم مادو

(40). 
اجعذذي اكذذي تةذذتايم  كذذه منظيذذىل كذذأدر  توجيةيذذىل إلجذذارء تعيذذيم ذريت خادوذذىل                        ر ذذي ر ضذذا هذذذر رانيذذوذج رخ

                                                                                         ضذذجةر رارايذذىل ر يمذذي هذذيفةر روذذري. رمبجذذاد أن جتذذاي منظيذذىل  تعيييذذر  ذرتيذذر  خادوذذىل رانضذذج  م ةذذتاي م 
رانيذذوذج رخاجعذذي كذذأدر  اتوجيذذ  رخنظيذذىل ل رضذذا هر  ذذىل  امذذق اتحةذذ  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل دذذح 

رأجذذا  فامذذق راليذذتعار   .(41)بوذذوف مادوذذىل رانضذذج رخةذذتةيفىل ركعر ذذي  اوتحةذذ  رخةذذتيا تذذتيك  مذذ 
م مادوذذذىل رانضذذذج                                                                             راتذذذربا اودذذذي  راتفتذذذيس رخشذذذرتكىل معر  ذذذىل  بذذذ  معذذذرمح  رخاجعيذذذىل ررانيذذذوذج رخاجعذذذي اتعيذذذي

  رهوذذذ  دل رجذذذذود ت ذذذربق بينةيذذذذر   ذذذير فييذذذذر متعوذذذق ااذذذذير  رااييةذذذي راذذذذذي منبوذذذي أن تسدمذذذذ  رهلي ذذذذر
 .(4ر ظا رخعير  رخاجعي )راتشامعيىل/ رإلدر مىل 

رأجذذذا  مثذذذريف منظيذذذر  تعيييذذذر  ذرتيذذذىل ايذذذتايرم رانيذذذوذج رخاجعذذذي اتعيذذذيم مادوذذذىل رانضذذذج   -145
رل  .(42) ذذه ريتشذذر م  هذذر جي  اتيةذذح راعيويذذىل أر إلجنذذر  تعيذذيم ةرمذذيرتةذذتايم رثنتذذرن منةذذر  وذذم رأل

تعيذذيم ذريت ايذذتايرم رانيذذوذج رخاجعذذي اعيذذر  مادوذذىل رانضذذج   راو ذذت راذذاره   جتذذاي منظيتذذرن  يويذذىل
                                                                                     رأجا  منظيىل  تعييير ايتايرم منوذج ممرثه. ر ي ريتايمت رخنظير  رامش ريتكيوت  يويىل راتعيذيم 

                                                                                 ريج اتوجي  تيهالهتر ذر  رألراومىل رتتب ا راتعيم رحملا   وم ما رازم . ر ي رضا بعضةر ه ىل راذريت رانت
 وم رال تعرل دل مادوىل  ضج أ وم. راإلضرفىل دل ذاذك  هنذرش  اريذق أهذا  اوتعيذيم   يه خةر يهتر

   محتذذه راذذذريت اعيويذذر  رييريذذر  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  راذذمش تعذذوم  وذذم ريذذتايرم أ ذذا  يذذه أهذذا 
م أ ذذا جلنذذىل رخنظيذذذر  راار يذذىل راتربعذذذىل اوجنذذىل تامذذيرري ررخنظيذذذىل رايرايذذىل اوتوديذذذي راعيريذذي ر/أر ريذذذتاير

 معرمح ردي  راتفتيس رخشرتكىل كمل ر .

ويرع املفتشان أن النموذج املرجعي الذي و عته فر تة العمتل لقيتاس مرحلتة النلتج هتو  -146
تستتخدمها كتل منظمتة لتحديتد الث ترا  ودديتد مرحلتة النلتج التيت أداة توجيهية مفيدة نكن أن 

ض التقدم احملرم عل  مر ال من يف بلوغ ترمي إىل بلوغها. ويوص  اجراء تقييم ذايت دوري الستعرا
 مرحلة مستهدفة حمددة من مراحل نلج إدارة املخاطر املؤسسية.

 التقييم الذايت إلدارة املخاطر املؤسسية  

خكذذذذ  أن تذذذذوفا  يويذذذذر  راليذذذذتعار  رخةذذذذتعوىل ررخوضذذذذو يىل راذذذذمش  امةذذذذر مارجعذذذذو راةذذذذرا   -147
ر دذر كر ت  يوير  ددر   رخار ا رخسيةيىل رييريرهتر رممر يرهتر                                     ررخعي  يون ضيران  ر/أر تعييير  بشأن م

راذذذذيرهويون   فعذذذذي د ذذذذم مارجعذذذذو راةذذذذرا  2                                               فعراذذذذىل ر عذذذذق رانتذذذذريج رخنشذذذذود . ركيذذذذر ذ كذذذذا ل رخعيذذذذر  
ررور جيون  وم راةورء جةود راتحةذ  رخةذتيا إلدر   رخاذر ا رخسيةذيىل مذ  هذالل  يويذر  مارجعذىل 

مذون هبذر  ر ذيم مارجعذو راةذرا  راذيرهويون رخشذو   ررانىذح ل رخادوذىل رألرايذىل مذ  راةرا  رامش معو 
 تنفيذ ددر   رخار ا رخسيةيىل ل بع، رخنظير .

__________ 

(40) CEB/2019/3. 

راوجنىل رإلدر مىل راافيعىل رخةتو  راتربعىل أو  راا يرء راتنفيذم   رانيذذوذج رخاجعذذي اتعيذذيم مادوذذىل رانضذذج ل اذذرل  (41)
 ددر   رخار ا.

 رخاجا  فة   رخافق رألرل. (42)
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ا يذذذذو  -148                   ذذذذيمور  دردر   وذذذذم  22مذذذذ  أصذذذذه )مثر يذذذذىل مذذذذ  مارجعذذذذي راةذذذذرا  راذذذذيرهوي             ر   ذذذذ 
رم   .(43)                                  وىىر  اعيوير  ددر   رخار ا رخسيةيىل         تي يعر     (راليتبيرن راتكييوي اودي  راتفتيس رخشرتكىل

تذزرل ل رخادوذىل رألرل مذ   رأليبرب رااييةيىل اعيم دجارء هذر راتي يق رخاى  أن بعذ، رخنظيذر  ال
                                                                               اردذذه ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذيىل  هذذذذر فضذذال   ذذذ  راذذير  راليتشذذذر ي راذذذي رضذذذ وا بذذ  بعذذذ، مارجعذذذي م

            بذذذذيال  مذذذذ  (51ر 50كيذذذذر ر د ل رافعذذذذات  )رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل راةذذذذرا  راذذذذيرهوي  ل تنفيذذذذذ ددر   
 منظيىل أها   رمت بتي يق بع، جور   ممر ير  ددر   رخار ا   12هيمر  راضيرن. رل د  أن  

                                                                                 مذذحتال  ل د ذذر   يويذذر  مارجعذذىل دةذذرا  رخكرتذذ  راع امذذىل  فذذملن معظذذم رخنظيذذر     ذذيد رتذذح  اثبتذذىل 
خاذر ا رخسيةذيىل. ر   ذيد يذو  ثذالث منظيذر  رتذح  ررضذحىل إلجذارء إلجارء تي يق وى  إلدر   ر

ألاذمذذذىل راعذذذرخي    ربذذذاانمج ر(رايو ةذذذكو)هذذذذ  راتذذذي يق  منظيذذذىل رألمذذذم رختحذذذي  اورتبيذذذىل رراعوذذذم رراحتعرفذذذىل 
 ررخنظيىل راعرخيىل اويوكيىل رافكامىل.

راذم  أجربور  وم  18ه م  أص 14)                                                ركير ذ كا ت فر    رم معظم مارجعي راةرا  رور جي   -149
ايذذتعار  بعذذ،  نرصذذا ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  محتذذه رإل ذذر   فةذذ  ر يويذذر   (راليذذتبيرن راتكييوذذي

 ردجارءر  تنفيذ   رال ييير توك رختعوعىل ااتيومه ررخشرتاي .

                                                                          ر ذذذي م معظذذذم مارجعذذذي راةذذذرا  راذذذيرهوي  رروذذذر جي  ددر    رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل اوينظيذذذر   -150
                                                  رانيذذو  أر منعزاذذىل  أر اذذح متكرموذذىل مترمذذر ". رتةذذةم هذذذ   خشذذيواىل أب يذذرهلم  وذذم أُنذذر "ال تذذزرل ل  ذذو ر

راليتنترجر  رراتوصير  رخنبحتعىل     يوير  راتي يق ل تعزمز ددر   رخار ا رخسيةيىل رخك  أن تعيه 
 راليتحتير  ل ددر   رخار ا رخسيةيىل. مبحتربىل درفز ميفا رخنظيىل ررهلي ىل راتشامعيىل/رإلدر مىل راتربعىل هلر دل

رخك  اوتعييير  رخةتعوىل اةيرير  ر يوير  ددر   رخار ا رخسيةيىل  رأمهيتةر رفعرايتةر أن  -151
                                                                                        تةةم أمضر  ل راتحة  رخةتيا إلدر   رخار ا رخسيةيىل. ر وم يبيه رخحترل  تن  ييريىل راتعييم رامش 

نور  دل يت ينور  م                                         وم أن راةيرير  رجليمي  ت عي م بعي أ با يرضعةر باانمج رألاذمىل راعرخي  
                                                                                          تنفيذهر  رتتضي  ييرير  راتعييم اي  منظير  مشر كىل أها  أدكرمر  ممرثوىل تتعوق بتو يىل راتعييم.

ومبجتترد أن ت تتدأ منظمتتة متتا يف تنفيتتذ سياستتتها املتعلقتتة ادارة املختتاطر املؤسستتية، ين  تتي  -152
احلستتااب ، أو األفتتراد املكلفتتون متتا  الدوريتتة واملستتتقلة التتيت ُيريهتتا مراجعتتو تشتتجيي ودعتتم التقيي

مبهمتة التقيتتيم، أو غتتريهم متتن املستشتتارين املستتتقلني بشتتأن فعاليتتة سياستتة إدارة املختتاطر املؤسستتية 
والعمليتتا  املرت اتتة هبتتا. وين  تتي للهيئتتا  التشتتريعية/اإلدارية أن تستتتعرض نتتتائج هتتذه التقييمتتا  

 ها.وتنظر في

__________ 

بذذاانمج رألمذذم رختحذذي  رإلمنذذريي  ررايو يةذذيا  رهي ذذىل رألمذذم  رخنظيذذىل رابحامذذىل رايرايذذىل  رمكتذذ  هذذيمر  راا ربذذىل رايرهويذذىل  ر  ( 43) 
 رختحي  اوياأ   رباانمج رألاذمىل راعرخي  ررخنظيىل راعرخيىل اويوكيىل رافكامىل  ررخنظيىل راعرخيىل األ صرد رجلومىل. 
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 الوكاال  بشأن إدارة املخاطر املؤسسيةالتعاون والتنسيق بني  -       خامسا   

 
وجود تعاون وتنسيق بني الوكتاال  متن أجتل ت تادل املعتارف باريقتة منهجيتة  - 10املعيار املرجعي 

 وإدارة املخاطر املشرتكة و/أو عل  ناام منظومة األمم املتحدة

                                        رخسيةذذذذذيىل أمهيذذذذذىل  رأصذذذذذبحت أكحتذذذذذا بذذذذذار ر  ل معظذذذذذم    ر درد  ددر   رخاذذذذذر ا2010منذذذذذذ  ذذذذذرم  
ريا رخعنيذذىل إبدر   رخاذذر ا راذذمش أ شذذأهتر راوجنذذىل رخنظيذذر  رخشذذر كىل  رأيذذةيت فا ذذىل راعيذذه رختعذذيد  راوظذذ 

                                                                                               رإلدر مذذىل راافيعذذىل رخةذذتو  راتربعذذىل أوذذ  راا يذذرء راتنفيذذذم  ديذذةرمر   ي يذذر  ل راتعذذيم رحملذذا  مذذسهار  ل هذذذر 
عذ  أن تت ذو  فا ذىل راعيذه اتكذون تايذىل مةذتيرمىل تعيذه مذا/ وم   ذريف تايذر  اوذ  راا يذرء رمت رأذرل.

بكر  رألهذذا  مذذ  أجذذه تيةذذح رخنر شذذر   رتبذذردل رخير يذذر  رجليذذي   رتعزمذذز رإلدمذذرج راتنفيذذذم  رراشذذ 
 يه  رخةتيا إلدر   رخار ا رخسيةيىل درهه رخنظير  ر وم   ريف رخنظومىل. رمنبوي أن متضي  مةر 
وومذذر  فا ذذىل راعيذذه راذذذي ماكذذز  وذذم ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل رخيذذيرن ردرهذذه رخنظيذذر  راالماكزمذذىل رخع

رراتوجيةذذر  رأليريذذيىل االضذذ الا  ةذذود رألمذذم رختحذذي  اإلصذذالا  وذذم راىذذعيي راع ذذاي  مبذذر مشذذيه 
 رخار ا رخشرتكىل ررخار ا  وم   ريف رخنظومىل.

 :وخلص االستعراض إىل ما يلي

أوذذ   بذذا  أتميذذي رتعذذيما  وذذم   ذذريف رريذذا د رء راعيذذه راذذذي تضذذ وا بذذ  فا ذذىل راعيذذه راتربعذذىل (أ)
 بشأن ددر   رخار ا رخسيةيىلا ء راتنفيذم راا ير

مثذذذىل تفذذذذرر  ل تنفيذذذذذ  يويذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل رددمرجةذذذذر  وذذذذم   ذذذذريف منظومذذذذىل رألمذذذذم  (ب)
 رختحي ا

رراشذذبكر  رافنيذذىل رألهذذا  دل  اوذذ  راا يذذرء راتنفيذذذم  ا تايذذر أد  تعذذررن فا ذذىل راعيذذه مذذ  (ج)
 توييا   ريف ددمرج ممر ير  ددر   رخار ا رخسيةيىل ررخعافىل هبرا

   ذذذا بعذذذي تنذذذررل  يويذذذىل دصذذذالا رألمذذذم رختحذذذي  رر عكريذذذرهتر  وذذذم ددر   رخاذذذر ا ررخاذذذر ا  (د)
 رخشرتكىل  وم راىعيي راع اي  وم   ريف ررياا

مشذذيه ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل رخيذذيرن أن متذذيح  مذذ  شذذأن مةذذر   يذذه فا ذذىل راعيذذه راذذذي (هذ)
ريذذذيوىل اتنذذذررل ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل ل د ذذذر  جةذذذود دصذذذالا رألمذذذم رختحذذذي  رريتكشذذذرف 

 رخار ا رخشرتكىل ررخار ا  وم   ريف رخنظومىل.

 
 التتيت أنشتتأ ا املختتاطرعنيتتة ادارة الوظتتائف املاملتعتتددة معلومتتا  أساستتية عتتن فر تتة العمتتل   

 املعين ابلتنسيق جمللس الرؤساء التنفيذيني التابعةاللجنة اإلدارية الرفيعة املستوع 

رختعوذق إبدر   رخاذر ا رخسيةذيىل توصذيىل أبن  2010                                     تضي   تعامذا ردذي  راتفتذيس رخشذرتكىل اعذرم  -153
                                                   مىل راافيعىل رخةتو   معيذر ر  ماجعيذر  ممذرثال  اويعيذر  معتيي او  راا يرء راتنفيذم       امق جلنت  رإلدر

 بذذذردلراتعذذذررن رراتنةذذذيق رت يةذذذحتراذذذور د ل هذذذذر راتعامذذذا. ركذذذرن رهلذذذيف مذذذ  توذذذك راتوصذذذيىل  10رخاجعذذذي 
ددر   رخاذذذر ا  وذذذم صذذذعيي  د ذذذر   يويذذذىل رخاذذذر ا رخشذذذرتكىل ررختيرهوذذذىل لرددر    رخعذذذر ف بذذذ  راوكذذذرال 

را   رتفعت راوكرال  ل ذاك را   وم رجود فريي  م  د شرء شبكىل اح  ةيىل  .(44)ياهررخنظومىل أب
يف                                                                                  تضذذذم رخذذذوظف  رافنيذذذ  رخعنيذذذ  اخاذذذر ا  فملُنذذذر كر ذذذت أ ذذذه أتميذذذير  اتحيمذذذي بي ذذذىل رخاذذذر ا  وذذذم   ذذذر

__________ 

(44) JIU/REP/2010/4 3  راتوصيىل. 
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                                                                        بنذذذذرء   وذذذذم معذذذذرمح رييريذذذذر  رأ ذذذذا رممر يذذذذر  مودذذذذي   اانظذذذذا دل " ذذذذيم مترثذذذذه راعيويذذذذر  رخنظومذذذذىل 
                                كرن  يودر  اوورمىل ريربعر  ألرر     2010راعه رخعير  رخاجعي رخذكو  اعرم    .(45)اي     راوكرال "رراوال

                                ر  بتنفيذ ددر   رخار ا رخسيةيىل.                                                             اانةبىل خنظومىل رألمم رختحي  رامش كر ت ل مادوىل  ديمحتىل راعةي أيري
رخاجعذي أكحتذا مالءمذىل ل ضذوء جةذذود  أمذر اانةذبىل خنظومذىل رألمذم رختحذي  رايذوم  فعذي مكذذون هذذر رخعيذر 

 رإلصالا رامش تبذهلر رألمم رختحي   وم راىعيي راع اي ررخار ا رانرش ىل  وم   ريف رخنظومىل.

راتربعذذىل أوذذذ  راا يذذرء راتنفيذذذذم  تنفيذذذ ُنذذذج ددر   تو  راوجنذذىل رإلدر مذذذىل راافيعذذىل رخةذذذ رأد جذذت  -154
2016-2013رتيجيىل اوفذذذذذرت  رخاذذذذذر ا  وذذذذذم   ذذذذذريف رخنظومذذذذذىل ضذذذذذي  ه تةذذذذذر راليذذذذذرت 

 رل  يةذذذذذرن/ .(46)
                                                                        يذذذذو يت راوجنذذذذىل بضذذذذار   راتعذذذذررن رجليذذذذر ي  رخشذذذذرتش بذذذذ  راوظذذذذريا  مذذذذ  أجذذذذه مورءمذذذذىل 2018 أبامذذذذه

  ررفعذذذذذت  وذذذذذم 2018رل تشذذذذذام  رألرل/أكتذذذذذوبا  .(47)مذذذذذىلممر يذذذذذر  ددر   رخاذذذذذر ا  وذذذذذم   ذذذذذريف رخنظو 
بيأ  بوضا منوذج ماجعذي يىل إبدر   رخار ا  ر راوظريا رخعنرختعيد  رهتىرصر  فا ىل راعيه رجليمي  

إلدر   رخاذذذر ا  وذذذم   ذذذريف رخنظومذذذىل اكذذذي مكذذذون مبحتربذذذىل أدر   يذذذر  ماجعيذذذىل ردايذذذه اوتنفيذذذذ مذذذ  أجذذذه 
 .(48)منظير  رألمم رختحي رانةو  إبدر   رخار ا ل 

              وذجذذر  ماجعيذذر  من   رضذذعت فا ذذىل راعيذذه9                                             ر وذذم لذذو مذذر ذ كذذا ل رافذذاا رختعوذذق اخعيذذر  رخاجعذذي  -155
رريتايرم  كأدر  اإلدر   ررالتىرل بويىل مةر ي  منظيذر  رألمذم  (49)اعير  مادوىل  ضج ددر   رخار ا

ر  ررضذذذذا هام ذذذذىل  امذذذذق ابوذذذذوف مادوذذذذىل رانضذذذذج رختحذذذذي   وذذذذم تعيذذذذيم مادوذذذذىل رانضذذذذج رارايذذذذىل رورصذذذذىل هبذذذذ 
  م  ديذ  تىذييي   أن مكذون                                                            رخةتةيفىل  رتوفح رألير  راال م اوتحة  رخةتيا. رال م ارد اانيوذج

                                                                                  معير اي  أر دازرمير   به خك  اكه منظيىل أن تكي ا رانيوذج ر تريج  ما راراىل رورصىل هبر.

