
 

 

JIU/REP/2021/6 

 

 األمم المتحدة

إدارة استمرارية تصريف األعمال في مؤسسات منظومة 
 األمم المتحدة

 تقرير وحدة التفتيش المشتركة 
 إيلين أ. كرونين وفيكتور مورارومن إعداد    

 





 

 

JIU/REP/2021/6 

Arabic 

Original: English 

إدارة استمرارية تصريف األعمال في مؤسسات منظومة 
 األمم المتحدة

 تقرير وحدة التفتيش المشتركة 
 كرونين وفيكتور موراروآيلين أ.  من إعداد    

 
 2021،  جنيف  األمم المتحدة،



 

 

 

 فريق المشروع:

 ،مفتشان مورارو،  فيكتورو   كرونين، أ.  إيلين
 والتفتيش  التقييم شؤون ل موظف  هرمي، فينسينت
 والتفتيش  التقييم شؤون ل موظف  ياماغوتشي،  تاتسويا
 مساعد باحث بودات،  هيرفي

 مستشار  ،ووكر بول
 متدربات  ،روتراي وسونو راميريز، ومايرا جنسن، صوفي



JIU/REP/2021/6 

iii GE.22-03584 

 تنفيذي موجز 

 استمرارية تصريف األعمال في مؤسسات منظومة األمم المتحدةإدارة   
  الخدمات  تقديم  مواصتتتتتتتتتتتتتل   على ما  منظ    قدرة  بأنها األع ال  تصتتتتتتتتتتتتتري  استتتتتتتتتتتتتت راري  ُتعرَّف 
ل  حادث  خلل  ،اا مستتت ق  ومحددة مقبول   ب ستتتتويات ،فيهااا  حاستتت   عاملا   الوقت ي ثل  التي  األستتتاستتتي    معط ِّ

 ال ستتتويات  ج يع على الع ليات  استتت رار لضتت ان ضتتروري  بفعالي   االستتت راري   تلك  إدارة  وُتعد   .هبعد أو
  تتستتتم  بيئات  في األحيان  من كثير في تع ل ال تحدة األمم منظوم   مؤستتتستتتات  أن إلى بالنظر التنظي ي 

 ال شري . األنشط  أو الطبيعي  الكوارث عن الناتج  لألعطال  وبالتعرض بالتقلب

 تصتري  الستت راري  لها استتعراض  أول  ال شتترك  التفتيش  وحدة أك لت  الزمان، من عقد وقبل 
 تصتتتتتتتتتتتتري   استتتتتتتتتتتتت راري  أن إلى  وخلصتتتتتتتتتتتتت  ،( JIU/REP/2011/6)  ال تحدة األمم منظوم   في األع ال
اا  خطط  أو ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات وضتتتتتتتتتتتعت التي ال نظ ات عدد وكان  النشتتتتتتتتتتتو    طور في آنذاك كانت األع ال

.  شتتتتتتتامل  بطريق   تنفيذها  بدأت  من وعدد اا،صتتتتتتت ير  أع الها الستتتتتتتت راري   الحالي   االستتتتتتتتعراض وُأجري   أقل 
 عن   دراستتتتت   تقديم إلى  يرمي ووه ،19-كوفيد  جائح  خضتتتتتم  في وُنظم ال شتتتتتارك ،  ال نظ ات  من  بطلب

 ة.ال تحد األمم منظوم  في األع ال تصري  است راري  إدارة فياا حالي  ال ت ع  وال  ارسات لسياساتا

  مواصل  على  ال تحدة  األمم  منظوم   مؤسسات أمدها  طال التي  19-كوفيد  جائح   أجبرت  وقد 
  األستتتتتتاستتتتتتي .  والياتها  تنفيذ استتتتتتت رار على  للحفاظ  تدابير اتخاذ وعلى استتتتتتتثنائي ، ظروف ظل  في الع ل

 اإلداري    ال جاالت ج يع في ال تحدة األمم  منظوم   مؤستتتستتتات لج يعاا  تحدي  ت ثل  الحال  هذه  وأصتتت حت
  اإلدارة  ومجالس التشتتتتريعي   لألجهزة  الفني   األنشتتتتط  في  تأثيرها  إلى  إضتتتتاف   اا،تقري   التشتتتت يلي  والع ليات

 ال تحدة. األمم منظوم  في

 األمم  منظوم  فياا  نستتبي   الوقوع نادرة الكبرى   ال عطِّ ل   الحوادث كانت ،19-كوفيد  جائح  وقبل 
 .اا استثنائي  بعضها  وكان شائع ، غير  تكن لم  ولكنها ،ال تحدة

 التأهب إلى  بالحاج  ال تحدة األمم  منظوم  في األع ال تصتتتتتتتتتري  استتتتتتتتتت راري  مفهوم  ارت طو  
 يتضتتتتتتت ن  فأصتتتتتتت    تدريجياا  ال فهوم توستتتتتتتع  ثم  الحالي،  القرن   من  األول العقد أوائل في األنفلونزا  لجائح 

  متعدد نهجاا   قويطب    متعددة تنظي ي   أنشتتتتتتتتتط   ويشتتتتتتتتت ل  أوستتتتتتتتتع،  ب عنى األع ال،  الستتتتتتتتتت راري   التخطيط
 ال نظ ات. تواجه التي ال خاطر من متنوع  مج وع  معالج  في األخطار

إدارة  بهتتدف تنفيتتذ    2010و  2005ونتيجتت  التختتاذ الج عيتت  العتتامتت  عتتدة قرارات بين عتتامي   
  است راري  تصري  األع ال في ج يع مواقع األمان  العام  لألمم ال تحدة، بطريق  شامل  ومنسق ، ظهر

   نظ  ال خدم ألول مرة مفهوم إدارة قدرة ، استتتُ 2014و   2011وبين عامي   في نهاي  ال طاف نهج متكامل. 
على مواجه  الطوارئ، بهدف تحستتين الجهود في األمان  العام  لألمم ال تحدة في مجال ع ليات الستتلم   
واألمن في حاالت الطوارئ، والتخطيط الستتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتري  األع ال، ودعم ال وظفين والضتتتتتتتتتتحايا، 

وفي   بعتد الكوارث.والتخطيط الطبي، وتكنولوجيتا ال علومتات، والتخطيط الستتتتتتتتتتتتتتتعتادة القتدرة على الع تل 
، وافقت الج عي  العام  على نظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ الذي 2013نيستتتتتتتتتان أبريل  

 .يش ل ج يع هذه ال جاالتاا إلدارة الطوارئ في األمم ال تحدة إطار ليكون   اقترحه األمين العام
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  الجوانتتب  من  العتتديتتد  الطوارئ   مواجهتت   على  ال نظ تت   قتتدرة  مفهوم  يشتتتتتتتتتتتتتت تتل  اإلطتتار،  هتتذا  وفي 
 وفي   القدرة.  تلك تحقيق  فياا  رئيستتتتتتتي اا مستتتتتتتاه  األع ال تصتتتتتتتري  استتتتتتتت راري     برويعت  ال ختلف  التنظي ي 

  ال نظ    قدرة  إدارة نظام ستتتتتياستتتتت  على مرة، ألول ال ستتتتتتوى، الرفيع  اإلداري  اللجن   وافقت ،2014 عام
  ال عني ال تحدة األمم  منظوم  في  التنفيذيين الرؤستتتا  مجلُس   الستتتياستتت   تلك  أقر  و  الطوارئ، مواجه  على

 مراكز   كل في  األعضتتتتا   منظ اتها من واحدة  كل  قدراتو  ال تحدة األمم  منظوم   قدرة  لتعزيز  بالتنستتتتيق،
 الطوارئ   مواجه  على ال نظ    قدرة ُتعرَّف العام ، الستتتتتتتياستتتتتتت   مجال وفي الطوارئ.  مواجه  على الع ل
ل،  حادث توقع  على  القدرة  بأنها  له،   واالستتجاب  حدته، من والتخفي   وتفاديه،  له، االستتعداد  وعلى  معط ِّ

 من   تستتتتتفيد  وأن لها، تتصتتتتدى  وأن  األخطار ال نظ   تتوقع  أن هو  القدرة  تلك من والهدف منه  والتعافي
  والخارجي . الداخلي  بيئاتها في التدريجي  أو ال فاجئ  الت يرات  عن الناشئ  الفرص

  ا االستعراضأهداف هذ  
أجري هذا االستتتتتتتتتعراض على نطام ال نظوم  وشتتتتتتتت ل ج يع ال نظ ات ال شتتتتتتتتارك  في وحدة   

 ال شترك . التفتيش

  حال  على  التنفيذيين والرؤستتتتتتتتا  اإلدارة ومجالس التشتتتتتتتتريعي   األجهزة إطلع هو منه وال رض 
 في   األع ال  تصتتتري   باستتتت راري  ال تعلق  وال  ارستتتات والع ليات  والخطط الستتتياستتتات وتكامل استتتتخدام

 في  بها للستتتتتتتنارة  ال ستتتتتتتفادة والدروس  الجيدة ال  ارستتتتتتات  وتحديد ال تحدة، األمم  منظوم  مؤستتتتتتستتتتتتات
 حتالت    تقييم  في  االستتتتتتتتتتتتتتتعراض  هتذا  أهتداف  تت ثتلو   وال ستتتتتتتتتتتتتتتقبليت .  الجتاريت   بتال  تادرات  ال تعلقت  القرارات

 منظوم    مؤستتتتستتتتات  عبر  األع ال  تصتتتتري  استتتتت راري  بإدارة ال تعلق   والقدرات وال  ارستتتتات الستتتتياستتتتات
 ال شترك   التفتيش  وحدة تقرير  صدور منذ  ال اضي  العقد  خلل  ال حرز  التقدم  واستعراض  ال تحدة   األمم

 مؤستتتتتتستتتتتتات   مختلف في  االستتتتتتت راري   لتلك الفعلي التطبيق كيفي  وتحليل ال وضتتتتتتوع  هذا  حول الستتتتتتابق
  دراس   خلل  من ،19-كوفيد  جائح  عن  الناج    واألعطال  االنقطاعات  إدارة  في  ال تحدة  األمم  منظوم 

 االست راري . إدارة مجال في والرقاب  ال سا ل  إجرا ات وتحديد  إفرادي  حال 

 االستنتاجات الرئيسية  

 التوجيه السياساتي والعناصر األساسية إلدارة استمرارية تصريف األعمال  

 ال تحدة األمم  منظوم   نطام  على ال ت ع  الستتتتتتياستتتتتتات أن إلى  ال شتتتتتتارك   ال نظ ات أشتتتتتتارت 
 جوانب   و أو الفردي   ستتياستتاتها لتطويراا دافع كانت الطوارئ   مواجه  على  ال نظ    قدرة إدارة  نظام  بشتتأن
 ال عترف   ال هني   ال عايير  غرار على األع ال،  تصتتتري  استتتت راري  بإدارة ال تعلق   التوجيهات  من  أخرى 

 استتت راري    إدارة في  شتتامل  نهج لدعم  األستتاستتي  العناصتتر ال شتتترك  التفتيش  وحدة  حددت وقد اا.دولي   بها
  ال نظ   معيار  وباستتتخدام  التنفيذيين، الرؤستتا  مجلس أقره  للستتياستتات تحليل    بإجرا  األع ال،  تصتتري 

 استتتتتتتتتتتتتتت راريت   نظم حتيتاجتاتا  - الطوارئ   مواجهت   على والقتدرة األمن”  ب   ال تعلق  ال قتاييس لتوحيتد التدوليت 
 بإدارة  ال تعلق   الحالي   الستتتتتتتياستتتتتتتات  وثائق  باستتتتتتتتعراضاا وأيضتتتتتتت  (،22301  )معيار  “األع ال تصتتتتتتتري 
  التي  عشر األحد  األساسي  العناصر  إدراج  ي كنو   ال شارك .  ال نظ ات في  األع ال  تصري  است راري 

 استتتتتت راري    بخطط ال تعلق  والعناصتتتتتر الستتتتتياستتتتتات، بوضتتتتتع ال تعلق  ال ستتتتتتوى  الرفيع   ال جاالت ت طي
 أي  الطوارئ، مواجه  على  ال نظ    قدرة  مثلا   ي طي  أكبر،  ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتاتي إطار  في األع ال، تصتتتتتتتتتري 
  الصتتتتتتل .  ذات التوجيهي   ال  ادئ  و أو األع ال تصتتتتتتري   استتتتتتت راري  إدارة بشتتتتتتأن  بذاتها  قائ    ستتتتتتياستتتتتت 
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  هاأطر   ضتت  نتُ  ال شتتارك   ال نظ ات  من  اا جد قليلا   اا عدد أن يتضتت   العناصتتر، تلك استتتخدام من وبالتحقق
 استتتتيعا   مثل  مجاالت في كبيرة  ث رات توجد وأنه عشتتتر،  األحد  األستتتاستتتي  العناصتتتر  تلك جوانب ج يع

  خطط دتعه    أنظ   في  الوضتتتتو   قل   إلى  إضتتتتاف  الجودة، ضتتتت ان تدابير وتطبيق  ال ستتتتتخلصتتتت  الدروس
 واستعراضها. واخت ارها األع ال تصري  است راري 

  قل   ل خاطر هاأع ال تصتري  استت راري   إلدارة  فعال  إطار  بدون  تع ل التي ال نظ    تتعرضو  
 حدوثها   عند الطوارئ   حدة يفاقم م ا واألعطال،  للنقطاعات  استتتتجاباتها  في التنستتتيق  وضتتتعف  االتستتتام

 تصتتتتتتري   استتتتتتت راري  إلدارةاا آني اا اخت ار  19-كوفيد  جائح  وكانت  مواجهتها. على ال نظ    قدرة ضويقو  
 في   النظر ال شتتتتتتارك  ال نظ ات من العديد أعادت  ،الجائح   فخلل ال تحدة. األمم منظوم   في األع ال

 16  ثتد  وح  م ارستاتها،  وفعالي  األع ال تصتري  استت راري  بإدارة ال تعلق   ال رجعي   وثائقها كفاي  مدى
  منظ   20 إلى يصتتتتتتل في ا مستتتتتتؤولون  ورج    ال اضتتتتتتيين.  العامين  في  اا ي توجيه مبدأا  أو عام   ستتتتتتياستتتتتت 
 تصتتتري   الستتتت راري   الحالي  لألطر  إضتتتافي   أو جديدة  مراجعات عن ستتتتستتتفر  الجائح  أن إلى مشتتتارك 
 الصل . ذات ال  ارسات و أو األع ال

 دعم إدارة استمرارية تصريف األعمالعلى  الداخلية    القدرة  

  ال نظ ات  ُربع  من  أقل أن إلى األع ال تصتتتتري  استتتتت راري   إلدارة التنظي ي   الترتي ات تشتتتتير 
  وحدة  شتتتتتكل في إما األع ال،  تصتتتتتري  استتتتتت راري   إلدارة ومت يزة منفصتتتتتل   وظيف  تخصتتتتت  ال شتتتتتارك 
 تصري    الست راري   منسق  بتعيين  أو  االست راري ، تلك  إلدارة  منسق نهج  اعات   بض ان  ف مكلَّ   مخصص 

 العال ي  األغذي   وبرنامج ال تحدة لألمم العام  واألمان  الصتتتتتتدد. هذا  في مؤستتتتتتستتتتتتي    بدور يقوم األع ال
  التنستتتتتتتيقي الدعم تحقيق هدفها  مخصتتتتتتتصتتتتتتت   وحدة  ت تلكان  اللتان  ال شتتتتتتتاركتان الوحيدتان ال نظ تان  ه ا

  للطفول  ال تحدة األمم  ومنظ   للتصتاالت، الدولي واالتحاد األع ال  تصتري   استت راري  إدارة  ألنشتط 
 متفرغ  منستتتتتتق وظيف  لديها  التي  الوحيدة  ال نظ ات  هي الفكري  لل لكي  العال ي  وال نظ    )اليونيستتتتتتف(،

  تصتري  استت راري   إدارة تنستيق    ال شتارك   ال نظ ات معظم  تعتبرو  األع ال. تصتري  استت راري   لتنستيق
  وتكون  واألمن، الستتتتلم  أو  ال ؤستتتتستتتتي ،  ال خاطر  إدارة مثل أخرى،  وظيف  مع مشتتتتترك  مه  ا  األع ال

 وقته.  من كبيرة نستتت    اا  ع وم لها ُتخصتتت  وال  كبير،  مستتتؤول  محفظ  ضتتت ناا أحيان   التنستتتيق ذلك مهامُ 
  الوحدات  عبر  ال وزع  االتصتتتتتتتال  جهات من شتتتتتتت ك  على  أستتتتتتتاستتتتتتتي بشتتتتتتتكل ال ت قي  ال نظ ات  وتعت د

  ال نستتقين استتتخدام أن حين وفي األع ال. تصتتري  استتت راري  إدارة  أنشتتط   ل عالج   ،وال واقع وال كاتب
  ال زيد إيل  يجب  أنه إال النطام،  واستتتع  ميداني   شتتت كات  لديها التي ال نظ ات من  العديد  في ضتتتروري 

 الخاص .  ومسؤولياتهم أدوارهم وتحديد  لتدريبهم  االهت ام من

 بالقدرة  يتعلق في ا  2011 لعام  ال شترك  التفتيش  وحدة  تقرير  إليه  خل   الذي االستنتاج وكان 
  ضتتتتتعيف  القدرة تلك  أن هو ال شتتتتتارك   ال نظ ات في  األع ال  تصتتتتتري  استتتتتت راري   إلدارة  ال خصتتتتتصتتتتت 

  ين  ي فإنه  الحالي، االستتتتتتتتتعراض في التحستتتتتتتتينات بعض  لوحظت  ولئن  االهت ام. من  مزيد إلى  وبحاج 
  معطِّ ل   حوادث وقوع  احت ال  تزايد بستتبب األع ال،  تصتتري  استتت راري  دعم على القدرة  في النظر إعادة
 استتت راري    منستتق  أنشتتط  تحويل في  التفكير  الستتيام، نفس في  يلزم،  وقد  أطول.  زمني  ول دد  أكبر  بتواتر

 مع  األع ال تصتتتتتتتتري  استتتتتتتتت راري   إدارة وإدماج  العليا،  اإلدارة  إشتتتتتتتتراف  تحت  لتكون  األع ال تصتتتتتتتتري 
 ال ؤسس . في ال خاطر إدارة مثل أخرى  وإجرا ات ع ليات
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 عمليات وممارسات التخطيط الستمرارية تصريف األعمال  

 ت ثل الع ليات وال  ارستتات ال رت ط  بتخطيط استتت راري  تصتتري  األع ال عناصتتر أستتاستتي  في  
 ال شتتترك   التفتيش  وحدة  استتتعراض وفي  ال نظ ات.  إدارة في األع ال تصتتري   استتت راري   وترستتي  دمج
 كتتافيتت  اا خططتت   االستتتتتتتتتتتتتتتعراض  شتتتتتتتتتتتتتت لهتتا  التي  15  لا  ال نظ تتات  من  فقط  6  لتتدى  أن  اعُتبر  ،2011  لعتتام

 مشتتاريع   فقط  لها كانت  أو  خطط أي  األخرى   ال نظ ات لدى  كنت  لم  بين ا  ،هاأع ال تصتتري   الستتت راري 
 التي  ال شتتارك  ال نظ ات ج يع لدى كانت  التقرير، هذا نشتتر حد وإلى  بعد. عليها ال وافق   تتم لم  خطط

 ج يع  وأفادت  ،هاأع ال  تصتتتتتري  الستتتتتت راري   خطط    منها، ثلث  باستتتتتتثنا   االستتتتتتعراض، لهذا  استتتتتتجابت
 ال يداني . وال واقع ال قر وتش ل ال ستويات متعددة خططها بأن قائ   خطط لديها التي ال نظ ات

 معها والتشتتتتتتاور  األخرى   الوظائف  إشتتتتتتراك  يكون  أن  ي كن  ،هاوتحديث   الخطط تلك تطوير  وعند 
  تكون  ال شتتتتارك ،  ال نظ ات  من العديد وفي ال حت ل .  وال خاطر  ال تاح   ال وارد تحديد في  اا حاستتتت  اا أمر 

 من   متنوع  مج وع   وخبرة تجرب   من  وتستفيد  الجوانب،  ولج يع  األطراف  لج يع  شامل   التخطيط ع لي 
  الصتتتتتتتتتتتتتح   على أثرها إلى بالنظر  االستتتتتتتتتتتتتتعراض، هذا في إيجابي  نتيج  ذلك  ي ثل حين وفي  الوظائف.

 التشتتتاور   على  التنفيذيين الرؤستتتا   ال فتشتتتان يشتتتجع  األخيرة،  الجائح   خلل  وستتتلمتهم  لل وظفين ال هني 
 األع ال. تصري  الست راري  التخطيط ع ليات وضع عند ال شورة وتقديم الطبي  الخدمات  دوائر مع

 استتتتتتتت راري و  التنظي ي   ال خاطر إدارة  بين انفصتتتتتتتال  وجود ال فتشتتتتتتتان  الحظ ،2011 عام وفي 
  تصتتتتتري  واستتتتتت راري   ال خاطر  إدارة  بين الصتتتتتل  تحتاج  قد االستتتتتتعراض،  هذا  وفي األع ال.  تصتتتتتري 
 من  ال ائ  في 85 من أكثر أشتتتتتتار  وقد  بينه ا. التكامل إمكانات  من  اا حق للستتتتتتتفادة  أكبراا  جهد األع ال

 على  لعمط    مؤستتتتستتتتاتهم  في األع ال  تصتتتتري  ي ر استتتتت را منستتتتق أن إلى  ال خاطر  إدارة  مستتتتؤولي ك ار
 من   فقط ال ائ  في 68  أشتتار  ذلك، ومع االستتتخدام. قيد  الستتجل ذلك أن  يعتقدون   وأنهم  مخاطرها،  ستتجل

  خطط  وضتتتتتتتع في  ال خاطر  ستتتتتتتجل بالفعل  استتتتتتتتخدموا  أنهم إلى األع ال تصتتتتتتتري   استتتتتتتت راري  منستتتتتتتقي
 في   ال خاطر إدارة من كل  وظائف  بين ال نتظ   الفني  التفاعلت  وُتعتبر األع ال. تصتتتري  استتتت راري 

 على   وإدارتها لها، والتصتتتدي ال خاطر، لتحديد ضتتتروري  األع ال تصتتتري  استتتت راري   وإدارة  ال ؤستتتستتت ،
 وتشجيعها. تيسيرها القادة  لك ار  وين  ي  والتش يلي، االستراتيجي  ال ستويين

ل   الحوادث أثنا   أه ي   ع لياتها  أكثر  استتتتتتتتت رار على  محافظتها في لل نظ ات،  وين  ي    ال عط ِّ
  وبعدها، أن تستتترشتتد إلى أقصتتى حد م كن بخط  استتت راري  تصتتري  األع ال، بوصتتفها ال رجع األستتاستي 

  وبين  التعافي. لتلك االستت راري ، وذلك للتقليل إلى أدنى حد م كن من مدة التعطل وللتعجيل قدر اإلمكان ب 
ل  ،2019و  2014 عامي  ش كات  لديها التي تلك  كبير  حد وإلى ال شارك ،  ال نظ ات  نصف من  أقل  فع 

  إلدارةاا  آني  اا اخت ار  19-كوفيد  جائح  ومثلت  أع الها. تصتتتري  استتتت راري   خطط النطام،  واستتتع   ميداني 
 التي  االست راري   خطط بعض في  القصور  أوجه عن اا أيض بالتالي  وكشفت األع ال، تصري   است راري 

  ال شتتتتارك  ال نظ ات  في ال ستتتتؤولين  من العديد وأقر  .2020  عام  قبل  الحاالت بعض في  تفعيلها  يتم لم
  والتعقيد  الطول في  مفرط   أنها  واتضتتتت  كاف    بشتتتتكل  ُتختبر  أو ُتحد ث لم  خطط بشتتتتأن يستتتتاورهماا  قلق  بأن

 .19-كوفيد جائح  مثل معين ، ألزم  التصدي في فعاليتها  ُتثبت لم و أو التنفيذ وصع  

 الممارسات والمتطلبات المتعلقة بالتعهد واالختبار واالستعراض  

 ضروري  األع ال تصري  است راري   خطط واستعراض واخت ار  بتعهد  الخاص  األحكام  تعتبر 
 عداد إلاا أيضتتتتتتتتتتتتت   وإن ا الناشتتتتتتتتتتتتتئ ، أو الجديدة  ال خاطر  وفق بانتظام  الخطط تحديث لضتتتتتتتتتتتتت ان  فقط ليس

 الردود  وأفادت والتكراري .  الدينامي   ال  ارستات  ضت ن األع ال تصتري   استت راري  إدارة  وإدراج ال وظفين
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 استتتتتتتتتت راري    خطط لتحديث معايير وضتتتتتتتتتعت  منظ   13 أن ال شتتتتتتتتتترك  التفتيش  وحدة  استتتتتتتتتتبيانات على
  باخت ار ال تعلق  األستتاستتي  البيانات ج ع ستتيام وفي ذلك.  تفعل لم  منظ ات 10 وأن  أع الها،  تصتتري 

  ال فتشتتتتان  الحظ ،19-كوفيد  جائح  عن الناج    االضتتتتطرابات  قبل األع ال  تصتتتتري  استتتتت راري   خطط
  الجائح ، قبل أع الها تصتتتتتتتتتتتتري  استتتتتتتتتتتتت راري   خطط بالفعل  اختبرت  فقط  مشتتتتتتتتتتتتارك  منظ ات  خ س أن

  التعهد  أنظ   أن إلى يشتتتير  م ا  النطام،  الواستتتع   الشتتتامل  اإلغلم  ع ليات  ستتت قت التي الفترة  باستتتتثنا 
 الع لي    بتواتر  يلتزم وبشتتكل  منتظم،  أستتاس على نظر إعادة إلى  بحاج   تكون   قد واالستتتعراض واالخت ار

 ال تابع . إجرا ات عن مسا ل   وبتض ينها

 أن ع الاأل تصتري   استت راري   خطط  تفعيلو   ال عطِّ ل   الحوادث من ال ستتفادة للدروس  وي كن 
  للحوادث  أفضتتتتل بشتتتتكل  تأهبها وفي الطوارئ،  مواجه  على ال نظ    قدرة  تحقيق فياا كبير اا  إستتتتهام ت ثل

 م إجرا   استتتتعراض بعد كل هذا النوع من التعل  التعامل بدرج  أعلى من االنضتتت اع مع ويتطلب   ال ستتتتقبلي . 
ل  حادث  تصتتتري   استتتت راري   خط  كفاي  ومدى  ال عني ،  االستتتتجاب  بفعالي  ال تعلق   البيانات لج ع  معط ِّ

  دا  إدارة االستت راري أل تقيي ات  تضتع األع ال ال ستتخدم ، باإلضتاف  إلى استتعراضتات إداري  دوري  أشت ل 
 التوجيهي . ال  ادئ أو السياسات تحديث أو استعراض سيام في أو خاص، بشكل خطير حادث  بعد

  إدارة  مجال في  تدريبي  و أو  توعي   أنشتتتتط   موظفيها لفائدة ال شتتتتارك   ال نظ ات معظم وتنظم 
 على  قائ   محاكاة ع ليات  أو  مكتبي   دراستتتتتتتتتات  منظ ات عدة وُتجري  األع ال، تصتتتتتتتتتري  استتتتتتتتتت راري 

  باستتتت راري  ال تعلق  مهامهم م ارستتت   من  ال شتتتاركين  التدريب من النوع  هذا  وي ك ن  محددة.  ستتتيناريوهات
 وقد   ات اعها،  ين  ي  التي  اإلجرا ات على التعرف  ومن محاكاة،  ستتتتتتتتتتتتتتيناريوهات في  األع ال  تصتتتتتتتتتتتتتتري 

  معالجتها.  يجب  “ث رات”  من  ي ر االستتت را  خط  تتضتت نه  أن ي كن  ع ا  الكشتتف  في اا أيضتت  ذلك يستتاعدهم
  تصتتتتتتتتتتري  استتتتتتتتتتت راري   إدارة بشتتتتتتتتتتأن  والتدريب التوعي   في  ن هجها تقي م أن ال شتتتتتتتتتتارك  لل نظ ات  وين  ي

  وتيستتتتتير الج اعي، الع ل وتطوير  متعددة، مستتتتتتويات  على ال وظفين إلى الوصتتتتتول  أجل من األع ال،
 ال عطِّ ل . للحوادث االستجاب   عليها  تنطوي  التي وال سؤوليات  باألدوار يتعلق في ا والكفا ة الثق   بنا 

 الرقابة المستقلة وإدارة استمرارية تصريف األعمال  

  الستتتتتت راري  الداخلي   ال راجع  ع ليات في  ملحوظ  زيادة ال اضتتتتتي   العشتتتتتر الستتتتتنوات  شتتتتتهدت 
 ال وضتتتتوع  هذا  تناولت  الداخلي  للرقاب   مكاتبها أن مشتتتتارك   منظ   13 أبل ت حيث األع ال، تصتتتتري 

  إدارة جوانب بعض معظ ها، في  االستتتتتعراضتتتتات، هذه  وتناولت  وحدها. ال اضتتتتي   الخ س  الستتتتنوات في
  حستتتتابات  مراجع   إطار  في األع ال تصتتتتري  استتتتت راري   خطط مثل  فقط، األع ال تصتتتتري  استتتتت راري 

  ال جتاالت  بين  ومن واالتصتتتتتتتتتتتتتتاالت.  ال علومتات  بتكنولوجيتا  ال تعلقت   التعتافي خطط أو  القطريت   ال كتاتتب
 استتتتتتتتت راري    إدارة الداخلي ،  الرقاب  مكاتب  ذكرته حستتتتتتتت  ا  ،الصتتتتتتتتدد  هذا  في  غيرها من  أقل ُدرستتتتتتتتت التي

 اا.ع وم األع ال تصري 

وفي حين قدم ال راجعون الخارجيون للحستتتابات ولجان ال راجع  والرقاب  ال شتتتورة  والرقاب  إلى  
  ال نظ ات ال شتتارك  في ا يتعلق بجوانب إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال، فإن الجوانب التشتت يلي  لهذا 

  استتعراضتات  ن ُي كنه إجرا  تجعل مكاتب الرقاب  الداخلي  أفضتل م  ال وضتوع وارت اطاته بالع ليات األخرى  
 بذلك  القيام ال كاتب  تلك على ويتعين األع ال  تصتتتري  استتتت راري  إدارة وم ارستتتات  لستتتياستتتات  شتتتامل 

 وكذلك   ،19-كوفيد  جائح  أثنا  ستتي ا ال  ل نظ اتها، الجيدة  وال  ارستتات ال ستتتفادة الدروس  الستتتخلص
 ال ستقبل. في لل رض مناس   الحالي   الترتي ات كانت إذا م ا للتحقق
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 التنسيق بين الوكاالت  

 من التوصتتتتتتل، تم الطوارئ، مواجه  على ال نظ    قدرة  إدارة لنظام  العام  الج عي  اعت اد  بعد 
  مشتتترك وضتتع ستتياستت  ”   خلل اللجن  اإلداري  الرفيع  ال ستتتوى، إلى التزام على نطام ال نظوم ، من أجل 

  إلدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، ومؤشتتتترات أدا  رئيستتتتي  إلدارة حاالت الطوارئ، ونظام لتعهدها
  بشتأن  ستياست  مشتروع  وضتع    عامل فريق  وأنشت  (.103  الفقرة ،CEB/2014/3) “واستتعراضتها واخت ارها

  وألزم  ،2014  عام  في  التنفيذيين الرؤستتتتتتتتا  مجلس  أقره الطوارئ، مواجه  على  ال نظ    قدرة  إلدارة نظام  
 الطوارئ  مواجهت   على ال نظ ت   قتدرة  بين  الصتتتتتتتتتتتتتتلت   إلى  وبتالنظر  بتنفيتذه. األعضتتتتتتتتتتتتتتتا   منظ تاتته  بتالتتالي

 استتت راري    إدارة موضتتوع  تتناول التي  الرئيستتي  الهيئ    العامل الفريق  ُيعتبر األع ال،  تصتتري  استتت راري و 
اا  رئيسي اا جان    ُيعتبر  ك ا  التنفيذيين، الرؤسا   مجلس  مظل  وتحت  ال نظوم   نطام  على  األع ال  تصري 

  التعهد ونظام الرئيستتتتي ، األدا   مؤشتتتترات بوضتتتتعاا أيضتتتت  العامل الفريق وُكلف العام .  الستتتتياستتتت  تلك في
 العام . السياس   تنفيذ  وبدعم واالستعراض، واالخت ار

 األمم  منظوم   مؤستستات  تقدم والتي ،العام   بالستياست  ال رفق   ال ؤشترات مج وع   صتُ  ت وقد 
  لتلك  ال نظ   امتثال  عن  صتتتتتتتتتتتتتورة لتعطي ،ال ستتتتتتتتتتتتتتوى  الرفيع  اإلداري   اللجن  إلى  عنها  تقارير ال تحدة
  تلك  فإن  ال ؤشترات،  تلك عن العام   الج عي  إلى  تقارير  مُتقدَّ  ال حين  وفي  لها.  وتنفيذها  العام   الستياست 
  إدارتها.  ومجالس التشتريعي   أجهزتها إلى  تنفيذها بشتأن  تقارير  تقديم إلى ال نظ ات تدعو نفستها  الستياست 

 ال شارك . ال نظ ات بين واسع نطام على  التنفيذ إلىاا حالي  الجانب هذا  ويفتقر

 تصتتتتتتتتتتتتتتري   استتتتتتتتتتتتتتت راريت   وتحقيق  الطوارئ   مواجهت   على  ككتل  ال نظومت  قتدرة  زيتادة أجتل  ومن 
 العامل  فريقها تجعل  مختلف   ُنهج تطبيق في تنظر أن ال ستتتتتتتتتتتوى  الرفيع  اإلداري  للجن   ين  ي األع ال،

 الوكاالت   بين  األخرى  ال شتتتتتتترك   األنشتتتتتتط   من واالستتتتتتتفادة  الجيدة ال  ارستتتتتتات ت ادل  على  جهوده  يركز
  ال نظ    قدرة  إدارة  بنظام ال تعلق   الستياستات  بتنفيذ ويعجل  للنتائجاا  ع ق يضتي  ب ا  ال  ارستين شت كاتو 

 استتتكشتتاف  علىاا أيضتت   اللجن   عشتتجَّ ت و   ال نظوم . نطام على ال نشتتود وباالتستتام الطوارئ، مواجه  على
 استتتتتتتتتت راري    )بوصتتتتتتتتتف الطوارئ   مواجه  على ال نظ    قدرة  إدارة بنظام ال تعلق   الستتتتتتتتتياستتتتتتتتت   تنفيذ كيفي 

 ج يع   على  وتنستتتتتيقها  تطبيقها  لتعزيز  ال يداني ال ستتتتتتوى  على (فيهااا  رئيستتتتتي اا عنصتتتتتر  األع ال تصتتتتتري 
 ال نظوم . نطام  وعلى ال ستويات

: الدروس األولى المستفادة والممارسات  19-متعلقة بجائحة كوفيدإفرادية دراسة حالة    
 الجيدة إلدارة استمرارية تصريف األعمال

 وتستتتتتت ر الع ل، من معين  بجوانب ت س الطابع، محلي  حوادث هي  ال عطِّ ل   الحوادث معظم 
 وكانت   الحوادث،  من اا مختلف  اا نوع ت ثل 19-كوفيد  جائح   أن  الواضتت   من ولكن  أستتابيع.  أو  أيام  بضتتع 

 عن   ب نأى ال تحدة األمم  منظوم   تكن ولم  وتأثيره. ومدته  نطاقه  حيث  من مستتتتتتتتتتتتبوم  غيراا  حدث   تزال وال
 موظفي   عتتدد  بلغ  التقرير،  هتتذا  إعتتداد  وعنتتد  موظفيهتتا.  وعلى  التتداخليتت   ع ليتتاتهتتا  على  أث رت  فقتتد  الجتتائحتت 
  اا،شتخصت  20 230 حوالي 19-كوفيد بفيروس  ال صتابين ال  اشترين  أسترهم  وأفراد ال تحدة األمم منظوم 

 للفيروس. نتيج  منهم 174 وتوفي ،اا شخص 322اا طبي  منهم جليأُ 

 هذا من  كجز  األع ال، تصتتتتتتتتتتري  استتتتتتتتتتت راري  بإدارة تتعلق  إفرادي   حال   دراستتتتتتتتتت   وُوضتتتتتتتتتتعت 
  ال شتتارك  ال نظ ات من  ُج عت  التي الجيدة  وال  ارستتات ال ستتتفادة األولى الدروس  تشتت ل  االستتتعراض،

  ال رجعي   الحتالت  )أ(  الجتائحت    من  مراحتل  أربع  الحتالت   دراستتتتتتتتتتتتتت  وتنتاولتت ال شتتتتتتتتتتتتتتتركت .  التفتيش  وحتدة في
  استتتتتتتتجابت  )كي  األولى  واالستتتتتتتتجابات ثاراآل ) ( الجائح (   قبل القائ   وال  ارستتتتتتتات  )الستتتتتتتياستتتتتتتات
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 إثر  واالستجاب  للتكي   ُوضعت  )التي  التكي    إجرا ات )ج( األولى(  مراحلها  خلل  للجائح   ال نظ ات
ل  حادث وقوع  ال ستتتتتفادة  األولى والدروس الجيدة  ال  ارستتتتات هي  )ما اا قدم  ال ضتتتتي )د( ومطول(   معط ِّ

  األع ال(. تصري  است راري  إدارة  لتعزيز

  ال نظ    وقدرة األع ال تصتتتتتري  استتتتتت راري   دارةإلاا جدي اا اخت ار   الحالي   الجائح   شتتتتتكلت  لئنو  
 األولى  والدروس الجيدة ال  ارستتتتتتات من للستتتتتتتفادة  فرصتتتتتت اا  أيضتتتتتت   تأتاح فإنها الطوارئ، مواجه  على

 انب جو   في االستتفادة  عن فضتلا  ال شتارك ،  ال نظ ات في األع ال تصتري  استت راري   لتعزيز  ال ستتفادة
وقد اغتن ت بعض ال نظ ات ال شتتارك  تلك الفرصتت  إلجرا  تقيي ات   أخرى من الع ليات في ال ستتتقبل.

  وب جرد أن تنحستتتتتتر الجائح ، ين  ي إجرا  تقيي ات إداري   إداري  داخلي  أثنا  الجائح  لتوفير تعل م آني.
 حل ال ختلف . ا تصري  األع ال خلل ال ر    لتحديد نوعي  أدا  ال نظ ات من حيث إدارة است راري   منظ  

 والهيئات التشتتتتتتتتتتتتريعي   األجهزة اا أيضتتتتتتتتتتتت  19-كوفيد  جائح   عن  الناج   االنقطاعات  وشتتتتتتتتتتتت لت 
  الثتاني  الربع  في  اجت تاع  1 500  من  أكثر  وإل تا   تتأجيتل  إلى  أدى  م تا  ال تحتدة،  األمم ل نظومت   اإلداريت 

  تصتتتتري  الستتتتت راري   مخصتتتتصتتتت   خط  لديها  فقط  ال شتتتتارك   ال نظ ات ونصتتتتف  وحده.  2020  عام من
ل   أحداث  وقوع  حال   في  األع ال عي و  إدارتها.  ومجالس  التشريعي  أجهزتها  ع ل  سيرل  معط ِّ   التخطيط  شجَّ

  الخاصتتتتتت   الترتي ات ذلك في  ب ا ،اإلداري   ع الاأل تعطل  معالج  بهدف  األع ال  تصتتتتتتري  ستتتتتتت راري ال
 القرار. وصنع االفتراضي  باالجت اعات

 االستنتاجات والتوصيات  

  األع ال  استت راري   إدارة  مجاالت من  العديد  في  كبير  تقدم   ال اضتي  العشتر الستنوات  في ُأحرز 
  إدارة  وقدرات  ألطر  األساسي  العناصر في  فجوات  هناك  تزال ال ذلك، ومع ال تحدة. األمم منظوم  عبر

  استتتتتتتتجاب  لألزمات فعال   أطر  بدون  تع ل التي  ال نظ ات استتتتتتتتجاب   يجعل قد م ا األع ال، استتتتتتتت راري 
 انضت اع و   دق  من  يلزم ما ال شتارك   ال نظ ات معظم  في وجدي  ال  أنه  واستُتنتج منستق .  وغير متستق  غير
 واستتتتتتدامتها   ديناميتها األع ال  ي ر استتتتتت را إلدارة تكفل ع ليات وهي واالستتتتتتعراض، واالخت ار التعهد في

 في   ال ختتتاطر  إدارة  مثتتتل  األخرى،  الع ليتتتات  مع  الروابط  وستتتتتتتتتتتتتتتع تتتل  ال نظ تتت .  وعبر  ال كتتتاتتتتب  داختتتل
 االستت راري .  تلك  تخطيط  وستتثري   ال نظ ات، في األع ال  استت راري   إدارة  دمج تحستين على  ال ؤستست ،

 من   مزيد  إيل   ين  ي ،19-كوفيد  جائح   من ال ستتتتتتتفادة الدروس أولى إلى  واستتتتتتتناداا  الصتتتتتتدد، هذا وفي
ل   األحداث  خلل  وخاصتتت   -  األزمات  أثنا  ال وظفين  لدعم  ال هنيتين  والصتتتح   للستتتلم   االهت ام   ال عط ِّ
 تحديث   و أو تطوير في واالستتتتتتشتتتتتاري   الطبي   الوحدات  إشتتتتتراك إلى  الحاج  إلى يشتتتتتير  م ا -  ل وال طو  
 وال وارد. ال خاطر لتحديد األع ال است راري  خطط

 التعلم، وعلى الطوارئ  مواجه  على ال نظ    قدرة في األع ال  استتتتتتتت راري  إدارة تستتتتتتتاهم ولكي 
  ال  ارستات  على  الضتو   لتستليط األزمات  حدوث  بعد  ستتعراضتاتاال  إجرا  في  االنضت اعب  ستمتت   أن  يجب

  ال ستتتتتتتقبل.  في  تنشتتتتتتأ  معطِّ ل   حوادث  أي  ل واجه اا استتتتتتتعداد  ،القصتتتتتتور  وأوجه الث رات  ومعالج  ،الجيدة
 استتتتتتت راري    إدارة لكيفي   أشتتتتتت ل  تقييم لوضتتتتتتع  الداخلي  اإلداري   االستتتتتتتعراضتتتتتتات استتتتتتتخدام اا أيضتتتتتت   وين  ي

  الستياستات  استتعراض  في به ُيستترشتد  الحرج ،  و أو  الصتع   الفترات  خلل جوانبها مختلف من األع ال
 أو   أع الها،  استتتتتت راري   ستتتتتياستتتتتات  اا مؤخر   استتتتتتعرضتتتتتت  ال شتتتتتارك  ال نظ ات  معظم  أن وب ا  واإلجرا ات.

  ي ل الداخ الرقاب  مكاتب على  يتعين  فإنه االستتتتتتتعراض، ذلك  إجرا  بصتتتتتتدد هي أو  م ارستتتتتتاتها، أو نهجها
  ترستتي  في بدور  تقوم أن الوكاالت  بين ال شتتترك   اآلليات  وبإمكان  ال ستتا ل . ضتت ان على  التركيز  زيادة

 عناصتر  أحد  ابوصتفه األع ال، ي ر استت را  )وإدارة الطوارئ  مواجه  على  ال نظ    قدرة  إدارة نظام ستياست 
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  األجهزة إبلغ باشتتتتتتتتتتتتتراع تعزيزه  ي كن ما  وهو ال تحدة، األمم  منظوم   مؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات  عبر النظام( ذلك
 السياس .  تلك تنفيذ في ال حرز بالتقدم ال شارك  لل نظ ات اإلداري   والهيئات التشريعي 

 التشتتريعي  الهيئات إلى  موجه  منها واحدة رستت ي ، توصتتيات  ستتت  االستتتعراض هذا  ويتضتت ن 
  ال شتتتتتتتتتتتترك . التفتيش  وحدة  في ال شتتتتتتتتتتتارك  لل نظ ات  التنفيذيين الرؤستتتتتتتتتتتا  إلى  وخ س    اإلدارة  ومجالس

  إضتتتتتافي  مقترحات  باعت ارها الداكن، بالخط ترد رستتتتت ي   غير توصتتتتتي   19  تك  لها الرستتتتت ي  والتوصتتتتتيات
  وتعزز ذلك، في بها  ُيستتتتتتترشتتتتتتد أن  ي كن  و أو  الرستتتتتت ي  التوصتتتتتتيات  تنفيذ  ال فتشتتتتتتين،  نظر في  تيستتتتتتر،

 ال تحدة. األمم منظوم  داخل األع ال تصري  است راري 

 1التوصية   

ينبغي للرؤساااااااف التنفيذيين لمؤسااااااسااااااات منظومة األمم المتحدة أا يقوموا، بحلول نهاية   
ساتمرارية تصاريف األعمال، والتد د من أا العناصار األسااساية  تهم الإدار أطر باساتعراض   ،2023 عام

تنسايق  بشاك  يمّكن من الأصاحا  المصالحة المعنيين،  بديدي  وأنها  ُنّفذت  المحددة في هذا التقرير قد  
الفعال لعمليات وممارساات اساتمرارية تصاريف األعمال، وءناف االتساا  في تنفيذها، وتعايا المساافلة  

 على جميع المستويات.

 2التوصية   

نبغي للرؤسااااااااف التنفيذيين لمؤساااااااساااااااات منظومة األمم المتحدة أا يكفلوا، بحلول نهاية  ي 
في خطط اسااااتمرارية تصااااريف  المدرجة  ، تطبيق عناصاااار التعهد واالختبار واالسااااتعراض  2023 عام
 بقاف تلك الخطط مناسبة وفعالة.، لضماا من خالل نهج متسق ومنضبط همأعمال

 3التوصية   

ينبغي للرؤساااااااف التنفيذيين لمؤسااااااسااااااات منظومة األمم المتحدة أا يقوموا، بحلول نهاية   
في قدرتها على مواجهة الطوارئ، إساهاما   ، بتعايا آليات التعلم الخاصاة بتلك المؤساساات  2023 عام

لة واستعراضات داخلية دورية إلدارة    وذلك باشتراط إجراف استعراضات الحقة في أعقا  الحوادث المعطّ 
 عمال.األأطر استمرارية تصريف 

 4التوصية   

ينبغي للرؤساااااااف التنفيذيين لمؤسااااااسااااااات منظومة األمم المتحدة أا يقدموا، بحلول نهاية   
، تقارير إلى أجهاتهم التشريعية ومجالس إدارتهم بشدا التقدم المحرز في تنفيذ السياسة  2024 عام

المنقحة، وأا يسلطوا الضوف  ائه  على مواجهة الطوارئ ومؤشرات أد  المتعلقة بنظام إدارة قدرة المنظمة
 على الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، ال سيما في مجال إدارة استمرارية تصريف األعمال.

 5التوصية   

تقييما     2023ينبغي للرؤسااف التنفيذيين لمؤساساات منظومة األمم المتحدة أا يجروا في عام   
لتحديد الثغرات والعوام  التمكينية   19- ا  الساتمرارية العمليات المؤساساية خالل جائحة كوفيد إداريا  داخلي 

في   تعدي  السااااياسااااات والعمليات واإلجرافات، وخاصااااةلوالممارسااااات الجيدة والدروس المسااااتفادة، و 
مجاالت مث  الموارد البشارية، وإدارة تننولوجيا المعلومات واالتصااالت، والساالمة والصاحة المهنيتين،  

لة في المستقب .اوتحديد ما يلام من تدابير   الستعداد واالستجابة بشك  أفض  للحوادث المعطّ 
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 6التوصية   

مم المتحدة أا تنظر،  ينبغي لألجهاة التشاااريعية ومجالس اإلدارة في مؤساااساااات منظومة األ 
في أقر  فرصاااااة ممكنة، في اساااااتنتاجات التقييم اإلداري الداخلي الساااااتمرارية العمليات أ ناف جائحة  

الذي أعده الرؤساااااااف التنفيذيوا لمؤسااااااساااااااتهم، وأا تتخذ على ذلك األساااااااس القرارات    19- وفيد
 مليات المؤسسية.المناسبة لمعالجة الثغرات والمخاطر المحددة بما يكف  استمرارية الع
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 مقدمة -أوال   

 السيا  -ألف 

 19-أجبرت جائح  كوفيدو   .ذا أولويةا   اسااااااتمرارية األعمال موضااااااوع  19-جعلت جائحُة كوفيد -1
وطال أمدها مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات منظوم  األمم ال تحدة على الع ل في ظل ظروف   2019التي بدأت في أواخر  

وأصتتتت حت الجائح  ت ثل   الستتتتت رار في تنفيذ والياتها األستتتتاستتتتي .ت كنها من ااستتتتتثنائي  وعلى اتخاذ تدابير  
  اا. ت التشتتتتتتتت يلي  تقري  تحدياا لج يع مؤستتتتتتتتستتتتتتتتات منظوم  األمم ال تحدة في ج يع ال جاالت اإلداري  والع ليا

وإزا  هذه الخلفي ، اقترحت ال نظ ات ال شتتتتتتتتتتتتارك  في وحدة التفتيش ال شتتتتتتتتتتتتترك  النظر في الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات  
وُأدرج هذا االستتتتعراض في   وال  ارستتتات ال تعلق  باستتتت راري  تصتتتري  األع ال في منظوم  األمم ال تحدة.

التركيز ال واضتيعي  ال بين  في    مجاالتمع  وهو يت اشتى    2021برنامج ع ل وحدة التفتيش ال شتترك  لعام  
 . ( 1) 2029-2020 اإلطار االستراتيجي للوحدة للفترة

أا إطار إدارة اسااتمرارية تصااريف األعمال   2011اسااتنتجت وحدة التفتيش المشااتركة في عام   -2
وقبل عقد من الزمان، أك لت وحدة التفتيش ال شتترك  أول استتعراض لها الستت راري  تصتري   . اا ضاعيفا  

األع ال في منظوم  األمم، وخلصتتتتتتت إلى أن تلك االستتتتتتت راري  كانت آنذاك في طور النشتتتتتتو   وكان عدد 
ريق  ، وعدد من بدأت تنفيذها بطال نظ ات التي وضتتتتعت ستتتتياستتتتات أو خططاا الستتتتت راري  أع الها صتتتت يراا 

. عندما ذكر   2008وكان ذلك االستتتنتاج مت اشتتياا مع تقييم ستتبق أن أجراه األمين العام في عام   شتتامل  أقل 
  . ( 2) أن استتتت راري  تصتتتري  األع ال لم تحظ إال باهت ام ستتتطحي من منظوم  األمم ال تحدة لستتتنوات عديدة

ات االستتعراض الستابق لوحدة التفتيش  ويتضت ن هذا االستتعراض إشتارات، حستب االقتضتا ، إلى نتائج واستتنتاج 
 )ال رفق األول(. 2011ال شتتتتتترك ، ويقدم إحصتتتتتا ات عن قبول وتنفيذ التوصتتتتتيات التستتتتتع ال قدم  في عام 

، ال ستتتتتتتتتتتتتتي تا في  2011مقتارنت  بتالحتالت  التي لوحظتت في عتام    اا وفي العتديتد من ال جتاالت، كتان التقتدم كبير 
نواتج حستتتتتتتتاستتتتتتتت  تتأثر بشتتتتتتتتكل خاص بتأخر ستتتتتتتتير الع ليات الكيانات التي لديها ن اذج أع ال وأنشتتتتتتتتط  و 

وشتتتتتتتتتتتتكلت الجائح  جرس إنذار بأه ي  التخطيط والتأهب واالستتتتتتتتتتتتتجاب ، وكانت  بتعطل خطوع اإلمداد. أو
حافزاا على إجرا  تحستتتتتتينات وتعزيزات، ال ستتتتتتي ا بالنستتتتتت   لل نظ ات التي لم تكن إدارة استتتتتتت راري  األع ال 

 من جانب اإلدارة.تحظى فيها باهت ام كبير  

لااة والتعااافي منهااا  - 3 تع تتتل    . الترتيبااات الالزمااة في اساااااااااتمراريااة األعمااال لمواجهااة الحوادث المعطّ 
منظومت  األمم ال تحتدة في كثير من األحيتان في بيئتات متقل ت  وي كن أن تتعرض أع تالهتا  مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات 

بر اإلدارة الفعال  الستتتتتتتت راري  وتعت  لألعطال بستتتتتتتبب الكوارث الطبيعي  أو الناتج  عن األنشتتتتتتتط  ال شتتتتتتتري .
وقبل ظهور   تصتتتتتري  األع ال ضتتتتتروري  لضتتتتت ان استتتتتت راري  الع ليات على ج يع ال ستتتتتتويات التنظي ي .