                                          مادوذذذذىل رانضذذذذج  أ ذذذذي   فا ذذذذىل راعيذذذذه أمضذذذذر  مبذذذذردئ  راإلضذذذذرفىل دل رانيذذذذوذج رخاجعذذذذي اعيذذذذر  -156
دد رج ددر   رخاذذذذذذر ا  (ب)ا ر(51)رضذذذذذذا بيذذذذذذرن رااابذذذذذذىل ل رخاذذذذذذر ا  (أ)  (50)توجيةيذذذذذذىل  يويذذذذذذىل خذذذذذذر موذذذذذذي

                                                                   رأ ذذا   راوجنذذىل رإلدر مذذىل راافيعذىل رخةذذتو  ل در هتذذر رخععذذود  ل تشذذام  رألرل/ .(52) يويذر  راتا ذذيط ل
مذذ  رانيذذوذج رخاجعذذي رانةذذريي اعيذذر  مادوذذىل  ضذذج ددر   رخاذذر ا ررخبذذردئ راتوجيةيذذىل      كذذال    2019أكتذوبا 

 .(53)ابيرن رااابىل ل رخار ا 

__________ 

(45) A/65/788/Add.1. 

 .2016-2013أو  راا يرء راتنفيذم   رو ىل راليرترتيجيىل اوفرت   بعىلراترراوجنىل رإلدر مىل راافيعىل رخةتو   (46)

(47) CEB/2018/3. 

(48) CEB/2018/5. 

أوذذ  راا يذذرء راتنفيذذذم   رانيذذذوذج رخاجعذذي اعيذذر  مادوذذىل  ضذذذج ددر    راتربعذذذىلراوجنذذىل رإلدر مذذىل راافيعذذىل رخةذذتو   (49)
 رخار ا.

إل ر مذذىل رورصذذىل اخاذذر ا راذذمش متعذذ   شذذاهر  وذذم   ذذريف منظومذذىل رألمذذم                                     رمذذت فا ذذىل راعيذذه أمضذذر   يذذا راواثيذذق ر (50)
فييذذر بذذ  رخنظيذذر  أر  رختحي   ردووت رخير ير  ررإلمكر ير  رختعوعذذىل بتبذذردل رخعوومذذر   ذذ  رخاذذر ا  يذذورء

 ما رجلةر  رخرلىل ررايرل رأل ضرء رراشاكرء.

راا يذذذرء راتنفيذذذذم   رخبذذذردئ راتوجيةيذذذىل بشذذذأن بيذذذران  رااابذذذىل ل  أوذذذ  راتربعذذذىلراوجنذذذىل رإلدر مذذذىل راافيعذذذىل رخةذذذتو   (51)
 رخار ا .

(52) CEB High-level Committee on Management Cross-Functional Task Force on Risk Management, 

“Embedding risk management – Benefits and practicalities of integrating ERM with the Enterprise 

Performance Management process” (2019). 

(53) CEB/2019/5. 
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راوجنذذىل رإلدر مذذىل راافيعذذىل رخةذذتو   ل در هتذذر راحترمنذذىل رراحتالثذذ   رال ذذرترا راذذير ي دل أن  رأمذذي  -157
                                                                                             معوم رااييةرن رخشر كرن إب رد  تاتي  أراواي  ارال  راعيه رخعبوىل افا ىل راعيه. ر عيعر  هلذذ  راورمذىل  

   وذذذر ا راوذذذسا ددر (أ)ررفعذذت فا ذذذىل راعيذذذه  وذذذم رالضذذذ الا مبةذذذر ي  يذذذه دضذذذرفي  بشذذذأن مذذذر موذذذي  
ددر   رخاذذذر ا ل رخيذذذيرن رددر   رخاذذذر ا رختعوعذذذىل اخنظيذذذر  راالماكزمذذذىل. رمذذذ  رخعذذذا  أن مكتيذذذه  (ب)

2020راعيه بشأن هذم  رخوضو   اوول ُنرمىل  رم 
(54). 

اللجنتتتة اإلداريتتتة  التتتيت أنشتتتأ ا املختتتاطرالوظتتتائف املعنيتتتة ادارة املتعتتتددة فر تتتة العمتتتل  أمهيتتتة  
 املعين ابلتنسيق جمللس الرؤساء التنفيذيني التابعةاملستوع  الرفيعة

 رخعذر ف رراذتعوم                                                                       توعم فا ىل راعيه تعيمار  رريعر  مذ  رخنظيذر  رخشذر كىل اتوفحهذر منتذي  اتبذردل  -158
فيذم  رألها   رختبردل. رمتةم ُنجةر أبدرء راعيه رخشرتش ب  راوظريا ما تاير  او  راا يرء راتن

  راتا ذيط راليذرترتيجي رراشذبكر  رخعنيذىل بورجذذ  راعنرمذىل  مذ  أجذه دثذارء وتوذا رانذذورتج محتذه شذبكر
درريذا رخارجعذىل رايرهويذىل                                                                       رختوهر . رهي توعم أمضر  تعيمار  م  راشذبكر  رافنيذىل رألهذا   مذ   بيذه ممحتوذي

رأفذرد أ ضذذرء                       مار  بذىل ل فا ذىل راعيذه.   رهذذي شذبكىلرألمذم رختحذي  منظومذىل اوحةذرا  راتربعذىل خسيةذر 
فا ذذىل راعيذذه أُنذذم توعذذور  وبذذر   يمذذي  مذذ  رخنظيذذر  رأل ضذذرء ل اوذذ  راا يذذرء راتنفيذذذم  اويشذذر كىل 

                                                                              أ شذذذذ تةر  ممذذذذر مشذذذذح أمضذذذذر  دل جذذذذود   يوةذذذذر ررارجذذذذىل راعرييذذذذىل دل محتذذذذه هذذذذذ  راشذذذذبكىل ل منظومذذذذىل  ل
 رختحي . رألمم

أك  ل رخةتعبه  ل ظه مشر كىل رخزمذي  فا ىل راعيه يتتحعق بي جىلراعه راعييىل رانرش ىل     -159
مذذ  رخنظيذذر  ل  يويذذر  راتبذذردل ذر  راىذذوىل اخير يذذر  رجليذذي  رراذذي ر  رخةتاوىذذىل  رراليذذتفرد  
منةذذر  رال يذذيير رخنظيذذذر  راذذمش ال تذذذزرل ل رخاردذذه رألرل مذذذ  تنفيذذذ ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذيىل. رأ ذذذاب 

  رهتيذذذرمةم اخشذذذر كىل ل فا ذذذىل راعيذذذه  بعذذذي أن كر ذذذت                        مذذذ  منظيذذذر  أصذذذوا دجيذذذر   ذذذ  بعذذذ، رخذذذوظف 
ايمةم ل رخرضي معافىل ةيرد  هبر. ريوف تةتفيي هذذ  رخنظيذر  مذ  فا ذىل راعيذه  وذم صذعيي تبذردل 

 رخعر ف ررات وما رختعيد راوظريا خير ير  ددر   رخار ا رخسيةيىل. 

                                        منةذذذر  يذذذت جاي راوجنذذذىل رإلدر مذذذىل راافيعذذذىل راعيذذذه مذذذ  دجنذذذر  رانذذذورتج رختوهذذذرربينيذذذر تنتةذذذي فا ذذذىل  -160
رخةتو  ميررال  بشأن كيفيىل تنظييةر ب امعىل ممرثوذىل أيو ذر  أهذا  ل د ذر  راوجنذىل رراتنذرم رافذاي 
                                                                                             رختردذىل اوت ذو . رمسمذي أ ضذرء فا ذىل راعيذه ريذتيار هر  رمذذارن فيةذر تايذىل  ي يذىل اوتعذررن بذ  راوكذرال  مذذ 

                                                            ىل  ذذيمر . رشذذجعت أمر ذذىل اوذذ  راا يذذرء راتنفيذذذم    يذذرء فا ذذىل راعيذذه أجذذه دفذذا ددر   رخاذذر ا رخسيةذذي
                                                      وم "مورصوىل  يوةر  ر وم دبعري   شيعر  ماان  رمسثار ".

                                                                               رمنة ق اوذ  راا يذرء راتنفيذذم  راشذبكر  رااةيذىل راذمش تتعريذم راوكذرال  تكذرايا تشذويوةر.  -161
راوجنذىل رإلدر مذىل راافيعذىل  جليمي . رم  ب  شبكر دضرفيىل اي م راشبكر  رااةيىل ر رال تتورفا ايم  مور د

                                                                                     رخةتو   تذ ع ي  شبكىل رخشرتاي  أديثةر  ةير ا رايمةر منةق رموظا د م ل كوبنةرا  درهه مكت  
ياي  رألمم رختحي  ويمر  رخشر ما. رال موجي تعامذا ررضذح ألفا ذىل راعيذه أر رألفا ذىل راعرموذىل أر رخنتذ 

                                                                    نفيذم . فةذ  هيركه ت و    وم ما  راو ت  رم وضا هلذر  ذرد     ذريف ر ذورتج راتربعىل أو  راا يرء رات
                                                                                      ةذذيد  جيذذير   رتكذذون رظريفةذذر ةذذيد  رمعيذذ ي  إب ذذر   مذذاب. رتشذذكه فا ذذىل راعيذذه راتربعذذىل أوذذ  راا يذذرء 

                          ىل روى ىذذذىل رمعيذذذ ي  إب ذذذر   مذذذاب                                                            راتنفيذذذذم  هذذذيكال  أكحتذذذا رتةذذذرمر  اا ذذذربا اذذذح رااةذذذي  رهذذذي فا ذذذىل أفعيذذذ 
 رةيد . رماكز 

__________ 

افا ذذىل راعيذذه  2020ء راتنفيذذذم   مشذذارا رهتىرصذذر   ذذرم راوجنذذىل رإلدر مذذىل راافيعذذىل رخةذذتو  راتربعذذىل أوذذ  راا يذذر (54)
 رختعيد  راوظريا رخعنيىل إبدر   رخار ا رامش أ شأهتر راوجنىل رإلدر مىل راافيعىل رخةتو .
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راوظذذريا رخعنيذذىل رختعذذيد   يذذه فا ذذىل راعيذذه  رحملععذذىل مذذ  عييذذىلرا رء بشذذأن اذذآشذذب  تورفذذق  بذذا ر  -162
ل  فني راوظف  رخ يريا ما  رأ اب رخشر كون فيةر    تعيماهم اتيكنةم م  راتورصه إبدر   رخار ا

                                 ه رخشذرتش بذ  راوظذريا. رد يذر  إلدمذرج ال  ذر  راىذوىل  ررالضذ الا ااعيذ ارل ددر   رخار ا ررأر
وحتدة التفتتيش املشترتكة تقترتح ددر   رخار ا رخسيةيىل رتبردل رخير ير  رجليي  رراذي ر  رخةذتفرد   

جمللس  التابعة اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوع  من آليا   تص ح آلية دائمةكي ر فر ة العمل ليتاو 
و تي اإلستهام يف يف دعم املتوظفني الفنيتني املعنيتني ابملختاطر و  واصل عملها   ت  و  ،الرؤساء التنفيذيني

 عل  ناام املنظومة.وممارسا ا سياسا  إدارة املخاطر املؤسسية 

 وجهود إصالح األمم املتحدة عل  الصعيد القارياملؤسسية إدارة املخاطر   

ن ددر   رخاذر ا ل أ ذال   يتضذا فا ذىل راعيذه توجيةذر  بشذأ 157   وم لو مر ر د ل رافعا  -163
رخيذذذذيرن رددر   رخاذذذذر ا رختعوعذذذذىل اخنظيذذذذر  راالماكزمذذذذىل. رتشذذذذيه رألهذذذذيرف رااييةذذذذيىل هلذذذذذر رخةذذذذر  مذذذذ  
مةذذذر ر  راعيذذذه مذذذر موذذذي  "طذذذا رخير يذذذر  رجليذذذي  رراتوجيةذذذر  راال مذذذىل اتيةذذذح راتنفيذذذذ رافعذذذرل إلدر   

 .(55)ي "ييرن رل رخنظير  راالماكزمىل األمم رختحرخار ا ل رخ

رريتعارضذذةر اتحيمذذي راتحذذياي                                                     رمذذ ذكا مذذ  بذذ  رانذذورتج رختوهذذر  جتييذذا راواثيذذق ذر  راىذذوىل -164
                                                                                            رااييةيىل ررخير ير  رانرش ىل. ريتشيه هذ  راعيويىل "ريتعارضر  اواثيق راةيرير  رايرهويىل ذر  راىوىل 

رأل ذذذا رراواثيذذذق راير يذذذىل متعيعذذذىل ل رخير يذذذر   مبذذذر ل ذاذذذك راتوجيةذذذر  ررألدرر  ر راذذذمش تذذذوفا  ظذذذا  
"د ريذىل ريتعىذذرييىل أل ضذرء مةذذر  ر رألهذا  رختعوعذذىل إبدر   رخاذر ا ل رخيذذيرن رل راةذيريف راالماكذذزي"

اثيف رانورتج  راعيه رمعربال  ةيد  رألهيرف ما رخير ي  راعرمو  ل رخييرن ررخور ا راالماكزمىل". أمر
                                                          زرميىل تشيه ريتعارضر  اوتحياي  رااييةيىل رامش مورجةةر راتنفيذ رختوهر   فةو ايو ىل أدرر /ر  ىل اح دا

رافعرل إلدر   رخار ا  رد رير  درال  دفاردمىل اويير ير  رانرش ىل  رريتعار  رهليركه ررانيرذج م  
 .(56)راتحعقأجه تعي  راي م إلدر   رخار ا  رأمحتوىل  وم ممر ير  

  72/279م راىذعيي راع ذاي بعذار  رجليعيذىل راعرمذذىل دصذالا رألمذم رختحذي   وذذ   يويذىل ةرتشذيتر  -165
مبذذردئ توجيةيذذىل رر د  ل د ذذر    ذذي  رتشذذح وذذم راىذذعيي راع ذذاي.  ربواثيذذق توجيةيذذىل اتنفيذذذه         مشذذفو ر  

راتعررن فيير ب  يبه  ددر   رخار ا ر                  دشر    ضينيىل دلراتنييىل رخةتيرمىل    م  أجهرألمم رختحي  اوتعررن  
راإلضذذرفىل  .(57)ل رجلةذذود را انايذذىل رل يذذيريف رخةذذرءاىل ع امذذىل  بذذه رتعتيذذي  ويةذذررا ألمذذم رختحذذي رأفا ذذىل 

ايو ذذىل رألمذذم رختحذذي  اوتنييذذىل  تذذ      أ ا   ذيد ذذر  راتعذذررن  راذذ  اتوجيةذذر  رخىذذرد  رخوذذا مذذوفادل ذاذذك  
خاذذذر ا  ددر   رراذذذمش خكذذ  هبذذر تنذذررل يفيذذىل راكمذذذ  راتوجيذذ  بشذذأن             مزمذذير  2020رخةذذتيرمىل ل أاي /مذذرمو 

 .(58)رمر منشأ    هذ  را رمج ا رمج رامش تعودهر رألمم رختحي ا فيير متعوقلرصىل ر 

راذذ   كذذرن اذذي  بعذذ، منظيذذر  رألمذذم رختحذذي   ظذذم  رييذذىل تذذيمج ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل  -166
 وذم أفا ذىل   يه بعحترهتذر رخيير يذىل  ر يويذر  ردجذارءر  إلدراذىل رخاذر ا دل معر هذر  فذملن هذذر ال من بذق
رمذذذىل األمذذذم                                                                             رألمذذذم رختحذذذي  راع امذذذىل ككذذذه. رريذذذتنردر  دل رخعذذذربال  راذذذمش أ جامذذذت مذذذا مذذذوظفي رألمر ذذذىل راع

رختحذذذي  ل رخعذذذا  ال مذذذزرل ُنذذذج رألمر ذذذىل راعرمذذذىل د رء ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  وذذذم راىذذذعيي راع ذذذاي  يذذذي 
__________ 

 اجا  فة .رخ (55)

 رخاجا  فة . (56)

(57) United Nations Sustainable Development Group, “United Nations Sustainable Development 

Cooperation Framework: internal guidance” (2019). 
(58) United Nations Sustainable Development Group, “Cooperation Framework Companion Package” 

(2020). 
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خعييذذذذ  أ ذذذ  ال توجذذذي دذذذذح رآلن أي                                                      رات ذذذوما ررابحذذذ . رتسكذذذذي رخعذذذربال  راذذذمش أ جامذذذذت مذذذا رخنةذذذع  ر
 رخةتواي  رخنريبىل.   يوير  منةجيىل إلدمرج رخار ا ضي  را اىل أر إلدراىل رخار ا دل

راإلضرفىل دل ذاك  مثىل ور ا  ي تتعر ا ل راعيمي م  رخنظير  رمنبوي ددر هتر  وم   ريف  -167
                                   نظيىل رردذي   ممذر معذاب ضذينر  ضذار   بذذل أريا  ل د  أن ور ا أها  هي أك  م  أن تتحيوةر م

ظفي رألمر ىل راعرمىل  "    وينر  يمذي                                                        جةي أك  رأكحتا تنةيعر . ر وم لو مر أشر  داي  أدي كبر  مو 
رخار ا فيير متجرر  ديرد راوكرال . رال بي م  دجارء منر شىل هبذر راشأن. راامبر    تنررل رخار ا 

رألدرر  رختورفا  اي  رألمم رختحي  م  أجه راتا يط او ذور ئ أكحتذا رخشرتكىل. رمتع  أن تكون طيا 
 كون هذ  رخةأاىل هرصىل بوكراىل رردي  ".                             تبةي ر . راي  مثىل مر م   أن ت

ركذذذرن هنذذذرش تعذذذررن بذذذ  بعذذذ، رخنظيذذذر  رخشذذذر كىل بشذذذأن دجذذذارءر  ددر   رخاذذذر ا ل بوذذذيرن  -168
                                             ت معر  االيتجربىل خةريه ةيد   راك  ل طيا رارال  معينىل  كير أن بع، رألفا ىل راع امىل  ي تعرر 
ت راظارف اح  ردمىل روىىىل راوا . ففي بو كينر فريو                                        رامش أ بووت هبر ردي  راتفتيس رخشرتكىل  كر 

جذا  ر ررجليةو مىل راعابيىل راةو مىل رراىومرل  وم يبيه رخحترل  تضرفا  جةود  ي  منظير  مشذر كىل  
ةسرل  م أشر  داي  مر وم لو رحملتيو  ل رخييرن. ر رخنفذم   بشأن راشاكرء نةرفيير بي تبردل رخعوومر 

خنر شذذذىل أفضذذذه  "شذذذبكىل تعرر يذذىل اوورمذذذىل"                                 يذذذر  رإل ةذذذر يىل ل هذذذر راىذذذيد  أ  شذذذ ت كبذذح ل ددذذذي  رخنظ
رخير ير  رراي ر  رخةتفرد . رم  شأن ر تيرد يجال  مشرتكىل اوياذر ا ل بوذيرن معينذىل أن متذيح 

                                                                                 وىل هرمذىل  ل  را دصذالا رألمذم رختحذذي  أمضذر ". رمذا ذاذك  فذذملن أشذكرل راتعذررن رخيذيريف ال متحتذذ ه "ريذي
                                                                                رال  فادمىل. رييكون  عيق راتعررن ب  رخكرت  رإل ويييىل خاتوا ركرال  رألمم رختحي  أمار  يو  د

                                                            مععير   راذر فةو ال مزرل ةيردر   وم لو مر أكيت  منظيىل أها . 

مذذ   ذذر  رألمذذم رختحذذي  اوتعذذررن رخىذذرد  إل رخوذذارألجذذزرء رختعوعذذىل إبدر   رخاذذر ا مذذ   رتذوفا -169
 راوظذذريا رخعنيذذىل إبدر   رخاذذر ارختعذذيد                      من وعذذر  افا ذذىل راعيذذه                رخعتيذذي مذذسهار    خةذذتيرمىلراتنييذذىل ر أجذذه

ىذعيي راع ذذاي. اوضذا ُنذج اوتعذذررن فييذر بذ  راوكذذرال  بشذأن  يويذذر  ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل  وذذم را
رمذذ  شذذأن هذذذر راذذنةج أن مذذي م جةذذود دصذذالا رألمذذم رختحذذي   وذذم راىذذعيي راع ذذاي  ذذ   امذذق  يمذذي 

ل جةذذذود                                                                               رخاذذذر ا رخشذذذرتكىل ررخاذذذر ا  وذذذم   ذذذريف رخنظومذذذىل  رمذذذ  شذذذأ   أمضذذذر  أن معذذذيم ديذذذةرمر   ي يذذذر  
اموعتتتة األمتتتم املتحتتتدة  وين  تتتي أن تنظتتتر                                                  ايو ذذذىل رألمذذذم رختحذذذي  اوتنييذذذىل رخةذذذتيرمىل رخشذذذكوىل دذذذيمحتر . 