ولكنها ليستتتتت غير شتتتتائع ، وكانت في بعض   اا كانت الحوادث ال عطِّ ل  الكبرى نادرة نستتتتبي ، 19-جائح  كوفيد
على الواليات ال تحدة األمريكي    2001أيلول ستتتتتتبت بر   11وقد ستتتتتتلطت هج ات    .األحيان أحداثاا استتتتتتثنائي  

الضتتو  على الفجوات في التأهب للطوارئ والقدرة على إعادة األع ال إلى مستتارها العادي بعد وقوع أحداث  
، ازداد تواتر الهج تات على موظفي األمم ال تحتدة وكيتانتاتهتا وبتدأت منظومت  األمم 2000ومنتذ عتام   كتارثيت .

وكان تفشتتتتي األوبئ  والجائحات، مثل إنفلونزا الطيور وإنفلونزا ال شتتتتر  معاييرها األمني .  ال تحدة في تحستتتتين
( اخت اراا للترتي ات القائ   للستتتتتجاب   2004-2002( وال تلزم  التنفستتتتي  الحادة الوخي   )1996-2003)

 س ال اضتتي ، أعلن وخلل الستتنوات الخ للحاالت الطارئ  التي تهدد الصتتح  العام  على ال ستتتوى الدولي.

  

(1) A/74/34.ال رفق األول ، 
(2) A/63/584 4، الفقرة. 
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العديد من ال نظ ات ال شتتتتتتتتارك  عن تفعيل خطط استتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  أع الها على مختلف ال ستتتتتتتتتويات 
القطري ( نتيج  لحاالت طوارئ مثل الكوارث الطبيعي ، واالضطرابات   )ال قر الرئيسي وال كاتب اإلقلي ي  أو

كثير من األحيان، أظهرت تلك الحوادث   وفي  الصتتتتتتتتتناعي  وال دني ، واألزمات الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتي  أو االجت اعي .
ال عطِّ ل  الحاج  إلى تعزيز وتعديل ترتي ات التخطيط والتأهب واالستجاب  والتعافي، وشكلت فرص  ل راجع   

 السياسات وتعزيز الترتي ات التنظي ي  لض ان است راري  األع ال.

االت الطوارئ ي كن أن أن حتت   19-. أظهرت جتتائحتت  كوفيتتدقاد تواجاه المنظماات أعطااال  مطولاة -4
على استتتتتتتتعداد للحفاظ على ستتتتتتتير ع لياتها   اا تطول وأنه ين  ي ل ؤستتتتتتتستتتتتتتات األمم ال تحدة أن تكون أيضتتتتتتت 

أكبر ”األساسي  لفترات طويل  في ظل ظروف غير مؤكدة. وُوصف أحد التهديدات، وهو ت ير ال ناخ، بأنه 
ف آثار التهديدات األخرى   تحد  نواجهه في عصتتتتتترنا هذا، وعامل  متداخل الجوانب ومتعدد ،  “ األبعاد ُيضتتتتتتاعِّ

في الستتنوات القادم ، وأزم   ستتينتشتتر فيها الجوع وتتفشتتى   “الستترد الذي ستتيحدد صتتح  اإلنستتان” وأيضتتاا بأنه
  . ( 3) “19-فيها أمراض الجهاز التنفستتتتتتتتتتتتتي والكوارث ال  يت  وأمراض  معدي  قد تكون أستتتتتتتتتتتتتوأ حتى من كوفيد

وضع ترتي ات قوي  الست راري  تصري  األع ال في ظروف غير متوقع ، أص حت التهديدات تؤكد أه ي   و 
 وض ان قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ.

 من إدارة استمرارية تصريف األعمال إلى إدارة قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ   

كرة استت راري  إن ف  .التطورات المبكرة فيما يتعلق باساتمرارية تصاريف األعمال في األمم المتحدة -5
وقد كانت مرت ط  في األصتتتتتتتتتتل، رب ا من   تصتتتتتتتتتتري  األع ال ليستتتتتتتتتتت جديدة على منظوم  األمم ال تحدة.

منظور تقليدي ضتتتتتتتتتيق، بتكنولوجيا ال علومات واالتصتتتتتتتتتاالت وبالتخطيط الستتتتتتتتتتعادة القدرة على الع ل بعد 
في منظوم  األمم ال تحدة وكان مفهوم استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال موضتتتتع دراستتتت  جادة لل اي   الكوارث.

ع نطام ال فهوم تدريجياا في التخطيط لتحقيق ثم توس   استجاب ا للحاج  إلى ض ان التأهب لجائح  األنفلونزا.
االستتتتتتتتت راري  فأصتتتتتتتت   ي طي أنشتتتتتتتتط  تنظي ي  متعددة، ويطبق نهجاا متعدد ال خاطر للتصتتتتتتتتدي ل ج وع   

  2005ؤستتتتتتتتستتتتتتتتات منظوم  األمم ال تحدة بين عامي  وقامت م متنوع  من ال خاطر التي تواجه ال نظ ات.
جهات  بوضتتتتتتع تياكل تنستتتتتتيق مخصتتتتتتصتتتتتت  )لجن  توجيهي  مشتتتتتتترك  بين الوكاالت، ومنستتتتتتقون، و   2006و

فعلى ستتتبيل  اتصتتتال( واستتتتراتيجيات وخطط طوارئ، أيضتتتاا وأستتتاستتتاا في ستتتيام االستتتتجاب  لجائح  األنفلونزا.
معني باألنفلونزا لوضتتتتتع وتنفيذ استتتتتتراتيجي  شتتتتتامل  وموحدة   ال ثال، ُعي ن منستتتتتق  في منظوم  األمم ال تحدة

 ونزا والتأهب والتصتتتتتتتتتتدي لها، ولتحستتتتتتتتتتين الجهود ال بذول  ل كافح  أنفلونزا الطيور.لللوقاي  من جائح  األنف
وُطلتب إلى األمتانت  العتامت  لألمم ال تحتدة، وال كتاتتب ال وجودة ختارج ال قر، واللجتان اإلقلي يت  إعتداد خطط  

ح اي  صتتتتتتح  موظفي األمم ال تحدة وستتتتتتلمتهم لطوارئ تتضتتتتتت ن االحتياجات ال تصتتتتتتل  بال يزاني  اللزم  
 .( 4) وي  لألمم ال تحدةوأمنهم وح اي  موجوداتها ال ادي ، وض ان است رار ال هام والع ليات الحي 

بنا ا على هذه ال  ادرات،  .إطاٌر الساااتمرارية تصاااريف األعمال في األمانة العامة لألمم المتحدة -6
شتتتتتتتاملا يرمي إلى  اا (، قدم األمين العام تقرير 2007) 238 62وعلى طلب قدمته الج عي  العام  في قرارها 

تنفيذ استتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتري  األع ال في ج يع مكاتب األمان  العام  لألمم ال تحدة، ب ا في ذلك ال كاتب 
وكان األستتتتتتتتتتاس ال نطقي لوضتتتتتتتتتتع إطار قوي إلدارة استتتتتتتتتتت راري    .( 5) ال وجودة خارج ال قر واللجان اإلقلي ي 

ل   تصري  األع ال، على النحو ال وصوف في التقرير، هو التق ليل إلى أدنى حد من تأثير األحداث ال عط ِّ
  

،  2021تشرين األول أكتوبر  26االجت اع الرفيع ال ستوى بشأن إنجاز الع ل ال ناخي  من أجل الناس والكوكب واالزدهار،  (3)
 . www.un.org/pga/76/event/deliver_climate_action and www.un.org/sg/en/node/260330 انظر

(4) A/62/7/Add.23 ، الفقرة. 
(5) A/63/359 . 

https://www.un.org/pga/76/event/deliver_climate_action/
https://www.un.org/sg/en/node/260330
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على ال نظ  ، وزيادة تيستتتتير التعافي من االنقطاع ال حت ل للع ليات ال ؤستتتتستتتتي . وباختصتتتتار، كان ُينظر 
)أ( ضت ان الحفاظ على الع ليات الحيوي     ا يليإلى إدارة استت راري  األع ال على أنها تستاعد ال نظ   في 

ل  ) ( التقليتتل إلى أدنى حتتد م كن من تتتأثير األحتتداث  في ال نظ تت  واستتتتتتتتتتتتتتتعتتادتهتتا   بعتتد وقوع حتتدث معطتت 
ل  على األع ال اليومي   )ج( ح اي  ستتتتتتتتتتت ع  ال نظ   بالحفاظ في ج يع الظروف على استتتتتتتتتتتت راري   ال عط ِّ

نهج مجزأ  ”  وأشتارت الج عي  العام  في قرار الحق إلى الحاج  إلى تفادي ات اع  .( 6) الخدمات ال توقع  منها
  وأشتتارت إلى أوجه التكامل والصتتلت الوثيق  بين استتتعادة القدرة على الع ل “إزا  استتت راري  ستتير األع ال

 .( 7) بعد الكوارث في مجال تكنولوجيا ال علومات واالتصاالت وبين إدارة است راري  تصري  األع ال

، شتتتتتتتتتتتتتتتددت 2010في عتتام  .  إطاار إدارة حااالت الطوارئ وقادرة المنظماة على مواجهاة الطوارئ  -7
الج عي  العام  من جديد على الحاج  إلى نهج شتتامل ومنستتق إلدارة حاالت الطوارئ، ب ا في ذلك التأهب 
والدعم على أستتتتاس التعاون الوثيق وت ادل أفضتتتتل ال  ارستتتتات والدروس ال ستتتتتفادة بين الوحدات والوكاالت 

خدم ألول مرة مفهوم نظام إدارة قدرة ال نظ    استتتتتتتتُ في العام التالي، و   .( 8) والصتتتتتتتناديق والبرامج ذات الصتتتتتتتل 
على مواجه  الطوارئ، بهدف تحستتتتتتتتتتين الجهود الجاري  في األمان  العام  لألمم ال تحدة لتنستتتتتتتتتتيق ع ليات 
الستتتتتلم  واألمن في حاالت الطوارئ، وتخطيط استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال، ودعم ال وظفين والضتتتتتحايا، 

وفي   .( 9) ل علومتتات، والتخطيط الستتتتتتتتتتتتتتتعتتادة القتتدرة على الع تتل بعتتد الكوارثوالتخطيط الطبي، وتكنولوجيتتا ا
، وافقتت الج عيت  العتامت  على نظتام إدارة قتدرة ال نظ ت  على مواجهت  الطوارئ التذي 2013نيستتتتتتتتتتتتتتان أبريتل  

وفي هذا اإلطار،    .( 10) إلدارة الطوارئ يشتت ل ج يع هذه ال جاالتاألمم ال تحدة اقترحه األمين العام كإطار  
يشتتتتتتتتت ل مفهوم قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ بالفعل أكثر من مجرد استتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري  األع ال، 
ويتضت ن العديد من مختلف الجوانب التنظي ي ، من القدرة على التكي  إلى الثقاف ، ويشتير إلى القدرة على 

 لتش يلي  والتكنولوجي (.مواجه  الطوارئ في العديد من ال جاالت التنظي ي  ال ختلف  )مثل ال الي  وا

إثر اعت اد قرار الج عي  .  السااااااياسااااااة المتعلقة بنظام إدارة قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ  -8
العام ، وافق مجلس الرؤستتا  التنفيذيين في منظوم  األمم ال تحدة ال عني بالتنستتيق على الستتياستت  ال تعلق  

واحدة من مؤستتتستتتات منظوم  األمم ال تحدة ولدى مجت ع كل   الطوارئ لدىبنظام إدارة القدرة على مواجه  
وُتعر ف قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ في السياس  العام    .( 11) (2014ال نظوم  في كل مركز ع ل )

ل، واالستتتعداد له، وتفاديه، والتخفي  من آثاره، واالستتتجاب  له، والتعافي  بأنها القدرة على توقع حادث معط ِّ
من بنا  تلك القدرة هو ت كين ال نظ ات من توقع التهديدات والفرص الناشتتتتتتتتتتتتئ  عن الت يرات والهدف  منه.

وك ا هو مذكور في الستتتياستتت  العام ، يستتتتند نظام   .( 12) ال فاجئ  أو التدريجي  في بيئاتها الداخلي  والخارجي 
ستتتتتتتتتتتتتتؤوليتات ال نوطت  بهتا،  إدارة قتدرة ال نظ ت  على مواجهت  الطوارئ إلى قتدرات كيتانتات األمم ال تحتدة وال 

للتنستتتتتتتتتتتتتتيق وال وا مت  والتكتامتل في التعتاون على نطتام منظومت  األمم ال تحتدة للتتأهتب لحتاالت  اا  وي ثتل نهجت 
ل  وتفاديها واالستتجاب  لها والتعافي منها ويكون ال قصتود بالتالي هو   .( 13) الطوارئ الناتج  عن حوادث معط ِّ

  

 .16 ال رجع السابق، الفقرة (6)
 .268 63قرار الج عي  العام   (7)
 .260 64قرار الج عي  العام   (8)
(9) A/66/5165و 4 ، الفقرتان. 
 ألف. 254 67قرار الج عي  العام   (10)
(11) CEB/2014/C/5.ال رفق الثالث ، 
(12) CEB/2014/HLCM/17/Rev.1متا  في . https://unsceb.org/sites/default/files/2021-

02/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System-

Revised_18%20Jan%202021.pdf . 
 ال رجع السابق. (13)

https://unsceb.org/sites/default/files/2021-02/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System-Revised_18%20Jan%202021.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/2021-02/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System-Revised_18%20Jan%202021.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/2021-02/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System-Revised_18%20Jan%202021.pdf
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  2021وتحدد هذه الستتتتتياستتتتت  العام  التي ُنقحت في عام    ال نظوم .توفير إطار شتتتتتامل للجهود على نطام  
وت ثل استت راري    .( 14) الطوارئ استت راري  تصتري  األع ال بوصتفها عنصتراا أستاستياا في القدرة على مواجه   

تصتري  األع ال، بوصتفها قدرة منظ   ما على مواصتل  تقديم الخدمات األستاستي  التي ي ثل الوقت عاملا 
لاا ها ب ستتويات مقبول  ومحددة مست قحاست اا في  ، عاملا يستاهم في قدرة ال نظ    أو بعده  ، خلل حادث معط ِّ

ويستتتتتتتتتتخدم هذا التقرير بشتتتتتتتتتكل عام التعاري  الواردة في ستتتتتتتتتياستتتتتتتتت  نظام إدارة قدرة   على مواجه  الطوارئ.
 ال نظ   على مواجه  الطوارئ.

باإلضتتاف  إلى الستتياستت  ال ت ع  على مستتتوى   .ليةاالساتناد إلى المعايير والمبادئ التوجيهية الدو  -9
ستتتتت راري  تصتتتتري  األع ال استتتتتناداا إلى ال عايير الدولي ، تها الإدار   ال نظوم ، وضتتتتعت عدة وكاالت أطر  

  احتيتاجتات  -األمن والقتدرة على مواجهت  الطوارئ  ”  ب مثتل معيتار ال نظ ت  التدوليت  لتوحيتد ال قتاييس ال تعلق  
   ي ( أو ال  ادئ التوجيه22301)معيار ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس    “األع النظم استتت راري  تصتتري  

وتقدم تلك ال عايير وال  ادئ    .( 15) الصتتادرة عن معهد استتت راري  تصتتري  األع ال بشتتأن ال  ارستتات الجيدة
والعناصتتتتتر ال شتتتتت ول   التوجيهي  تعاري  وتوجيهات تتعلق ب فهوم نظام إدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال  

بتلتتتك اإلدارة، ب تتتا فيهتتتا  التخطيط والتحكم التشتتتتتتتتتتتتتت يلي  وتحليتتتل اآلثتتتار على األع تتتال وتقييم ال ختتتاطر   
 واستتتتتتراتيجيات وحلول استتتتتت راري  األع ال  وخطط وإجرا ات استتتتتت راري  األع ال  وبرنامج التنفيذ، والتقييم.

ست راري  تصري  األع ال، وهي تنفَّذ في إطار إدارة  ويشار إلى هذه العناصر بوصفها األجزا  التش يلي  ال
 ويستتتتتتتخدم ال فتشتتتتتتان مفهوم استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال على النحو ال بين في معيار تلك االستتتتتتت راري .

ك رجع في التعامل مع مختلف الجوانب التقني  إلدارة استتتتتتت راري    22301ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس 
 ظوم  األمم ال تحدة.تصري  األع ال في من 

 األهداف والنطا  والمنهجية -باف 

 األهداف  

إن ال رض من هذا االستتتتتتتتتتتتتتعراض هو إطلع األجهزة التشتتتتتتتتتتتتتريعي  ومجالس اإلدارة والرؤستتتتتتتتتتتتتا   –10
التنفيذيين ل نظ ات وحدة التفتيش ال شتتتترك  ال شتتتارك  على حال  الستتتياستتتات ال تعلق  باستتتت راري  تصتتتري  

نظوم  األمم ال تحدة، وخطط تلك الستتتتتتتياستتتتتتتات وم ارستتتتتتتاتها وع لياتها، وتحديد األع ال في مؤستتتتتتتستتتتتتتات م
 ال  ارسات الجيدة والدروس ال ستفادة للستنارة بها في ال  ادرات الجاري  وال ستقبلي .

 وتت ثل أهداف االستعراض تحديداا في ا يلي  -11

 في ج يع مؤستستات منظوم  تقييم حال  ال  ارستات ال تعلق  باستت راري  تصتري  األع ال  )أ(  
  األمم ال تحدة، ب ا في ذلك السياسات وال  ادئ التوجيهي  في مختلف ال نظ ات وعلى نطام ال نظوم ، والقدرات 

 الداخلي  الداع   لتلك االست راري ، والع ليات واإلجرا ات ال تعلق  بالتخطيط لها وإدماجها وتنفيذها 

  

  22301يوجد تعري  م اثل لقدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ في النستتتتتتتتتتخ  الثاني  من معيار ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس   (14)
وهو ُيعر ف استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال بأنها ”قدرة منظ   ما ... على مواصتتتتتتتل  تقديم ال نتجات    .2019الذي صتتتتتتتدر في عام  

 .“ أثنا  حدوث أعطال اا وبقدرة محددة مس ق والخدمات ... ض ن أطر زمني  مقبول 
م ادئ توجيهي  بشتتتتأن ال  ارستتتتات الجيدة،    ومعهد استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال،  22301معيار ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس   (15)

”األمن والقدرة  بال تعلق    22313(  ومعيار ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس  2017)كافيرشتتتتام، ال  لك  ال تحدة،    2018إصتتتتدار 
توجيهات بشتتتتأن استتتتتخدام معيار ال نظ   الدولي  لتوحيد  - “ احتياجات نظم استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال -على مواجه  الطوارئ  

من معيار اا  ال نظ   على مواجه  الطوارئ أيضتتتت نظام إدارة قدرةتنقيُ   . وقد استتتتتلهم  2020، اإلصتتتتدار الثاني،  “ 22301ال قاييس  
 .22316ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس 
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د ال اضتتتتتي ودراستتتتت  حال  قبول وتنفيذ التوصتتتتتيات  استتتتتتعراض التقدم ال حرز خلل العق ) ( 
  ( 16) الواردة في التقرير السابق لوحدة التفتيش ال شترك  بشأن هذا ال وضوع

تحليل كيفي  استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال، على نطام منظوم  األمم ال تحدة، إلدارة   ()ج 
وإستتتتتتتتتتتتهامها اللحق في الجهود الرامي  إلى بنا  قدرة    19-االنقطاعات واألعطال الناج   عن جائح  كوفيد

 ال نظ   على مواجه  الطوارئ 

 تحديد التدابير ال تعلق  بال سا ل  والرقاب  في إدارة است راري  تصري  األع ال. ()د 

 النطا   

 ال نظ ات. ُأجري االستتتعراض على نطام ال نظوم  وشتت ل ج يع  التغطية على مساتو  المنظومة  - 12
ال شارك  في وحدة التفتيش ال شترك ، أي األمان  العام  لألمم ال تحدة  وإداراتها ومكاتبها  وصناديق األمم 
ال تحدة وبرامجها  وهيئات وكيانات األمم ال تحدة األخرى  ووكاالت األمم ال تحدة ال تخصتتتتتصتتتتت   والوكال  

كامل في ع لي  االستتعراض، ولذلك فإنها ال تظهر   الدولي  للطاق  الذري . ولم تشتارك ثلث منظ ات بشتكل
في األرقتام التج يعيت  الواردة في هتذا التقرير. وأشتتتتتتتتتتتتتتتار مركز التجتارة التدوليت ، وبرنتامج األمم   اا بتالتتالي دائ ت 

ال تحدة ال شتتتتتتتتتتتتتترك ال عني بفيروس نق  ال ناع  ال شتتتتتتتتتتتتتري  اإليدز إلى أنه ا كانا أثنا  التحضتتتتتتتتتتتتتير لهذا 
ع إطار إلدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري  أع اله ا. وأفاد مؤت ر األمم ال تحدة للتجارة  االستتتتتتعراض بصتتتتتدد وضتتتتت 

 والتن ي  )األونكتاد( بأن م ارسته متسق  مع إطار األمان  العام  لألمم ال تحدة.

ويركز هذا التقرير على الترتي ات واألطر التنظي ي  ال تعلق  بإدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال،  -13
ل . وبالرغم من أن ال رض من ال صتتتتتت    لتف عيل التأهب واالستتتتتتتجاب  والتعافي في حال  وقوع حوادث معط ِّ

االستتتتتتتتعراض هو أن يكون شتتتتتتتاملا من حيث مختلف ال ستتتتتتتتويات التشتتتتتتت يلي  التي ت طيها إدارة استتتتتتتت راري  
ت. األع ال، فإن تركيزه األستتاستتي ينصتتب على مستتتوى ال قر الرئيستتي حيث تصتتُدر الستتياستتات وال  ارستتا

ويشتتتتتتتار إلى نظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ عندما يكون ذا صتتتتتتتل  بال وضتتتتتتتوع، ولكنه ليس 
رابط ت في االعت ار أن الستت راري  تصتري  األع ال أوجُه تكامل و اا محور هذه الدراست . وأخذ ال فتشتان أيضت 

ألمن، واستتعادة خدمات تكنولوجيا مع إجرا ات إداري  أخرى، مثل إدارة ال خاطر في ال ؤستست ، والستلم  وا
ال علومات واالتصتتتتتتتتتتتتتاالت بعد الكوارث، والصتتتتتتتتتتتتتح  والستتتتتتتتتتتتتلم  ال هنيتين لل وظفين. غير أن هذه الروابط 

 والتفاعلت ُذكرت، قدر اإلمكان، في سيام إدارة است راري  تصري  األع ال.

 المنهجية  

ل عايير وحدة التفتيش ال شتتتتترك  وإجرا ات ع لها الداخلي ، استتتتتخدم ال فتشتتتتان مج وع  من  اا وفق -14
أستتتتاليب ج ع البيانات النوعي  والك ي  من مصتتتتادر مختلف  لضتتتت ان اتستتتتام نتائجهم وصتتتتحتها وموثوقيتها.  

ث  حتى تشرين األول أكتوبر    2021وال علومات ال ستخدم  في إعداد هذا التقرير محد 

درس ال فتشتتتتتتان وثائق الستتتتتتياستتتتتتات  الصاااالة.  اض مكتبي للو ائق واألدبيات ذات  اسااااتعر  •
والتوجيهات التي قدمتها ال نظ ات ال شتارك  لفهم مكونات أطر إدارة استت راري  تصتري  

وأستته ت دراستت  قرارات الج عي  العام  بشتتأن إطار األمم ال تحدة   األع ال ال ع ول بها.
واجه  الطوارئ، وكذلك تقارير األمين العام عن التقدم قدرة على مالالشتتتتتتتتتتامل لنظام إدارة  

  . ال حرز في تنفيذ هذه ال  ادرات، في وضتع الخلفي  التاريخي  لهذا االستتعراض وتحديد ستياقه 
وقدم تحليل تقارير اللجن  اإلداري  الرفيع  ال ستتتتوى مؤشتتترات بشتتتأن الع ل ال شتتتترك بين  

  

(16) JIU/REP/2011/6.است راري  تصري  األع ال في منظوم  األمم ال تحدة ، 
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بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه    الوكاالت في وضتتتتتتتع واعت اد الستتتتتتتياستتتتتتت  ال تعلق 
الطوارئ، وإجرا ات الرصتتتتتتتتتد وال تابع  التي تتخذها مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات منظوم  األمم ال تحدة 

 عايير القطاعات ذات  ب اا ال فتشتتان أيضتت استتترشتتد و  بشتتكل فردي وج اعي في هذا الشتتأن.
يتات ، واألدب 22313و  22301الصتتتتتتتتتتتتتتلت ، مثتل معيتاري ال نظ ت  التدوليت  لتوحيتد ال قتاييس  

ال تعلق  باستتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري  األع ال، مثل الوثائق الصتتتتتتتتتادرة عن معهد استتتتتتتتتت راري  
واستتتتتتتعين بخبير استتتتتتتشتتتتتتاري لل ستتتتتتاعدة في وضتتتتتتع االستتتتتتتبيانات    .( 17) تصتتتتتتري  األع ال

 والتحقق من صح  النتائج واالستنتاجات وتحليلها.

ر استتبيان  ُوجه إلى منستقي   . سالسالة من االساتبيانات  •   استت راري  تصتري  األع ال، أو من يست 
ال علومات النوعي  والك ي  عن حال  إدارة است راري  تصري  األع ال في    يعادلهم، ج ع  

وصتتُ  ا   19-وتضتت ن االستتتبيان مرفقين يركزان على جائح  كوفيد كل منظ   مشتتارك .
ي  لتقييم ما نتج عنها في ستتتتتتياقها من عواقب على ع ليات وإجرا ات استتتتتتت راري  تصتتتتتتر 

األع ال داخل ال نظ ات، وعلى األجهزة التشتتتتتتتتتتتتتتريعي  والهيئات اإلداري ، ولتحديد تدابير  
عن ال  ارستتتتتات الجيدة والدروس   االستتتتتتجاب  التي اتخذتها ال نظ ات ال شتتتتتارك ، فضتتتتتلا 

وت اينت ردود ال نظ ات ال شتتتتتتتتارك  على االستتتتتتتتتبيانات وال رفقات من حيث   ال ستتتتتتتتتفادة.
 الجودة والع ق.

ُوجهت استتتتتتتتتتتبيانات إلى ال هنيين . موجهة إلى المهنيين المتخصاااااااصاااااااين  اتٌ اساااااااتبيان •
ال تخصتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتين لج ع وجهات نظرهم حول إدارة استتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتري  األع ال في  

وعلق مراجعو الحستتابات الداخليون والخارجيون على دمج ال ستتائل ال تعلق    مؤستتستتاتهم.
الرقابي بردود قدمها رؤستتا   واستتُتك ل ال نظور باستتت راري  تصتتري  األع ال في ع لهم.

لجان مراجع  الحستتتابات والرقاب  في مؤستتتستتتات منظوم  األمم ال تحدة من خلل دراستتت   
استتتقصتتائي  عبر اإلنترنت ستتجلت تقيي هم الستتت راري  تصتتري  األع ال داخل مؤستتستتات  

وُوجهت دراستتتت  استتتتتقصتتتتائي  عبر اإلنترنت إلى منستتتتقي ال خاطر ال ؤستتتتستتتتي    كل منهم.
للحصتتتتتتول على آرائهم حول  (  “ك ار موظفي ال خاطر” لق عليهم عادة تستتتتتت ي )الذين ُتط

 الصل  بين إدارة ال خاطر في ال ؤسس  وإدارة است راري  تصري  األع ال.

أفراد من منظومت  األمم   104مقتابلت  مع   49أجرى ال فتشتتتتتتتتتتتتتتان متا مج وعته  .  المقاابالت •
  ال تحتدة، وال نظ تات غير الحكوميت ، والقطتاع الختاص، وخبرا  من مختلف القطتاعتات.

واستتتناداا إلى الردود على االستتتبيانات، أجرى ال فتشتتان مقابلت مع ال ستتؤولين ال كلفين  
ب ستتتتؤوليات استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال داخل ال نظ ات ال شتتتتارك ، وك ار ال ستتتتؤولين 

  منظ ات مختارة بنا ا على حج ها وواليتها ونضتتتتتتتتتج استتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري  أع الها. في 
وُأجريت مقابلت متابع  الحق  مع ال وظفين ال ستتتتتتتتتتتتتؤولين عن إدارة ال خاطر، والرقاب ، 
وإدارة ال وارد ال شتتري ، والستتلم  واألمن، ودوائر الخدمات الطبي  وتقديم ال شتتورة، لتقديم  

 ي ال نظ ات.منظور أوسع عن الحال  ف

 وقد بدأ في شتتتتتت اع   .19-ُأجري هذا االستتتتتتتعراض في خضتتتتتتم جائح  كوفيد.  حدود االسااااتعراض -15
لظروف االستتتتتتتتتتعراض الخاصتتتتتتتتت  من حيث    اا ونظر  .2021واكت ل في كانون األول ديستتتتتتتتت بر  2021 فبراير

طريق    عن  اا التوقيتتت، حتتدثتتت تتتأخيرات في ع ليتت  ج ع البيتتانتتات وتطلتتب األمر إجرا  ال قتتابلت حصتتتتتتتتتتتتتتريتت 
  لإلفصتتتتا التداول بالفيديو، م ا قد يكون أث ر على الوصتتتتول إلى بعض ال حاورين وكذلك على استتتتتعدادهم  

  

 .www.thebci.org انظر (17)

http://www.thebci.org/
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وفي حين   عن معلومات حستتتتاستتتت  كان من ال  كن الحصتتتتول عليها بالتفاعل معهم بالحضتتتتور الشتتتتخصتتتتي.
ري  أع الها، فقد  مثلت الجائح  خلفي  استتتتتتتندت إليها ال نظ ات ال شتتتتتتارك  في وصتتتتتتفها ألطر إدارة استتتتتتت را

جعلت من الصتتتتتتتتتتتتتعب الت ييز  بشتتتتتتتتتتتتتكل مؤكد بين تياكل استتتتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتتتري  األع ال، وبين الع ليات 
لت خصتتيصتت  إلى   اا ونظر  .راهن لتلئم الظروف ال  اا وال  ارستتات التي كانت قائ   قبل الجائح ، وتلك التي ُعد 

تقييم كي   اا كان من الصتتتتتتعب أيضتتتتتت  أن الجائح  كانت ال تزال مصتتتتتتدر قلق أثنا  إجرا  االستتتتتتتعراض، فقد
رض التصتدي   ستيتواصتل في ال ستتقبل تنفيُذ التعديلت التي ُأدخلت على إدارة استت راري  مختلف األع ال ب 

للجائح . وترد دراستتتت  الحال  ال تعلق  بالجائح  في الفصتتتتل الستتتتادس من هذا التقرير الستتتتتخلص الدروس 
وت تادل ال  تارستتتتتتتتتتتتتتات الجيتدة داختل مجت عتات منظومت  األمم  األوليت  التي تعل تهتا ال نظ تات ال شتتتتتتتتتتتتتتاركت ،

وحاستتتت اا لتنفيذ إدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال  اا وفي حين ت ثل ال عثات ال يداني  مستتتتتوى مه  ال تحدة.
 ، بسبب محدودي  الوصول، فإن االستعراض لم يستكشف هذا ال ستوى بالكامل.فعاالا   تنفيذاا 

لج يع ال ستتتتتتؤولين في مؤستتتتتتستتتتتتات منظوم  األمم   اال فتشتتتتتتان عن تقديرهيعر   .  وتقدير شااااكرٌ  -16
ال تحدة ول  ثلي ال نظ ات األخرى خارج ال نظوم  الذين ستتتتتتتاعدوا في إعداد هذا التقرير، وال ستتتتتتتي ا أولئك 
التذين شتتتتتتتتتتتتتتاركوا في ال قتابلت وقتدموا بتذلتك عن طيتب ختاطر معتارفهم وخبراتهم في ظروف على غتايت  من 

اللت اس تعليقات ج يع اا راض ضتتتتت ان الجودة، استتتتتُتخدمت طريق  استتتتتتعراض األقران داخلي وألغ الصتتتتتعوب .
على ال نظ ات ال عني  إلبدا   اا مفتشتتتتتتتتي وحدة التفتيش ال شتتتتتتتتترك  على مستتتتتتتتودة التقرير، التي ُع  ت الحق

يتضتتت نه   تعليقاتها ال وضتتتوعي  على النتائج واالستتتتنتاجات والتوصتتتيات الواردة فيه، وكذلك لتصتتتحي  ما قد
 من أخطا  وقائعي .

  استتتتتتعرض ال فتشتتتتتان عناصتتتتتر إطار استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال في ال نظ اتالتقرير.  هيك    -17
وتخطيط استتت راري  تصتتري    ال شتتارك ، مثل توجيه الستتياستتات، والقدرات والترتي ات الداخلي  )الفصتتل الثاني(، 

 وآليات الرقاب  )الفصتتتتتتتل الرابع(، صتتتتتتتل الثالث(،األع ال، وع ليات وم ارستتتتتتتات منظوم  األمم ال تحدة )الف
  والتعتاون بين الوكتاالت، ب تا في ذلتك نظتام إدارة قتدرة ال نظ ت  على مواجهت  الطوارئ )الفصتتتتتتتتتتتتتتل الختامس(.

 على منظوم  األمم ال تحدة في دراس  حال  )الفصل السادس(. 19- وأولي اهت ام  خاص لتأثير جائح  كوفيد 

تقرير ست توصيات رس ي ، واحدة منها موجه  إلى الهيئات التشريعي  يتض ن هذا ال.  التوصيات -18
اا وتيستتتتير  ومجالس اإلدارة وخ س  إلى الرؤستتتتا  التنفيذيين لل نظ ات ال شتتتتارك  في وحدة التفتيش ال شتتتتترك .

  الستتتخدام هذا التقرير وتنفيذ توصتتياته ورصتتدها، يحتوي ال رفق الخامس عشتتر على جدول يوضتت  ما إذا كان
إلى ال نظ ات ذات الصتتتتتتتتتل  التخاذ إجرا  أو للعلم، مع تحديد أي التوصتتتتتتتتتيات تتطلب اتخاذ اا التقرير مقدم

  .في تلك ال نظ ات   إجرا ات من جانب الهيئات التشتتتتتتتتتتتريعي ، أو الهيئات اإلداري ، أو الرؤستتتتتتتتتتتا  التنفيذيين
ر، ت ارها مقترحات إضتتافي  تيستت  توصتتي  غير رستت ي  ترد بالخط الداكن، باع 19والتوصتتيات الرستت ي  تك  لها  

في نظر ال فتشين، تنفيذ التوصيات الرس ي  و أو ُيسترشد بها في ذلك، وتعزز است راري  تصري  األع ال 
 داخل منظوم  األمم ال تحدة )انظر ال رفق الرابع عشر للطلع على تج يع للتوصيات الرس ي (.
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 دارة استمرارية تصريف األعمالإل  إطارٌ  - انيا   
يشتت ل إطار إدارة استت راري  تصتري  األع ال على الستياستات والقدرات والنهج التي .  عامة نظرةٌ  -19

ذلك  وُيصتتتتت َّم  تستتتتتتخدمها منظ   ما لضتتتتت ان استتتتتت راري  ع لياتها ال ؤستتتتتستتتتتي  أثنا  و أو بعد حدث معط ل.
وتتعرض ال نظ ت  التي تع تل   اإلطتار ليراعي واليت  ال نظ ت  ال عنيت  ون وذج أع تالهتا وال وارد ال تتاحت  لهتا.

بدون إطار إلدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  أع الها ل خاطر قل  االتستتتتتتام وضتتتتتتعف التنستتتتتتيق في استتتتتتتجاباتها 
في و   للنقطتاعتات واألعطتال، م تا يفتاقم حتدة الطوارئ عنتد حتدوثهتا ويقوض قتدرة ال نظ ت  على مواجهتهتا.

راري  تصتتتتري  األع ال تعل م الدروس الهام  من استتتتت   ال ثالي ، يضتتتت ن إطار الع ل أن توفر إدارةُ الحاالت  
هتا، واستتتتتتتتتتتتتتتعتدادهتا ستتتتتتتتتتتتتتاهم في كيفيت  تعل م ال نظ ت  ون و  ي ع ليتاتهتا، وبتإمكتانته، في حتالت  حتدوث أزمتات، أن  

للحوادث ال ستتتتتتتتتتقبلي  واالستتتتتتتتتتجاب  لها عند وقوعها  وهو التعري  الذي أعطته منظوم  األمم ال تحدة لقدرة  
وتعني القتتتدرة على مواجهتتت  الطوارئ أن ال نظ تتتات ال تتعتتتافى فقط من   ئ.ال نظ تتت  على مواجهتتت  الطوار 

ل ستتتتياستتتتاتها، وتستتتتتعرض  اا ، ولكنها تتعلم أيضتتتت واالنقطاعاتاالضتتتتطرابات واألزمات  من تلك األحداث فتعد 
 إجرا اتها وتتكي  مع التحديات الجديدة.

 استمرارية تصريف األعمالالتوجيه السياساتي والعناصر األساسية إلدارة   -ألف 

على مساااااااااتو  ا   يوفر النهج المتبع في نظاام إدارة قادرة المنظماة على مواجهاة الطوارئ توجيها -20
أشتتتتتتتتارت ال نظ ات ال شتتتتتتتتارك  إلى أن ستتتتتتتتياستتتتتتتت  منظوم  األمم ال تحدة بشتتتتتتتتأن نظام إدارة قدرة   .المنظومة

واستتتتتتتتتتتتتتك لها في   2014فيذيين في عام ال نظ   على مواجه  الطوارئ التي اعت دها مجلس الرؤستتتتتتتتتتتتتا  التن 
لتطوير الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات والجوانب األخرى في توجيهات إدارة استتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري   اا ، ت ثل دافع2021 عام

، ب ا في ذلك 22301ل نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس ال هني ل ل عيارلاألع ال، ك ا هو الحال بالنستتتتتتتتتتتتت    
إلى الردود على استتتتبيانات  اا واستتتتناد ي  تصتتتري  األع ال.وضتتتع التعاري  وتحديد نهجها في إدارة استتتت رار 

وحدة التفتيش ال شتتتتتتترك  ومقابلتها، ي كن القول إن الستتتتتتياستتتتتت  ال ت ع  على نطام ال نظوم  ستتتتتتاه ت في  
لتطوير ستياستات    اا زيادة الوعي بأه ي  إدارة استت راري  تصتري  األع ال، وعناصترها األستاستي ، وقدمت إطار 

وتن  تلك الستياست  على أنه ين  ي لل نظ ات ال شتارك  أن تتبنى ستياستاتها الخاصت  بها  فرادى ال نظ ات.
شتتتتتتتتتتتتتتاملا في  اا وأن تقدم إلى ال نظ ات نهج ( 18) في االمتثال لنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 

اكتستتتتا  تلك القدرة، وأن تدرج في مرحل  التصتتتت يم استتتتت راري   تصتتتتري  األع ال كأحد مكونات تلك القدرة،  
 وهو نهج ات عته بعض ال نظ ات ال شارك .

من . متساقة مع ساياساة المنظومة كك بها و إلى توجيهات ساياسااتية خاصاة المنظمات  حاجة  -21
أشتتتتتارت األمان  العام  لألمم ال تحدة وعدد من ال نظ ات ال شتتتتتارك  األخرى  الجدير باإلشتتتتتارة أنه في حين  

إلى أن السياس  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ هي السياس  ال رجعي  التي تت عها 
بذاتها  في إدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري  أع الها، فإنه من الواضتتتتت  أن ذلك ال يعني أنها ُتعتبر ستتتتتياستتتتت  قائ    

تت عها كل منظ   عضتتتتتتتتتتو في مجلس الرؤستتتتتتتتتتا  التنفيذيين بصتتتتتتتتتتياغتها األصتتتتتتتتتتلي  وبدون تكييفها حستتتتتتتتتتب  
وهذه الستياست  نفستها تدعو أعضتا  مجلس الرؤستا  التنفيذيين إلى تكييفها    خصتوصتيات الجه  التي تط قها.

ستتتي  التي صتتتُ  ت لرصتتتد ويبدو أن مؤشتتترات األدا  الرئي   .( 19) خلل التطبيق مع احتياجات ال نظ   ال عني 
إلى أن القصتد منها هو استتخدامها من طرف ال نظ ات كستياست  مشتترك  تكون  اا تنفيذ الستياست  تشتير أيضت 

  

(18) CEB/2014/HLCM/17/Rev.1. 
 ال رجع السابق. (19)
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لتطوير ستتتياستتتاتها و أو إرشتتتاداتها الخاصتتت  بها )انظر الفصتتتل الخامس ل زيد من ال علومات  ومثاالا اا مرجع
 ئ(.عن سياس  نظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوار 

اللتزام تتعهد به اا ما يكون بيان الستتتتياستتتتات أستتتتاستتتت  اا غال   .ساااياساااات يوضاااا النية واالتجاه  بيااُ  -22
يؤكد ل وظفيها وأصتحا  ال صتلح  أن اا  رفيع ال ستتوى وشتفافاا  منظ   ما في ا يتعلق ب وضتوع معين، ومؤشتر 

علق بإدارة استتتت راري  تصتتتري  وين  ي لبيان الستتتياستتتات ال ت  تلك ال نظ   تأخذ موضتتتوع البيان مأخذ الجد.
وهو بيان رفيع ال ستتتتتتوى يعر  عن ني  اإلدارة العليا ويشتتتتتر     األع ال أن يحدد أهداف ال نظ   والتزاماتها.

اتجاهها في تطبيق نظام إدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال، وين  ي له أن يعكس ثقاف  ال نظ   وت عياتها  
لدعم وجه  نظر مؤسس  ما في ا يتعلق بإدارة  اا وُيعد بيان السياسات هذا ضروري   .( 20) والبيئ  التي تع ل فيها

ويجب أن يحدد البيان ال  ادئ التوجيهي    استتتتت راري  تصتتتتري  أع الها وتعزيز نهج منستتتتق ومت استتتتك فيها.
تعافي، الشتتامل  إلدارة استتت راري  تصتتري  األع ال ليتستتنى تنفيذها بفعالي ، من حيث التأهب واالستتتجاب  وال

وخاصتتتتتتتت  من خلل وضتتتتتتتتع خطط استتتتتتتتت راري  األع ال في ج يع ال كاتب والوحدات ك ا هو موضتتتتتتتت  في  
وستوا  كانت ال ؤستست  تدمج اعت ارات إدارة استت راري  تصتري  أع الها في ستياست  مصت      الفصتل الثالث.

ات قائ   بذاتها لقطاعها وشتتامل  لقدرتها على مواجه  الطوارئ، أو كانت لديها ستتياستت  أو ستتياستت اا  خصتتيصتت 
ت طي استت راري  األع ال، فإن وجود ال كونات األستاستي  لتلك الستياستات ضتروري لإلشتارة إلى أن التعامل 

وبع ارة أخرى،    بأولوي  تنظي ي .  اا مع استتتت راري  األع ال ال يجري فقط بطريق  مت استتتك  وإن ا يحظى أيضتتت 
،  هاال نظ   من إدارة استتتتت راري  تصتتتتري  أع ال  في تحديد موقف  اا ضتتتتروري اا ُيعتبر بياُن الستتتتياستتتتات عنصتتتتر 

اا  وتعزيز ات اع نهج منستتتتتتتتتق ومت استتتتتتتتتك عبر ال نظ  ، وعامل  توازن بين تنستتتتتتتتتيق تلك االستتتتتتتتتت راري  مركزي 
 على ال ستويات التش يلي . “محلياا ”  وتنفيذها

  ، حددت2011في عام  .أا اساتمرارية تصاريف األعمال كانت ضاعيفة 2011اساُتنتج في عام   -23
وحدة التفتيش ال شتتتترك  عدم وجود ستتتياستتتات واستتتتراتيجيات إلدارة استتتت راري  تصتتتري  األع ال كواحدة من 

ال يرقى ال ستتتوى العام لتأهب مؤستتستتات منظوم  األمم ” نقاع الضتتعف على نطام منظوم  األمم ال تحدة 
الدولي  ذات الصتل   ال تحدة في مضت ار تصتري  األع ال إلى مستتوى التوصتيات الصتادرة بحستب ال عايير 

بل هو أدنى منه بشتتتتتكل كبير  أما ال نظ ات التي ت تلك ستتتتتياستتتتت  وخط  معت دة في ا يتعلق باستتتتتت راري  
عدم صتتدور بيان ستتياستتاتي يؤدي إلى ” إلى أن اا وأشتتار ال فتشتتان أيضتت  .( 21) “تصتتري  األع ال فعددها قليل

ا واألغراض ال توخاة من استت راري  تصتري  انعدام ال علومات وال عارف على ج يع ال ستتويات بشتأن النواي 
وأدى ذلك إلى التوصتتتتتي  الرستتتتت ي  األولى الواردة في التقرير التي تطلب من الرؤستتتتتا  التنفيذيين    .“األع ال

وكان القصتتد من ذلك هو إرستتا  التزام  لل نظ ات وضتتع ستتياستت  واستتتراتيجي  الستتت راري  تصتتري  األع ال.
لهيئات التشتتتتتتريعي  ابإدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال، وحصتتتتتتولها على دعم ستتتتتتياستتتتتتي ومالي كاف من 

التوصتتتتتي  محل ترحيب كبير من طرف   ت. وكان ( 22) ومجالس اإلدارة، وعلى قدر كاف من اهت ام اإلدارة بها
لتوجيهات ال تعلق  باستتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال في  اإلدارة التنفيذي  وستتتتتتتاه ت في تعزيز الستتتتتتتياستتتتتتتات وا

 ال نظ ات ال شارك  )انظر ال رفق األول(.

على مر الستنين،  .متنوعةبُنهج ولنن   ،أ ثر تفصايال  توجيهات ساياسااتية    2021في عام  توجد   -24
ل  إلى تزايد الحاج  إلى دعدة حواى وقوع  أد إدارة  لى إستتتتت راري  تصتتتتري  األع ال، و الخطط  وجود  ث معط ِّ

في التعامل مع وظيف  استتتتتتتت راري  األع ال ومكانتها    تكاملا ، وإلى نهج أكثر  إدارة شتتتتتتتامل   تلك االستتتتتتتت راري 

  

 ، )وضع سياس  است راري  تصري  األع ال(.1-2-5، ال ادة 22313 ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس معيار (20)
 .iii، ص. JIU/REP/2011/6وحدة التفتيش ال شترك ،  (21)
 في نفس التقرير. 1التوصي  اا انظر أيض . 29 ال رجع السابق، الفقرة (22)
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وقامت األمان  العام  لألمم ال تحدة بع ل كبير في إنشتتتتتتتتتتتا  نظام شتتتتتتتتتتتامل إلدارة الطوارئ،  داخل ال نظ  .
وفي الوقت نفستته، ظهر في منظوم    وأصتتدرت عدة منظ ات بيانات ستتياستتات خاصتت  بها في هذا ال جال.

األمم ال تحدة مفهوم قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، على النحو ال بين في الفصتتلين األول والخامس.  
، الحظ ال فتشتتتتتتتان أن 2011وفي حين أنه من اإليجابي ملحظ  أن أطر الستتتتتتتياستتتتتتتات تحستتتتتتتنت منذ عام  

ُط قت وفق مج وع  متنوع  من التفستيرات، تراوحت بين إصتدار ستياست  مخصتصت  أو  2011توصتي  عام 
ي  تصتتتري  األع ال )مثل وثائق الستتتلم  واألمن ر تتضتتت ن إحاالت مرجعي  إلى إدارة استتتت را  ةوثائق متعدد

دمج وثيق  ستتتتتياستتتتت  مرجعي  مع توجيهات إلنشتتتتتا  خطط  وبين  وستتتتتياستتتتتات إدارة ال خاطر في ال ؤستتتتتستتتتت (  
  تصتتتتتتتتتتتتتري  األع ال. ويقدم ال رفق الثاني ل ح  عام  عن الوثائق ال رجعي  الرئيستتتتتتتتتتتتتي  إلدارة  استتتتتتتتتتتتتت راري 

 است راري  تصري  األع ال ك ا نقلتها ال نظ ات ال شارك ، ويعطي صورة عن تنوعها.

من النتائج التي خل  لها هذا االستتتتتعراض أنه  .قد تنوا السااياسااة القائمة بذاتها وير واقعية -25
ا تشتتتتتتير ال نظ ات ال شتتتتتتارك  إلى كل من ستتتتتتياستتتتتت  ال نظوم  بشتتتتتتأن نظام إدارة القدرة على مواجه   ماا كثير 

  ، ال تعلق2  ي )ب ا في ذلك العنصتتتر األستتتاستتت   22301الطوارئ، وإلى معيار ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس  
 ادئها أو وثائقها  منظ   في ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتاتها، وم 18، أدناه(، فقد أشتتتتتتتتتتتارت  التوافق مع معايير األمم ال تحدةب 

منظ ات إلى معيار ال نظ     9التوجيهي ، إلى الستتياستت  التي اعت دها مجلس الرؤستتا  التنفيذيين، وأشتتارت 
من ال نظ ات ال شتتتتارك  أصتتتتدرت ستتتتياستتتت     ومن النتائج األخرى، أن قل  ا   .22301الدولي  لتوحيد ال قاييس 

كون العناصتتر األستتاستتي  التي تقود إدارة استتت راري  وبذلك ت  قائ   بذاتها بشتتأن استتت راري  تصتتري  األع ال.
تصتتري  األع ال وتأطيرها موزع  في ال نظ ات ال شتتارك  في وثائق ستتياستت  أخرى، مثل خط  استتت راري  

لتلك االستت راري  في ال كاتب أو الوحدات أو ال واقع، أو في وثائق  اا أع ال ال ؤستست ، أو خطط أكثر تحديد
ذلك صتتتتتتتتتعوبات في تطبيق نهج منستتتتتتتتتق داخل ال نظ ات ال شتتتتتتتتتارك  في ا يتعلق  قد ي ثلو   توجيهي  أخرى.

وفي حين أن وضتتع  ستتياستت  إدارة قائ   بذاتها الستتت راري  األع ال رب ا كان   بالتأهب واالستتتجاب  والتعافي.
، فإنه ال ي كن اعت ار ذلك 2011من مقاصتتتتتتتتتتتد التوصتتتتتتتتتتتي  التي قدمتها وحدة التفتيش ال شتتتتتتتتتتتترك  في عام 

حت ي  اآلن ألن ستتتياستتت  مجلس الرؤستتتا  التنفيذيين تدعو إلى اعت اد نهج أكثر شتتت ولي ، يتضتتت ن  ضتتترورة  
وب ا أنه اُتفق على هذه الستتتياستتت  العام  عبر منظوم  األمم ال تحدة، فل بد  استتتت راري  تصتتتري  األع ال.

 من تقدير شرعيتها ونهجها.