للتنميتتة املستتتدامة يف مستتار عمتتل فر تتة العمتتل يف هتتذا اجملتتال عنتتد تنتتاول املختتاطر املشتترتكة علتت  
داريتة الرفيعتة تنظتر اللجنتة اإلتع يت  جهتود إصتالح األمتم املتحتدة، وأن  متن أجتلالصعيد القاري 

                            د تناول املخاطر األوستي ناا تا  التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني يف مسار العمل نفسه عن املستوع
 اليت تواجهها منظومة األمم املتحدة ككل.
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احملرم، والدعوة إىل املساءلة والنهوض ابجلهتود املشترتكة بتني  تقدمتع ي  ال -       سادسا   
 الوكاال 

                                                                           أ دذذا  تعذذيم كبذذح منذذذ راليذذتعار  راةذذربق راذذذي أجاتذذ  ردذذي  راتفتذذيس رخشذذرتكىل  وذذم صذذعيي  -170
  رد شرء رهليركه راتنظيييىل رايرهويىل اي م ددر   رخار ا رخسيةيىل. رما ذاك  ال تزرل ر تيرد راةيرير

اذذر ا منظيذذر  كحتذذح  تعيذذه  وذذم تنعذذيح ييريذذرهتر ررضذذا ممر يذذر  منريذذبىل اذذي م ُنجةذذر د رء ددر   رخ
ل رخسيةيىل. را   أصبحت دجارءر  رإلدمرج ررارتيذيذ ل متنذررل بضذا منظيذر  مشذر كىل  فملُنذر ال تذزر

                                 متحته هيفر   يودر  اانةبىل خعظيةر. 

رتتيح رخعرمح رخاجعيىل رخةتكيوىل فاصىل اوينظير  رخشر كىل م  أجه د رد  رانظا ل ييرير   -171
فراذذذذىل أن تكذذذذون ذر   ذذذذربا  يوذذذذي  رأن  عذذذذق راوذذذذا  رخنشذذذذود رممر يذذذذر  ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل اك

ر   وذم   ذريف رخنظومذىل ألاذار  رخعر  ذىل ر عيذق رالتةذريف                                        ررألهيرف رأليرييىل. رم ارد هبر ر ذرترا توجيةذ 
 رتبردل رخير ير  رجليي . 

ضذذذي  راةذذذيريف رافامذذذي خنظيذذذىل بعينةذذذر رمنذذذوذج  9دل  1رمنبوذذذي رانظذذذا ل رخعذذذرمح رخاجعيذذذىل مذذذ   -172
تعييم                                                                                    رأل يرل روري هبر  ركذاك ل ييريف  يويىل راتحة  رخةتيا  فيةر. رم  رانرديىل رانظامىل  م ةةم 

 يوير  ددر   رخار ا رخسيةيىل رممر يذرهتر ل رخنظيذىل  وذم أيذر  هذذ  رخعذرمح ل  يمذي راحتوذار  راذمش 
    رخار ا رخسيةيىل ب امعىل فعراىل رراتيك  م  ددمرجةر.متع  معرجلتةر اتحعيق ددر

                حر   وذذم راا يذذرء                            رجنردةذذر معتيذذيرن ر تيذذردر  كبذذ  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل وريذذيف كذذرن  عيذذق  خذذرر  -173
اكفراىل فعرايىل ددر   رخار ا  9دل  1راتنفيذم   فينبوي هلم دجارء ريتعار  شرمه اويعرمح رخاجعيىل م  

 الءمتةر ما راوا  رخنشود درهه منظيرهتم. رخسيةيىل رم

 رراوا  م  راتوصيىل راترايىل هو د م راتحة  رخةتيا رجةود رخةرءاىل. -174

 2التوصية  

روا، حبلتتول هنايتتة عتتام  ين  تتي                             ، استعرا تتا  شتتامال  لتنفيتتذهم 2021                                          للرؤستتاء التنفيتتذيني أن ُيتت 
لوحدة التفتيش املشرتكة، عل  النحو  9إىل  1                                              إلدارة املخاطر املؤسسية  ياسا  ابملعايري املرجعية من 

 امل ني يف هذا التقرير.

 
افىه راةربق  هو تعزمز راعيه رجلر ي    وم رانحو رخب  ل ر10رراوا  م  رخعير  رخاجعي   -175

راوجنىل رإلدر مذىل راافيعذىل  رامش أ شأهتر راوظريا رخعنيىل إبدر   رخار ارختعيد  فا ىل راعيه  راذي تض وا ب 
رتبذذذردل رخشذذرتش بذذ  راوظذذريا مذذ  أجذذذه رانةذذو  ااتعذذررن  وذذ  راا يذذرء راتنفيذذذم راتربعذذىل أ رخةذذتو 

يذذىل  يذذه فا ذذىل ظومذذىل رألمذذم رختحذذي . ربذذا  شذذب  تورفذذق اذذآ رء بشذذأن  يرخير يذذر  رجليذذي   وذذم   ذذريف من
راعيه  رأ اب رخشر كون فيةر    تعيماهم اتيكنةم م  راتورصه ما يريا رخوظف  رافني  راعرمو  ل 

                         . ر ظذار  دل أن رالمذىل فا ذىل رخشرتش بذ  راوظذريا ارل ددر   رخار ا ررأرال  ذر  راىوىل  رأدرء راعيه
وي أتم  مةتعبوةر ككيرن أكحتا ريتيرمىل م   عيه يتنتةي مبجاد دجنر  تها مةر ر   يوةر  فمل   منبرا

 كيران  او  راا يرء راتنفيذم .

أن مذذذذذو زرر  ل د ذذذذذر  أدرء در هذذذذذم كأ ضذذذذذرء ل اوذذذذذ  راا يذذذذذرء  رمنبوذذذذذي اوا يذذذذذرء راتنفيذذذذذذم  -176
 رخةتو  كفراىل ت وما فا ىل راعيه كي تكون تايىل  ربوىلراتنفيذم   دل موظفيةم ل راوجنىل رإلدر مىل راافيعىل  

راتعررن رتبردل رخعر ف فيير ب  راوكرال   رريتكشذرف  رأو  اي م                            االيتيار  رأكحتا ريتيرمىل  ضي  
 ررخار ا رخشرتكىل رخاتب ىل  ةود دصالا رألمم رختحي .  رخار ا  وم   ريف رخنظومىل
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إلدر   رخاذذذر ا  ايد  د ذذذم رجلةذذذود رخشذذذرتكىل بذذذ  راوكذذذرال     مذذذ  راتوصذذذيىل راترايذذذىل هذذذواوذذذا رر -177
 رخسيةيىل.

 3التوصية  

، ين  تتي ألعلتتاء اللجنتتة اإلداريتتة الرفيعتتة املستتتوع التابعتتة جمللتتس 2021حبلتتول هنايتتة عتتام  
 فر ة العمل املتعددة الوظائف املعنية ادارة  استمراريةالرؤساء التنفيذيني املعين ابلتنسيق أن يكفلوا  

املخاطر ك لية  ابلة لالستتمرار متن أجتل مواصتلة تع يت  وتيستري التعتاون والتنستيق وت تادل املعتارف 
 الوكاال ، واستكشاف املخاطر املشرتكة املرت اة جبهود إصالح األمم املتحدة. فيما بني

 
ىل مذر  ماكز  ل رخعرم رألرل ضذي   يويذر  منظيذ   يوير  ددر   رخار ا رخسيةيىل دذر كر تر  -178

فملن راىوىل راعرييىل ب  ددر   رخار ا رخسيةيىل ررو ىل راليرترتيجيىل اوينظيىل  ر ييتةر كذأدر  اويةذرءاىل  
تةتوزمرن مشر كىل رهلي ر  راتشذامعيىل/رإلدر مىل ل  عذر  معينذىل مذ  راعيويذىل. رخكذ  أن تتذيح هذذ  رخشذر كىل 

رخاذذذر ا ريذذذبه د يةذذذر  ذذذ   امذذذق وتوصذذذه دل فةذذذم مشذذذرتش اذذذنةج رخنظيذذذىل د رء  عيذذذق ه ذذذور  هرمذذذىل ا
 راتورصه إب  رء "راعير  ل أ وم رهلام"  ردظةر هر ل  يويىل رخترذ راعار ر  راليرترتيجيىل.

ي ج          دل أن تذ   مىلرإلدر                    رهلي ذر   راتشذامعيىل/ 4اخعيذر  رخاجعذي  ل رافذاا رختعوذق 1رتي و راتوصيىل  -179
رخاذر ا رخسيةذيىل ل  رج ددر    رمذ  شذأن دد . وذم رأل ذه                                        ددر   رخار ا رخسيةيىل ل رجتير رهتر  يذنواي  

رالجتير ذذر  أن مذذذسدي دل رال ذذذرترف هبذذذر رتعزمزهذذذر ا تبر هذذذر  يويذذذىل دمنرميكيذذذىل  شذذذيعىل تت ذذذو  مذذذا توذذذح 
 رخنظيىل  رتشجا  وم  ةينةر رصعوةر ايتيار . 

معيىل/رإلدر مىل بشذذأن ددر   هلذذذر راتعامذذا معوومذذر  شذذرموىل دل رهلي ذذر  راتشذذا  رمعذذيم راتذذذميه رألرل -180
                                   ر وذم لذو مذر ذ كذا أ ذال   فذملن راوذا  مذ   .(59)رخار ا رخسيةيىل ا تبر هر أدر  اتعزمز راا ربىل ررخةرءاىل

 1هذذذو تشذذجيا راا يذذذرء راتنفيذذذذم   وذذم دجذذذارء تعيذذيم تنظييذذذي شذذذرمه اويعذذرمح رخاجعيذذذىل مذذذ   2راتوصذذيىل 
مىل بتعامذذذا  ذذذ  هذذذذر راتعيذذذيم اتعزمذذذز فةيةذذذر إلدر   رخاذذذر ا رمنبوذذذي تزرمذذذي رهلي ذذذر  راتشذذذامعيىل/رإلدر   .9 دل

 رخسيةيىل درهه رخنظيىل  راونةج راذي تتبع  رخنظيىل د رء ددر   رخار ا. 

  أن 9ر ي تود رهلي ر  راتشامعيىل/رإلدر مىل  بوصفةر م  رجلةر  راير يىل بشأن رخعير  رخاجعذي  -181
در   رخاذذر ا رخسيةذذذيىل  خكذذذ  أن مشذذذيه ريذذذتايرم ت وذذ  دجذذذارء ريذذذتعار  در ي أر تعيذذذيم مةذذذتعه إل

شذذذامعيىل/رإلدر مىل                                                                              رخعذذذرمح رخاجعيذذذىل اودذذذي  راتفتذذذيس رخشذذذرتكىل د ذذذر ر  ماجعيذذذر . رموصذذذم أبن تعذذذوم رهلي ذذذر  رات
 مبتربعىل الدعىل ل هذر راىيد افةم راكيفيىل رامش تتم هبر معرجلىل راحتوار . 

  راا ربذذذذىل ررخةذذذذرءاىل راذذذذذي تضذذذذ وا بذذذذ  رهلي ذذذذر  رراوذذذذا  مذذذذ  راتوصذذذذيىل راترايذذذذىل هذذذذو تعزمذذذذز در  -182
 راتشامعيىل/رإلدر مىل.

 
  4التوصية 

، ين  ي أن تالب اهليئتا  التشتريعية/اإلدارية للمنظمتا  املشتاركة 2022حبلول هناية عام  
                                                                                        إىل الرؤساء التنفيذيني أن يقدموا تقريرا  عن نتائج استتعراض شتامل لتنفيتذ املنظمتة إلدارة املختاطر 

لوحتتتدة التفتتتتيش املشتتترتكة، علتتت  النحتتتو امل تتتني يف  9إىل  1                            ية  ياستتتا  ابملعتتتايري املرجعيتتتة متتتن املؤسستتت 
 التقرير. هذا

__________ 

 رخشرتكىل.مترا كو  ىل تكييويىل هلذر راليتعار   ااووىل رإل كويزمىل  ل رخو ا راشبكي اودي  راتفتيس  (59)
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 املرفق األول

املعتتايري املرجعيتتة والتوصتتيا  التتواردة يف التقريتتر الستتابق لوحتتدة التفتتتيش   
 املشرتكة بشأن إدارة املخاطر املؤسسية 

ت ردذذذذي                                    رخسيةذذذذيىل ل منظيذذذذر  رألمذذذذم رختحذذذذي    ذذذذي م                                يذذذذعير  دل جنذذذذرا تنفيذذذذذ ددر   رخاذذذذر ا  
 رخعرمح رخاجعيىل راعشا  راترايىل  (JIU/REP/2010/4) 2010راتفتيس رخشرتكىل ل ريتعارضةر اعرم 

 ر تيرد ييريىل رد ر   ةي  إلدر   رخار ا رخسيةيىل. -1

متعوذذق بعيذذرد  ريذذرترتيجيىل ددر                                                              رجذذود راتذذزرم رمشذذر كىل ةمذذ   مذذذ  جر ذذذ  رإلدر   راتنفيذمذذذىل فييذذر -2
 رخار ا رخسيةيىل ر يويىل تنفيذهر.

ذذذذذيد   منيذذذذذر  رتوضذذذذذيح رألدرر   -3                                                                        رجذذذذذود ريذذذذذرترتيجيىل تنفيذذذذذذ  ةيذذذذذىل تن ذذذذذوي  وذذذذذم ه ذذذذذىل  يذذذذذه ةذ
 ررخةسراير  رختعوعىل إبدر   راعيويىل.

 ااتنفيذ.                                                                     رجود هيكه ددر ي ماليم رةيد  ةير  رضيرن رضوا رألدرر  ررخةسراير  رختعوعىل  -4

رالتىذذرل رراتذذي م  تامذذذي داذذذم بوذذذو   راو ذذذي اخاذذر ا  رتعزمذذز ييريذذر  رجذذود ه ذذىل ل اذذرل  -5
ذذذذىل ررخةذذذذر ر  رأليريذذذذيىل ذر  راىذذذذوىل بتنفيذذذذذ ددر    ذذذذي ر  راعرمذ راتىذذذذيي اوياذذذذر ا  ربنذذذذرء راعذ

 رخار ا رخسيةيىل.

 .سيةيذىل رريتيار   يويىل تنفيذهراليتحيرث ددر   رخار ذا رخ ضار مىلدةدىل رخور د راكرفيىل را -6

متةعىل رمببردئ توجيةيىل ررضحىل ل  رجود  يويىل  ةيىل إلدر   رخار ا معرت ذىل مبنةجيذىل رأدرر  -7
 ارل راتنفيذ.

ذذذط -8 ررا اذذذىل ر يويذذذر  راتنفيذذذذ  دمذذذج ددر   رخاذذذر ا ل رإلدر   راعرييذذذىل  وذذذم رانتذذذريج رراتا يذ
 رأ ش ىل راعيه.

 ددر   رخار ا رضيرن فعرايتةر. رالمتحترل خت وبذر عييم ردبالف اضيرن رجود تاير   صي رت -9

ذذر  مشذذذرتش إلدر   رخاذذر ا رخسيةذذذيىل   -10 ذذه رضذذذا د ذ رجذذود تعذذررن رتنةذذذيق بذذ  راوكذذذرال   مشيذ
 رتاير  اتبردل رخعذر ف  رددر   رخار ذا راتنظيييىل رااييةيىل رخشرتكىل ررختيرهوىل.

مذذ  رخعذذرمح رخاجعيذذىل رخشذذر  دايةذذر أ ذذال   ه  يذذي  تنفيذذذي تةذذعىلركذذرن مذذ  رخعذذا  أن معتيذذي كذذ  
                                                                                           رمنفذهر ا تبر هر ايو ىل رردي   ركرن تها معير  متعوعر  ااتعررن فيير ب  راوكرال  رراعيه رخشرتش.

رايتحتنرء رخعير  رخاجعي رألرل    تك  معظم رخنظير   ي بووت بعي مادوىل راوفذرء اخعذرمح  
كير   تك  دمكر يذىل راتعذررن   .2010                             م ا  ل ر ت دجارء ريتعار   رم ذر  راىوىل  وم لو رخاجعيىل 

                                                     رراتنةيق فيير ب  راوكرال   ي ريت كشفت بعي بشكه كرمه. 

ثذالث توصذير  هذي  أن  2010ردل جر   هذ  رخعرمح رخاجعيىل راعشا    يم ريتعار   ذرم  
ي ذذذذذذذذر  رخشذذذذذذذذرتكىلا رأن متذذذذذذذذر   رهلعيذذذذذذذذىل اودذذذذذذذذي  راتفتذذذذذذذذيس معتيذذذذذذذذي راا يذذذذذذذذرء راتنفيذذذذذذذذذمون رخعذذذذذذذذرمح رخاج

رفعرايذذىل  رخاجعيذذىل اودذذي  راتفتذذيس رخشذذرتكىلعذذرمح رخدر هذذر راا ذذرم فييذذر متعوذذق ا تيذذرد  تشذذامعيىل/رإلدر مىلرا
 ذذ    رخعذذاب ااتنةذذيق اوذذ  راا يذذرء راتنفيذذذم  يذذهمعا رأن ل منظيرهتذذر اجذذىلراتنفيذذذ رددر   رخاذذر ا را

بذ  راوكذرال    فييذر رخعذر ف بذردلراتعذررن رراتنةذيق رت يةحت  وم  راافيعىل رخةتو در مىل رإل ت جلن امق 
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                                                                                          رددر   رخاذذذر ا رخشذذذرتكىل ررختيرهوذذذىل توهيذذذر  اتحعيذذذق مزمذذذي مذذذ  رافعرايذذذىل رراكفذذذرء  ل ددر   رخاذذذر ا  وذذذم 
 .رياهرخنظومىل أب   ريف

  رألمذذذذم رختحذذذذي  بيذذذذىل كيذذذذران   بوذذذذت أاو راتفتذذذذيس رخشذذذذرتكىل      انظذذذذرم راتتبذذذذا راشذذذذبكي اودذذذذي           ررفعذذذذر   
2010يتعار   رم  ا رخشيواىل 

  ت جو        ر. ريذ  ي ذهت                    رألرل رراحتر يذىل ر فذ    ت  راتوصذي         كيذران      24براا  يدهر  را     ( 60) 
 ل رافىه رورم .    وم رانحو راور د                                                                 راتوصيىل راحتراحتىل ل  ظرم راتتبا ا تبر هر  يي رانظا  راكنةر   فذ   

__________ 

منظيذذىل رألاذمذذىل رراز ر ذذىل األمذذم رختحذذي   رراوكراذذىل رايرايذذىل او ر ذذىل راذ مذذىل  رمنظيذذىل را ذذحرن رخذذييف راذذيريل  رمنظيذذىل  (60)
يرايذذذىل  ررال ذذرد راذذيريل االتىذذرال   ررألمر ذذذىل راعرمذذىل األمذذم رختحذذي   رمذذذسمتا راعيذذه رايرايذذىل  ررخنظيذذىل رابحامذذىل را

ىل  ربذذاانمج رألمذذم رختحذذي  رإلمنذذريي  ربذذاانمج رألمذذم رختحذذي  اوبي ذذىل  رمنظيذذىل رألمذذم رألمذذم رختحذذي  اوتجذذر   رراتنييذذ 
تحذذي   رمفوضذذيىل رألمذذم رختحذذي  رختحي  اورتبيىل رراعوم رراحتعرفىل  رصنيريف رألمم رختحي  اوةكرن  رمويذذه رألمذذم رخ

ىل راىذذذنر يىل  رمكتذذذ  رألمذذذم اشذذذسرن راالج ذذذ   رمنظيذذذىل رألمذذذم رختحذذذي  او فواذذذىل  رمنظيذذذىل رألمذذذم رختحذذذي  اوتنييذذذ 
رختحذذذذي  رخعذذذذاب اخاذذذذي ر  ررجلاخذذذذىل  رركراذذذذىل رألمذذذذم رختحذذذذي  إلارثذذذذىل رتشذذذذويه راالج ذذذذ  رافوةذذذذ يني  ل راشذذذذايف 

  ررال ذذرد را مذذيي راعذذرخي  ربذذاانمج رألاذمذذىل راعذذرخي  رمنظيذذىل راىذذحىل راعرخيذذىل  رألدىن  رمنظيذذىل راةذذيردىل راعرخيذذىل
 رافكامىل  ررخنظيىل راعرخيىل األ صرد رجلومىل. ررخنظيىل راعرخيىل اويوكيىل
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 املرفق الثاين

 و/أو إطار إدارة املخاطر املؤسسية، وهيكلها التنظيمي ةتنفيذ سياساليت بل ها رحلة امل  

 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

 ددر رهتر رمكرتبةر رألمر ىل راعرمىل األمم رختحي ا

ل مادوذذذذذىل راتا ذذذذذيط  ذذذذذ   امذذذذذق  • األمم املتحدة
 رتبرا ُنج تي  ي.