 من ال هم   .ي توجيهاتها الساااااياسااااااتيةالمنظمات على إعادة النظر ف  19-أجبرت جائحة كوفيد -26
ب ثاب  اخت ار آني لل نظ ات ال شتتتتتتتارك  في ظروف إجهاد وأنها أجبرتها   ت كان   19- ملحظ  أن جائح  كوفيد 

ال نظ ات    وقد كانت بعض   على إعادة النظر في مدى كفاي  إطار إدارة است راري  أع الها وفعالي  م ارساتها. 
األع ال،  منها وثيق  مرجعي  الستتتتت راري  تصتتتتري  4في هذا الصتتتتدد، فقد اعت دت  اا ال شتتتتارك  أكثر نشتتتتاط

وأشار مسؤولون في ا    .( 23) منها عن تحديثات لوثائقها التوجيهي ، وتحديداا في العامين ال اضيين 16وأبل ت 
منظ   مشتتتتارك  في مقابلتهم مع وحدة التفتيش ال شتتتتترك  أو في ردودهم على استتتتتبياناتها  20يصتتتتل إلى 

ألطر استتتتت راري  تصتتتتري  إلى أن الجائح  ستتتتتؤدي حستتتتب ال رج  إلى إجرا  تنقيحات جديدة أو إضتتتتافي  

  

منظ       2020أجرت ال نظ ات ال شتتتتتارك  التالي  تحديثات على ستتتتتياستتتتتات إدارة استتتتتت راري  أع الها أو وثائقها التوجيهي  منذ عام   (23)
األغذي  والزراع ، ومنظ   الطيران ال دني الدولي، ومنظ   الع ل الدولي ، وال نظ   ال حري  الدولي ، واالتحاد الدولي للتصتتتاالت، 

حدة للبيئ ، وموئل األمم ال تحدة، ومفوضتتتتتتتتتتتتي  األمم ال تحدة لشتتتتتتتتتتتتؤون اللجئين، ومنظ   األمم ال تحدة للطفول   وبرنامج األمم ال ت
)اليونيستتتتتتتتتتف(، ومنظ   األمم ال تحدة للتن ي  الصتتتتتتتتتتناعي  )اليونيدو(، واألمان  العام  لألمم ال تحدة، ومكتب األمم ال تحدة ال عني  

ال ي ، وال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري ، وال نظ   العال ي  لألرصتتتتتتتتتاد الجوي ، والوكال   بال خدرات والجري  ، ومنظ   الصتتتتتتتتتح  الع
 الدولي  للطاق  الذري .
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وعلوة على ذلك، فإن ال نظ ات التي لديها    . ( 24) أع الهم الحالي  أو مكوناتها وع لياتها وإجرا اتها ذات الصتل  
  جيديناا تواتر أو إجرا  محدد بوضو  لتحديث أطر إدارة است راري  تصري  أع الها أظهرت م ارس  وانض اط 

االستتتتعراض و أو التحديث الدوري للستتتياستتتات  ) 6األستتتاستتتي  في إصتتتدار الستتتياستتتات، ب ا يعكس العنصتتتر  
وهذا يت اشتتتتى مع األحكام القياستتتتي  بشتتتتأن استتتتتعراض أطر    ( على النحو ال بين أدناه.ال  ادئ التوجيهي  أو

وكل ا حدثت ت ييرات كبيرة في العوامل الداخلي  )مثل ت يير في اإلدارة العليا أو مخاطر  اا  الستتتتتتياستتتتتتات دوري 
 خارجي ، مثل تحديثات سياسات ال نظوم  أو ال عايير الدولي .العوامل في الجديدة أو ناشئ ( أو 

  من خلل تحليل  لستتتياستتت  منظوم  .العناصاار األساااسااية لنهج شااام  إلدارة اسااتمرارية األعمال -27
األمم ال تحتدة بشتتتتتتتتتتتتتتتأن نظتام إدارة قتدرة ال نظ ت  على مواجهت  الطوارئ، أقره مجلس الرؤستتتتتتتتتتتتتتتا  التنفيتذيين 

، وه ا ال صتتدران اللذين ُيستتتشتتهد به ا أكثر 22301ت اشتتى مع معيار ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس ي و 
ألع ال الحالي  على نطام  من غيره ا في ال نظ ات ال شتتارك  في ا يتعلق بستتياستتات استتت راري  تصتتري  ا

ال نظوم ، وفي استتتتتتتتعراضتتتتتتتات الوثائق الحالي  إلدارة استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال، حددت وحدة التفتيش 
( األول  ال شتتتتتترك  العناصتتتتتر األستتتتتاستتتتتي  التي من شتتتتتأنها دعم نهج شتتتتتامل إلدارة تلك االستتتتتت راري  )الشتتتتتكل

ويعتقد ال فتشتتتتان أنه يتعين على أصتتتتحا    هي .إلدراجها في ستتتتياستتتتات ال نظ ات ال شتتتتارك  ووثائقها التوجي 
ال صتتتلح  في ال نظ   ال عني  إنشتتتا  هذه العناصتتتر األستتتاستتتي  وامتلكها لكي يتستتتنى لهم تنستتتيق ع ليات 

وي كن أدراج    وض ان ال سا ل  عن تنفيذ اإلطار. ،فعاالا اا وإجرا ات إدارة است راري  تصري  األع ال تنسيق
قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، أو ستياست  قائ       أوستع، تشت ل مثلا هذه العناصتر ضت ن إطار ستياست 

ومع ذلك، فإن هذه العناصتر   بذاتها بشتأن إدارة استت راري  تصتري  األع ال، أو م ادئ توجيهي  ذات صتل .
 األساسي  ليست شامل  وي كن أن ُتضاف إليها عناصُر أخرى يتطلبها ن وذج ع ل ال نظ   أو واليتها.

  شكل األولال  
 إدارة استمرارية تصريف األعمالفي نهج شام  دعم العناصر األساسية ل

  العناصر الرفيعة المستو  لتوجيه السياسات المتعلقة بإدارة استمرارية تصريف األعمال

إلدارة استتتتتتتتتتتتتتت راريت  تصتتتتتتتتتتتتتتري  األع تال، ونطتاقهتا، وموا متهتا لن وذج ع تل   نهج ُمحادد ببيااا  -1
 ال نظ  ، وال تطل ات واألهداف التش يلي .

 )وغيرها من ال عايير الدولي ، حسب االقتضا (.  التوافق مع معايير األمم المتحدة ذات الصلة  -2

عبر ال نظ  ، ب ا في ذلك   األعمالوصف الهيك  اإلداري لتنسيق أنشطة استمرارية تصريف    -3
ل.   آلي  )آليات( التنسيق استجاب ا لحادث معط ِّ

  ألصتتحا  ال صتتلح  الداخليين الرئيستتيين   التحديد الواضاا لألدوار والمساؤوليات والتسالسا  اإلداري   -4
   (. )مثل اإلدارة العليا، وال ديرين التنفيذيين، ومنسق است راري  تصري  األع ال، وجهات التنسيق 

)مثل إدارة  تنام  بين إدارة اساااااتمرارية تصاااااريف األعمال والساااااياساااااات والعمليات األخر  ال  -5
 (.ال خاطر، وإدارة ال وارد ال شري ، وتكنولوجيا ال علومات واالتصاالت، واألمن، وإدارة األزمات 

  

منظ   األغذي  والزراع ، والوكال  الدولي  للطاق  الذري ، ومنظ    تخطط ال نظ ات التالي  إلجرا  تحديثات أو ت ييرات إضتتتتتتتتتتتتتتافي   (24)
التدولي، ومنظ ت  الع تل التدوليت ، وال نظ ت  ال حريت  التدوليت ، واالتحتاد التدولي للتصتتتتتتتتتتتتتتاالت، وبرنتامج األمم ال تحتدة  الطيران ال تدني 

اإلن ائي، واليونستتتكو، وصتتتندوم األمم ال تحدة للستتتكان، وموئل األمم ال تحدة، واليونيستتتف، واألمان  العام  لألمم ال تحدة، ومكتب  
الجري  ، ومكتب األمم ال تحدة لخدمات ال شتتتتتتتاريع، وهيئ  األمم ال تحدة لل رأة، واالتحاد البريدي األمم ال تحدة ال عني بال خدرات و 

العتال ي، وبرنامج األغذي  العتال ي، ومنظ ت  الصتتتتتتتتتتتتتتحت  العتال يت ، وال نظ ت  العتال يت  لل لكيت  الفكري ، وال نظ ت  العتال يت  لألرصتتتتتتتتتتتتتتاد 
مم ال تحدة ال شترك ال عني بفيروس نق  ال ناع  ال شري  اإليدز إلى أنه ا كانا، وأشار مركز التجارة الدولي ، وبرنامج األ  الجوي .

 أثنا  التحضير لهذا االستعراض، بصدد وضع إطار الست راري  تصري  أع اله ا.
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  العناصر الرفيعة المستو  لتوجيه السياسات المتعلقة بإدارة استمرارية تصريف األعمال

ويتضتت ن ذلك العناصتتر  االساتعراض وأأو التحدي  الدوري للساياساات أو للمبادئ التوجيهية  -6
 األساسي  التي تقود إدارة است راري  تصري  األع ال. 

)مثل ع ليات االستعراض اللحق  تفاصي  آلية )آليات( استخالص الدروس واالستفادة منها    -7
 والتقيي ات اإلداري  الداخلي (.

)داخل وعبر ال نظ   واألطراف  التدريب والتوعية بإطار إدارة اساااااتمرارية تصاااااريف األعمال    -8
 ال عني ، حسب الضرورة(.

 العناصر المتعلقة بخطط استمرارية تصريف األعمال

على مستتويات محددة )مثل ال كاتب، والوحدات،  الخطط القائمة الساتمرارية تصاريف األعمال    -9
 ال يداني (.وال كاتب 

وضاااماا جودتها  استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال على مستتتتتوى الوحدة الشتتتتع    اساااتعراض خطط   -10
 .على مستو  المؤسسة

 . واختبارها واستعراضها خطط است راري  تصري  األع ال    بتعهدال تطل ات ال علن  في ا يتعلق    -11

 من إعداد وحدة التفتيش ال شترك .  ال صدر

تحققت ال نظ ات ال شتتتارك     . المنظمات المشاااركة فقط ينفذ بالنام  جميع العناصاار األساااسااية ُ ل    - 28
من تنفيذ العناصتتر األستتاستتي  األحد عشتتر في ستتياستتاتها الحالي  إلدارة استتت راري  تصتتري  األع ال، وفي م ادئها  

اا بحستتتتتتتتب ال نظ    ي تفصتتتتتتتتيل   اا الثالث وصتتتتتتتتف   رفق ويقدم ال    التوجيهي  و أو وثائقها ذات الصتتتتتتتتل  )الشتتتتتتتتكل الثاني(. 
وأشتار ُثلث ال نظ ات ال شتارك  فقط إلى أن ستياستاتها وم ادئها ووثائقها التوجيهي  تعكس   ال شتارك  لكل عنصتر. 

وتنعكس كل من األدوار وال ستتتتتتؤوليات ال تعلق  باستتتتتتت راري     بالكامل ج يع العناصتتتتتتر األستتتتتتاستتتتتتي  األحد عشتتتتتتر. 
(، في  1ونطام إدارة استتتت راري  األع ال )العنصتتتر األستتتاستتتي  ( ونهج 4تصتتتري  األع ال )العنصتتتر األستتتاستتتي 

ويتناول هذا االستتتتتتعراض    ج يع ال نظ ات، وهي ترد بالكامل، في معظم أطر استتتتتت راري  أع ال تلك ال نظ ات. 
في مواقع أخرى العناصتتتتتتر التي تنطوي على فجوات كبيرة والتي تنعكس في ج يع جوانب التوصتتتتتتيات الرستتتتتت ي   

هي فئ  ال نظ ات التي بي نت  اا ، وأصت ر الفئات عدد 7 ا في ذلك ما يتعلق بالعنصتر األستاستي  وغير الرست ي ، ب 
( في تحقيق القدرة على 3بشتتتتكل كامل كيفي  استتتتتيعابها للدروس ال ستتتتتخلصتتتت  )انظر الفصتتتتل الثالث والتوصتتتتي   

ذي يدعو ، ال 11وستتتتتجل العنصتتتتتر األستتتتتاستتتتتي   (. 6و   5مواجه  الطوارئ )انظر الفصتتتتتل الستتتتتادس، التوصتتتتتيتان  
ال نظ ات ال شتتتتارك  إلى أن تحدد بوضتتتتو  متطل ات التعهد واالخت ار واالستتتتتعراض الخاصتتتت  بخطط استتتتت راري   

من الردود التي أبل ت عن تطبيق جزئي، وهو أمر ي ثل مصتدر قلق في ال نظوم   اا كبير اا تصتري  أع الها، عدد 
 بأك لها، ك ا هو موض  ب زيد من التفصيل في الفصل الثالث. 
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  الشكل الثاني
، بحساااااب  المنظمات المشااااااركة  إدراج العناصااااار األسااااااساااااية في أطر إدارة اساااااتمرارية تصاااااريف أعمال

 المنظمات عدد

وأشتتتتتتار مركز التجارة الدولي ،   من إعداد وحدة التفتيش ال شتتتتتتترك  على أستتتتتتاس معلومات قدمتها ال نظ ات ال شتتتتتتارك .  ال صدر
ال عني بفيروس نق  ال ناع  ال شتتتتتتتتتتتري  اإليدز إلى أنه ا كانا يع لن وقت تجهيز وبرنامج األمم ال تحدة ال شتتتتتتتتتتتترك  

وأفاد األونكتاد، بدون تقديم تفاصتتيل إضتتافي ،    .ه ااستتتبيان وحدة التفتيش ال شتتترك  على وضتتع خط  الستتت راري  أع ال
ال تحدة للبيئ ، ومكتب األمم ال تحدة    ولم يقدم برنامج األمم  بأنه وا م ستتياستتاته مع إطار األمان  العام  لألمم ال تحدة.

 لخدمات ال شاريع، وال نظ   العال ي  لألرصاد الجوي  أي معلومات.

نشتتتتُر الستتتتياستتتتات والتوجيهات  2011منذ عام اا في حين تحستتتتن كثير   .وضاااول الن هج والمساااافلة -29
كد ال فتشتان مجدداا أه ي  ال تعلق  بإدارة استت راري  تصتري  األع ال على نطام منظوم  األمم ال تحدة، يؤ 

وفقتاا لن وذج ع تل ال نظ ت ، وأن يكون تنفيتذه  اا  الحرص على أن يكون نهج إدارة تلتك االستتتتتتتتتتتتتتت راريت  محتدد
وستتوا  كانت ال نظ      (.نهج ُمحدد ببيان،  1وتنستتيقه مفهومين بوضتتو  عبر ال نظ   )العنصتتر األستتاستتي  

األع ال في ستتتتتياستتتتت  أو توجيهات أشتتتتت ل، فإنه يجب    تطبق ستتتتتياستتتتت  قائ   بذاتها أو ُتدمج إدارة استتتتتت راري 
ضت ان فعالي  تلك االستت راري  وكفا تها واستتدامتها بإضتفا  طابع رست ي على إطارها وعناصترها األستاستي ، 

وك ا الحظت إحدى جهات التنستتتتيق بشتتتتأن وجود    من حيث األدوار وال ستتتتؤوليات والع ليات وال  ارستتتتات.
لقد كنا ندير مخاطر استتتتت راري  األع ال قبل أن توضتتتتع لتلك ” األع ال ستتتتياستتتت  شتتتتامل  إلدارة استتتتت راري   

وعهدت   علم  بارزة مفيدة تشتتتتتتتير إليها.أنها أقامت  وما فعلته تلك الستتتتتتتياستتتتتتت  هو  االستتتتتتتت راري  ستتتتتتتياستتتتتتت .
وأشار بعض منسقي است راري  تصري  األع ال الذين  .“ب سؤوليتها إلى شخ  على مستوى اإلدارة العليا

يع لون بدون إطار ع ل إلى أن الع ليات الروتيني ، مثل االخت ار ال تكرر لخطط استتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتري  
  متا وعنتد  التي بتدأوهتا هم أو ال شتتتتتتتتتتتتتترفون عليهم وال يزالون يلتزمون بهتا. “التقتاليتد الستتتتتتتتتتتتتتنويت ”  األع تال، تقوده

الروتيني وقد تزول ب جرد تتعرض تلك التقاليد إلى الضتتتتتتت ط يتضتتتتتتت  أنها قد ال تنجو من تعاقب ال وظفين 
ويجب أن تكون هناك مستتتا ل  واضتتتح  عن إطار الع ل، ومن الضتتتروري  اا.ذها  ال وظف القائم بها حالي 

وجود فهم قوي عبر ال نظ   لع ليات وإجرا ات استتت راري  تصتتري  األع ال لضتت ان تنفيذها بالكامل وعدم 
   است راري  األع ال.على ال نتج األساسي، أي خطفيها التركيز في االقتصار 

تحديُد العناصر األساسي  التي تقود إدارة ي ثل  .لموافمة واالتسا لالعناصر األساسية ضرورية  -30
 ستتتتتتتتا ل  أكبر ول راق    أكثر فعالي  للع ليات عبر ال نظ    لاا دع استتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  األع ال، بالتالي،  

ت التي أجريت مع ال ستتؤولين ال عنيين، قد يكون ذلك إلى ال قابل  اا واستتتناد  ألصتتحا  ال صتتلح  الداخليين.
ه أدناه ب زيد من التفاصتتتتتتتيل(، وهو أمر شتتتتتتتائع في  ت في حال  ات اع نهج المركزي )ترد مناقشتتتتتتت  اا صتتتتتتتع   اا أمر 
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ال نظ ات ال شتتارك  والجهات صتتاح   ال صتتلح  التي لها شتت كات ميداني  واستتع  وخطط عديدة الستتت راري   
ال قابلت مع ال تخصتتتتصتتتتين في الرقاب  أن هذا النق  في موائ   واتستتتتام   تضتتتت  مناو   تصتتتتري  أع الها.

الخطط ي كن أن   كالخطط ال تعلق  ب  ارستتتتات ال ؤستتتتستتتت  الستتتتت راري  تصتتتتري  أع الها يعني أن جودة تل
عدم  اا تكون متفاوت  بشتتكل ملحوظ عبر ال نظ  ، وأن تفويض الستتلط  في هذا ال جال ي كن أن يعني أيضتت 

وهذا ال ينتق  بأي حال من األحوال من قي   النهج اللمركزي، وهو نهج ع لي  يات.وضتتتتتتتتتو  ال ستتتتتتتتتؤول
يتعين على ج يع  هومناستتتتتتتتتتتتتتب في ال نظ ات ذات الحضتتتتتتتتتتتتتتور ال يداني الكبير  ولكن ين  ي التنبيه إلى أن 

ُ   ال ناهج أن تحرص على تحقيق االتستتتام وال وا م  وال ستتتا ل  على ج يع ال ستتتتويات لكي ُتدار استتتت راري 
األولويات في    نم مؤ يكون االتستتتتتتتام والتواأن  وين  ي    تصتتتتتتتري  األع ال عبر ال نظ   وفق رؤي  شتتتتتتتامل .

)ضتتتت ان  10ن في العنصتتتتر األستتتتاستتتتي  إدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال عبر ال نظ  ، على النحو ال بي  
لل ستتتتتتتتتتتا ل  على ج يع اا  لتكاملها وتعزيز اا الجودة(، بصتتتتتتتتتتترف النظر عن النهج ال ت ع في تلك اإلدارة، تحقيق

، يشاااجع 2011الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشاااتركة لعام  1إلى التوصاااية  ا   واساااتناد  ال ستتتتتتويات.
يهية التي تغطي إدارة اساتمرارية  المفتشااا الرؤسااف التنفيذيين على اساتعراض الساياساات والمبادئ التوج

 .تصريف األعمال لضماا إدراج العناصر األساسية المبينة أعاله، من أج  نهج شام  ومتسق

 القدرة الداخلية هي أساس اإلدارة الفعالة الستمرارية تصريف األعمال -باف 

ا غابت القدرُة إذ  .القدرة هي نقطة أسااااااساااااية في اإلدارة الفعالة الساااااتمرارية تصاااااريف األعمال -31
إذا كانت القيادة تفتقر إلى التنستتتتتتتتتيق والحوك   الداخلي  والدعم وال شتتتتتتتتتارك ، ف ن بع ارة أدم، ال ناستتتتتتتتت  ، و 

ال رج  أن إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال ستتتكون معزول  في شتتكل صتتلحيات شتتخ  واحد أو مكتب 
ع لي   توليستتتت  ،“تحقق صتتتتوري ” إلى ع لي بالتحول اا داخل ال نظ   مهدد  اا واحد، أو أنها ستتتتُتعتبر مشتتتتروع

وفي حال  إدارة استتتتت راري     القدرة على تحقيق شتتتتي  ما.هي وال قصتتتتود بقدرة منظ   أو شتتتتخ ،   متكامل .
تصتتتتتتتتتتتتتتري  األع تال، يجتب أن يكون كتل من األفراد والع ليتات التنظي يت  حتاضتتتتتتتتتتتتتترين وقتادرين على تحقيق 

الرؤستتتتتتتتتتتتتتا  التنفيتذيين ومعيتار ال نظ ت  التدوليت  لتوحيتد وتعر ف كتل من ستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتت  مجلس    اإلدارة ودع هتا.
وتتستتتتتم الترتي ات  لإلدارة الفعال  الستتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال.اا القدرة  بوصتتتتتفها أستتتتتاستتتتت  22301 ال قاييس

التنظي ي  الرامي  إلى الحفاظ على استتت راري  تصتتري  األع ال وتنستتيقها بالتنوع الشتتديد عبر منظوم  األمم 
ون ذلتك التنوع نتيجت  لكتل من ال تطل تات التي يفرضتتتتتتتتتتتتتتهتا ن وذج الع تل الختاص بتال نظ ت ، قتد يك  ال تحتدة.

واالهت ام بع ليات وإجرا ات تلك االستتتتتتتتتت راري  وإيلئها أه ي  على مر الستتتتتتتتتنين، وقد ارت ط ذلك في معظم  
ل  التي تعرضت لها ال نظ  .  األحيان وبشكل م اشر بالحوادث ال عط ِّ

تشتتير . مخصااصااة إلدارة اسااتمرارية تصااريف األعمال بين مؤسااسااات المنظومةالقدرات التباين  ت -32
الترتي ات التنظي ي  إلدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال، التي يوجزها الشتتتتتتكل الثالث، إلى أن أقل من ُربع  
ال نظ ات ال شتتتتارك  تخصتتتت  وظيف  منفصتتتتل  ومت يزة إلدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال، إما في شتتتتكل  

  مكلف  بض ان تنسيق إدارة تلك االست راري ، أو بتعيين منسق الست راري  تصري  األع ال وحدة مخصص
واألمان  العام  لألمم ال تحدة، وبرنامج األغذي  العال ي ه ا ال نظ تان   يقوم بدور مؤسسي  في هذا الصدد.

رة استت راري  تصتري  الوحيدتان ال شتاركتان اللتان ت تلكان وحدة مخصتصت  لدعم نهج منستق في أنشتط  إدا
وأشتتارت معظم ال نظ ات ال شتتارك  إلى   األع ال، مثل تقديم التوجيه والن اذج والتدريب في ال جال التقني.

أن مستتتتؤولي  تنستتتتيق إدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال مشتتتتترك  مع وظيف  أخرى، مثل إدارة ال خاطر في  
وجودة في ال قر، مثل منظ   األمم ال تحدة أما في بعض ال نظ ات ال   ال ؤستتتتتتتتستتتتتتتت  أو الستتتتتتتتلم  واألمن.

للتن ي  الصتتتتناعي  )اليونيدو( وال نظ   العال ي  لألرصتتتتاد الجوي ، تكون مهام استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال 
ضتتتتتتتتت ن حافظ  مستتتتتتتتتؤول كبير، مثل ال دير العام إلدارة ال ؤستتتتتتتتتستتتتتتتتت  وع لياتها، أو رئيس ال وظفين، على 
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ال خصتتتتتتت  ل ستتتتتتتؤوليات استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال، في ترتيب   تكون نستتتتتتت   الوقت  اا،وع وم  .التوالي
على شتتتتتت ك  من جهات التنستتتتتتيق إلدارة   اا،وتعت د ال نظ ات ال ت قي ، أستتتتتتاستتتتتت   مشتتتتتتترك، نستتتتتت   منخفضتتتتتت .

استتت راري  تصتتري  األع ال موزع  عبر الوحدات وال كاتب وال واقع، وفي كثير من الحاالت، على تنستتيق 
الرابع نظرة عام  على الترتي ات التنظي ي  مع  ال رفق ويتضتتتتتت ن الحال .  لألنشتتتتتتط  ال رت ط  يتقرر حستتتتتتب

وباإلضاف  إلى الترتي ات القائ  ، عززت  إشارات إلى التسلسل اإلداري ووضع هذه الوظيف  داخل ال نظ  .
 قدراتها الداخلي  وعينت منستتتتتتتتقين مركزيين الستتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري   اا ج يُع ال نظ ات ال شتتتتتتتتارك  تقري  اا  مؤخر 

وستتتتتنرى إن كان ذلك التعزيز   .19-ها جائح  كوفيدي األع ال ل واجه  الظروف االستتتتتتثنائي  التي تستتتتتببت ف
م إلى ترتي ات جديدة في ال ستقبل.  سيترج 

   الشكل الثالث  
 الترتيبات التنظيمية إلدارة تصريف استمرارية األعمال

 المنظمات  الترتيب

مستتتتتتؤوليات وأنشتتتتتتط  إدارة    وحدٌة لتنساااايقمنظ ات  لديها  
 است راري  تصري  األع ال 

األمتانت  العتامت  لألمم ال تحتدة، وبرنتامج األغتذيت   
 العال ي

ل نستتتق استتتت راري  تصتتتري  وظيفة وحيدة  منظ ات  لديها  
 األع ال مسؤول عن أنشط  إدارة تلك االست راري 

االتحتاد التدولي للتصتتتتتتتتتتتتتتتاالت، واليونيستتتتتتتتتتتتتتف،  
 وال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري  

منظ ات  تكون فيها مستتتتتؤوليات وأنشتتتتتط  إدارة استتتتتت راري   
مع مهام وظيف  أخرى )مثل  مشااااتركةتصتتتتتتري  األع ال 

إدارة ال خاطر في ال ؤسس  أو السلم  واألمن أو ال وارد 
 ال شري ( 

لتذريت ، ومنظ ت  الطيران  الوكتالت  التدوليت  للطتاقت  ا
التتتتتدوليتتتتت ،  الع تتتتتل  ومنظ تتتتت   التتتتتدولي،  ال تتتتتدني 
وبرنتتامج األمم ال تحتتدة اإلن تتائي، وصتتتتتتتتتتتتتتنتتدوم 
األمم ال تحدة للستتتتتتتتتكان، وموئل األمم ال تحدة، 
ومفوضتتتتتتتتتتتي  األمم ال تحدة لشتتتتتتتتتتتؤون اللجئين،  
ومنظ تت  األمم ال تحتتدة للتن يتت  الصتتتتتتتتتتتتتتنتتاعيتت ، 
بتتتتتتال ختتتتتتدرات   ال عني  ال تحتتتتتتدة  األمم  ومكتتتتتتتب 

لختتتتتدمتتتتات  و  ال تحتتتتتدة  ومكتتتتتتب األمم  الجري تتتت ، 
ال شتتتتتتاريع، واليونستتتتتتكو، واألونروا، وهيئ  األمم 
العتتتتتال ي،  البريتتتتتدي  واالتحتتتتتاد  لل رأة،  ال تحتتتتتدة 

 وال نظ   العال ي  لألرصاد الجوي  

منظ تات  ال توجتد فيهتا وظيفت  تنستتتتتتتتتتتتتتيق مركزيت ، وتعت تد 
اا موزع  داخلي  جهات تنساايق معّينةبشتتتكل أستتتاستتتي على 

 أنشط  إدارة است راري  تصري  األع ال لدعم

منظ تتت  األغتتتذيتتت  والزراعتتت ، وال نظ تتت  ال حريتتت  
التدوليت ، وبرنتامج األمم ال تحتدة للبيئت ، ومنظ ت   

 الصح  العال ي 

الدولي ، وبرنامج  وأشتار مركز التجارة   وحدة التفتيش ال شتترك  على أستاس معلومات قدمتها ال نظ ات ال شتارك . من إعداد     ال صدر 
األمم ال تحدة ال شتتتتتترك ال عني بفيروس نق  ال ناع  ال شتتتتتري  اإليدز إلى أنه ا كانا يع لن وقت تجهيز استتتتتتبيان وحدة 

ترتي ات تعت د على جهات  ا  ا توخي   إلى أنه اا وأشتتتتتتتتارا أيضتتتتتتتت  . ه ا التفتيش ال شتتتتتتتتترك  على وضتتتتتتتتع خط  الستتتتتتتتت راري  أع ال 
وأفاد مؤت ر األمم ال تحدة للتجارة   اح  العال ي  قدرات إلدارة استتت راري  تصتتري  األع ال. ال ت تلك منظ   الستتي و  التنستتيق. 