رخسيةذذذذذذيىل رد ذذذذذذر  ددر   رخاذذذذذذر ا  •
 راا ربىل رايرهويىل  يي رات وما.

                                 ر ت يذذذذذذذذي  ييريذذذذذذذذىل رد ذذذذذذذذر  ددر   رخاذذذذذذذذر ا  •
           . رر ت يذذذذذذذذذذذذذذي  2011رخسيةذذذذذذذذذذذذذذيىل ل  ذذذذذذذذذذذذذذرم 

دجذذذذارءر  راتشذذذذويه/رخبردئ راتوجيةيذذذذىل ذر  
 .2011راىوىل ل  رم 

تذذذاتبط أ ذذذذا ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل إب ذذذذر   •
رخةذذرءاىل  رد ذذر  راا ربذذىل رايرهويذذىل  رتفذذوم، 

 رإلدر   راعرييىل  وم رانتريج.راةو ىل  ر 

 2016يذذيمام  ل  ذذرم صذذي  دايذذه  يوذذي او •
مذذذذذ  أجذذذذذه كفراذذذذذىل رالتةذذذذذريف ل تنفيذذذذذذ ددر   
رخاذذذذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذذذذذيىل ل طيذذذذذذذذذذذذذا رإلدر ر  

 رراكيران .

راذذذذذمش تضذذذذم  ييةذذذذىل مكتذذذذذ  رألمذذذذ  راعذذذذذرم  )                     أ يذذذذني  دل جلنذذذذىل رإلدر    • 
ةذذذذر يم   كاييةذذذذىل  رطيذذذذا ركذذذذالء رألمذذذذ  راعذذذذرم ررألمنذذذذرء راعذذذذرم  رخ

معرجلىل رخةذذريه رختعوعذذىل اإلدر   رراا ربذذىل  مبذذر ل ذاذذك ددر    (كأ ضرء
رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل. رتةذذذتعا  راوجنذذذىل ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل كذذذه 

 ثالثىل أشةا.

م  موظذذا مذذ   2019مت توييا  ةم ددر   رخار ا رخسيةيىل ل  رم  •
رموظذذذا  مذذذوظف  مذذذ  راف ذذذىل رافنيذذذىل 9)مذذذوظف   10دل  5-رااتبذذذىل ف
 .(ويمر  راعرمىلم  ف ىل ر

                                     منةعر /يذذذفحر  معنيذذذر  اخاذذذر ا  وذذذم مةذذذتو   142توجذذذي شذذذبكىل تضذذذم  •
 رخعر  ر وم راىعييم  رإل وييي رراع اي.

متتؤمتر األمتتم املتحتتدة للتجتتارة 
 (األونكتاد)والتنمية 

بوصذذذذف                          مذذذذاد  د  مذذذذ  رألر كتذذذذرد •
                             مشكه جزءر  م  رألمر ىل راعرمىل.

                        تبذذذر   جذذذزءر  مذذذ  رألمر ذذذىل موتذذذزم رألر كتذذذرد  ا •
راعرمذذذذذذىل  بةيريذذذذذذىل ددر   رخاذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذيىل 
رد ر هذذذذذر ردجارءرهتذذذذذر راتشذذذذذويويىل رخعتيذذذذذي  ل 

  وم   ريف رألمر ىل راعرمىل.   2011 رم 

تذذاتبط ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل إب ذذر  راا ربذذىل  •
ةذذذذذذذذذذذذو ىل  ررإلدر   رايرهويذذذذذذذذذذذذىل  رتفذذذذذذذذذذذذوم، را

 راعرييىل  وم رانتريج.

إلدر   رخاذذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل  ر ذذذذذاي راعيذذذذذه  اذذذذذي  رألر كتذذذذذرد منةذذذذذق • 
 رراتنةيق بوري ت  ما معا رألمم رختحي .
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 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

موتذذزم بذذاانمج رألمذذم رختحذذي  اوبي ذذىل  ا تبذذذر    •                     م نظا فيةير بعي. • برانمج األمم املتحدة لل يئة
                                     جذذذذذذزءر  مذذذذذذ  رألمر ذذذذذذىل راعرمذذذذذذىل  بةيريذذذذذذىل ددر   
رخاذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذيىل رد ر هذذذذذذذذذر ردجارءرهتذذذذذذذذذر 

 وذذذذذذذذم  2011عتيذذذذذذذذي  ل  ذذذذذذذذرم راتشذذذذذذذذويويىل رخ
   ريف رألمر ىل راعرمىل.

دن ددر   رخاذذذذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذذذذيىل ل مادوذذذذذذذذذذذذىل  •
راتا ذذذذذذيط. رمذذذذذذ  رخعذذذذذذا  أن تذذذذذذاتبط رو ذذذذذذىل 

ىل رايرهويذذذذذذذذىل ل ظذذذذذذذذه ددمذذذذذذذذرج إب ذذذذذذذذر  راا ربذذذذذذذذ 
تفذذذذذذذوم، راةذذذذذذذو ىل  ررإلدر   راعرييذذذذذذذىل  وذذذذذذذم 
رانتذذذذريج  رراتا ذذذذيط راليذذذذرترتيجي  رمذذذذر دل 

نفيذذذ ل  ذاك. رم  رخعذذا  أن تبذذيأ مادوذذىل رات
 .2020كر ون راحتريف/منرما 

موظذذا فذذاب /2-ف)                                        أ  ش ت رظيفىل موظا  إلدر   رخار ا رخسيةذذيىل  • 
 رمعاهر ل ردي  رإلدر  .  2019ل تشام  راحتريف/ وفي   (مبتيئ

مويذذذذذذذه رألمذذذذذذذم رختحذذذذذذذي  مشذذذذذذذيول بةيريذذذذذذذىل  •                     م نظا فيةير بعي. • موئل األمم املتحدة
ر ذذذذذي   2011رألمر ذذذذذىل راعرمذذذذذىل رد ر هذذذذذر اعذذذذذرم 

ر تيذذذذذذذذذي رخبذذذذذذذذذردئ راتوجيةيذذذذذذذذذىل اتنفيذذذذذذذذذذ ددر   
 . 2015رخار ا رخسيةيىل اعرم 

مذذذاتبط د ذذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل إب ذذذر   •
رخةذذرءاىل  رد ذذر  راا ربذذىل رايرهويذذىل  رتفذذوم، 

 راةو ىل  رراتا يط راليرترتيجي.

راوجنذذىل راليتشذذذر مىل رخعنيذذىل مبار بذذذىل رخاذذر ا  راذذذمش ماأيذذةر انيذذذ  رخذذذيما  • 
   هي راوجنىل رخعنيىل اخار ا.  (أم   رم مةر ي)ذي راتنفي

ركبذذذح رخةذذذسرا  رخكوفذذذ  إبدر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل هذذذو مذذذيما دريذذذا   •
رإلدر   رراليتشذذر ر  ررالمتحتذذرل  راذذذي معذذيم تعذذر ما  دل انيذذ  رخذذيما 

 . (أم   رم مةر ي)يذي راتنف

         م موظفذذذذر                                                  أ يذذذذني  دل ردذذذذي  رإلشذذذذارف رراا ربذذذذىل رايرهويذذذذىل  راذذذذمش تضذذذذ  •
  مةيذذىل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل. رال موجذذي (4-ف)              معنير  اإلشارف 

 ه رء أر منةعون/يفارء تهارن معنيون اخار ا.



 

  

J
IU

/R
E

P
/2

0
2

0
/5

 

G
E

.2
0

-1
2

1
9

8
 

5
2

 

 

 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املعتتتين 
 ابملخدرا  واجلرنة

موتذذذذذذذذذذذزم مكتذذذذذذذذذذذ  رألمذذذذذذذذذذذم رختحذذذذذذذذذذذي  رخعذذذذذذذذذذذاب  • بعي.                م نظا فيةير  •
                                 اخاذذذذذذي ر  ررجلاخذذذذذذىل  ا تبذذذذذذر   جذذذذذذزءر  مذذذذذذ  

ر ذذذذذذذذىل راعرمذذذذذذذذىل  بةيريذذذذذذذذىل ددر   رخاذذذذذذذذر ا رألم
رخسيةذذذذذذذيىل رد ر هذذذذذذذر ردجارءرهتذذذذذذذر راتشذذذذذذذويويىل 

 وذذذم   ذذذريف رألمر ذذذىل  2011رخعتيذذذي  ل  ذذذرم 
 راعرمىل.

ييريذذذذذذذذذذىل ددر    2014               رر ت يذذذذذذذذذذي  ل  ذذذذذذذذذذرم  •
ر متىذذذه هبذذذر رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل رد ر هذذذر رمذذذ 

مذذذذذذذذ  دجذذذذذذذذارءر  تشذذذذذذذذويويىل/مبردئ توجيةيذذذذذذذذىل 
رخعذذاب  خكت  رألمم رختحي  ل فيينر/رخكت 

 اخاي ر  ررجلاخىل.

تتذذول راوجنذذذىل راتنفيذمذذذىل خكتذذذ  رألمذذم رختحذذذي  ل فيينر/رخكتذذذ  رخعذذذاب  • 
                                                        اخاذذذي ر  ررجلاخذذذىل  راذذذمش متحتذذذ ه أ وذذذم هي ذذذىل الختذذذرذ راعذذذار ر   رخةذذذذرم 

                                    خسيةذذذذذذذذي إلدر   رخاذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذيىل مبرشذذذذذذذذا    رختىذذذذذذذذوىل اإل ذذذذذذذذر  ر
ر  رخعرجلذذذىل  وذذذم أيذذذر  رتةذذذتعا  راتعذذذر ما رختعوعذذذىل اخاذذذر ا رة ذذذ 

  ىا ينوي.  

                                                           اي  هنرش م  رظيفىل ت ةني دايةر ددر   رخار ا دىذذار  درهذذه مكتذذ   •
رألمم رختحي  ل فيينر/رخكت  رخعاب اخاي ر  ررجلاخذذىل. رل مكتذذ  

مةذذذذرم  (1-مذذذذي)راتنفيذذذذذي  متذذذذول  يذذذذي  رخكتذذذذ   رخذذذيما راعرم/رخذذذذيما
  رثنذذ  مذذ  رخذذوظف  مذذ  راتنةذذيق رخسيةذذي إلدر   رخاذذر ا  بذذي م مذذ 

 .(3-فر  4-ف)راف ىل رافنيىل 

 1-                                      منةذذعر  إلدر   رخاذذر ا تذذرتررا  تذذبةم مذذ  مذذي  15موجذذي ل رخعذذر   •
 ل طيا راشع  رل  ةم راتعييم رخةتعه. 3-دل ف

 راىنردمق ررا رمج

بذذذذيأ  فذذذذذرذ ييريذذذذذىل ددر   رخاذذذذذر ا  • برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
         . رأ  ذذذذذذذا  2008رخسيةذذذذذذذيىل ل  ذذذذذذذرم 

د ذذذذذذذذذذذذر  معذذذذذذذذذذذذز  إلدر   رخاذذذذذذذذذذذذر ا 
 . 2010رخسيةيىل ل  رم 

                           أ جنذذذذز  رخادوذذذذىل رألرل مذذذذ  تنفيذذذذذ  •
ددر   رخاذذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل ل  ذذذذذرم 

                    رر ت يذذذذذي   وذذذذذم رخةذذذذذتو   2008
رخسيةذذذذذي ككذذذذذه ر وذذذذذم مةذذذذذتو  

 راودير   وم راةورء.  

ريذذتيا  رجلةذذود راارميذذىل دل تعزمذذز  •
ددر   رخاذذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل ل  ذذذذذرم 

رهذذذذذذذذذذذالل فذذذذذذذذذذذرت  راةذذذذذذذذذذذنت   2009
2010-2011. 

رخسيةذذذيىل  مت  ذذذيم  ييريذذذىل ددر   رخاذذذر ا •
. ربذذذيأ راعيذذذه 2019رل  ذذذرم  2016ل  ذذرم 

                                   مبجيو ذذذذىل أدرر   إلدر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل 
. رتت وذذذذذذذ  2019ل تشذذذذذذذام  راحتذذذذذذذريف/ وفي  

رو ذذذذذذذذذىل راليذذذذذذذذذذرترتيجيىل اوذذذذذذذذذذ انمج رإلمنذذذذذذذذذذريي 
ددذذيرث  ذذول مذذ  جتنذذ  رخاذذر ا دل ددر   

 ار ا.رخ

مذذذاتبط د ذذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل إب ذذذر   •
د ذذر  راا ربذذىل رايرهويذذىل  رتفذذوم، رخةذذرءاىل  ر 

راةذذذذذذذو ىل  ررإلدر   راعرييذذذذذذذىل  وذذذذذذذم رانتذذذذذذذريج  
رراتا ذذذذذيط راليذذذذذرترتيجي  رييريذذذذذىل رد ذذذذذر  

 مكرفحىل راوس.

تتأاا أمر ذذىل ددر   رخاذذر ا  •
رخسيةذذذيىل مذذذ  رظيفذذذىل مذذذذ  

 وذذذم أيذذذر   4-رااتبذذذىل ف
 راتفاف.

نذذذىل معنيذذذىل اخاذذذر ا  رفامذذق ماجعذذذي معذذذاب اخاذذذر ا مضذذذ وا توجذذي جل •
 بير  ريتشر ي اي  راوجنىل.

أم   ذذرم )ركبح رخوظف  رخعني  اخار ا هو ميما را انمج رخعررن  •
راذي ماأ  راوجنذذىل رخعنيذذىل اخاذذر ا رمعذذيم تعذذر ما  دل مذذيما  (مةر ي

                را انمج مبرشا  .

-ف)ي    وذذم مورجةذذىل را ذذور ئ موجي أهىريي معاب اخار ا رراعذذ  •
مذذذىل. رتشذذذكه ميمامذذذىل رخكتذذذ  راودذذذي  ل مكتذذذ  روذذذيمر  رإلدر   (4

 رخعنيىل إبدر   رخار ا رخسيةيىل ل رخعر .

 13)اذذذذي  طيذذذذا رخعذذذذر  ررخكرتذذذذ  رإل ويييذذذذىل منةذذذذق معذذذذاب اخاذذذذر ا  •
 .(       ماكزر  
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 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

صتتتتتتتتتندوم األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة 
 للسكان

  رخار ا رخسيةذذيىل ل                    ر ت يي  ييريىل ددر   • ل مادوىل راتا يط. •
 . 2015 رم 

مذذذاتبط د ذذذر  ددر   رخاذذذر ا إب ذذذر  رخةذذذرءاىل   •
رد ذذذر  راا ربذذذىل رايرهويذذذىل  رتفذذذوم، راةذذذو ىل  
ررإلدر   راعرييذذذذذىل  وذذذذذم رانتذذذذذريج  رراتا ذذذذذيط 
راليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرترتيجي  رراةيريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىل رختعوعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىل 
ااتحذذذومال  رانعيمذذذىل دل راشذذذاكرء رخنفذذذذم   

 م  را اناي .                وعىل إبدر   رخو  درراةيريىل رختع

توجذذذي رآلن رظيفذذذىل اكبذذذح   •
مةتشر ي شذذسرن رخاذذر ا 

ل مكتذذذذذ  ددر    (5-ف)
راتويذذح رريذذتيار مىل تىذذاما 

رهذذذذو جذذذذزء مذذذذ  )رأل يذذذذرل 
 .(رخكت  راتنفيذي

ييوضذذذذذا هيكذذذذذه راوكيذذذذذىل  •
ل يذذيريف ريذذرترتيجيىل ددر   
رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل  ذذرم 

2010. 

اخةذذذذذسرايىل  ذذذذذ  تعيذذذذذيم نذذذذذىل معنيذذذذذىل اخاذذذذذر ا تضذذذذذ وا جلنذذذذذىل تنفيذمىل/جل •
رخنذذذذر ق رااييةذذذذيىل رخعاضذذذذىل اوا ذذذذا رراليذذذذتجربىل اوحذذذذرال   ا تبر هذذذذر 

 رجلةىل رخةسراىل    ددر   رخار ا. رماأيةر رخيما راتنفيذي.  

معذذذود مةذذذرم ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذيىل مذذذيما شذذذذعبىل روذذذيمر  رإلدر مذذذذىل  •
ىل    رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيرمتذذذذول تنةذذذيعةر أهىذذذذريي معذذذاب إبدر (2-مذذذي)
. رموجذذذي معذذذا رألهىذذذريي (4-ل رخريذذذىل  ف 50معيذذذه بذذذيررم  ذذذي   )

 رخعاب إبدر   رخار ا رخسيةيىل ل مكت  رخيما راتنفيذي.

مذذذ  ماركذذذز  10)توجذذذي شذذذبكىل اوينةذذذع  رخعنيذذذ  اخاذذذر ا ل رخعذذذر   •
ررخكرتذذذذذذ  راع امذذذذذذىل  (6)رل رخكرتذذذذذذ  رإل ويييذذذذذذىل  (راتنةذذذذذذيق رإلدر ي

(129). 

ملتحتتتتتتتتتتدة مفو تتتتتتتتتية األمتتتتتتتتتم ا
 لشؤون الالجئني

ييريذذذذذذذذذذذذىل ددر    2014              ر ت يذذذذذذذذذذذذي  ل  ذذذذذذذذذذذذرم  • .                   م نظا فيةير بعي •
رخاذذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذذذيىل رد ر هذذذذذذذذذذذر ررخبذذذذذذذذذذذردئ 

 راتوجيةيىل م  أجه تنفيذهر.

مذذذاتبط د ذذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل إب ذذذر   •
راا ربذذذذذذذذىل رايرهويذذذذذذذذىل  ررإلدر   راعرييذذذذذذذذىل  وذذذذذذذذم 

 رانتريج  رراتا يط راليرترتيجي.

مبذذرد    2017راةذذرمي ل  ذذرم رختذذذ رخفذذو   •
خورصذذذذذذوىل تعزمذذذذذذز راحتعرفذذذذذذىل  2.0ددر   رخاذذذذذذر ا 

رختعوعذذذذذذذذىل اخاذذذذذذذذر ا رراعذذذذذذذذي ر   وذذذذذذذذم ددر   
 رخار ا.