 والتن ي ، بدون تقديم تفاصيل إضافي  عن ترتي اته، بأنه وا م سياساته مع إطار األمان  العام  لألمم ال تحدة. 

  ،2011رك  لعام خل  تقرير وحدة التفتيش ال شتتتتتتتتتتتت  .القدرة على التنسااااااايق ال تاال منخفضاااااااة -33
لى أنها قدرة ضتعيف  وبحاج  إلى مزيد من إ يتعلق بالقدرة ال خصتصت  إلدارة استت راري  تصتري  األع ال،  في ا 

وهذا األمر ال يزال يشكل تحدياا مطروحاا على معظم تلك ال نظ ات ]ال شارك [ في ا يخ  إحلله  ”   االهت ام 
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ولم تنتقل ال نظ ات بعد من استتتتت راري  تصتتتتري   . “ ال كان  اللئق  كعنصتتتتر قيم من عناصتتتتر إدارتها الرشتتتتيدة 
استتتبيانات    وتكشتتف الردود على   . “ ( 25) األع ال بوصتتفها أحد البرامج إلى إدراجها ضتت ن الثقاف  اإلداري  العادي  

وحدة التفتيش ال شتتتتتتتتترك  في االستتتتتتتتتعراض الحالي أن هناك تحستتتتتتتتينات ُأدخلت ولكن القدرة على التنستتتتتتتتيق 
تزال منخفضتتتتت  في ال نظ ات ال شتتتتتارك ، وال يبدو أن إدارة وتنستتتتتيق استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال بدوام  ال

األمم ال تحدة، حيث أفادت ثلث منظ ات مشتتتتتتتتارك    في ج يع أنحا  منظوم اا  كامل ي ثلن اتجاهاا ستتتتتتتتائد
اا متفرغاا  فقط )االتحاد الدولي للتصتتتتتتتاالت، واليونيستتتتتتتف، وال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري ( بأن لها منستتتتتتتق

وفي مقابلت مع ال فتشين، أكد   في ال ائ  من الوقت(.  100إلدارة است راري  تصري  األع ال )أي بنس   
م بضتتعف منظ تهم في  هواعترف بعضتت  ،نظ ات مشتتارك  أن تلك القدرة منخفضتت  فعلا مستتؤولون من عدة م

ويتضت  من الردود أنه لم ُينظر إلى ع ليات وم ارستات إدارة استت راري  تصتري  األع ال، في   هذا الصتدد.
دت معظم ال نظ ات ال شتارك ، على أنها تتطلب قدرة تنستيق مركزي  كبيرة، وأن غالبي  تلك ال نظ ات اعت 

أو واصتتتتتلت االعت اد على جهات التنستتتتتيق على ال ستتتتتتويات التشتتتتت يلي  لدعم ع ليات استتتتتت راري  تصتتتتتري  
وءالروم من أا المفتشااين يالحظاا أا تنساايق إدارة اسااتمرارية تصااريف األعمال ودعمها رءما   األع ال.
إعادة  ،  الجائحة األخيرةاآلا، في ضاوف  ما يتطلباا  من القدرات، فإنها  في الماضاي مساتو  كبير   الم يتطلب

لة تواتر ا  نظر النظر في االحتياجات من القدرات،    .أو طوال  ا  إلى احتمال تاايد الحوادث المعطّ 

بنتا ا على ال علومتات التي ُج عتت من االستتتتتتتتتتتتتتتبيتانتات وال قتابلت،   .متنوعاة من الُنهج  مجموعاةٌ  -34
النهج األول   إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال.ثلث  ن اذج للتعامل مع اا  تطبق ال نظ ات ال شتتارك  أستتاستت 

مركزي يتولى فيه منستتق استتت راري  األع ال على مستتتوى ال ؤستتستت  ملكي  زمام ستتياستتات تلك االستتت راري   
الثاني المركزي يتعامل مع أنشتتتتط  استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال من خلل نظام النهج  و  وخططها ويراقبها.
التفتيش ال شتتتتتتتتتتتتترك  في أغلب األحيان هو ن وذج مختلط، يوازن بين  وما الحظته وحدة  جهات التنستتتتتتتتتتتتيق.

لنضتتج وظيف  إدارة استتت راري   اا الحتياجات ال نظ ات )في أحستتن األحوال( أو وفق اا التنستتيق واللمركزي  وفق
وأشتتتتارت بعض ال نظ ات ال شتتتتارك  إلى أنها  تصتتتتري  األع ال والقدرات الداخلي  ال تاح  )على األرج (.

توجيهاُت ون اذج ستتياستت  استتت راري  تصتتري  األع ال على يد اا  حو ن وذج مختلط تصتتاغ فيه مركزي تتجه ن 
 اا،وأستتاستت  على مستتتوى ال قر، ولكن ُيعهد بتطبيقها التشتت يلي إلى كل إدارة أو وحدة أو مكتب.  اا منستتق، غال  

  رئيس الكيان أو ال كتب  “ لك ي ت ”  يقوم ال نستتتتتق في النهج ال ختلط بتوفير الدراي  والتنستتتتتيق ال نهجي، في حين 
 أو الوحدة زمام أمور خطط است راري  تصري  األع ال ويكون مسؤوالا عن األنشط  ذات الصل .

تأثر ال  ارستتتتت  التي تستتتتتتخدمها ال نظ ات ال شتتتتتارك  إلى حد كبير ت  .االتسااااا القدرة تؤدي إلى  -35
استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال إلى وجود من يتفرغ لها بالقدرة الداخلي  ال خصتتتتصتتتت  لها، وقد ال تحتاج إدارة  

وهنا، ك ا هو الحال بالنستتتت   للعديد من ال  ادرات التي ُتتخذ على مستتتتتوى   في ج يع ال نظ ات ال شتتتتارك .
ال نظوم ، قد ال يكون نهج ال قاس الواحد الذي يناستتتتتتتب الج يع هو األنستتتتتتتب، مثل ا أقرت بذلك ستتتتتتتياستتتتتتتُ   

ومع ذلك، فإن إنشتتتتتتا  وحدة    .22301ومعيار ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس مجلس الرؤستتتتتتا  التنفيذيين  
أكثر اا  ، نهججالستتتت راري  تصتتتري  األع ال أو منصتتتب ل نستتتق لها يضتتت ن لل نظ   ال عني ، حستتتب ال ر 

ويت ثل الدور األستاستي ل نستق استت راري  تصتري   من التنستيق ومن جودة أنشتطتها.اا  ومستتوى معين اا اتستاق
أصتتتتتتحا  ال صتتتتتتلح   إلى  ال، مثل ا أكد ال ستتتتتتؤولون الذين ت ت مقابلتهم، في تقديم ال ستتتتتتاعدة التقني   األع

وذكر بعضتتتهم أنهم كانوا   الداخليين وتيستتتير االتستتتام العام وال وا م  وال ستتتا ل  في إدارة تلك االستتتت راري .
ل، لتقديم الدعم لل كتب ال تضتتتتتتترر، وااا أيضتتتتتتت  التصتتتتتتتال بال قر الرئيستتتتتتتي،  موجودين، عند وقوع حادث معط ِّ

لع ال فتشتتتان على ال  ارستتتات الجيدة في  واط    جرا  االستتتتعراضتتتات اللحق .إوتنستتتيق ع ليات ال تابع  مثل 
العديد من ال نظ ات ال شتارك  التي ُكلفت فيها وظيف  استت راري  تصتري  األع ال باستتعراض الخطط التي 

  

(25) JIU/REP/2011/623 ، الفقرة. 
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جهات التنستيق، وتصت يم التدريب ال ناستب لها ولج يع   أعدتها ال كاتب لضت ان الجودة، والتنستيق مع شت ك 
 ال وظفين، وتص يم ونشر ن اذج لدعم أنشط  ال كاتب والوحدات في مجال است راري  تصري  األع ال.

ن الفعالية في إدارة اسااااتمرارية بإمكاا   -36 ع القدرات وتحسااااّ شاااابكة من جهات التنساااايق أا توسااااّ
التنستتيق ال ؤستتستتي عبر ال نظوم ، أنشتتأت ال البي  العظ ى من   في حين يت اين مستتتوى   .تصاريف األعمال

ال نظ ات ال شتارك  شت ك  من جهات التنستيق لدعم أنشتط  إدارة استت راري  تصتري  األع ال، ال ستي ا تلك 
ويت ثل الدور األساسي لجهات التنسيق في دعم  الخامس(.  رققالتي لديها ش كات ميداني  واسع  )انظر ال 

جهات التنستيق زمام خط    “ت تلك”  وعادة ما .اأو وحداته  اري  تصتري  األع ال داخل مكاتبهأنشتط  استت را
وُتعتبر جهات التنستتيق ال عني  باستتت راري  تصتتري    استتت راري  أع الها وأنشتتط  تعهدها واخت ارها وتحديثها.

وتزداد أه ي  دور هذه  في تنفيذ م ارستتتتتتتات االستتتتتتتت راري  عبر ال ؤستتتتتتتستتتتتتت . اا مه   اا األع ال عاملا مستتتتتتتاعد
الجهات كل ا انخفضتتتتت القدرات ال خصتتتتصتتتت  للتنستتتتيق ال ركزي، ووجوُدها ضتتتتروري لدمج إدارة استتتتت راري  

 تصري  األع ال ولض ان احتفاظها بحيوي  ع لياتها وم ارساتها في مكاتبها أو وحداتها.

توجد شتتتتت كات من جهات التنستتتتتيق ال عني  .  ت التنسااايق ومساااافلتهامن الضاااروري تدريب جها -37
من ال نظ ات ال شتتتارك  التي شتتت لها االستتتتعراض، ومع ذلك منظ     20باستتتت راري  تصتتتري  األع ال في 

منظ   أن التوصتتتتي    14منها فقط اختصتتتتاصتتتتات عام  تحدد هذا الدور الحاستتتتم  وذكرت  4فقد وضتتتتعت  
ويرى ال فتشتتتان أنه من   ضتتت ن األحكام ذات الصتتتل  بتلك االختصتتتاصتتتات.الوظيفي لل وظفين ال ستتتؤولين يت 

ال هم أن تنف ذ ال نظ ات ال شتارك ، وال ستي ا تلك التي تعت د بشتدة على شت ك  جهات التنستيق الخاصت  بها،  
ع ليات إدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال، وأن تضتتتت ن تحديد أدوارها ومستتتتؤولياتها بوضتتتتو ، ويفضتتتتل أن 

ي وثيق  اختصتاصتات منفصتل ، من أجل االعتراف ب ستاه تها في الحفاظ على إدارة استت راري   يكون ذلك ف
تصتتتتتري  األع ال، وتضتتتتت ينها صتتتتتلب ع ل ال نظ  ، وكذلك لتوفير ال ستتتتتا ل  في مجال تعهد خطط تلك 

دة تعتبر االختصتتتتاصتتتتات التي وضتتتتعتها األمان  العام  لألمم ال تحو )  االستتتتت راري  واستتتتتعراضتتتتها واخت ارها.
لجهات التنستيق في ال قر، وال رفق  بال  ادئ التوجيهي  ال تعلق  باستت راري  تصتري  أع الها، م ارست  جيدة 

تتولى جهات التنستتتيق ع ليات حستتتاستتت  في استتتت راري  تصتتتري  األع ال، مثل   اا،وأستتتاستتت  في هذا الصتتتدد(.
ومع ذلك، أشتتار أقل    كاف.هذه ال ستتؤولي  تدريب   يويجب أن يصتتاحب تول  االخت ار وال نتجات، والخطط.

على إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال، وأشتتارت قل     اا من نصتتف ال نظ ات ال شتتارك  إلى أنها قدمت تدري  
وبالنستتتتت   ل ه   أستتتتتاستتتتتي  مثل هذه، يجب أن   منها فقط إلى أنها دربت جهات التنستتتتتيق على وجه التحديد.

جهاتها ال عني  بالتنستيق مستؤوليات إدارة   تضت ن توصتيفاتُ وبالنست   لل نظ ات التي ت   .اا يكون التدريب إلزامي 
استتتتتتتتتتتتتتت راريت  األع تال، يجتب توفير التتدريتب الكتافي ويجتب تعزيز ال ستتتتتتتتتتتتتتا لت  من خلل نظتام لتقييم األدا   
لضتتتتتت ان الوفا  بال هام بشتتتتتتكل مرض، وخاصتتتتتت  تلك ال تعلق  بتعهد واخت ار واستتتتتتتعراض خطط استتتتتتت راري   

 تصري  األع ال.

 ،إج االا  .مايد من االهتمامبحاجة إلى  القدرة على إدارة اساااتمرارية تصاااريف األعمال  ا  تنوقد   -38
  ، في ج يع أنحا 2011تحستتنت القدرة العام  على إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال إلى حد كبير، منذ عام 

منظوم  األمم ال تحدة، من خلل استتتتخدام شتتت كات جهات التنستتتيق التي تستتت   لل نظ ات بتفويض بعض 
  وال عرف  وال وجودة في موقعالتجرب  ال ستتتتؤوليات إلى ال ستتتتتويات التشتتتت يلي ، التي تت تع عادة بأكبر قدر من 

من القدرة على إدارة اساااتمرارية   ا  كبير   ا  وءما أا قدر  ن ي كنه االستتتتتجاب  للحوادث ال حلي .ها أحستتتتن م  ليجع
تصاااااريف األعمال ُيساااااند إلى جهات التنسااااايق، فإنه يجب زيادة االهتمام بتحديد أدوارها ومساااااؤولياتها  

 .وخاضعة للمسافلة متسقةوتدريبها بشك  صحيا لتنوا إدارُتها الستمرارية تصريف أعمال المنظمة 
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 األعمال  على فعالية إدارة استمرارية تصريف ر  يمكن أا تؤ  خطوط التنسيب والتسلس  اإلداري   -جيم 

التنستتيب التنظي ي والتستتلستتل  عد  يُ  .التساالساا  اإلداري في إدارة اسااتمرارية األعمال مساادلة مهمة -39
اإلداري لوظيف  إدارة استتت راري  األع ال عاملا رئيستتياا في ضتت ان اعت ارها ضتتروري  وقابل  للدمج في ج يع 

التحديد الواضت  لألدوار وال ستؤوليات والتستلستل ) 4ينعكس في العنصتر األستاستي ، وهو ما أنحا  ال نظ  
إلى   2011الواردة في تقرير وحدة التفتيش ال شتتتتتترك  لعام  2وفي هذا الصتتتتتدد، دعت التوصتتتتتي  .  (اإلداري 

وكان القصتتتتتد من التوصتتتتتي  هو تيستتتتتير   وضتتتتتعها في مكتب الرئيس التنفيذي أو ال ستتتتتؤول التنفيذي لإلدارة.
إلى التطور الذي اا  ونظر  تحقيق االتستتتتام وال وا م  العامين ل ختلف مكونات استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال.

 تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، وال عايير األخرى، فإنه ما مرت به الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتت  ال
  اا رئيستتتتتي   اا مكون اا ين  ي النظر إلى استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال في حد ذاتها فحستتتتتب، وإن ا باعت ارها أيضتتتتت 

هو اا ستتتتامي اا دفوين  ي لهذا االتستتتتام وال وا م  داخل ال نظ   بوجه عام أن يخدما ه يستتتتاهم في تلك القدرة.
استتتتتتفادة ال نظ   من ع لياتها وم ارستتتتتاتها، وأحستتتتتن طريق  لتحقيق ذلك هو بجعل وظيف  إدارة استتتتتت راري  

 .الطوارئ تصري  األع ال ترجع في التسلسل اإلداري إلى القيادة، وبإنشا  آليات إداري  ل واجه  

 .اإلدارة والشااااؤوا اإلدارية تنساااايق اسااااتمرارية تصااااريف األعمال في الغالب إلىوظيفة  ند ُتساااا -40
يعرض ال رفق الرابع التستلستل اإلداري لوظيف  إدارة استت راري  تصتري  األع ال، في ال نظ ات ال شتارك ، 

وُتستند وظيف  التنستيق،    ن هو أعلى مستؤول يشترف عليها.ويحدد مكان الوظيف  ضت ن الهيكل التنظي ي وم  
والشتتتتتتتؤون اإلداري ، مع استتتتتتتتثنا ات قليل ، وتوضتتتتتتتع تحت  في األغلب، داخل الكيان ال ستتتتتتتؤول عن اإلدارة  

ويلحظ    الستتتتتتتتتتتتتتلمت  واألمن )منظ تتان( أو مكتتب ال راقتب ال تالي أو الشتتتتتتتتتتتتتتؤون ال تاليت  )ثلث منظ تات(.
على مستتتوى اإلدارة  اا  ال فتشتتان أيضتتاا أن أعلى مستتؤول يشتترف على استتت راري  تصتتري  األع ال يكون غال  

وللتستلستل اإلداري  لستل اإلداري ال يتجاوز في ثلث ال نظ ات مستتوى ال دير.ومع ذلك، فإن التست   التنفيذي .
ل صتتتداقي  آليات الحوك   الداخلي   اا لهذه الوظيف  أه ي  حاستتت   بالنستتت   للوصتتتول إلى القيادة العليا، وأيضتتت 

 القائ   وقدرتها على مواجه  الطوارئ واألزمات.

العتتتديتتتد من ال حتتتاورين في ال قتتتابلت وفي ردودهم على مثل تتتا أعر   .  القاادوة في أعلى الهرم -41
في إدارة استتتت راري  اا  رئيستتتي   استتتتبيانات وحدة التفتيش ال شتتتترك ، ي ثل إعطا  ”القدوة في أعلى الهرم“ عاملا 

أستتتتاستتتتي  في ترستتتتي  ال  ارستتتتات   ُيعتبر الدعم الذي تقدمه أعلى مستتتتتويات اإلدارة لبن ا و  تصتتتتري  األع ال.
راري  تصتتتري  األع ال في ال نظ  ، وكفال  استتتتخدامها كوستتتيل  لتعزيز قدرتها على مواجه   ال تعلق  باستتتت 

من حيث التزام أدوار ال وظفين  اا زمام تلك االستتتتتتتتت راري  من األعلى أيضتتتتتتتت  ملكي ُ ي كن أن تؤثر  و  الطوارئ.
لق  بإدارة ومن ال شتتتتتتجع، في هذا الستتتتتتيام، ملحظ  أن صتتتتتتياغ  الستتتتتتياستتتتتتات ال تع  ومستتتتتتؤولياتهم ب  ادئها.

استت راري  تصتري  األع ال وال وافق  عليها بل ت، خلل هذا االستتعراض، مستتويات اإلدارة العليا وُدرستت 
 اا.وُأقرت على مستوى اإلدارة التنفيذي  أو اإلدارة العليا في ج يع ال نظ ات ال شارك  تقري  

من يبدأ  ارساااااااات اإلدارية  التنام  بين اساااااااتمرارية تصاااااااريف األعمال وويرها من المم تحقيقُ  -42
إلى حد كبير، فإنها تبلغ ال ستتتتتتتتتتتتتتتوى تنفيذي   ب ا أن إدارة استتتتتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتتتتري  األع ال ع لي     .األعلى

جرا ات  االستتتتراتيجي عند حدوث أزمات، ويجب أن تكون ال نظ   مرن  ليتستتتنى لها وضتتتع الستتتياستتتات واإل
 ل أن يحدث ذلك بدون دعم من اإلدارة  ومن غير ال حت   وتعديلها وصتتتتتتتتتتقلها استتتتتتتتتتتجاب  ألي حادث معط ل.

ضتتتتتت ان الروابط ال ناستتتتتت   بين إدارة استتتتتتت راري   هي أحستتتتتتن من ي كنه العليا ومشتتتتتتاركتها. واإلدارة التنفيذي   
تصتتتتتتتتري  األع ال، وإدارة تكنولوجيا ال علومات، وإدارة ال خاطر في ال ؤستتتتتتتتستتتتتتتت ، وغير ذلك من الع ليات 

 تستتتتترشتتتتد بها ال نظ   في قدرتها على مواجه  الطوارئ.التي  ووضتتتتع التوجيهاتال ؤستتتتستتتتي  ذات الصتتتتل ،  
الستتتتتتت راري  تصتتتتتتري    اا إذا كنت تضتتتتتتع خطط”  وقال العديد من ال ستتتتتتؤولين الذين ت ت مقابلتهم بصتتتتتتراح  
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وُيعد ضتتتتتتتتتت ان الدعم من أعلى مستتتتتتتتتتتويات اإلدارة العليا إلدراج    .“األوان قد فاتإن األع ال أثنا  األزم ، ف
بالغ األه ي  في تعزيز قدرتها على مواجه  الطوارئ  اا األع ال في إدارة ال نظ   أمر استتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري  

 م من األزمات فيها.وترسي  ثقاف  التعل  

لاة  -43 عنتدمتا تحتدث أزمت ، تصتتتتتتتتتتتتتت   أدوار   .آلياات الحوكماة الاداخلياة لالساااااااااتجااباة للحوادث المعطّ 
اإلداري، ال بين  في إطار إدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال الحوك   الداخلي ، وال ستتتتؤوليات، والتستتتتلستتتتل  

ولدى بعض ال نظ ات أفرق  أو لجان تتألف من ك ار ال ديرين وأصتتتتتحا    عوامل حاستتتتت   في االستتتتتتجاب .
وبنا ا على الردود  تنستتيق االستتتجاب  لألزم .ُيستتتعان بهم عند الحاج  إلى ال هام الوظيفي  الرئيستتيين الذين 

منظ   مشتارك  إلى أن لديها  24، أشتارت  19-ت وحدة التفتيش ال شتترك  بشتأن جائح  كوفيدعلى استتبيانا
ل ، وإن كانت في بعض الحاالت لجان  اا لجان  كلت بشتتتتتتكل مخصتتتتتت  عندما   اا للستتتتتتتجاب  للحوادث ال عطِّ شتتتتتتُ

(، ي هيكل اإلدار ال)وصتتتتتتتتف  3ستتتتتتتتاستتتتتتتتي األعنصتتتتتتتتر بوصتتتتتتتتفها الوهذه اآلليات، التي ُحددت    بدأت الجائح .
ري  للتنستتتيق أثنا  األزم  وتعت د على التكامل بين الوظائف ال ختلف  في االستتتتجاب  والتنستتتيق بفعالي  ضتتترو 

على أعلى ال ستتويات، من أجل ت ستيط اتخاذ القرارات وتوجيه الرستائل وإقرار أي تجاوز للستياستات يقتضتيه 
منسااااق إدارة اسااااتمرارية األعمال  وينبغي النظر بعناية في التساااالساااا  اإلداري بين العيادة العليا و   الحال.
الوحدة المكلفة بذلك( والوحدة التي يجري التنساايق فيها، ألنه يمكن أا يؤ ر على التنام  والتنسايق   )أو

 .الدور الذي يؤديه المنسق عند تفعي  الخطةعلى الخصوص ءبين مختلف أصحا  المصلحة، و 

من  2و 1ين القت كل من التوصتتتتتيتين في ح  .إعادة تقييم العناصاااار األساااااسااااية والقدرةنبغي ي -44
لدى معظم ال نظ ات ال شتتتتتارك ، فإن هناك ما يبرر إدخال تحستتتتتينات وإجرا    قبوالا   2011استتتتتتعراض عام 

فح  أكثر تفصتتتتتتيلا لألطر الجامع  ال تعلق  بإدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال، ب ا في ذلك عناصتتتتتتر 
إلدارة  اا  الخت ار اإلجهاد الذي مثلته الجائح  مؤخر   اا ر ونظ الستتتتتياستتتتت  األستتتتتاستتتتتي  والقدرة على دعم أنشتتتتتطتها.

استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال، واعتزام العديد من ال نظ ات ال شتتتتتتارك  استتتتتتتعراض أو تحديث ستتتتتتياستتتتتتاتها  
مع اا وتزامن  وم ارستتتاتها، فإنه من الواضتتت  أنها أصتتت حت مصتتتدر قلق رئيستتتي ل عظم ال نظ ات ال شتتتارك .

الستياستات، ين  ي للنهج الذي تتخذه ال نظ   في تنفيذ إدارة استت راري  تصتري  األع ال أن استتعراض تلك  
وهذا يعني وجود آليات    ينعكس في قدرتها على دعم الع ليات وال  ارستتات ذات الصتتل  وتحقيق استتتدامتها.

ها مناستتتتتتتتت   لل رض تحافظ على تخطيط استتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري  األع ال على ج يع ال ستتتتتتتتتتويات، وموا مت 
 واتساقها عبر ال نظ   من حيث التخطيط، ومسا ل  ال كلفين ب ختلف أدوار تلك االست راري  ومسؤولياتها.

ومن ال توقع أن يؤدي تنفيذ التوصتتتتتتتتي  التالي  إلى تعزيز فعالي  إطار إدارة استتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري   -45
 األع ال داخل ال نظ ات ال شارك .

 

 1التوصية  
، 2023ينبغي للرؤسااااف التنفيذيين لمؤساااساااات منظومة األمم المتحدة أا يقوموا، بحلول نهاية عام   

ساااااتمرارية تصاااااريف األعمال، والتد د من أا العناصااااار األسااااااساااااية المحددة في  تهم ال إدار أطر  باساااااتعراض  
تنسااااايق الفعال لعمليات  بشاااااك  يمّكن من ال أصاااااحا  المصااااالحة المعنيين، بديدي  وأنها  ُنّفذت  التقرير قد   هذا 

 تصريف األعمال، وءناف االتسا  في تنفيذها، وتعايا المسافلة على جميع المستويات.   استمرارية وممارسات  
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 خطط استمرارية تصريف األعمال: العمليات والممارسات - الثا   
عناصتتر ت ثل الع ليات وال  ارستتات ال رت ط  بتخطيط استتت راري  تصتتري  األع ال .  نظرة عامة -46

وفي االستتتتعراض الذي أجرته   أستتتاستتتي  في دمج وترستتتي  استتتت راري  تصتتتري  األع ال في إدارة ال نظ ات.
مرت ط  بع ليات التخطيط  اا  ، كانت نصتتتتتتتتتتتتتتف التوصتتتتتتتتتتتتتتيات تقري  2011وحدة التفتيش ال شتتتتتتتتتتتتتتترك  في عام 

االستتتعراض لديها   وإجرا اته، إذ اعُتبر أن ستتت منظ ات فقط من بين ال نظ ات ال شتتترك  وال شتت ول  بذلك
كن لدى ال نظ ات األخرى أي خطط أو مشتتتتتتاريع خطط تنتظر ت ترتي ات مناستتتتتت   في هذا الصتتتتتتدد بين ا لم 

واعُتبرت الخطط القائ  ، ناقصتتتتتتتتتت ، إلى حد بعيد، من حيث مستتتتتتتتتتتوى ونطام ت طيتها، ومن حيث    اإلقرار.
وك ا استتتتتنتجت وحدة التفتيش ال شتتتتترك    .( 26) التحليل والدق  في أنظ   التعهد واالخت ار واالستتتتتعراض لديها

وأعربت عنه عدة جهات تنستتتتتتتتيق في هذا االستتتتتتتتتعراض، انصتتتتتتتتب التركيز الرئيستتتتتتتتي إلدارة    2011في عام 
استت راري  تصتري  األع ال في ال اضتي على تكنولوجيا ال علومات واالتصتاالت، وأوضتحت جهاُت تنستيق 

في  ” دة إلى استتتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتتري  األع ال على أنهانه ليس من غير ال ألوف أن ينظر ك ار القاأعديدة 
وفي حين ت ثل تكنولوجيا ال علومات واالتصتتتتتتتاالت    .“ال قام األول قضتتتتتتتي  تكنولوجيا معلومات واتصتتتتتتتاالت

عامل ت كين مهم إلدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال، فإنه لم يعد من ال  كن النظر إليها من تلك الزاوي   
س  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، وبعد أن صدرت  الضيق  بعد أن ُوضعت السيا

وي ثل نضتتتتج م ارستتتتات التخطيط الستتتتت راري  تصتتتتري  األع ال  معايير ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس.
  خطط ينطام وت طي  منتجها الرئيستتتتي، أفي تحديد في اإلدارة الفعال  لتلك االستتتتت راري  و اا  رئيستتتتي اا  عنصتتتتر 

 است راري  تصري  األع ال.

للردود الواردة من ال نظ تات ال شتتتتتتتتتتتتتتاركت  وللتحليتل التذي أجرتته   اا وفقت  .2011عاام   التطورات مناذ -47
في ع ليات وإجرا ات تخطيط استتتتتتتت راري  اا  كبير اا وحدة التفتيش ال شتتتتتتتترك ، يرستتتتتتتم ال شتتتتتتتهد الحالي تحستتتتتتتن 

، واعت اد الستتتتتتياستتتتتت  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة  عن ع ل وحدة التفتيش ال شتتتتتتترك اا  تصتتتتتتري  األع ال، ناتج
، وهي العناصتتر  22301ال نظ   على مواجه  الطوارئ، وصتتتدور معيار ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس  

هذا استتجابت لواليوم، توجد لدى ج يع ال نظ ات ال شتارك  التي   التي ستبق وصتفها بأنها عناصتر ت كيني .
، الخطط  9ها، خطط الستتتتت راري  تصتتتتري  األع ال )العنصتتتتر األستتتتاستتتتي  االستتتتتعراض، باستتتتتثنا  ثلث من 

القائ   الستتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال(، وتفيد ج يع ال نظ ات التي لديها خطط قائ   بأنها تتعهدها على 
ومع ذلك، وفي حين   مستتتتتتتتتتتويات متعددة، ب ا في ذلك مكاتب ال قر وال واقع ال يداني  )ال رفق الستتتتتتتتتتادس(.

ن تخطيطُ  خلل الستنوات العشتر ال اضتي ، فإن هذا ال جال معر ض اا استت راري  تصتري  األع ال كثير   تحست 
بقل  الشتتتتتتتتتتت ولي  أو خطط  ينقصتتتتتتتتتتتها التحليل والترابط، اا  لإله ال أكثر من غيره نتيج  ع ليات تتستتتتتتتتتتتم أحيان 

 الهيكل  أو االتسام.م ارسات في مجال التعهد واالخت ار واالستعراض تفتقر إلى الصرام  أو  أو

 اعتبارات خاصة بتطوير خطط استمرارية تصريف األعمال -ألف 

يت ثل أحد أدوار منستق استت راري  تصتري   .ودور الموظفين الرئيسايين فيها  االساتمراريةعملية   -48
ي   التكامل بين إدارة استت رار ) 5األع ال، ك ا ورد في الفصتل الستابق ومثل ا ينعكس في العنصتر األستاستي  

ر لع ليات وم ارستات إدارة تلك االستت راري  تصتري  األع ال والستياستات والع ليات األخرى  ،  (، في دوره ك يست 
، حيتث  مركزيتاا   ال  اا وينطبق هتذا بوجته ختاص على ال نظ تات التي تت ع نهجت   ب تا فيهتا متا يرت ط بتخطيطهتا.

  اا م ال نستتتتُق الدعم الذي يتضتتتت ن ع وميتولى رئيس الوحدة أو ال كتب عادةا تطوير الخط  أو تحديثها، ويقد
توزيع التوجيه، ومراق   حال  الخطط، وتقديم الدعم التقني باستتتت رار، وإجرا  التدريب، وتستتتجيل ال  ارستتتات 

  

(26) JIU/REP/2011/6. 
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وفي حين يقدم ال نستتتتتتتتتتتتق التوجيه التقني، فإن مالكي خطط   للتحستتتتتتتتتتتتن ال تواصتتتتتتتتتتتتل.اا الجيدة وت ادلها تحقيق
رؤستتا  ال كاتب أو اإلدارات أو الوحدات التي تقدم خدمات أستتاستتي    اا استتت راري  تصتتري  األع ال هم ع وم

 فيها وي كن أن تفوض أدا  ال هام التش يلي  إلى جهاتها ال عني  بالتنسيق.اا حاس  ي ثل الوقت عاملا 

عند تطوير وتحديث الخطط، ي كن أن . التشاااااااور مع دوائر الخدمات الطبية وتقديم المشااااااورة -49
 في تحديد ال وارد ال تاح  وال خاطر ال حت ل .  اا حاستتتتت  اا التشتتتتتاور مع الوظائف األخرى وإشتتتتتراكها أمر يكون  

وفي العديد من ال نظ ات ال شتارك  التي ردت على هذا االستتعراض، توصتف ع لي  التخطيط بأنها تشت ل 
ويوضتت  الشتتكل   ف.ج يع األطراف وج يع الجوانب، وتستتتفيد من تجرب  وخبرة مج وع  متنوع  من الوظائ 

الرابع أدناه ال علومات التي قدمتها ال نظ ات بشتأن مستتوى مشتارك  اإلدارات والوظائف األخرى في تطوير 
تشتتتارك وظائف الستتتلم  واألمن، وال وارد ال شتتتري ،   اا،وع وم وتحديث خطط استتتت راري  تصتتتري  األع ال.

شتتتكل جيد، أما ال نظ ات التي ُتشتتترك الوحدات  وتكنولوجيا ال علومات واالتصتتتاالت، والت ويل وال شتتتتريات ب 
وفي حين أن مشتتتتتتتتتتتتارك  مج وع  متنوع  من الدوائر الهام  في إرشتتتتتتتتتتتتاد ع لي  تطوير  الطبي  فعددها أقل.

الخطط ت ثتل نتيجت ا إيجتابيت  في هتذا االستتتتتتتتتتتتتتتعراض، بتالنظر إلى أثرهتا على الصتتتتتتتتتتتتتتحت  ال هنيت  لل وظفين 
لمفتشااا الرؤسااف التنفيذيين على التشااور مع دوائر الخدمات  يشاجع اوستتلمتهم خلل الجائح  األخيرة، 

 .الطبية وتقديم المشورة عند وضع عمليات التخطيط الستمرارية تصريف األعمال

  الشكل الرابع  
 في تطوير وتحدي  خطط استمرارية تصريف األعمال، بحسب عدد المنظمات  الُمدرجة الوظائف التنظيمية  

 
أشتتتتتتتار برنامج األمم ال تحدة ال شتتتتتتتترك ال عني بفيروس نق  ال ناع    (.2021استتتتتتتتبيانات وحدة التفتيش ال شتتتتتتتترك  )  ال صدر

ال شتري  اإليدز إلى أنه كان يع ل وقت تجهيز استتبيان وحدة التفتيش ال شتترك  على وضتع خط  الستت راري  تصتري  
وليس   وا م ستياستاته مع إطار األمان  العام  لألمم ال تحدة.  وأفاد األونكتاد، بدون تقديم تفاصتيل إضتافي ، بأنه .هأع ال

 ل نظ   السياح  العال ي  خط  الست راري  تصري  األع ال.

يقوم إطار إدارة ال خاطر في ال ؤستتستت  بتحديد وتقييم عادة ما   .روابط لتقييم المخاطر والعمليات -50
وتسجَّل    مراعاة ن وذج األع ال وطبيع  ال خاطر. ال خاطر ب ا فيها ما يؤثر على تنفيذ االستراتيجيات، مع

إلى جنتب مع تقييم احت تاليت  حتدوثهتا واآلثتار التي قتد تترتتب عليهتا،   اا ال ختاطر في ستتتتتتتتتتتتتتجلت ال ختاطر جن ت 
وتحتل ع ليات تخطيط إدارة استتتتتتت راري    إضتتتتتتاف  إلى تحديد استتتتتتتراتيجيات اإلدارة لتفاديها أو التصتتتتتتدي لها.

الست رار الع ليات أو سلستها، وتحديداا اا هت امات عندما ت ثل ال خاطر تهديدتصري  األع ال صدارة اال
وال ورد األستتاستتي للنظر في ال خاطر   فيها.اا  حاستت   ستتت راري  الخدمات األستتاستتي  التي ي ثل الوقت عاملا ال

 في التخطيط الستتتت راري  تصتتتري  األع ال هو ستتتجل ال خاطر في ال ؤستتتستتت ، الذي يجري وضتتتعه وتعهده
في معظم مؤستستات منظوم   اا  من خلل ع ليات إدارة ال خاطر في ال ؤستست ، وقد أصت   استتخدامه راستخ
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الخدمات الطبي 

ال شتريات

الشؤون ال الي 

السلم  واألمن

ال وارد ال شري 

االتتكنولوجيا ال علومات واالتص

ُمدرج  بشكل كامل ُمدرج  ُمدرج  إلى حد ما غير معروف مدى إدراجها
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ومن ال هم ملحظ  أن إدارة ال خاطر في ال ؤستتتتستتتت  تكون على ال ستتتتتوى االستتتتتراتيجي    .( 27) األمم ال تحدة
األع تال تكون على داختل ال نظ ت ، وتعكس أهتدافهتا وغتايتاتهتا، في حين أن إدارة استتتتتتتتتتتتتتت راريت  تصتتتتتتتتتتتتتتري   

آلي  لتخفي   ”  ال ستتتتتتتوى التشتتتتتت يلي إلى حد كبير، وتقوم، حستتتتتتب قول أحد موظفي شتتتتتتؤون ال خاطر، بدور
ل،  ال خاطر وفي الواقع، ُتعتبر استتتتتت راريُ     .“وأداة تحكم تصتتتتتحيحي ، تقلل الضتتتتترر الذي يحدثه حادث معط ِّ

ناضج إلدارة  م  نظاوجود  وُيعتبر   ،في سجلت عدد من ال نظ ات ال شاركمن ال خاطر  تصري  األع ال  
 تخفي . ات الإجرامن است راري  تصري  األع ال 

الحظ    .من الممكن تحسااااااااين الرءط بين إدارة المخاطر وإدارة اسااااااااتمرارية تصااااااااريف األعمال -51
تلك ا ، ووصتتف( 28) وجود انفصتتال بين إدارة ال خاطر واستتت راري  تصتتري  األع ال 2011ال فتشتتان في عام 

وتعتبر نظرة    .( 29) اري ، في استتتعراض ستتابق، بأنها مج وع  فرعي  من إدارة ال خاطر في ال ؤستتستت االستتت ر 
أحدث أن الع ليتين متكاملتان وتلتقيان حول أهداف مشتتتتتتتترك  مثل تحديد وتقييم وإدارة ال خاطر التي ي كن  

دة تلتك النظرة فج عوا بين  ى بعض ك تار القتاوتبن   ل أع تال منظ ت  متا وتحول دون تحقيقهتا ألهتدافهتا.أن تعطت  
األع ال، وأشاروا إلى أن الع ليات والش كات   وظيفتي إدارة ال خاطر في ال ؤسس  وإدارة است راري  تصري 

القائ   لدعم إدارة ال خاطر في ال ؤستتستت  تدعم، في كثير من الحاالت، إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال، 
وتوجد في هذا االستتتتعراض دالئل تشتتتير   اا.وتأثير  اطر احت االا م ا يضتتت ن التكامل بينه ا وي طي أكثر ال خ

إلى أن االستتتتفادة الفعلي  من إمكانيات التكامل بين الوظيفتين قد تقتضتتتي، إلى جانب الج ع بينه ا، تعزيز  
في ال ائ  من ك ار مستتؤولي  85وأشتتار أكثر من  الصتتل  بين إدارة ال خاطر واستتت راري  تصتتري  األع ال.

التي أجرتها وحدة التفتيش    ( 30) ئي اإدارة ال خاطر في األمم ال تحدة م ن استتتتتتتتتتتجابوا للدراستتتتتتتتتت  االستتتتتتتتتتتقصتتتتتتتتتت 
ستتتتجل مخاطرها، وأنهم على لع ي  تصتتتتري  األع ال في مؤستتتتستتتتتهم مط  ر ال شتتتتترك  إلى أن منستتتتق استتتتت را

في ال ائ  فقط من منستقي استت راري  تصتري   64ومع ذلك، أشتار   يعتقدون أن ذلك الستجل قيد االستتخدام.
وإضتاف    ستت راري  تصتري  األع ال.الاألع ال إلى أنهم استتخدموا بالفعل ستجل ال خاطر في وضتع خطط  

في ال ائ  من ك ار مستتتتتتتتتؤولي إدارة ال خاطر إلى أنهم إما غير  40إلى هذا االنفصتتتتتتتتتال، أشتتتتتتتتتار أكثر من 
ع ال في مؤستتتتتستتتتتاتهم ال تعالج ال خاطر االستتتتتتراتيجي  ذات  متأكدين من أن خطط استتتتتت راري  تصتتتتتري  األ

تلتك الخطط    هم يعتقتدون أنالصتتتتتتتتتتتتتتلت  الواردة في ستتتتتتتتتتتتتتجتل مختاطرهتا والتي ي كن أن تعطتل ع ليتاتهتا، أو أن 
ذات صتتتتتتتتل   اا تعالج تلك ال خاطر. ويقر ال فتشتتتتتتتتان بأن ال خاطر التنظي ي  واالستتتتتتتتتراتيجي  ليستتتتتتتتت دائ  ال

فيها )مثل اا  حاستتتتتت   ما ألنها ال تؤثر على الع ليات التي ي ثل الوقت عاملا باستتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال إ
 اا مخاطر الس ع  ومخاطر السياسات في األجل الطويل(، أو ألنه يستحيل تحديد نقط  أو وقت محدد مس ق

عد ستجلت ال خاطر أداة مرجعي  حاست   إلدارة استت راري  تصتري  األع ال، وي كن، ومع ذلك، تُ  للتعافي.
في ال قابل، أن تصت   إدارُة ال خاطر في ال ؤستست  واعي  بال خاطر التشت يلي  التي تحددها إدارة استت راري  
تصتري  األع ال والتي ي كن أن تكشتف عن وجود اتجاهات )مثل ال شتاكل الناشتئ  عن صتعوب  االتصتال 

رشتتتتد بها في ع لياتها على باإلنترنت، واضتتتتطرا  ال عاملت ال الي ( على ال ستتتتتويات التشتتتت يلي  التي تستتتتت 
وي كن أن تشتتتتت ل تفاعلت التكامل بين إدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال وإدارة   ال ستتتتتتوى االستتتتتتراتيجي.

)أ( حلقات ع ل مشتتتتتترك  لتحديد ال خاطر  ) ( طل ات تحديد ال خاطر   ال خاطر في ال ؤستتتتتستتتتت  ما يلي 
   ر  راريت  األع تال في خطط معتالجت  ال ختاطالعتاليت  التتأثير على استتتتتتتتتتتتتتت راريت  األع تال  )ج( إدراج استتتتتتتتتتتتتتت 

واالرت اع بين الوظيفتين أو الوحدتين   اعت ار عدم كفاي  استتت راري  تصتتري  األع ال من أهم ال خاطر. )د(

  

(27) JIU/REP/2020/5 تخدامات في مؤسسات منظوم  األمم ال تحدة. في ال ؤسس   الُنهج واالس ال خاطر، إدارة 
(28) JIU/REP/2011/651 ، الفقرة. 
(29) JIU/REP/2010/4اإلطار ال رجعي  ، استعراض إدارة ال خاطر في ال ؤسس  في منظوم  األمم ال تحدة. 
أجرت وحدة التفتيش ال شتتترك  دراستت  استتتقصتتائي  منفصتتل  لك ار مستتؤولي ال خاطر أو ال ستتؤولين عن ع ليات إدارة ال خاطر في  (30)

ال خاطر في م ارسات إدارة است راري  تصري  األع ال وفهم الروابط بين هاتين الع ليتين   ودراس ال ؤسس  للوقوف على استخدام  
 .أفضلاا ال ؤسستين ال ه تين فه 
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يخدم، في نهاي  ال طاف، اإلدارة العليا ألن ال خاطر ليستتتتتتتتتت في العادة ثابت  ك ا أن ستتتتتتتتترع  تطور بعض 
على استتتتتتت راري     اا ات اإلقلي ي ، والكوارث الطبيعي ( ي كن أن تؤثر أيضتتتتتت ال خاطر )مثل الجوائ ، والصتتتتتتراع

ويشااااااير المفتشاااااااا إلى أا التفاعالت الفنية المنتظمة بين وظائف ك  من إدارة المخاطر في  الع ليات.
المؤسااسااة، وإدارة اسااتمرارية تصااريف األعمال ضاارورية لتحديد المخاطر، والتصاادي لها، وإدارتها على  

 .االستراتيجي والتشغيلي، وينبغي لنبار القادة تيسيرها وتشجيعهاالمستويين 

ال رض األستتتاستتتي من إجرا  تحليل اآلثار على األع ال هو .  أهداف تحلي  اآل ار على األعمال -52
 إطلع اإلدارة العليا على الخدمات أو ال نتجات التي ستتتتتتقدمها ال نظ   على ستتتتتبيل األولوي  في حال  حدوث 

أثرهتا ال حت تل على تقتديم الختدمتات، واألطر الزمنيت  ال حتددة  اا  بتأن التحليتل يقي م ع ومت اا  اضتتتتتتتتتتتتتتطرابتات، عل ت 
أو الفترة الزمني    “العت  ”  وتشت ل األطر الزمني  الحد األقصتى لفترة التعطل ال  كن قبولها، وهي  النتعاشتها.

 ستت   لل نظ    والهدف الزمني الستتتعادة القدرة التي يصتت   بعدها تأثير عدم استتتئناف األنشتتط  غير مقبول بالن 
ويحدد تحليل اآلثار  .اا على الع ل، وهو اإلطار الزمني لعودة األنشتتتتتتط  ال عطل  إلى مستتتتتتتوى محدد مستتتتتت ق

، وال وردين  وال وظفين،  ال واردالت عيتات التي تعت تد عليهتا الع ليتات الحرجت ، مثتل    اا على األع تال أيضتتتتتتتتتتتتتتت 
في تحديد نطام ع ليات استتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتري   اا،ثار، نظري ويستتتتتتتتتتاهم تحليل اآل  .( 31) الخارجيين والداخليين

وفي الردود على استتتتتتتتتتتتتبيانات وحدة    .( 32) األع ال، وهو قرار تتخذه ال نظ   على أستتتتتتتتتتتتاس ستتتتتتتتتتتتيام أع الها
 منظ   ذلك.  11منظ   بأنها أجرت تحليلت ألثر األع ال، بين ا لم تفعل   14التفتيش ال شتتتتتترك ، أفادت  

أقصتتتتتتتتتتتتتتى لفترة التعطتل ال  كن قبولهتا، اا ، حتداا ومن بين ال جيبين، ذكر ج يع من أجروا ذلتك التحليتل، تقري ت 
  من زمنيت اا  ومع ذلتك، أفتادت منظ تات عتديتدة بتأنهتا حتددت أهتدافت  الستتتتتتتتتتتتتتتعتادة القتدرة على الع تل.اا  زمنيت اا وهتدفت 

 آلثار األع ال )انظر ال رفق السابع ل زيد من التفاصيل(.  اا،رس ي  خلل تحليل غير رس ي، وليس تحليلا 

لدى ال نظ ات ال شتتتتتتتتارك  وجهات نظر مت اين  حول إجرا   .  اساااااتخدام تحلي  اآل ار على األعمال  - 53
مؤيدة   اا تبيان أن هناك حجج الردود على االستتتتتتتتتتتت ال قابلت و وكشتتتتتتتتتتتتفت    تحليلت منهجي  لآلثار على األع ال. 

وذكرت ال نظ ات، من بين دواعي إجرا  ذلك   األع ال. على آلثار ل وأخرى معارضتتتتتتتت  إلجرا  تحليل رستتتتتتتت ي 
التحليل، أنه يستتتتاعدها في تحديد الوظائف التي ستتتتتتأثر بالتهديدات وال جاالت الحرج  التي تحتاج ال نظ ات 

وأجرت إحدى ال نظ ات   ضتتتتتتتتتطرابات في مختلف اإلدارات. ع لها، وفي تقييم مدة تواصتتتتتتتتتل اال  إلى استتتتتتتتتت رار 
انقطاُع في أحد مراكزها األساسي   التي يحت ل أن يحدثها  لتحديد اآلثار  ، األع ال على  آلثار  ل ال شارك  تحليلا 

خدمات تكنولوجيا ال علومات واالتصتتتتتتاالت، ب ا في ذلك التدابير التي ي كن وضتتتتتتعها ل واصتتتتتتل  الع ليات في  
من  “ يستتتتت   لك تحليل اآلثار على األع ال بتحديد األولويات ”   وك ا علقت إحدى ال ؤستتتتتستتتتتات،  أخرى. مواقع 

وفي ال قابل، اعتبرت بعض ال نظ ات أن إجرا  تحليل رستتتتتت ي   حيث تخطيط استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال. 
ط  مستتتتتتتتتشتتتتتتتتارين  لل اي  من حيث الوقت وال ال إذا ما أجري بواستتتتتتتت اا  لآلثار على األع ال ي كن أن يكون مكلف 

وأفتادت    الفوائتد ال كتستتتتتتتتتتتتت ت  من ال نتج النهتائي.   اا وقتد تتجتاوز الجهود ال بتذولت  إلك تال التحليتل أحيتانت   ختارجيين. 
إحدى ال نظ ات بأنها أجرت ذلك التحليل باستتتخدام شتترك  استتتشتتاري ، لكن الع لي  أرهقت اإلدارات ال شتتارك  

أو غير  اا رستتتتتتتتتتت ي اا  وال رض من تقييم األثر، تقيي   حليل. جرا  ال ستتتتتتتتتتتتوى التالي من الت إ ولم تستتتتتتتتتتتتطع ال نظ    
رستت ي، هو مستتاعدة ال نظ   في تحديد الخدمات التي يتعين تقديُ ها في حال  تعط ل أع الها، وهي معلومات 

يحتاج التقييم مع ذلك إلى أن   ضتتتروري  وقي    لع ليات وم ارستتتات إدارة استتتت راري  تصتتتري  األع ال  وقد ال 
ويدعم المفتشاااااا اسااااتخدام المنظمات   . اا د استتتتتتتشتتتتتتاري خارجي ليكون مفيد ي أو أن يجري على   اا يكون رستتتتتت ي 

المشااااااااااركة أدواتا لتحليا  اآل ار المحتملاة النقطااع العملياات، وتحاديد الخادمات ذات األولوية، ويقترحاا أا  
 تشاري خارجي. تناليف وفوائد التحلي ، ال سيما في حالة االستعانة بخبير اس   ا  تشم  هذه األدوات أيض 

  

  )تحليل اآلثار على األع ال(. 2-2-8 ، ال ادة22301 ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس معيار (31)
(32) JIU/REP/2011/6 ،47و 46 الفقرتان. 
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 نطا  ومحتو  خطط استمرارية تصريف األعمال -باف 

. ت ثل خطط استت راري  تصتري  األع ال ركيزةا  نظرة عامة على خطط اساتمرارية تصاريف األعمال  - 54
د بها شتتتت أستتتتاستتتتي  في إدارة تلك االستتتتت راري  ومنتجاتها الرئيستتتتي . وتت ثل هذه الخطط في معلومات موثق  تستتتتتر 

ال نظ   في تعاملها مع تعطل األع ال، واستتتتتئنافها واستتتتتعادة قدرتها على تقديم ال نتجات والخدمات ب ا يتفق 
ل     . ( 33) مع أهدافها  وين  ي لل نظ ات، في محافظتها على استتتتتتتتتتت رار أكثر ع لياتها أه ي  أثنا  الحوادث ال عط ِّ

األع ال، بوصتفها ال رجع األستاستي لتلك  وبعدها، أن تستترشتد إلى أقصتى حد م كن بخط  استت راري  تصتري  
 االست راري ، وذلك للتقليل إلى أدنى حد م كن من مدة التعطل وللتعجيل قدر اإلمكان بالتعافي. 