كبر  رخذذوظف  راتنفيذذذم  راتوجيةذذر  رصذذيد رالجتذذر  بشذذأن  معيم فامق • 
 رتيجيىل ررااجىل.  ددر   رخار ا  رمةتعا  رخار ا راليرت 

سيةذذذيىل  راذذذمش موجذذذي معاهذذذر ل رخكتذذذ  اذذذي  ردذذذي  ددر   رخاذذذر ا رخ •
مذذوظف  مذذ  راف ذذىل رافنيذذىل رموظذذا  8مذذي ر 1)مذذوظف   10راتنفيذذذي  

  رماأيذذةر كبذذح رخذذوظف  رخعنيذذ  اخاذذر ا (مذذ  ف ذذىل روذذيمر  راعرمذذىل
أم  )                                              راذي معيم تعر ما  مبرشا   دل اني  رخفو  راةرمي  (1-مي)

 .( رم مةر ي

مذذيمارن )مةذذسرل  ذذ  ددر   رخاذذر ا  400هنرش شبكىل مسافىل م  لو  •
راذذمش تذذرتررا مذذ  رااتبذذىل )رمنةذذعون معنيذذون اخاذذر ا  (رممحتوذذون   امذذون

                                    . رتتوعذذم راشذذبكىل راذذي م أمضذذر  مذذ  دذذوريل (1-دل رااتبىل مي 6 -خ ا
 (1-رمذذي 5-ف)بذذر  رخةتشذذر م  إلدر   رخاذذر ا ررالمتحتذذرل مذذ  ك 10

كبذذذذر  رخةتشذذذذر م    مذذذذ  7ل راعيويذذذذر  راع امذذذذىل راشذذذذيمي  رو ذذذذو    ر
 .(1-رمي 5-ف)رإل وييي  إلدر   رخار ا ررالمتحترل 
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 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

 منظمة األمم املتحدة للافولة

 (فياليونيس)

 ل مادوىل راتا يط.   •

                          ر ت يذذذذذذذذي  ييريذذذذذذذذىل رد ذذذذذذذذر  ددر    •
. 2009رخار ا رخسيةيىل ل  ذذرم 

رمذذذذ  رخعذذذذا  تنفيذذذذذ ددر   رخاذذذذر ا 
رخسيةذذذذذذذذذذيىل مبذذذذذذذذذذور ر  دصذذذذذذذذذذالدر  

           كذذذذرن م عتذذذذزم    ةذذذذ  رخنظيذذذذىل راذذذذمش
 .2012دجنر هر اوول  رم 

مت  ذذيم  د ذذر  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل  •
 . 2019 رم 

                                     ر ت يذذذذي  ريذذذذذرترتيجيىل تنفيذذذذذذ ددر   رخاذذذذذر ا  •
  رمذذ  رخعذذا  ر تيذذرد 2019رخسيةيىل ل  رم 

دجذذذذارءر  راتشذذذذويه/رخبردئ راتوجيةيذذذذىل ذر  
 .2020راىوىل ل  رم 

إب ذذذر   مذذذاتبط د ذذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل •
رخةذذرءاىل  رد ذذر  راا ربذذىل رايرهويذذىل  رتفذذوم، 
راةذذذذذذذو ىل  ررإلدر   راعرييذذذذذذذىل  وذذذذذذذم رانتذذذذذذذريج  
رراتا ذذذذذذيط راليذذذذذذرترتيجي  ررضذذذذذذا راذذذذذذ رمج 

 مىل.راع ا 

                    أ  شذذذذذذذ ت ل مكتذذذذذذذ  ددر    •
راتويذذح رظيفذذىل اذذايي  ددر   

 .(5-ف)رخار ا 

 دن فامذذذق رإلدر   راعذذذرخي  راذذذذي معذذذود  رخذذذيما راتنفيذذذذي ر ذذذورب رخذذذيما •
 راتنفيذي  هو راوجنىل رخكوفىل إبدر   رخار ا رخسيةيىل.  

تتذذذذذول ردذذذذذذي  د ذذذذذذم رأل يذذذذذرل راليذذذذذذرترتيجيىل ل شذذذذذذعبىل رإلدر   رخرايذذذذذذىل  •
رراتنظيم رإلدر ي رخةسرايىل    تنفيذ ددر   رخار ا رخسيةذذيىل  راذذيمةر 

 (5-ف)مذذر ايو ذذ  لةذذىل مذذوظف  مذذ  راف ذذىل رافنيذذىل. رمعذذيم راذذايي  
ه كبذذذذذح رخةذذذذذسرا  (2-مذذذذذي)ر ذذذذذ  رخذذذذذريل تعذذذذذر ما  دل رخا                            راذذذذذذي خحتذذذذذ 

 در   رخار ا.رخكوف  إب

توجذذي شذذبكىل اوينةذذع  رخعنيذذ  اخاذذر ا  وذذم مةذذتو  رخعذذر  ر وذذم  •
 .(       منةعر  150دوريل )راىعييم  رإل وييي رراع اي 

مكتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة 
 خلدما  املشاريي

                                   ر ت يذذذذي  ييريذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل  • 
ررخبذذذردئ راتوجيةيذذىل راتشذذذويويىل ذر  رد ر هذذر 

 . 2018راىوىل ل  رم 

                                  ر ت يذذذذذي  مةذذذذذتوزمر  ددر   رخاذذذذذر ا  وذذذذذم  •
 . 2018مةتو  رخشر ما ل  رم 

                                   ر ت يذذذي  توجيةذذذذر  ددر   رخاذذذر ا ل  ذذذذرم  •
2019 . 

تذذاتبط ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل إب ذذر  راا ربذذىل  •
 ىل رتفوم، راةو ىل.رايرهوي

ه جلنذذذذذذىل  بذذذذذذول رالاتزرمذذذذذذر   •  راذذذذذذمش ماأيذذذذذذةر رخذذذذذذيما راتنفيذذذذذذذي جلنذذذذذذىل                         متحتذذذذذذ 
                                                            رالاتزرمذذذذر  ذر  رو ذذذذو   راشذذذذيمي . رت ةذذذذني دل فامذذذذق راعيذذذذرد  راعويذذذذر 

 مةرم رخار ا رخسيةيىل ككه.  

تعذذذذذا مةيذذذذذىل ددر   رخاذذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل رخاىىذذذذذىل  وذذذذذم  ذذذذذرتق كبذذذذذح  •
  راذذذي معذذيم تعذذر ما  (2-مذذي)ر   رخذذوظف  رخذذراي  رمذذيما شذذسرن رإلد

 . (أم   رم مةر ي)راتنفيذي  دل اني  رخيما

موجذذذي فامذذذق معذذذاب اخاذذذر ا ل ردذذذي  راشذذذسرن رخرايذذذىل مضذذذم مذذذوظف   •
. (1-مذذذي)معذذذيمرن تعر مامهذذذر دل انيذذذ  كبذذذح مذذذوظفي راشذذذسرن رخرايذذذىل 

موظذذذا )                                           رظيفذذذىل دضذذذرفيىل ت ةذذذني دايةذذذر مةذذذرم ددر   رخاذذذر ا  13رهنذذذرش 
رظيفذذذذىل                      رمذذذذ ذكا مذذذذ  بينةذذذذر(11-10مي يذذذذىل درايذذذذىل مذذذذ  رااتبذذذذىل هيمذذذذىل 

 يذذذذذذي  مذذذذذذوظفي أمذذذذذذ  تكنواوجيذذذذذذر رخعوومذذذذذذر   رأهىذذذذذذريي ل اذذذذذذرل 
رخشذذذرتاي   رميما/أهىريي/مةتشذذذر  إلدر   رخاذذذر ا ل رخعذذذر   رل 

  يومو ش  رل رخكرت  رخيير يىل.

سيةذذيىل                                                     اي دراير   يمي شذذبكىل اوينةذذع  رخعنيذذ  إبدر   رخاذذر ا رخ •
بعذذذذذذذىل خكتذذذذذذذ  هذذذذذذذيمر  ل طيذذذذذذذا رخكرتذذذذذذذ  رإل ويييذذذذذذذىل رراع امذذذذذذذىل راتر

 رخشر ما.
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 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

وكالتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة إلغاثتتتتة 
وتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يل الالجئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
 الفلساينيني يف الشرم األد،

 (األونروا)

 ل مادوىل رابيء. •

مت رهتبذذذذذذذذذذذذذذر  مشذذذذذذذذذذذذذذارا مفةذذذذذذذذذذذذذذوم  •
اةذذذذذذذذذذذجال  رخاذذذذذذذذذذذر ا ل  ذذذذذذذذذذذرم 

  رمذذذذذذذذذ  رخعذذذذذذذذذا  أن تنجذذذذذذذذذذز 2009
يذذذذذذذذذذذذذذجال  رخاذذذذذذذذذذذذذذر ا جلييذذذذذذذذذذذذذذا 

 . 2010رخكرت  ل  رم 

ىل رألرايذذذىل أن مذذذ  رختو ذذذا ل رخادوذذذ  •
رخاذذذذذذذر ا تاكذذذذذذذز رخكرتذذذذذذذ   وذذذذذذذم 

رالثذذذذذذذذذذذذاب  شذذذذذذذذذذذذا راذذذذذذذذذذذذمش أتيت ل 
                    . رم تو ذذذذذذذا أن مةذذذذذذذتوايف راىذذذذذذذير  

دجنذذذر  هذذذذ  راعيويذذذىل فذذذرت  راةذذذنت  
2010-2011 . 

ال توجذذذذذي ييريذذذذذىل أر د ذذذذذر  إلدر   رخاذذذذذر ا  •
 رخسيةيىل.

بشذذذذأن ددر    21متضذذذذي  راتوجيذذذذ  راتنظييذذذذي  •
                                   راذذذذذ رمج ررخشذذذذذر ما هذذذذذيكال  اذذذذذي م رخةذذذذذرءاىل 

 ددر   رخار ا رخسيةيىل.ر 

ر رتدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت راوجنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذىل  •
راليتشذذر مىل تعيذذ  موظذذا 
اشذذذذذذذذذذذذذذذذذذسرن رخاذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ا ل 
رخكت  راتنفيذذذي. اذذح أن 
رألر ذذذذذذذارر كر ذذذذذذذت خت ذذذذذذذط  

 اعوذذذذىل رخذذذذور د  اتعيذذذذ         ظذذذذار  
ق معذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاب إبدر                    منةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
رخار ا اوعيه اح رختفاف 

 ل رخكت  راتنفيذي.

در   رخاذذذذر ا                                       ال توجذذذذي رظيفذذذذىل ةذذذذيد  أر مكتذذذذ  ةذذذذيد  ى ىذذذذرن إل •
رخسيةذذيىل. رأد  رالفتعذذر  دل رخذذور د راال مذذذىل إل شذذرء رظيفذذىل وىىذذذىل 

 امذذذذذذذذذذق إلدر   رخاذذذذذذذذذذر ا دل تعيذذذذذذذذذذيم مار ذذذذذذذذذذر  ددر   رخاذذذذذذذذذذر ا  ذذذذذذذذذذ  
 رإلدر ر /را رمج رألها .

أصذذذذذذبحت هي ذذذذذذذىل رألمذذذذذذم رختحذذذذذذذي   • هيئة األمم املتحدة للمرأة
اويذذذاأ  منظيذذذىل مشذذذر كىل ل ردذذذي  

 .2012رم راتفتيس رخشرتكىل ل  

ييريذذذذذذذذذذذذىل ددر    2014              ر ت يذذذذذذذذذذذذي  ل  ذذذذذذذذذذذذرم  •
رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل رد ر هذذذر رمذذذر متىذذذه هبذذذر 

 م  مبردئ توجيةيىل تشويويىل.

تذذاتبط ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل إب ذذر  راا ربذذىل  •
 رايرهويىل رراتا يط راليرترتيجي.

ماأ  رألمنرء راعرمون رخةر يرن جلنذذىل ددر   رخاذذر ا  راذذمش تتذذأاا مذذ   • 
ررثنذذذذ  مذذذذ  رخذذذذيمام  رإل ويييذذذذ   2-عنيذذذذ  مذذذذ  رااتبذذذذىل مذذذذيرخذذذذيمام  رخ

 .  (تنررب ينوي)

ركبذذذذذذذذذذح رخةذذذذذذذذذذسرا  رخكوفذذذذذذذذذذ  إبدر   رخاذذذذذذذذذذر ا هذذذذذذذذذذو مذذذذذذذذذذيما شذذذذذذذذذذعبىل  •
  راذذذذذذي معذذذذذيم (2-مذذذذذي)راليذذذذذرترتيجير  رخت ذذذذذيط رخذذذذذور د ررافعرايذذذذذىل 

تعذذذذذذذذر ما  دل رألمينذذذذذذذذذىل راعرمذذذذذذذذىل رخةذذذذذذذذذر ي  إلدر   رخذذذذذذذذور د رراليذذذذذذذذذتيرمىل 
  ىل رألمم رختحي  اوياأ .  رخيما  راتنفيذمىل هليرراشاركر  رانيبىل 

اذذذذذي  ردذذذذذي  ددر   رخاذذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل أهىذذذذذريي ل ددر   رخاذذذذذر ا   •
  رمعيم تعذذر ما  دل (ل رخريىل 50معيه بيررم  ي     3-ف)رخسيةيىل 

ميما  شعبىل راتا يط راليرترتيجي ررخور د ررافعرايىل. رال موجي هذذ رء 
 رخسيةيىل. تهارن ل ددر   رخار ا

ر وذذم  (8)م  ماركز راتنةذذيق رخعنيذذىل اخاذذر ا ل رخعذذر  توجي شبكىل  •
 .(70)رراع اي  (6)راىعييم  رإل وييي 
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 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

 ل مادوىل راتا يط.   •   برانمج األغذية العاملي

                        ر ت يذذذذذذذذذذذذذذي  أرل ييريذذذذذذذذذذذذذذىل إلدر    •
 .2005رخار ا رخسيةيىل ل  رم 

                       ر ضذذذذذذذذذذذذا د ذذذذذذذذذذذذر  إلدر   رخاذذذذذذذذذذذذر ا  •
-2009رخسيةذذذذذيىل هذذذذذالل رافذذذذذرت  

  ركذذذرن مذذذذ  رختو ذذذا تنفيذذذذذ  2010
 .2010ل رجلزء رألهح م   رم 

                                     ر ت يي  ييريىل ددر   رخار ا رخسيةذذيىل ل  •
رل  2015رمت  ذذذذذيمحتةر ل  ذذذذذرم  2005 ذذذذذرم 
 .2018 رم 

صذذي  بيذذرن رااابذذىل ل رخاذذر ا  ألرل مذذا  ل  •
رل  2016رمت  يمحتذذذذذذذ  ل  ذذذذذذذرم  2012 ذذذذذذذرم 
 .2018 رم 

خسيةذذذذذذذذذذيىل إب ذذذذذذذذذذر  تذذذذذذذذذذاتبط ددر   رخاذذذذذذذذذذر ا ر •
 رخةرءاىل رد ر  راا ربىل رايرهويىل.

                 ر ت يذذذذذذذذذذي ُنذذذذذذذذذذج تذذذذذذذذذذي  ي.  •
                       رت و  ت رخكرت  راع امىل 
التبر ذذذذذذذذذذذ   وذذذذذذذذذذذم أيذذذذذذذذذذذر  

 جتاميب.

ماأيةر رخيما راتنفيذذذي  رخةذذسرايىل  تتول جلنىل راا ربىل رراةيرير   رامش •
    كفراىل ددر   رخار ا بفعرايىل.  

  ل شذذذعبىل منفىذذذوىل (1-يمذذذ )معذذذوم كبذذذح رخذذذوظف  رخعنيذذذ  اخاذذذر ا  •
إلدر   رخاذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذيىل  بتعذذذذذذذذذي  تعذذذذذذذذذر ما  دل كبذذذذذذذذذح رخذذذذذذذذذوظف  

 19رخراي /رخذذيما راتنفيذذذي رخةذذر ي إلدر   رخذذور د. رمعيذذه ل راشذذعبىل 
مذذذذذوظف  مذذذذذذ  راف ذذذذذىل رافنيذذذذذذىل رموظفذذذذذرن مذذذذذذ  ف ذذذذذذىل  9ر مذذذذذذيما)     ظفذذذذذر  مو 

 . (ه رء ريتشر م  7ر رويمر  راعرمىل

ل رخعذذذر  )ر ىذذذحر  رألدرء رددر   رخاذذذر ا  توجذذذي شذذذبكىل مذذذ  أ ىذذذر  •
ررخةتشذذر م  اشذذسرن رخاذذر ا  (ررخكرتذذ  رإل ويييذذىل ررخكرتذذ  راع امذذىل

           مةتشذذذذذذذذر ر  ل  32ر مةتشذذذذذذذذر رن ل رخكرتذذذذذذذذ  رإل ويييذذذذذذذذىل)ررالمتحتذذذذذذذذرل 
 .(رخكرت  راع امىل

 هي ر /كيران  رألمم رختحي  رألها 

ايرايذذذذذذذذىل أصذذذذذذذذبح ماكذذذذذذذذز راتجذذذذذذذذر   ر • مرك  التجارة الدولية
منظيىل مشر كىل ل ردي  راتفتذذيس 

 .2012رخشرتكىل ل  رم 

                                   ر ت يذذذذي  ييريذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل  •
رمت  2018ررخبردئ راتوجيةيىل اوتنفيذ ل  رم 

 . 2019 يمحتةير ل  رم 

                                       ر ت يي د ر  ددر   رخار ا رخسيةذذيىل ل  ذذرم  •
2019 . 

 صي  بيرن رااابىل ل رخار ا . •

رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل إب ذذذر  مذذذاتبط د ذذذر  ددر    •
إلدر   راا ربىل رايرهويذذىل  رتفذذوم، راةذذو ىل  رر

راعرييذذذذذذذذذذذذذذىل  وذذذذذذذذذذذذذذم رانتذذذذذذذذذذذذذذريج  رراتا ذذذذذذذذذذذذذذيط 
 راليرترتيجي.

                                                            ك وفذذذت جلنذذذىل رإلدر   راعويذذذر إبدر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  رماأيذذذةر رخذذذيما  • 
 . (أم   رم مةر ي)راتنفيذي 

ما  ظذذم متذذول مةذذرم ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل رخاىىذذىل مةتشذذر  ات ذذو  •
ل مكتذذذذذذذ  رخذذذذذذذيما راتنفيذذذذذذذذي اعةذذذذذذذم  (3-ف)راتا ذذذذذذذيط ررااصذذذذذذذي 

راتا يط راليرترتيجي ررألدرء رراوكيىل  رهو معيم تعر ما  دل  يذذي  
 .(5-ف)راتا يط راليرترتيجي ررألدرء رراوكيىل 

ال توجي ردي  إلدر   رخار ا رخسيةيىل أر أي ه رء دضرفي  إلدر    •
 رخار ا رخسيةيىل. 
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 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

األمم املتحدة املشرتك  برانمج
املعتتتين بفتتتريوس نقتتتص املناعتتتة 

 ال شرية/اإليدم

أصذذذذذذذذبح هذذذذذذذذذر راذذذذذذذذ انمج منظيذذذذذذذذىل  •
مشذذذذذذذذذذذذر كىل ل ردذذذذذذذذذذذذي  راتفتذذذذذذذذذذذذيس 

 .2012رخشرتكىل ل  رم 

                                 ر ت يذذذذذذذذي  ييريذذذذذذذذىل رد ذذذذذذذذر  ددر   رخاذذذذذذذذر ا  •
رمت  ذذذذذذذيمحتةير ل  2013رخسيةذذذذذذيىل ل  ذذذذذذرم 

 . 2017 رم 

                                     ر ت يذذذذذي  رخبذذذذذردئ راتوجيةيذذذذذىل راتشذذذذذويويىل ل  •
 . 2019رمت  يمحتةر ل  رم  2017م  ر

 ذذذذذذذذذذر  تذذذذذذذذذذاتبط ددر   رخاذذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذذيىل إب •
رخةذذذذرءاىل  رد ذذذذر  راا ربذذذذىل رايرهويذذذذىل  ررإلدر   
راعرييذذذذذذذذذذذذذذىل  وذذذذذذذذذذذذذذم رانتذذذذذذذذذذذذذذريج  رراتا ذذذذذذذذذذذذذذيط 

 راليرترتيجي.

تتأاا جلنىل ددر   رخار ا  رامش ماأيذذةر انيذذ  رخذذيما راتنفيذذذي اشذذسرن  • 
 1- ةذذذذرم مذذذذ  راذذذذاتبت  مذذذذيرإلدر   رراوكيذذذذىل  مذذذذ  مذذذذيمام  ر  يذذذذرء أ

 . 5-فر 

ر ا رخسيةذذيىل رهذذي  رظيفذذىل توجي رظيفىل ةذذيد  روىىذذىل إلدر   رخاذذ  •
. رمعذذذذيم شذذذذراه (5-ف)مةتشذذذذر  أ ذذذذيم إلدر   رخاذذذذر ا ررالمتحتذذذذرل 

راوظيفذذذذىل تعذذذذر ما  دل مذذذذيما ددر   راتا ذذذذيط رشذذذذسرن رخرايذذذذىل ررخةذذذذرءاىل 
 . (1-مي)

 3متحتذذرل  رهذذو متذذأاا مذذ                                        أ  شئ مسهار  فامذذق معذذاب إبدر   رخاذذر ا ررال •
 ا رخسيةذذيىل. ريذذيبيأ                                       موظف   ىىون جزءر  م  ر تةم إلدر   رخار
. رهذذذذذذو متبذذذذذذا ل 2020هذذذذذذذر رافامذذذذذذق راعيذذذذذذه بكرمذذذذذذه  ر تذذذذذذ  ل  ذذذذذذرم 

 راتةوةه رإلدر ي ميما ددر   راتا يط رشسرن رخرايىل ررخةرءاىل.

اركذذز ال موجي ه رء دضذذرفيون ل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل رال شذذبكىل خ •
 راتنةيق رخعنيىل اخار ا.

 رراوكراىل رايرايىل او ر ىل راذ مىلراوكرال  رختاىىىل 

منظمتتتتتتتتة األغذيتتتتتتتتة وال راعتتتتتتتتة 
 لألمم املتحدة

 (الفاو)

ل بيرمذذذذذذىل ماردذذذذذذه ددر   رخاذذذذذذر ا  •
رخسيةيىل. رمذذ  رخعذذا  تنفيذذذ ددر   
رخاذذذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذذذيىل ل رافذذذذذذذذذذذرت  

اتبذذرا ُنذذج جتذذاميب   2010-2011
إلدر   راعرييذذذذذىل  وذذذذذم دل جر ذذذذذ  ر

 رانتريج.

اذذذذي  هنذذذذرش مذذذذ  رثيعذذذذىل توجيةيذذذذىل  •
 بعي.

                                     ر ت يي  ييريىل ددر   رخار ا رخسيةذذيىل ل  •
 . 2013 رم 

                                  ر ت يذذذذذذذذذي  رخبذذذذذذذذذردئ راتوجيةيذذذذذذذذذىل/رإلجارءر   •
رمت  ذذذذذيمحتةر ل  2013ذر  راىذذذذذوىل ل  ذذذذذرم 

 . 2019 رم 

رخسيةذذذيىل إب ذذذر  مذذذاتبط د ذذذر  ددر   رخاذذذر ا  •
ىل رايرهويذذذذىل  ررإلدر   رخةذذذذرءاىل  رد ذذذذر  راا ربذذذذ 

 راعرييىل  وم رانتريج.

 ال توجي جلنىل معنيىل اخار ا.   • 

 ( 5-ف )                                                 أ يذذني  دل موظذذا أ ذذيم اشذذسرن راليذذرترتيجير  رراتا ذذيط   •
مةذذذرم ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  رهذذذو معذذذيم تعذذذر ما  دل مذذذيما مكتذذذ  

 .(2-مي)رخور د راليرترتيجير  رراتا يط رددر   

مذذوظف  مذذذ   5)عنيذذ  اخاذذر ا ل رخعذذذر  هنذذرش شذذبكىل اوينةذذذع  رخ •
 (مذذوظف  مذذذ  راف ذذىل رافنيذذذىل 5)ر وذذذم راىذذعيي رإل وييذذذي  (راف ذذىل رافنيذذىل

 رهي تتول تنةيق يجال  رخار ا رتعي  راي م.
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 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

ل بيرمذذذذذىل ماردذذذذذه ددر   رخاذذذذذر ا  • الوكالة الدولية للاا ة الذرية
 رخسيةيىل.

                           ر ضا د ر   ةي هلذ  راعيويىل. •

 PROBISايذذذذر               ريذذذذت ايمت بار •
ألاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار  ددر   رخاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ا 

 رخسيةيىل.

                                   ر ت يذذذذي  ييريذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل  •
ررخبردئ راتوجيةيىل راتشويويىل ذر  راىوىل ل 

 . 2015رمت  يمحتةير ل  رم  2012 رم 

تذذذذذذذذذاتبط ددر   رخاذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذيىل إب ذذذذذذذذذر   •
رخةذذذذذذرءاىل  ررإلدر   راعرييذذذذذذىل  وذذذذذذم رانتذذذذذذريج  

 رراتا يط راليرترتيجي.

رخسيةذذي رخعذذاب إبدر   رخنةذذق                                    أ  شئ فامق ددر   رخار ا راذذذي ماأيذذ  • 
( ل مكتذذ  رخذذيما راعذذرم  رهذذو مضذذم كبذذر  منةذذعي 5-رخاذذر ا )ف

( راذذذم  مضذذ وعون مبةذذرم 5-را رمج راحهم م  رخيحتو  رخعنيذذ  )ف
 رخنةع  رإلدر م  ل ارل ددر   رخار ا.  

  رخيما راعرم.معيم رخنةق رخسيةي تعر ما  دل •

رخسيةذذيىل أر أي هذذ رء تهذذام  إلدر   ال توجي ردي  إلدر   رخاذذر ا  •
 رخار ا رخسيةيىل.

 منظمة الاريان املدين الدويل
 )اإليكاو(

 ل مادوىل راتا يط.   •

كذذرن مذذ  رخعذذا  رضذذا ييريذذىل ل  •
رتنفيذذذذذذذذذذهر ل  ذذذذذذذذذرم  2010 ذذذذذذذذذرم 
2011. 

ال توجذذذذذي ييريذذذذذىل أر د ذذذذذر  إلدر   رخاذذذذذر ا  •
 ىل.رخسيةي

             يذذذذذذذذجه  اوياذذذذذذذذر ا  2019صذذذذذذذذي  ل  ذذذذذذذذرم  •
                                    رخسيةذذيىل  ر ويذذه  اوحتوذذار   رمشذذارا ه ذذىل 
                                 راتنفيذذذذذ  ررهتىرصذذذذر  كذذذذه  مذذذذ  رخنةذذذذع  
رخعنيذذذذذ  إبدر   رخاذذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل ررافامذذذذذق 

 رخاجعي إلدر   رخار ا رخسيةيىل.  

تاتبط ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل إب ذذر  راا ربذذىل  •
نتذذذذذريج  رايرهويذذذذذىل  ررإلدر   راعرييذذذذذىل  وذذذذذم را

 يرترتيجي.  رراتا يط رال

 ال توجي ردي  إلدر   رخار ا رخسيةيىل أر جلنىل معنيىل اخار ا. • 

                                                       ت ةذذذني دل  يذذذي  راتا ذذذيط راليذذذرترتيجي رتنةذذذيق راشذذذسرن رإل ويييذذذىل  •
                                                  ( رموظا  اوتا يط راليرترتيجي رتنةذذيق راشذذسرن رإل ويييذذىل 5-)ف
عر مامهذذذذذذر ( مةذذذذذذرم ددر   رخاذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذيىل  رمهذذذذذذر معذذذذذذيمرن ت4-)ف

ل  يذذذذذذذذذي  مكتذذذذذذذذذ  راتا ذذذذذذذذذيط راليذذذذذذذذذرترتيجي رراتنةذذذذذذذذذيق           مبرشذذذذذذذذذا   د
 (.1-رراشاركر  )مي

تتذذأاا شذذبكىل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل مذذ  لذذ  منةذذع  ل رخعذذر   •
                         ريبا  ل رخكرت  رإل ويييىل.

  مت ريذذذذذذذذذتعيرم هبذذذذذذذذذح ل ددر   رخاذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذيىل 2020ل  ذذذذذذذذذرم  •
د ذذذذر  متذذذذ  إلدر    اويةذذذذر ي   وذذذذم ددذذذذار  تعذذذذيم ل رضذذذذا رتنفيذذذذذ

رخاذذر ا رخسيةذذذيىل  وذذم   ذذذريف رخنظيذذىل  مبذذذر ل ذاذذك  يمذذذي رألدرر  
                                                        ررخةذذذسراير   يمذذذير  ررضذذذحر  رد شذذذرء فامذذذق ماجعذذذي إلدر   رخاذذذر ا 

 رخسيةيىل.



 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
2

0
/5

 

5
9
 

G
E

.2
0

-1
2

1
9

8
 

 

 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

 ل مادوىل راتا يط. • منظمة العمل الدولية

                           ر ت يذذذذي  ييريذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا  •
 .2009رخسيةيىل ل  رم 

خاذذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذذيىل                     ر ت يذذذذذذذذذذي د ذذذذذذذذذذر  ددر   ر •
ردجذذارءر  راتشذذويه/رخبردئ راتوجيةيذذىل ذر  

رمت  2015راىذذذذذذذذذذذذذذذوىل ألرل مذذذذذذذذذذذذذذذا  ل  ذذذذذذذذذذذذذذذرم 
           . رر ت يذذذذذذذذذذذذذي  2018 ذذذذذذذذذذذذذيمحتةير ل  ذذذذذذذذذذذذذرم 

ريرترتيجيىل تنفيذ ددر   رخار ا رخسيةيىل ل 
 .2019رمت  يمحتةر ل  رم  2017 رم 

 صي  بيرن رااابىل ل رخار ا .  •

ىل إب ذذذر  مذذاتبط د ذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذي •
رخةذذذرءاىل  رد ذذذذر  راا ربذذذىل رايرهويذذذذىل  ررإلدر   
راعرييذذذذذذذذذذذذذذىل  وذذذذذذذذذذذذذذم رانتذذذذذذذذذذذذذذريج  رراتا ذذذذذذذذذذذذذذيط 

رخشذذذذذذذذذذذر ما  ردايذذذذذذذذذذذه راليذذذذذذذذذذذرترتيجي  رددر   
رخشذذذذذذذذذذذرتاي   رددر   مشذذذذذذذذذذذر ما تكنواوجيذذذذذذذذذذذر 
رخعوومذذذر  رااييةذذذيىل  رددر   رخبذذذريف رااييةذذذيىل 

 ربيران  جير  د ر  رخكرت .

كذذذذذرن مذذذذذ  رخعذذذذذا  تذذذذذي م   •
رخعذذذذذذذر  مذذذذذذذوظفي مكرتذذذذذذذ  
 2011اوذذذذذذول ُنرمذذذذذذىل  ذذذذذذذرم 

رمذذوظفي رخكرتذذ  رور جيذذىل  
  . 2011             بيءر  م   رم 

 ماأيذذةر أمذذ  روزر ذذىل ررخار ذذ  رخذذريل                            أ  شذذ ت جلنذذىل ددر   رخاذذر ا راذذمش •
-)أم   رم مةر ي(  رهي تضم ميماي رإلدر ر  )مذذ  راذذاتبت  مذذي

 (. 5-( ر  يرء رأل ةرم )م  رااتبىل ف1-رمي 2

( تعذذر ما  دل أمذذ  روزر ذذىل 5-رن رخار ا )فمعيم موظا أ يم اشس  •
 ررخار   رخريل.  

خعر  ررخكرتذذ  رخيير يذذىل توجي شبكىل اوينةع  رخعني  اخار ا ل ر •
 (.5-)مر ايو   تةعىل منةع  م  رااتبىل ف

ل رخادوذذذذذذذذىل رألرل مذذذذذذذذذ  راتنفيذذذذذذذذذذ  • املنظمة ال حرية الدولية
 وذذم دثذذا  2009راشرمه منذ  ذذرم 

 يىل جتامبيىل.دجنر   يو

                           ر ت يذذذذذذذي د ذذذذذذذر  ددر   رخاذذذذذذذر ا ل  •
 .2008 رم 

                                   ر ت يذذذذي  ييريذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل  •
رد ر هذذذذذذذذر رريذذذذذذذذرترتيجيتةر اوتنفيذذذذذذذذذ ل  ذذذذذذذذرم 

. رمت 2014  رمت  ذذذذذذذذذذذذذيمحتةر ل  ذذذذذذذذذذذذذرم 2007
 ذذذذيم  رخبذذذذردئ راتوجيةيذذذذىل راتشذذذذويويىل ذر  

 .2015راىوىل ل  رم 

ر   ماتبط د ر  ددر   رخار ا رخسيةذذيىل اإلد •
راعرييذذذذذذذذذذذذذذذىل  وذذذذذذذذذذذذذذذم رانتذذذذذذذذذذذذذذذريج رراتا ذذذذذذذذذذذذذذذيط 

 راليرترتيجي.

( راذذذمش ماأيذذذةر رألمذذذ  1-مذذذير  2-تةذذذتعا  جلنذذذىل رإلدر   راعويذذذر )مذذذي • 
راعرم تعاما رخار ا راةنوي رراتعييم رختعوق اخار ا رراتافيذذا مذذ  

 أثاهر.  

( ل رخكت  راتنفيذي األم  راعذذرم 1-                        م عةي دل  يي  رخوظف  )مي •
 ار ا رخسيةيىل.  مبةيىل ددر   رخ

راذذذذمش منةذذذذعةر رخكتذذذذ  راتنفيذذذذذي  تتذذذذأاا راشذذذذبكىل رخعنيذذذذىل اخاذذذذر ا  •
 .1-دل رااتبىل مي 2-منةع  م  رااتبىل ف 7األم  راعرم  م  
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 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

                                   ر ت يذذذذي  ييريذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل  •  يي رخنر شىل. • االداد الدويل لالتصاال 
رد ر هر رمر متىه هبر م  دجارءر /مبذذردئ 

 .2017ل  رم توجيةيىل 

 صي  بيرن رااابىل ل رخار ا . •

مذذاتبط د ذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذيىل إب ذذذر   •
رخةذذذرءاىل  رد ذذذذر  راا ربذذذىل رايرهويذذذذىل  ررإلدر   
 راعرييىل  وم رانتريج  رراتا يط راليرترتيجي. 

وجذذذذذي رظيفذذذذذذىل ةذذذذذذيد  أر ردذذذذذذي  ةذذذذذذيد  أر جلنذذذذذذىل ةذذذذذذيد  معنيذذذذذذىل ال ت • 
در   رخاذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذيىل. اخاذذذذذذر ا االضذذذذذذ الا اخةذذذذذذسرايىل  ذذذذذذ  د

رتةذذتعا  فا ذذىل راعيذذه رخعنيذذىل ااتنةذذيق بذذ  راع ر ذذر  راذذمش تاأيذذةر 
 انيبىل رألم  راعرم ددر   رخار ا رخسيةيىل.

 5-فر  4-ف                                        ختىذذ    يذذتىل منةذذع  معنيذذ  اخاذذر ا مذذ  راذذاتبت   •
                                     جزءر  م  ر تةر إلدر   رخار ا رخسيةيىل.

منظمتتة األمتتم املتحتتدة للرتبيتتة 
 م والثقافةوالعل

 )اليونسكو(

 ل مادوىل رابيء. •

                      كر ذذت ت نفذذ ذ ددر   2008ل  ذذرم  •
                          رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل تذذذي  ير   ذذذت 

 دشارف جلنىل ددر   رخار ا.

                                   ر ت يذذذذي  ييريذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل  •
. 2019رمت  ذذذذيمحتةر ل  ذذذذرم  2017ل  ذذذذرم 

رمت  ذذذذيم  د ذذذذر  ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل 
ذ ردجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارءر  رريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرترتيجيىل راتنفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

راتشذذذويه/رخبردئ راتوجيةيذذذذىل ذر  راىذذذذوىل ل 
دايذذذذذذه  2010. رصذذذذذذي  ل  ذذذذذذرم 2019 ذذذذذذرم 

 رايو ةكو اوتي م   وم ددر   رخار ا.  

 ذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذيىل إب ذذذر  مذذاتبط د •
رخةذذذرءاىل  رد ذذذذر  راا ربذذذىل رايرهويذذذذىل  ررإلدر   
راعرييذذذذذذذذذذذذذذىل  وذذذذذذذذذذذذذذم رانتذذذذذذذذذذذذذذريج  رراتا ذذذذذذذذذذذذذذيط 

 راليرترتيجي.

جلنذذذذىل راذذذذ رمج رراعيويذذذذر   راذذذذمش ماأيذذذذةر انيذذذذ  رخذذذذيما            أ يذذذذني  دل • 
 راعرمىل  مةرم ددر   رخار ا رخسيةيىل.  

خار ا رخسيةيىل  رهذذي ردي  جيمي  إلدر   ر 2019             أ  ش ت ل  رم  •
  رمعودهذذذذر موظذذذذا مذذذذ  رخذذذذوظف  رختفذذذذاا  2,5تتذذذذأاا ممذذذذر معذذذذردل 
 ما  ( ل   ذذذذذرا رإلدر   رراتنظذذذذذيم  رمعذذذذذيم تعذذذذذر5-تنفيذذذذذذي كبذذذذذح )ف

                                                مبرشا   دل مةر ي رخيما  راعرمىل اإلدر   رراتنظيم.

 توجي شبكىل اوينةع  رخعني  اخار ا ل رخعر  ررخييرن. •
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 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

األمتتم املتحتتدة للتنميتتة منظمة 
 الصناعية

 )اليونيدو(

 ل مادوىل رابيء. •

 كذذذذذذذذذز  رخادوذذذذذذذذذىل رألرل ل  ذذذذذذذذذرم  •
  ل رخعذذذذذذذذذذرم رألرل   وذذذذذذذذذذم 2009

 راتذذذذذذذذذي م  رخوجذذذذذذذذذ  دل مذذذذذذذذذوظفي
رإلدر   راعويذذذذذر اوتو يذذذذذىل اخاذذذذذر ا 

 ر يمي رخار ا.

مذذ  رخعذذا  رضذذا راىذذيوىل رانةرييذذىل  •
اةيريذذذىل ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل 

رتيجيىل ددر   ل د ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرت 
                            رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل راذذذمش تعذذذا   أن 

 .2010تىرف هالل  رم 

                                   ر ت يذذذذي  ييريذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل  •
 . 2013ل  رم 

خاذذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذذيىل                     ر ت يذذذذذذذذذذي د ذذذذذذذذذذر  ددر   ر •
 2018ررخبذذذذردئ راتوجيةيذذذذذىل اوتنفيذذذذذ ل  ذذذذذرم 

    وم راتوريل.2019رل  رم 

رخسيةذذيىل إب ذذذر  مذذاتبط د ذذر  ددر   رخاذذذر ا  •
رخةذذرءاىل  رد ذذر  راا ربذذىل رايرهويذذىل  رتفذذوم، 

 راةو ىل  ررإلدر   راعرييىل  وم رانتريج.

 ا تتذذذذذذأاا جلنذذذذذذذىل ددر   رخاذذذذذذر ا  راذذذذذذذمش ماأيذذذذذذةر منةذذذذذذذق ددر   رخاذذذذذذذر • 
 (. 1-(  م  ميماي رإلدر ر  )مي 1-رريتيار مىل تىاما رأل يرل )مي 

رمنةذذذذق ددر   رخاذذذذر ا رريذذذذتيار مىل تىذذذذاما رأل يذذذذرل  راذذذذذي مذذذذاأ   •
                                                     راوجنذذذىل  هذذذو كبذذذح رخذذذوظف  راذذذذم  مضذذذ وعون مبةذذذرم  وىىذذذىل إلدر   

 رخار ا رخسيةيىل. 

تتذذذذذأاا ردذذذذذي  ددر   رخاذذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل مذذذذذ  منةذذذذذق ددر   رخاذذذذذر ا  •
                                                     يار مىل تىذذاما رأل يذذرل رهبذذح  ريتشذذر ي أ ذذيم اشذذسرن راتنةذذيق رريت

  . رمعيم رخنةق تعر ما  دل رخيما راعرم.ررإلدر  

 2020يذذذيجاي د شذذذرء شذذذبكىل اوينةذذذع  رخعنيذذذ  اخاذذذر ا ل  ذذذرم  •
    امق مذذوظفي رالتىذذرل رخعنيذذ  اخاذذر ا. ريذذتتيحته مةذذرمةم ل 

 ددراىل رخار ا راشيمي  دل مةتو  أ وم.

                        م نظا فيةير بعي. • منظمة السياحة العاملية

  أجذذذذذذذا  2010ل دزمارن/مو يذذذذذذذ   • االداد الربيدي العاملي
رال ذذذذذرد را مذذذذذيي راعذذذذذرخي  يويذذذذذىل 
تعيذذذيم اوياذذذذر ا مبةذذذر ي  شذذذذاكىل 
ريتشذذذذذذذذذر مىل هر جيذذذذذذذذذىل. ريذذذذذذذذذذوف 
                          ت ةذذذذذذذذذذذذذتايم رانتذذذذذذذذذذذذذريج رااييةذذذذذذذذذذذذذيىل  
كأيذذذذذر  اىذذذذذيراىل ييريذذذذذىل ددر   

 رخار ا رخسيةيىل. 

  اوا ربذذذذذذذىل رايرهويذذذذذذذىل  رأ شذذذذذذذ ىل موجذذذذذذذي د ذذذذذذذر •
خت ذذذذذذيط ريذذذذذذرترتيجي ذر  صذذذذذذوىل اخاذذذذذذر ا 

 ربضب ةر.

اذذذذذر ا. رتاصذذذذذي جلنذذذذذىل رخارجعذذذذذىل رايرهويذذذذذىل ال توجذذذذذي جلنذذذذذىل معنيذذذذذىل اخ • 
اوحةذذذذذرا  ددر   رخاذذذذذذر ا. رتنذذذذذذر س راوجنذذذذذذىل راتوجيةيذذذذذذىل اويكتذذذذذذ  

 رايريل رخار ا ريبه راتافيا م  أثاهر.

ىل. رتنذذذذي ج ددر   رخاذذذذر ا ال موجذذذذي مكتذذذذ  إلدر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذي •
رخسيةذذيىل ضذذي  مةذذسراير  بذذاانمج راوكيذذىل رراا ربذذىل رايرهويذذىل. راذذذر 

  اني  رخيما راعرم مبةيىل ددر   رخار ا.        م عةي دل
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 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

ل بيرمذذذذذذذذذىل ماردذذذذذذذذذه تنفيذذذذذذذذذذذ ددر    • منظمة الصحة العاملية
رخاذذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذذيىل. ربذذذذذذذذذذيأ  
رخنظيذذذىل بتنفيذذذذهر ضذذذي  ايو ذذذىل 

 رردي .

تويذذذذذيا   ذذذذذريف كذذذذذرن مذذذذذ  رخعذذذذذا   •
مفةذذذذذذذذذوم رد ذذذذذذذذذر  ددر   رخاذذذذذذذذذر ا 
رخسيةيىل ايشيه رخنظيذذىل أبيذذاهر 

         ذذذذا  بعذذذذي ل رخةذذذذتعبه  راكذذذذ    
 رضا د ر   ماب ةيد اذاك.

                                   ر ت يذذذذي  ييريذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل  •
 .2015ل  رم 

صذذذذذذذذذذي  دايذذذذذذذذذذه منظيذذذذذذذذذذىل راىذذذذذذذذذذحىل راعرخيذذذذذذذذذذىل  •
 خةتايمي أدرر  ددر   رخار ا.

  ا .صي  بيرن رااابىل ل رخار •

تذذذذذذذذذاتبط ددر   رخاذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذيىل إب ذذذذذذذذذر   •
رخةذذرءاىل  رد ذذر  راا ربذذىل رايرهويذذىل  رتفذذوم، 

 راةو ىل  ررإلدر   راعرييىل  وم رانتريج.

( 1-مذذير  2-تتأاا جلنىل ددر   رخار ا مذذ  رخذذيمام  )مذذ  راذذاتبت  مذذي • 
رمشر ش ل  ائيتةر  يذذي  مكتذذ  رخذذيما راعذذرم ررخذذيما راعذذرم رخةذذر ي 

 سيةيىل.  اوعيوير  رخ

                                                       خحت ه مكت  رالمتحتذذرل رددر   رخاذذر ا ررألهال يذذر  ل مكتذذ  رخذذيما  •
ي  رخعنيذذىل إبدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل. راذذي  رخكتذذ  مذذيما راعذذرم راودذذ 

( رأ بعذذذىل مذذذوظف  مذذذ  راف ذذذىل رافنيذذذىل مكايذذذون ر ذذذتةم اشذذذسرن 1-)مذذذي
 رالمتحترل رددر   رخار ا. 

اذذذر ا رخسيةذذذيىل ل  هذذذ رء تهذذذام  متاىىذذذ  ل ددر   رخ 6رهنذذذرش  •
 كه مكت  د وييي.  

 12ور ل رخعذذر  )                                          توجي شذذبكىل اوينةذذع  رخعنيذذ  اخاذذر ا راذذذم    ينذذ  •
                                                       موظفذذذر  اشذذذسرن راتنظذذذيم رإلدر ي ل كذذذه شذذذعبىل(  رمكرتذذذ  رالمتحتذذذرل 

ق  يذذذذذه راوجذذذذذرن رإل ويييذذذذذىل إلدر   رخاذذذذذر ا )  6                                                     رإل ويييذذذذذىل راذذذذذمش تنةذذذذذ 
ر ا ) نذذذي رال تضذذذرء(( مذذذوظف  رأفا ذذذىل اشذذذسرن رالمتحتذذذرل رددر   رخاذذذ 

 ر ا(. جلنىل ةويىل معنيىل االمتحترل رددر   رخا   68ر وم راىعيي راع اي ) 

املنظمتتتتتتتتة العامليتتتتتتتتة للملكيتتتتتتتتة 
 الفكرية
 )الوي و(

                                   ر ت يذذذذي  ييريذذذذىل ددر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل  •  يي رانظا. •
. 2017رمت  ذذذذيمحتةر ل  ذذذذرم  2014ل  ذذذذرم 

رمت  2014                           رر ت يذذذذذي دايذذذذذه راتشذذذذذويه ل  ذذذذذرم 
 . 2019حت  ل  رم  يم

 ظذذذا  راذذذيرل رأل ضذذذرء ل بيذذذرن رااابذذذذىل ل  •
رمت  2014رخاذذذذذذر ا  راذذذذذذذي صذذذذذذي  ل  ذذذذذذرم 

 .2019 يمحت  ل  رم 

مذذاتبط د ذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذيىل إب ذذذر   •
رخةذذرءاىل  رد ذذر  راا ربذذىل رايرهويذذىل  رتفذذوم، 
راةذذذذذذذو ىل  ررإلدر   راعرييذذذذذذذىل  وذذذذذذذم رانتذذذذذذذريج  

 رراتا يط راليرترتيجي.

ا  راذذذي ماأيذذذ  رخذذيما راعذذذرم  مذذ  رخذذذيمام  فامذذق ددر   رخاذذذر متذذأاا  • 
  ر تيذذذا  1-رمذذي 2-راعذذرم  رخةذذر يم   ررخذذيمام  مذذذ  راذذاتبت  مذذي

 كه ثالثىل أشةا.

( هذذو كبذذح رخةذذسرا  2-رمذذيما خت ذذيط راذذ رمج رراشذذسرن رخرايذذىل )مذذي •
م رخكوفذذذ  إبدر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  رمعذذذيم تعذذذر ما  دل رخذذذيما راعذذذر

 رخةر ي.  

ج ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل ضذذذي  مةذذذسراير  مكتذذذ  رخار ذذذ  رتنذذذي   •
مذذوظف . راإلضذذرفىل دل ذاذذك  هنذذرش موظذذا  4رخذذريل  راذذذي مضذذم 

( ل ردي  وتوفىل رهو معذذيم تعذذر ما  4-معاب مبار ا رخعوومر  )ف
 دل  يي  موظفي رألم .

               منةذذذذذذعر  اوياذذذذذذر ا  14 وذذذذذذم مةذذذذذذتو  رخعذذذذذذر   توجذذذذذذي شذذذذذذبكىل مذذذذذذ   •
 اع ر يىل.ر
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 اهليكل التنظيمي السياسة/اإلطار

 2019 2010 2019 2010 املنظمة

املنظمتتتتتتتتة العامليتتتتتتتتة لألرصتتتتتتتتاد 
 اجلوية

ل بيرمذذذذذىل ماردذذذذذه ددر   رخاذذذذذر ا  •
                           رخسيةيىل. ر ي ر ضعت تعييير  
رخاذذذذذذذذر ا ريذذذذذذذذذجال  رخاذذذذذذذذذر ا 
 وذذذذذم مةذذذذذتو  رإلدر ر  ل  ذذذذذرم 

2009. 

يذذذذذيجاي رألهذذذذذذ إبدر   رخاذذذذذر ا  •
رخسيةذذذذذذذيىل راشذذذذذذذرموىل  نذذذذذذذي تذذذذذذذورفا 

 رألمورل.  

                           أ  شذذذئ د ذذذر  إلدر   رخاذذذر ا اذذذح  •
 وجي ييريىل متىوىل ب .  أ   ال ت

                                 ر ت يذذذذذذذي  ييريذذذذذذذذىل رد ذذذذذذذذر  ددر   رخاذذذذذذذذر ا  •
 . 2013رخسيةيىل ل  رم 

توجي تعويير  درييىل بشأن راشسرن رخرايىل   •
رد ذذذذذذذذذذذذذذذر  ررخيزر يذذذذذذذذذذذذذذىل رراا ربذذذذذذذذذذذذذذذىل رايرهويذذذذذذذذذذذذذذىل 

 رألهال ير  اي م ددر   رخار ا رخسيةيىل.

تذذذذذذذذذذاتبط ددر   رخاذذذذذذذذذذر ا رخسيةذذذذذذذذذذيىل اإلدر    •
 ذذذذذذذذذذذذذذذيط راعرييذذذذذذذذذذذذذذذىل  وذذذذذذذذذذذذذذذم رانتذذذذذذذذذذذذذذذريج رراتا

 راليرترتيجي.  

                    ذذذذذذذذ    موظذذذذذذذذا اوتا ذذذذذذذذيط   •
راليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرترتيجي رددر    

( مبكتذذذذذذ   5-رخاذذذذذذر ا )ف 
راتا ذذذذذيط راليذذذذذرترتيجي ل  

 . 2009 رم 

ر ا راذذذذمش ماأيذذذةر رألمذذذذ      جتتيذذذا جلنذذذذىل ددر   رخاذذذ 2018منذذذذ  ذذذذرم  •
 (.2-راعرم رخةر ي  رهي تتأاا م  ميماي رإلدر ر  )مي

اذذر ا رخسيةذذيىل هذذو رألمذذ  راعذذرم ركبذذح رخةذذسرا  رخكوفذذ  إبدر   رخ •
رخةذذذذر ي. رال توجذذذذي ردذذذذي  معنيذذذذىل إبدر   رخاذذذذر ا رخسيةذذذذيىل أر أي 

ددر   ه رء دضرفي  إلدر   رخار ا رخسيةيىل. رتعا رخةسراير   ذذ  
رخار ا  وم  رتق هط رايفرا رألرل م  دي  رخةذذسرايىل  ذذ  ددر   

تعذذذذذود دل هذذذذذط  رخاذذذذذر ا. اذذذذذح أن  يويذذذذذىل ددر   رخاذذذذذر ا رخسيةذذذذذيىل
 رايفرا راحتريف.

 دل راادرد راور د   وم ريتبيران  ردي  راتفتيس رخشرتكىل. 2019  رخافق راحترا ا رتةتني رخعوومر  رختعوعىل بعرم JIU/REP/2010/4  ر ظا 2010اانةبىل اعرم   رخىي 
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 املرفق الثالث

 والر ابة احلسااب  وجلان مراجعة ةاإلدارياهليئا  التشريعية/ تلالي هباالر ابة اليت  أنشاة  

 املنظمة

 والر ابة احلسااب  مراجعةجلنة  اإلداريةاهليئة التشريعية/

ستعرض إدارة املخاطر  ت 
 رمسية   جلسا  املؤسسية يف  

ستعرض إدارة املخاطر املؤسسية ت
 مسيةر جلسا  غري  يف

  االع مبهامتشمل االختصاصا  اال
 عن إدارة املخاطر املؤسسية اريرتق        ت ع د   املخاطر  سجال تستعرض ملؤسسيةدارة املخاطر اا الر ابة املتصلة

 ددر رهتر رمكرتبةر رألمر ىل راعرمىل األمم رختحي ا
 ال من بق       ينواي   األمم املتحدة

  عم  عم  عم
 )األونكتاد( مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

 

 

 (أ) عم ال

 ال من بق ال برانمج األمم املتحدة لل يئة

 ال من بق ال موئل األمم املتحدة

 ال ال ابملخدرا  واجلرنة املعيناألمم املتحدة مكتب 

 راىنردمق ررا رمج
  عم  عم  عم ال من بق (ب) عم اإلمنائي األمم املتحدة برانمج

 ال  عم  عم ال (ج) عم صندوم األمم املتحدة للسكان

 ال  عم  عم ال من بق       ينواي   ون الالجئنيشؤ ل األمم املتحدة مفو ية

 ال ال  عم ال (د) عم (فياليونيس) األمم املتحدة للافولةمنظمة 

 ال ال  عم  ال من بق (هذ) عم تب خدما  املشارييمك

                     ماةن ل راةنىل رينواي   (األونروا) وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتش يل الالجئني الفلساينيني يف الشرم األد،

 

 

 ال ال  عم ال

  عم  عم  عم ( ) عم (ر)      ينواي   لمرأةلهيئة األمم املتحدة 

  عم  عم  عم (ا) عم       ينواي   برانمج األغذية العاملي

 هي ر /كيران  رألمم رختحي  رألها 
  عم  عم  عم ( ) عم ماةن ل راةنىل  مرك  التجارة الدولية

 ا ربىلراةرا  ررا ارجعىلخال توجي جلنىل  ال من بق (ي)      ينواي   املناعة ال شرية/اإليدمقص رانمج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نب
 راوكراىل رايرايىل او ر ىل راذ مىلر  راوكرال  رختاىىىل

 ال  عم  عم ال من بق ( ش)ماةن ل راةنىل (الفاو) منظمة األغذية وال راعة لألمم املتحدة

 ا ربىلراةرا  ررا ارجعىلخ توجي جلنىل ال ال ال الوكالة الدولية للاا ة الذرية

  عم ال  عم ال من بق (ل) عم منظمة الاريان املدين الدويل

  عم (ن) عم  عم ال (م)ما  كه ينت  منظمة العمل الدولية

 ا ربىلراةرا  ررا ارجعىلخال توجي جلنىل  ال من بق ما  كه ينت  املنظمة ال حرية الدولية

 ال ال ال ال من بق ( )      ينواي   اال الدويل لالتصاالداد 

  عم  عم  عم (ا) عم  عم (اليونسكو)منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
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 املنظمة

 والر ابة احلسااب  مراجعةجلنة  اإلداريةاهليئة التشريعية/

ستعرض إدارة املخاطر  ت 
 رمسية   جلسا  املؤسسية يف  

ستعرض إدارة املخاطر املؤسسية ت
 مسيةر جلسا  غري  يف

  االع مبهامتشمل االختصاصا  اال
 عن إدارة املخاطر املؤسسية اريرتق        ت ع د   املخاطر  سجال تستعرض ملؤسسيةدارة املخاطر اا الر ابة املتصلة

  عم  عم  عم ال من بق (ف) عم (اليونيدو) منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 ىلا ربراةرا  ررا ارجعىلخال توجي جلنىل  ال ال منظمة السياحة العاملية

 ا ربىلراةرا  ررا ارجعىلخال توجي جلنىل  ال من بق (ي) عم االداد الربيدي العاملي

 ال ال  عم ال من بق       ينواي   منظمة الصحة العاملية

 ال ال  عم ال من بق ما  كه ينت  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

  عم  عم  عم (يف) عم ال العاملية لألرصاد اجلويةاملنظمة 

                                                             ريتنردر  دل راادرد راور د   وم ريتبيران  ردي  راتفتيس رخشرتكىل.  ي رخى

رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل أشذذكرل وتوفذذىل  ر وذذم يذذبيه رخحتذذرل ل شذذكه                                                                                                                هالل جوةر  رإلدر ىل رإلدر مىل اح رااةيىل رامش تنظ م اويرل رأل ضرء ل رألر كترد  مبذذر متويذذ   مذذاةن ل راةذذنىل  خكذذ  منر شذذىل ددر    )أ(
  تريج أي مارجعىل اوحةرا   امةر مكت  هيمر  راا ربىل رايرهويىل.

 فامق راتنفيذي.                                                                                                                 مىل رخار ا رخسيةيىل ما رألراواي  راعىو  خارجعىل راةرا   رامش ت نر  س ا تظرم ل رالجتير ر  راشةامىل افامق رألدرء رخسيةي رراتتم مورء )ب(

تعامذذا مذذيما مكتذذ  هذذيمر  مارجعذذىل راةذذرا  رراتحعيذذق ل يذذيريف  مةذذتعه ل جذذيرل رأل يذذرل  بذذه تذذاد ضذذي  متربعذذىل توصذذير  اوذذ  مارجعذذي راةذذرا   رل                                    ال ت نذذر  س ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل كبنذذي  )ج(
 رااأي رختعوق ااوكيىل رددر   رخار ا رضب ةر ل صنيريف رألمم رختحي  اوةكرن رمتربعىل توصير  رخارجعىل رايرهويىل اوحةرا .

 جيرل أ يرل رجلوةر  رااةيىل اويجو  راتنفيذي.                                                                     خار ا رااييةيىل ل رابيرن رخريل راةنوي راذي مشكه بنير  منتظير  مي جر  لتاد ر )د(

 ذذر  ل رخنر شذذر  رجلر مذذىل رراتعذذر ما رختكذذا   رخعيمذذىل دل اعذذي    ر                                                                                                                   متحت ه ددر   رخار ا جزءر  ال متجزأ م   يه رخنظيىل ما رأو  راتنفيذي. رهبذ  راىفىل  خك  رانظا دايةر  وم أُنذذر  نىذذا ةذذو ي شذذرمه   )ه(
                                                                                            ر ر   رخيما راتنفيذي خكت  هيمر  رخشر ما رأو   راتنفيذي بىفىل  ةيىل ثالث مار   وم رأل ه ل راةنىل.رأو  راتنفيذي. 

                                     رت نذذر  س ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل يذذيريف يه مارجعذذىل راةذذرا  مذذ  جذذيرل رأل يذذرل  ردن كر ذذت ال تذذاد هبذذذ  راتةذذييىل. منر س رأو  راتنفيذي  يويىل ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل د ذذر  رابنذذي رختعوذذق مبةذذر )ر(
  مىل ذر  راىوىل.                       ي  ت عا  راليتجرا  رإلدرراتعر ما راةنومىل ايريا  رخارجعىل رايرهويىل اوحةرا   رراوجنىل راليتشر مىل رخعنيىل ااا ربىل  راو  مارجعي دةرا  رألمم رختحي   د

راليتشذذر مىل رخعنيذذىل                                                                                                                       در   رخار ا رخسيةيىل  فملن هذر رخوضوا كحتحر  مر م نر  س ل ييريف راتعر ما راةنومىل ايريا  رخارجعىل رايرهويىل اوحةذذرا   رراوجنذذىل  وم رااام م   يم ختىي  جوةىل اح  ةيىل خنر شىل د ) (
 ااا ربىل  راو  مارجعي دةرا  رألمم رختحي .

                                                                                                              رخاذذر ا رخسيةذذيىل ل راذذ انمج رخذذذكو  مذذا  ل راةذذنىل  وذذم رأل ذذه  رت ععذذي مشذذرر ر  اذذح  ةيذذىل دضذذرفيىل وىىذذىل هلذذذر راوذذا  مذذا رأوذذ  متيررل رأو  راتنفيذي ا انمج رألاذمذذىل راعذذرخي تنفيذذذ ييريذذىل ددر   ا()
 راتنفيذي ما   وم رأل ه ل راةنىل.

 .2019م  رخعا   عي جوةىل بشأن ددر   رخار ا ل كر ون رألرل/دمةي   اح  ةيىل اوجنىل راليتشر مىل اوىنيريف راليت يريف راتربا اوياكزا ركرن ماكز راتجر   رايرايىل جوةر  مععي ) (

 رور جي  ررايرهوي .                                                                                                             عم رال  أ د جت رخار ا ل رابني رختعوق ااتعاما رخريل م  جيرل رأل يرل  راذي متضي  تعامار  ةيدر  م  مارجعي راةرا   )ي(

رتاكذذز رخنر شذذر   وذذم                                                                                                                  جذذيرل رأل يذذرل  راكنةذذر مةذذأاىل ت نذذر  س ا تظذذرم ل يذذيريف بنذذود جذذيرل أ يذذرل راوجنذذىل رخرايذذىل رختعوعذذىل مبارجعذذىل راةذذرا  ررإلبذذالف رخذذريل.                                         ددر   رخاذذر ا ايةذذت بنذذير   رييذذر  بذرتذذ  مذذ  )ش(
                                      ىل رال تشيه ريتعارضر  اويار ا رااييةيىل.راتعيم رحملا  ل تنفيذ ددر   رخار ا رخسيةي

 ار ا رخسيةيىل ثالث مار  ل راةنىل.تةتعا  هي ىل رإلدر   رخ )ل(
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 ج ررخيزر يىل.ار ا ل ييريف منر شىل را انم                                                                                                                 معا  را انمج ررخيزر يىل افرت  راةنت  ااتفىيه رخار ا رااييةيىل أمرم دجنر  رافوريي ررأل ش ىل رخبينىل ل راوثيعىل. رت نر  س رخ )م(

 يرل أ يرل رجتير ر  جلنىل راا ربىل  دي  متم د الا رارضام   وم يجه رخار ا راليرترتيجيىل إلبيرء تعويعرهتم  وي .ددر   رخار ا هي بني دريم م  رابنود رخي جىل ل ج )ن(

اي رأوذذ  ريتعارضذذر  ُنرييذذر  اوياذذر ا معةذذم بشذذأُنر. رتتذذرا األفا ذذىل راليتشذذر مىل راع ر يذذىل رافاصذذىل اليتعارضذذةر  ل د ر  راليذذتعار  راةذذنوي اوا ذذط راتنفيذمذذىل  مذذتم دبذذالف رأل ضذذرء اخاذذر ا رراتشذذرر   ) (                                     ر ذذ 
                                                                                                       راتيربح راتافيا رامش متع  تنفيذهر. رت ةتعا  رخار ا راليرترتيجيىل كه أ با ينور  ل ييريف رضا رو ىل راليرترتيجيىل.

 (.2020اابا رألرل م   رم تزم  و  بيرن رااابىل ل رخار ا  م  رأو  راتنفيذي )  متعا  بعي/ر                               ييكون ذاك ضار اي  ألن رايو ةكو تع )ا(

 رخنظيىل. ددر   رخار ا منر شىل جر مىل ل رجلوةر  رااةيىل ل ييريف راتعر ما راير مىل    راتعيم رحملا  ل ددر   رخار ا رخسيةيىل رامش تعيمةر  )ف(

  ني رال تضرء. )ي(

 نفيذي يجه رخار ا ل  يويىل رإلصالا كه ثالثىل أشةا.عا  فا ىل راعيه رخعنيىل إبصالا رهلي ر  راتأييةيىل راتربعىل اويجو  راتتةت )يف(
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 املرفق الرابي

 الرمسية ائمة التوصيا  غري   

دارة املختاطر املؤسستية يف مؤسستا  منظومتة إل الفصل الثاين: امل تاد  األساستية  
 األمم املتحدة

اعتماد سياسة و/أو إطار منهجيتتني علتت  ناتتام املنظمتتة إلدارة املختتاطر  - 1ار املرجعي املعي  
 مرت اني ابخلاة االسرتاتيجية للمنظمة

                                            حذذذي  راذذذمش   تعتيذذذي بعذذذي ييريذذذىل ر/أر د ذذذر ر  إلدر   مشذذذجا رخفتشذذذرن بعذذذو  كيذذذران  رألمذذذم رخت -1
                               ر تيذذذي  ييريذذذر  ر/أر أ ذذذار  إلدر                                                       رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل  وذذذم راعيذذذرم بذذذذاك. رت شذذذج ا رخنظيذذذر  راذذذمش

رخاذذذر ا رخسيةذذذذيىل  وذذذم ريتعارضذذذذةر ردجذذذذارء راتنعيحذذذر  رراتحذذذذيمحتر  راال مذذذىل اكفراذذذذىل أن تكذذذذون ددر   
اليرترتيجيىل اوينظيىل ر ركةىل هلر  رخار ر  رخةذريه رانرشذ ىل رراتوذحر  رخار ا رخسيةيىل ماتب ىل او ىل ر

 .(31رافعا  )ل بي ىل راعيوير  

 أداة للمساءلةابعت ارها إدارة املخاطر املؤسسية ل الثالث: الفص  

                                                         وجود هيكل تنظيمتتي داخلتتي حمتتدد رمسيتتا  إلدارة املختتاطر املؤسستتية متتي  - 2املعيار املرجعي   
 األدوار واملسؤوليا  املسندة إليه

منبوذذذي اوينظيذذذر  راذذذمش اذذذيمةر  يويذذذر  ميير يذذذىل رريذذذعىل ران ذذذريف ر  تنشذذذئ شذذذبكىل اوينةذذذع   -2
واي  رخيير يذذىل                                                                       عنيذذ  اخاذذر ا أن تنظذذا ل د شذذرء شذذبكىل مذذ  هذذذر راعبيذذه مذذ  رخعذذر  رصذذوال  دل رخةذذترخ

 .(39رافعا  )اكفراىل  يمي رخار ا ل رخييرن رراتىيي هلر  وم رانحو راورج  

                                                                           توهير  اووضوا ررالتةريف  منبوي د م رخنةع  رخعني  اخاذر ا اهتىرصذر   ذيد أدرر هذم  -3
                                                                              ةذذذسرايرهتم. رل معظذذذم راذذذرال   معذذذاب تعيذذذ  موظذذذا مذذذر منةذذذعر  معنيذذذر  اخاذذذر ا ديذذذنرد مةذذذسراير  رم

راذىل  نىذاي دضرفيىل داي   رمنبوي أن تنعك  مةسراير  رخنةع  رخعني  اخار ا ل تعيذيم أدريةذم اكف
 .(41رافعا  )رالاتزرم ررخةرءاىل 

رخسيةذيىل مي جذىل ضذي  ماتبذىل خكذ  فيةذر ور بذىل منبوي أن تكون رخةسرايىل  ذ  ددر   رخاذر ا  -4
                                                                                           موظفي رإلدر   راعوير  رأن تزر د بةو ىل دجارء رالتىرال   وم   ريف رخنظيىل رفذذ ا    رختذرذ رإلجذارءر   

 .(44رافعا  )فوضىل ألدرء هذ  رخةيىل مبر معك  أمهيىل رمةتو  راةو ىل رخ

رخاذر ا رددر هتذر منبوذي أن تعذا  وذم  ذرتق  جتي  رإلشر   دل أن رخةسرايىل رااييةيىل  ذ   يمذي -5
رخذذذيمام  راتنفيذذذذم  ررخةذذذسرا  رخعنيذذذ  اخاذذذر ا  ال  وذذذم  ذذذرتق رافذذذاد أر راكيذذذرن رخكوذذذا مبةيذذذىل ددر   

 .(46رافعا  )رخار ا رخسيةيىل 

منبوذذي  بذذط ددر   رخاذذر ا بذذنظم تعيذذيم رألدرء رخةذذتايمىل اوا يذذرء راتنفيذذذم  رمذذوظفي رإلدر    -6
 .(56رافعا  )راعوير 

                                                                             داصذذذر   وذذذم راشذذذفرفيىل ررخةذذذرءاىل  منبوذذذي أن تذذذنعك  أدرر  رمةذذذسراير  رخةذذذسرا   ذذذ  ددر    -7
زمذذذز ددمذذذرج ددر   رخاذذذذر ا                                                                رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل ل  ظذذذم تعيذذذيم أدريةذذذذم. ر ذذذي م ةذذذتفرد مذذذ  ذاذذذذك أمضذذذر  اتع

 .(59رافعا  )رخسيةيىل  وم   ريف رخنظيىل رخعنيىل 



JIU/REP/2020/5 

GE.20-12198 68  

  أن مكذذون رخوظفذذون رخعنيذذون  وذذم طيذذا رخةذذتواي   وذذم  وذذم لذذط راذذيفرا  ذذ   كحذذي أدىن -8
راذي منتيون داي  رأن مفةيور أدرر هم رمةسرايرهتم فيير متعوق إبدر   رخاذر ا رخسيةذيىل مذ  أجذه كفراذىل 

 .(65رافعا  ) يمي رخار ا رددر هتر  وم رانحو رخنري  ب امعىل منةجيىل رمنةعىل 

اويذوظف  رخعنيذ   وذم طيذا رخةذتواي      رخار ا مذ  راكفذرءر  رأليريذيىلوي ر تبر  ددرمنب -9
 .(66رافعا  )

وجتتود ثقافتتة ةتتاطر تع مهتتا "القتتدوة يف أعلتت  اهلتترم" متتي االلتتت ام الكامتتل  - 3املعيار املرجعي   
 عل  ايي مستواي  املنظمة

عير  ل را"   رءيرء راتنفيذم  در  منبوي اوا  ددر   رخار ا رخسيةيىل رددمرجة             يعير  دل د م -10
رخذذذوظف  مذذذ    فريذذذيهتر رأمهيتةذذذر  رمتكذذذ  دظةذذذر تنفيذذذذهر  وذذذم   ذذذريف رخنظيذذذىل  ر ب اونةذذذو أ وذذذم رهلذذذام" 

 .(78رافعا  )ر رممر يرهت ل  يوير  ددر   رخار ا رخسيةيىل وضو يىل    امق رخشر كىل رخددرمتةر 

ارية  تستتتتخدم إدارة املختتتاطر املؤسستتتية علتتت  وجتتتود هيئتتتة تشتتتريعية/إد - 4املعيتتتار املرجعتتتي   
 املستواي  املناس ة

 .(ال تاد توصير  اح  ةيىل ل د ر  هذر رخعير  رخاجعي)

 الفصل الرابي: إدماج عمليا  وإجراءا  إدارة املخاطر املؤسسية وترسيخها   
جية والتشتت يلية ة املختتاطر يف العمليتتا  التجاريتتة االستترتاتيإدمتتاج إدار  - 5املعيتتار املرجعتتي   

 الرئيسية

ييريذذذىل رد ذذذر  ددر   رخاذذذر ا  ضذذذار   أن تذذذاتبطمذذذ  رخسشذذذار  رااييةذذذيىل هلذذذذر رخعيذذذر  رخاجعذذذي  -11
 ر هذذذر روذذذري رإبأل يذذذرل رراتا ذذذيط  ا ةرييذذذا أيذذذرايب                                   ر تبر ذذذر  رثيعذذذر  ايذذذرترتيجيىل رخنظيذذذىل ر رخسيةذذذيىل 

 .(101رافعا  ) اانتريج

رخت ذيط  ا رخسيةيىل ل  يوير  راتا يط راليرترتيجي رراتشويويمت و  ددمرج ددر   رخار  -12
ل أ وذم رهلذام"  رريذتحتير ر    ومذىل   رجذود " ذير 3رخعير  رخاجعذي   وم رانحو رخشر  داي  ل  رأل يرل

ددر            أن تايذذ ذرراعيويذذر  راذمش مذذ  شذأُنر   ذيم  ر/أر تعزمذذز رخنىذر شذذأن رراتزرمذر  ةذذيد  رهلذيف ب
 .(112رافعا  ) ر راعار   رخترذسيةيىل ل ثعرفىل رخنظيىل ر يويرهتر رختعوعىل ااتا يط ر رخار ا رخ

 إنشاء عمليا  منهجية ومتسقة وديناميكية إلدارة املخاطر – 6املعيار املرجعي   

رخاذذذر ا رخسيةذذذيىل دوعذذذىل تفر ويذذذىل  ايذذذ  خكذذذ  اويذذذوظف   منبوذذذي أن تشذذذيه  يويذذذر  ددر   -13
ىل   مذذىل رافريذذي  رخةذذتيي  مذذ  رخعوومذذر  رختعوعذذىل اخاذذر ا راذذمش  يعوُنذذر رمودذذيرُنر رخةذذرمه  ل رخنظيذذ 

رمعيمون تعر ما  نةر م  أجه رخترذ  ار ر  ريتبر يىل رمةتنح  رددر   رخور د رتنفيذ را رمج ب امعىل فعراذىل 
 .(119  رافعا )

منذوذج أ يذرل  دةذ    ر                                                         ال مكفي أن تكون  يوير  ددر   رخاذر ا رخسيةذيىل مىذي يىل هىيىذ  -14
                                                                    أمضذر  أن تكذون دمنرميكيذىل ر شذيعىل اكذي تعكذ  رألهذيرف رأليريذيىل إلدر   رخاذر ا  تعذ رخنظيىل  بذه م

 .(123رافعا  )منةر  رخةتيي  رخسيةيىل ررافريي 
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الفعتتتتتال لتتتتتنظم وأدوا  تكنولوجيتتتتتا املعلومتتتتتا  يف إدارة  االستتتتتتخدام - 7املعيتتتتتار املرجعتتتتتي   
 املخاطر املؤسسية

                                                                                 منبوذذي أن تتضذذي  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  ل رألدذذورل رخحترايذذىل   ظرمذذر  شذذرمال  مذذزردر  أبدرر   -15
                                                                                   ذر  صذذذوىل ت نفذذذذ اتتبذذذا رخاذذذر ا ر صذذذيهر  وذذذم   ذذذريف رخنظيذذذىل  رتشذذذكه جذذذزءر  مذذذ  منىذذذىل أريذذذا   ر ذذذر  

 .(125رافعا  )رألها  اي  متة  تبةيط راعيوير  رددمرجةر  ماتب ىل اانظم

تشرن  وم دجارء دور  فيير ب  مسيةر  منظومىل رألمم رختحي  رامش ايمةر منذرذج مشجا رخف -16
أ يذذرل متشذذذرهبىل اتبذذردل روذذذ ر  ررخير يذذر  رختعوعذذذىل مبنىذذر  ددر   رخاذذذر ا رخسيةذذيىل رصذذذالهتر بذذذنظم 

 .(134رافعا  )رخعوومر  رألها  

ي إىل بلتتورة التتوعي ابملختتاطر،  تتتدريب ترمتت وجتتود خاتتط يف اتتال االتصتتال وال   -  8املعيار املرجعتتي    
 وتع ي  سياسا  التصدي للمخاطر، وبناء القدرا  الالممة لتنفيذ إدارة املخاطر املؤسسية 

در   رخاذر ا إب رختعوعذ رضا ه ىل شرموىل اوتذي م  ررالتىذرل  ال بي م اإلضرفىل دل ذاك   -17
مىذذييىل ايذذ  تتنريذذ  مذذا   ذذىلرو ن تكذذونرمنبوذذي أ .تنفيذذذهر رددمرجةذذر بفعرايذذىلمذذ  أجذذه رخسيةذذيىل 

  .(140رافعا  ) ما رانةج راذي أتهذ ب  د رء ددر   رخار ا رخسيةيىلر   ر  ر ةر دجم رخنظيىل

إجتتتتراء استتتتتعراض دوري ومتتتتنظم ملتتتتدع فعاليتتتتة تنفيتتتتذ إدارة املختتتتاطر  - 9املعيتتتتار املرجعتتتتي   
 املؤسسية من أجل التحسني املستمر

عذذي راذذذي رضذذعت  فا ذذىل راعيذذه اعيذذر  مادوذذىل رانضذذج هذذو أدر  مذذا  رخفتشذذرن أن رانيذذوذج رخاج -18
بوواةذر. توجيةيىل مفيي  خك  أن تةتايمةر كه منظيىل اتحيمي راحتوار  رمادوىل رانضج رامش تامذي دل 

بوذذوف مادوذذىل مةذذتةيفىل  و ذذت لذذورموصذذم إبجذذارء تعيذذيم ذريت در ي اليذذتعار  راتعذذيم رحملذذا   وذذم مذذا را
 .(146رافعا  ) ار ا رخسيةيىلةيد  م  مارده  ضج ددر   رخ

تنفيذذذ ييريذذتةر رختعوعذذىل إبدر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل  منبوذذي تشذذجيا بمبجذذاد أن تبذذيأ منظيذذىل مذذر  -19
رخكوفذون مبةيذىل راتعيذيم   وظفذوناير مىل ررخةتعوىل رامش  امةر مارجعذو راةذرا   أر رخرد م راتعييير  ر

ةيريىل رراعيوير  رخاتب ذىل هبذر. رمنبوذي اوةي ذر  هذ  راايىل أر احهم م  رخةتشر م  رخةتعو  بشأن فعر
 .(152رافعا  )  تريجةر راتشامعيىل/رإلدر مىل أن تةتعا  هذ  راتعييير  رتنظا ل

 الفصل اخلامس: التعاون والتنسيق بني الوكاال  بشأن إدارة املخاطر املؤسسية  

لت ادل املعارف باريقة منهجيتتة وإدارة التعاون والتنسيق بني الوكاال   - 10املعيار املرجعي   
 املخاطر املشرتكة و/أو عل  ناام منظومة األمم املتحدة

راعيذذه اكذذي تىذذبح تايذذىل درييذذىل مذذ  تايذذر  راوجنذذىل تعذذرتا ردذذي  راتفتذذيس رخشذذرتكىل ت ذذوما فا ذذىل  -20
وظف  رافنيذذذ                                                                               رإلدر مذذذىل راافيعذذذىل رخةذذذتو  راتربعذذذىل أوذذذ  راا يذذذرء راتنفيذذذذم   رت ورصذذذه  يوةذذذر ل د ذذذم رخذذذ 

رخعنيذذ  اخاذذر ا ررإليذذةرم ل رضذذا ييريذذر  ددر   رخاذذر ا رخسيةذذيىل رممر يذذرهتر  وذذم   ذذريف رخنظومذذىل 
 .(162رافعا  )

أن تنظذذا ايو ذذىل رألمذذم رختحذذي  اوتنييذذىل رخةذذتيرمىل ل مةذذر   يذذه فا ذذىل راعيذذه ل هذذذر منبوذذي  -21
 ذاي مذ  أجذه تعزمذز جةذود دصذالا رألمذم رختحذي   رأرل  ني تنررل رخار ا رخشرتكىل  وم راىعيي راع

 فةذ   نذي رأن تنظذا راوجنذىل رإلدر مذىل راافيعذىل رخةذتو  راتربعذىل أوذ  راا يذرء راتنفيذذم  ل مةذر  راعيذه 
 .(169رافعا  )                                                             تنررل رخار ا رألريا   ر ر  رامش تورجةةر منظومىل رألمم رختحي  ككه 
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 امساملرفق اخل

 ليت يتعني أن تتخذها املنظما  املشاركة بشأن توصيا  وحدة التفتيش املشرتكةعام لإلجراءا  اعرض   
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 توصيىل متاذ راايي  راتنفيذي دجارء بشأُنر   )ن(                       راتشامعيىل  ار ر  بشأُنر  توصيىل تتاذ رهلي ىل  ) ( املختصرا : 
 جارء م  جر   هذ  رخنظيىل توصيىل ال تت و  رخترذ د   
 عزمز رافعرايىلا ت )و( ار بىل ررالمتحترلاتعزمز رخ )ه(تةريف ررخورءمىلا تعزمز رال )د( اراتنةيق رراتعررن  عزمزت )ج( اأفضه رخير ير رخير ير  رجليي /  شا )ب(ا رخةرءاىلر  عزمز راشفرفيىلت )أ( األثر املتوخ : 

 جور   أها . ) (  از راكفرء تعزم  )ح( عيق رفو ر  مرايىل كبح ا  )م(

 . ST/SGB/2015/3 وم رانحو راور د ل  *

    

 

رألثا رختوهم
 

او  راا يرء راتنفيذم   
 

 راوكرال  رختاىىىل رراوكراىل رايرايىل او ر ىل راذ مىل  رألمم رختحي  رصنردمعةر رباراةر 
رألمم رختحي  

 
بذذذذذذاانمج رألمذذذذذذم رختحذذذذذذي  رخشذذذذذذرت 

  رخنر ىل رابشامىل/رإلمي  ش رخعذذذذذذاب  
بفحر   ع

 

رألر كترد 
 

ماكز راتجر   رايرايىل 
 

باانمج رألمم رختحي  رإلمنريي 
 

باانمج رألمم رختحي  
اوبي ىل 

صنيريف رألمم رختحي  اوةكرن  
 

 
مويه رألمم رختحي  

 

مفوضيىل رألمم رختحي  اشسرن راالج   
 

منظيىل 
رألمم رختحي  او فواىل 

 
مكتذذ  رألمذذذم  

رختحذذي  رخعذذذاب اخاذذذي ر   
ررجلاخىل 

 
مكت  رألمم رختحي  ويمر  رخشر ما 

 

رألر ارر 
 

هي ىل رألمم رختحي  اوياأ  
 

باانمج رألاذمىل راعرخي 
 

منظيىل رألاذمىل رراز ر ىل األمم رختحي  
 

راوكراىل رايرايىل او ر ىل راذ مىل 
 

منظيىل را حرن رخييف 
رايريل 

 

منظيىل راعيه رايرايىل 
 

رخنظيىل رابحام 
ىل رايرايىل 

رال رد رايريل االتىرال   
 

رايو ةكو 
 

منظيىل رألمم رختحي  اوتنييىل راىنر يىل 
 

منظيىل راةيردىل راعرخيىل 
 

رال رد را ميي راعرخي 
 

منظيىل راىحىل راعرخيىل 
 

رخنظيىل راعرخيىل اويوكيىل رافكامىل 
 

رخنظيىل راعرخيىل األ صرد رجلومىل 
 

التقرير 
 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   الختاذ إجراء  

                             X  علم لل 
                                                         )أ( 1راتوصيىل 

 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  )أ(، )و( 2 راتوصيىل
)ب(،  3 راتوصيىل

 )ج(، )و(
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن 

                                                         )أ(، )ج( 4 راتوصيىل