من االستتتتعراضتتتات ال كتبي  التي اا ستتتتخل  ع وميُ   .اسااتمرارية تصااريف األعمالمحتو  خطط  -55
بشتتتتأن تفويض الستتتتلط ، واألدوار   اا الخطط، أنها تتضتتتت ن أحكامقدمتها ال نظ ات ال شتتتتارك  عن العديد من 

وال ستتتتؤوليات الوظيفي ، واالتصتتتتاالت مع الكيانات الخارجي ، واالحتياجات من ال وارد، واكتشتتتتاف الحوادث  
واإلبلغ عنهتا، وتحتديتد الوظتائف التنظي يت  الحرجت ، وع ليتات تفعيتل الخطط وإنهتا  تفعيلهتا، وبتدرجت  أقتل،  

في الستتتياستتت  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على و  ستتتتعراضتتتات اللحق  )الشتتتكل الخامس(.متطل ات اال
مواجه  الطوارئ، يقضتتتتتتتتي أحد مؤشتتتتتتتترات األدا  أن تكون لألمم ال تحدة عدة خطط للستتتتتتتتتجاب  لألزمات، 

ستتعادة  إحداها خط  الستت راري  تصتري  األع ال، إلى جانب خط  أمني ، وخط  إلدارة األزمات، وخط  ال
القدرة على الع ل بعد الكوارث في مجال تكنولوجيا ال علومات واالتصتتتتتتتتتتتتتتاالت، وخط  للتصتتتتتتتتتتتتتتاالت وقت  

 األزمات، وخط  للستجاب  لحوادث اإلصابات الج اعي ، وخط  لدعم ال وظفين.

  الشكل الخامس   
 ةالعناصر الرئيسية في خطط استمرارية تصريف األعمال، بحسب عدد المنظمات المشارك

 

 أشتتار مركز التجارة الدولي ، وبرنامج األمم ال تحدة ال شتتترك ال عني بفيروس  (. 2021استتتبيانات وحدة التفتيش ال شتتترك  )   ال صدر
  نق  ال ناع  ال شري  اإليدز إلى أنه ا كانا يع لن وقت تجهيز استبيان وحدة التفتيش ال شترك  على وضع خط  الست راري  

 األونكتاد، بدون تقديم تفاصيل إضافي ، بأنه وا م سياساته مع إطار األمان  العام  لألمم ال تحدة.وأفاد  .ه اأع ال

التكامل بين إدارة ) 5مثل ا يوضت  العنصتر األستاستي  .الروابط مع العمليات والساياساات األخر   -56
األحكام الرامي  إلى   ( في الفصتل الثاني، تكتستياستت راري  تصتري  األع ال والستياستات والع ليات األخرى 

ضتتتتتت ان الربط بين إدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال والع ليات والستتتتتتياستتتتتتات األخرى ذات الصتتتتتتل  أه ي  

  

 )خطط وإجرا ات است راري  تصري  األع ال(. 4-8 ، ال ادة22301ال قاييس ال نظ   الدولي  لتوحيد  معيار (33)
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وتقضتي  حاست   في تحديد ال خاطر والكفا ات وال وارد اللزم  لوضتع خطط استت راري  تصتري  األع ال.
ال وا م  ب  اا،على مستتتتتوى ال نظوم ، أيضتتتت  مؤشتتتترات األدا  للستتتتياستتتت  ال تعلق  بالقدرة على مواجه  الطوارئ 

  . ( 34) إلى أنها متكامل  وي كن الربط بينها في ستتتتتتتتتتيام استتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتري  األع الاا  بين تلك الخطط نظر 
إننا بحاج  إلى ربط ”  وبعض ال نظ ات ال شتتتتتتتتتتتتتتارك  تتحرك في هذا االتجاه، وك ا ذكر أحد ال ستتتتتتتتتتتتتتؤولين 

ا الستتتنوي لألمن، واالستتتتجاب  الطبي ، والتعافي من الكوارث، تخطيط استتتت راري  تصتتتري  األع ال بتخطيطن 
وذلك هو الجانب في إطار الستتتتياستتتت  العام  الذي نحتاجه من   للحوادث ال عطِّ ل .متستتتتق  لتحقيق استتتتتجاب   

وأشتتتتارت منظ       .“أجل ... الربط مع العناصتتتتر األخرى في نظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 
جهات التنستتتيق ليستتتت بالضتتترورة مستتتؤول   ”  لى أنها ال تزال تتطلع إلى تحقيق ذلك الهدف مشتتتارك  أخرى إ

فجهات التنستتتتتيق ال عني  باستتتتتت راري   وعلينا التواصتتتتتل والتنستتتتتيق معها في كل رد.  عن العناصتتتتتر األخرى.
الزمل  تصتتتتري  األع ال، على ستتتتبيل ال ثال، ليستتتتت مستتتتؤول  عن األمن ولكن يتعين علينا التنستتتتيق مع  

وواضتتتتت    .“األمنيين عندما يتعلق األمر بستتتتتلم  وأمن ال  اني والتأكد من مشتتتتتارك  ال وظفين في التدري ات
 أن ذلك يص   بوجه خاص عند تفعيل الخطط إثر حدوث أزم .

إلى الردود على استبيان اا استناد .تفعي  خطط اساتمرارية تصاريف األعمال يكشاف أوجه القصاور -57
ل أقل من نصتتتف ال نظ ات ال شتتتارك ، وإلى حد كبير تلك التي لديها شتتت كات وحدة التفتيش  ال شتتتترك ، فع 

على مستتتتتتوى ال كاتب اا وكان التفعيل أستتتتتاستتتتت  ميداني  واستتتتتع  النطام، خطط استتتتتت راري  تصتتتتتري  أع الها.
واالضتتتتتتطرابات  اإلقلي ي  و أو القطري  ل عالج  أنواع مختلف  من الحوادث ال عطِّ ل ، مثل الكوارث الطبيعي ، 

وفي ج يع ال نظ ات باستتتتتتتتتتثنا  عدد قليل منها،  االجت اعي  والصتتتتتتتتتناعي ، والحوادث، والنزاعات اإلقلي ي .
اا آني  اا اخت ار  19-ومثلت جائح  كوفيد  .19-لجائح  كوفيداا ُفعلت الخطط على ج يع ال ستتتتتتتتتتتتتويات تصتتتتتتتتتتتتدي 

ه القصتتور في بعض خطط االستتت راري  عن أوج اا إلدارة استتت راري  تصتتري  األع ال، وكشتتفت بالتالي أيضتت 
اا وأقر العديد من ال ستتتتتتتؤولين في ال نظ ات ال شتتتتتتتارك  بأن قلق  ، في بعض الحاالت.فعيلهاالتي لم يستتتتتتتبق ت 

يساورهم بشأن خطط لم ُتحد ث أو ُتختبر بشكل كاف  واتض  أنها مفرط  في الطول والتعقيد وصع   التنفيذ 
إلى عدم كفاي    اا وقد يعود ذلك جزئي   .19-معين ، مثل جائح  كوفيدو أو لم تكن مفيدة في التصتتتتدي ألزم  

آليات ال راق   والتحديث، وأفاد مستتؤولون من منظ ات لديها شتت ك  ميداني  واستتع  بأن تحديث العشتترات من 
 ها. يدبسبب حجم الخطط وتعقاا جد اا خطط است راري  تصري  األع ال أص   معقد

إلى التخفي  من عب  الع ل اا  ستتتتتتتتتتتتتعي   .النفافة والفعاليةتحساااااااااين    قادرة علىاألدوات الرقمية  -58
الزائد، وت ستيط خطط استت راري  تصتري  األع ال، بدأت هيئ  األمم ال تحدة لل ستاواة بين الجنستين وت كين  
ال رأة )هيئ  األمم ال تحدة لل رأة( طر  تطبيق للحواستتيب ال كتبي  وللهواتف الجوال  يدعى تطبيق استتت راري  

ري  األع ال وإدارة األزمات، ويتي  ت ستتيط وأت ت  تطوير خطط استتت راري  تصتتري  األع ال، ويرستتل تصتت 
ونفذت منظ      عند تفعيل الخط ، ويوفر معلومات آني  عن االمتثال، والتحديثات، واالخت ار.  اا تلقائي  اا إشتعار 

وتستتتت   تلك  استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال.أداة رق ي  لرصتتتتد خطط  اا األغذي  والزراع  لألمم ال تحدة أيضتتتت 
األداة لل نظ   بتنستتتتيق خططها اللمركزي  ومراقبتها، ال ستتتتي ا في مكاتبها القطري ، وتعطي صتتتتورة شتتتتامل   

ويعتبر المفتشااااااا األدوات اآللية   في أنحا  العالم.  اتاألزمتطور عن حال  الخطط، وأي تفعيل لها، وعن  
عمال، وال سايما بالنسابة للمنظمات ذات الشابكات الميدانية الواساعة  لتبسايط إدارة اساتمرارية تصاريف األ

النطا ، ممارساااة جيدة بإمكانها تحساااين كفافة وفعالية تخطيط اساااتمرارية تصاااريف األعمال، وال سااايما  
 .فيما يتعلق برصد تفعيلها وتعهدها واختبارها واستعراضها

  

(34) CEB/2014/HLCM/17/Add.1.     فتتتي -https://unsceb.org/sites/default/files/2020-11/ORMS%20متتتتتتتتتتتا  

%20Key%20Performance%20Indicators.pdf. 

https://unsceb.org/sites/default/files/2020-11/ORMS%20-%20Key%20Performance%20Indicators.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/2020-11/ORMS%20-%20Key%20Performance%20Indicators.pdf
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 تصريف األعمال  توعية الموظفين وتدريبهم لدعم إدارة استمرارية –جيم 

في االستتتتتتتتتتتتتعراض الستتتتتتتتتتتتابق لوحدة    .التدريب ضااااااااروري إلدارة اسااااااااتمرارية تصااااااااريف األعمال -59
ال شتترك ، قدم ال فتشتان توصتي  نهائي  في الفصتل ال تعلق بع ليات التخطيط الستت راري  تصتري   التفتيش

ا إلى توستتتتتتيع ي ودع “ال ستتتتتتتوى ال نخفض للوعي باستتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال” األع ال من أجل معالج 
وتشتتتتدد كل من ستتتتياستتتت  منظوم  األمم ال تحدة ال تعلق  بنظام إدارة القدرة على   .( 35) ال وظفين  نطام تدريب

مواجه  الطوارئ، وال عايير ال هني  على الحاج  إلى التدريب والتوعي  وإجرا  الت ارين لدعم إدارة است راري  
بالستتياستت  العام ، فإن أربع  من مؤشتترات األدا  الخ ستت  ال رت ط  بالتعهد  وفي ا يتعلق  تصتتري  األع ال.

وباإلضتتتتتتتاف  إلى ذلك، يشتتتتتتتير نظام التعهد واالخت ار   .( 36) واالخت ار واالستتتتتتتتعراض تتعلق بالتدريب والتوعي 
فين واالستتتعراض في تلك الستتياستت  العام  إلى التدريب والتوعي  بهدف التأكد من أن ج يع ال ديرين وال وظ

ويشتتتتتتتدد   .( 37) اا مطلعون على خطط وإجرا ات إدارة الطوارئ ولديهم خط  ع ل إلجرا  ح لت توعي  ستتتتتتتنوي 
للتحقق ب رور الوقتت  ”  على تنفيتذ برنتامج تتدريتب واخت تار 22301معيتار ال نظ ت  التدوليت  لتوحيتد ال قتاييس  

نهج ستتتتتيناريوهات مناستتتتت   ويتضتتتتت ن هذا ال  .“من فعالي  استتتتتتراتيجيات وحلول استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال
تطوير الع ل الج اعي والكفا ة في أدا  األدوار عند تهدف إلى بوضتتتتتتتو   و ُتحدد بشتتتتتتتكل جيد و ُيخطط لها 

 .( 38) وفق خط  زمني  محددةتنفَّذ حدوث األعطال  و 

أفادت منظ ات عديدة بأنها أجرت ت ارين مكتبي  أو ت ارين  .التدريب بالمحا اة كممارساااة جيدة -60
ة قائ   على ستتتيناريوهات محددة، كجز  من التدريب في مجال استتتت راري  تصتتتري  األع ال وأنشتتتط   محاكا

ن ال شتتاركين من م ارستت  مهامهم  التوعي . وهذا النوع من التدريب الذي يعتبره ال فتشتتان م ارستت  جيدة ي ك 
جرا ات التي ين  ي  ال تعلق  باستتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال في ستتتتتيناريوهات محاكاة، ومن التعرف على اإل

يجب    “ث رات” من االستتت راري في الكشتتف ع ا ي كن أن تتضتت نه خط    اا ات اعها، وقد يستتاعدهم ذلك أيضتت 
ن 22301ل عيتار ال نظ ت  التدوليت  لتوحيتد ال قتاييس  اا  ووفقت   معتالجتهتا. ، ين  ي لبرنتامج الت تارين أن يحستتتتتتتتتتتتتت 

وأشتتتتتتتتتتتتار منستتتتتتتتتتتتقو  يقومون بأدوار تتعلق بتعط ل األع ال.الع ل الج اعي والكفا ة والثق  وال عرف  لدى من  
استتتتتتتتت راري  األع ال الذين أجروا تلك الت ارين مع ال وظفين على مختلف ال ستتتتتتتتتويات إلى أنهم يشتتتتتتتتجعون 
أشتتتتتتكال التفاعل بين اإلدارة العليا وال ستتتتتتتويات األخرى ألنها تعزز ثقاف  استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال في  

وأداة مه   للعديد من ال وظفين الذين يحتاجون   اا مناست  اا لم في الفصتول الدراستي  أيضت وال يزال التع ال نظ  .
 إلى فهم ال هارات التقني  ال تعلق  باست راري  تصري  األع ال.

ُتجري   .ه في مجال إدارة اساااااتمرارية تصاااااريف األعمالالتدريب والتوعية بشاااااك  شاااااام  وموجّ  -61
أو تدريب ل وظفيها في مجال إدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال  معظم ال نظ ات ال شتتتتارك  أنشتتتتط  دعوة

ر )التدريب والتوعي (، بالرغم من أن نصتتتفها فقط تذكُ  8)انظر ال رفق الثامن(، امتثاالا للعنصتتتر األستتتاستتتي  
تلك األنشتتتتتتتط  في أطر ع لها. وُتستتتتتتتتخدم أنشتتتتتتتط  الدعوة والتوعي  على نطام واستتتتتتتع وبشتتتتتتتكل متنوع عبر 

هي تنظيم اإلحاطات واالجت اعات للوحدات، تليها االجت اعات الفردي  اا  أشتتتتتتكالها شتتتتتتيوع ال نظ ات، وأكثر
عند   اا من ال نظ ات ال شتتتتتتتتتتتتتارك  تدري    اا وحلقات الع ل. وفي ا يتعلق ببرامج التدريب، يقدم عدد قليل نستتتتتتتتتتتتتبي 

  

 .8 التوصي ، JIU/REP/2011/6وحدة التفتيش ال شترك ،  (35)
(36) CEB/2014/HLCM/17/Add.15-، وجيم3-، وجيم2-، وجيم1-، ال ؤشرات جيم. 
(37) CEB/2014/HLCM/17/Add.2 متا  في  ألف، ال رفق .  

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-

Level%20Committee%20on%20Management/Document/ORMS%20-

%20Maintenance,%20Exercise%20and%20Review%20(ME%26R)%20Regime.pdf. 
 )برنامج الت ارين(. 5-8 ، ال ادة22301 ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس معيار (38)

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-Level%20Committee%20on%20Management/Document/ORMS%20-%20Maintenance,%20Exercise%20and%20Review%20(ME%26R)%20Regime.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-Level%20Committee%20on%20Management/Document/ORMS%20-%20Maintenance,%20Exercise%20and%20Review%20(ME%26R)%20Regime.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-Level%20Committee%20on%20Management/Document/ORMS%20-%20Maintenance,%20Exercise%20and%20Review%20(ME%26R)%20Regime.pdf
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قدم، في ال الب، ويتوجه التدريب ال   داخل الفصل يركز على است راري  تصري  األع ال.  اا الطلب أو تدري  
إلى األفراد ال عنيين م اشتترة بع ليات استتت راري  تصتتري  األع ال، مثل جهات التنستتيق وأعضتتا  فريق إدارة  

وفي حين  لهؤال  األفراد.  اا األزمتات وموظفي ال عثتات ال يتدانيت ، وفي حتاالت قليلت  فقط يكون التتدريتب إلزاميت 
التدريب على إدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال أو ُتجري معظم ال نظ ات ال شتتتتتتارك  شتتتتتتكلا من أشتتتتتتكال 

يشااجع المفتشاااا الرؤساااف التنفيذيين للمنظمات المشاااركة على تقييم ُنهجهم في توفير  أنشتتتط  التوعي ، 
التدريب بشاك  شاام  وهادف في مجال إدارة اساتمرارية تصاريف األعمال وأنشاطة الدعوة للموظفين على  

  الجمااعي وتيساااااااااير بنااف الثقاة والنفاافة في العياام بااألدوار  عادة مساااااااااتوياات، من أجا  تطوير العما
لة  .والمسؤوليات التي يتطلبها التعام  مع الحوادث المعطّ 

 الممارسات والمتطلبات المتعلقة بالتعهد واالختبار واالستعراض -دال 

واخت تار عتبر األحكتام الختاصتتتتتتتتتتتتتت  بتعهتد  تُ   .ضاااااااااعف متطلباات التعهاد واالختباار واالساااااااااتعراض -62
ستتتتات استتتتت راري  تصتتتتري  اواستتتتتعراض خطط استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال في إطار التوجيه ال تعلق بستتتتي 

( ضتتتروري  ليس فقط لضتتت ان تحديث تلك الخطط بانتظام وفق ال خاطر  11 األستتتاستتتياألع ال )العنصتتتر 
ألع ال ض ن ال  ارسات عداد ال وظفين وإدراج إدارة است راري  تصري  اإلاا  الجديدة أو الناشئ ، وإن ا أيض

ئن  بشتكل معقول   الدينامي . وين  ي ل نظ   تقدم خدمات أستاستي  وحستاست  من حيث التوقيت أن تكون مط  
آليات  اا وين ي أن تكون لها أيضتتتتتتتتتتت  إلى أن إدارة استتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتري  أع الها تظل كافي  وفعال  وع لي .

  ها لفعالي  إدارة تصتتري  استتت راري  أع الاا  ان الستتتيعا  الدروس ال ستتتخلصتت  بعد إنها  تفعيل خط  ما، ضتت 
  22301ويتوقع معيار ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس  على مواجه  الطوارئ.تها في تعزيز قدر اا وإستتتتتتتهام

أن تقوم ال نظ   بتنفيذ وتعهد برنامج فعال للت ارين، وبتقييم وثائق وقدرات استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال، 
  . (39)  رة ل دى مل م  نظام إدارة استتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  األع ال وكفايته وفعاليتهوبإجرا  تحستتتتتتتتينات مستتتتتتتتت 

أن تعت د مؤستتستتات األمم  اا وتتطلب الستتياستت  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ أيضتت 
ألع ال ال ي كن اعت ار خط  استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  ا” للتعهد واالخت ار واالستتتتتتتتعراض ألنهاا  ال تحدة برنامج

لضتتت ان ت اشتتتي إجرا ات إدارة    ،موثوق  إال إذا كانت قابل  للتطبيق وخاضتتتع  للتحستتتين ال ستتتت ر وللخت ار
وبالرغم من أن معظم ال ؤشتتتتترات ال رت ط  ب جال التعهد  .( 40) “الطوارئ فيها مع أولويات الع ل وستتتتتياستتتتتاته

إلى ما أبل ت عنه في  اا التوعي ، استتتتنادواالخت ار واالستتتتعراض في تلك الستتتياستتت  العام  مرت ط  بالتدريب و 
 ال نظ اُت ال شتارك  بشتأن مؤشترات األدا  الرئيستي ، فإن هذا ال جال يفتقر بشتدة إلى االمتثال. 2018عام 

منظ   وضتتتتتتتتتتعت معايير لتحديث خطط    13وأفادت الردود على استتتتتتتتتتتبيانات وحدة التفتيش ال شتتتتتتتتتتترك  أن  
 وتستتند بعض ال عايير إلى الوقت )بالشتهر أو الستن (، بين ا يعت د ال عض اآلخر   استت راري  تصتري  أع الها. 

متا أو على   نتتائج اخت تارعلى  الهيتاكتل واألنظ ت  التنظي يت ، أو  أو  ال ختاطر، أو الحتالت ،  في  ت يرات  العلى  
 منظ ات لديها أطر ع ل قائ   بأنه ليستتتتتتتتتتتتتتت لديها أي 10ومن ناحي  أخرى، ردت   ستتتتتتتتتتتتتتتفادة.الدروس ال

ويعتقاد المفتشااااااااااا اعتقاادا  راساااااااااخاا  أناه يجاب معاالجاة  ياا  المعاايير الالزماة   معتايير لتحتديتث خططهتا.
لتحدي  خطط اساااتمرارية تصاااريف األعمال، ألا النهج األنجع واألشااام  في إدارة تلك االساااتمرارية إدارة  

 .دينامية يتطلب وضع معايير لتعهد االجرافات واختبارها واستعراضها

نظام التعهد واالخت ار واالستتتتتتتعراض قضتتتتتتي ي . صاااارامة في التعهد واالختبار واالسااااتعراضقلة ال -63
تأييدها  ب خططها مرتين في الستتن ، و   تحديث  ال نظ ات أن تضتت ن ب الذي وضتتعه مجلس الرؤستتا  التنفيذيين  

  

)تقييم وثتائق وقتدرات استتتتتتتتتتتتتتت راريت   6-8)برنتامج الت تارين(، و 5-8  ، ال واد22301  ال نظ ت  التدوليت  لتوحيتد ال قتاييس انظر معيتار (39)
 )التحسين ال ست ر(. 2-10تصري  األع ال(، و

(40) CEB/2014/HLCM/17/Add.21 ، الفقرة. 
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وظيفي     اخت اراتتلك ال نظ ات بأن ُتجري   اا أيضيقضي  إقرار موا متها مع خطط إدارة الطوارئ، و ب و   اا سنوي 
لي كن تلفيها باتخاذ فيها وتحدد أوجه القصتتتتور   هاوإجرا ات  هاوستتتتياستتتتات   هاستتتتنوي  للتحقق من صتتتتح  خطط

، وقالت ث اني  اا وفي ا يتعلق بتواتر االستعراضات، قالت تسع منظ ات إنها ُتجرى سنوي   .( 41) الحق   إجرا ات
منظ     21ومثل ا يرد في ال رفق التاستتع، وضتتعت  رات.منظ ات إنها ُتجرى كل عامين أو عند حدوث ت ي  

وهذه االستتتعراضتتات ال ت طي بشتتكل شتتامل   إجرا ات لتعهد واستتتعراض خطط استتت راري  تصتتري  أع الها.
جوانب مثل أنظ   ومعدات تكنولوجيا ال علومات واالتصتتتتتتاالت، وإجرا ات األع ال وأدوارها ومستتتتتتؤولياتها،  

يام أنشتط  استت راري  تصتري  األع ال، وخطط التعافي من الكوارث، واالتصتاالت، والستلم  واألمن في ست 
 17لخطط است راري  تصري  أع الها، ردت  اا  من بين ال نظ ات التي أجرت استعراضو   ومقدمي الخدمات.

رار، ودروس مستتفادة، و أو أنه أدى  ضت منها بأن االستتعراض أستفر عن توصتيات، وعن خط  إلصتل  األ
في سيام ج ع البيانات األساسي  ال تعلق  باخت ار خطط است راري  تصري  األع ال و   إلى مراجع  الخط .

، الحظ ال فتشتتتان أن خ س منظ ات مشتتتارك  فقط اختبرت 19-الناج   عن جائح  كوفيداالنقطاعات قبل  
بالفعل خطط استتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  أع الها قبل الجائح ، باستتتتتتتتتثنا  الفترة التي أدت إلى ع ليات اإلغلم  

لتي أجرت فيها ستتتتتتتت ع منظ ات إضتتتتتتتتافي  اخت ارات، م ا يشتتتتتتتتير إلى أن أنظ   التعهد واالخت ار او لشتتتتتتتتامل  ا
واالستتعراض في ال نظ ات ال شتارك  قد تكون بحاج  إلى مراجع  على أستاس منتظم، وبشتكل يلتزم بتواتر 

 الع لي  وبتض ينها مسا ل  عن إجرا ات ال تابع .

ومن ال توقع أن يؤدي تنفيذ التوصتتتتتتتتتتتي  التالي  إلى تعزيز الرقاب  واالمتثال من خلل نظام  للتعهد  -64
 واالخت ار واالستعراض يطبَّق بصرام  متواصل  ويحافظ على دينامي  تخطيط است راري  تصري  األع ال. 

 

 2التوصية 
المتحادة أا يكفلوا، بحلول نهااياة  نبغي للرؤساااااااااااف التنفياذيين لمؤساااااااااسااااااااااات منظوماة األمم  ي 

  همفي خطط استمرارية تصريف أعمال المدرجة  ، تطبيق عناصر التعهد واالختبار واالستعراض  2023 عام
 .بقاف تلك الخطط مناسبة وفعالة، لضماا من خالل نهج متسق ومنضبط

على    في قدرة المنظمةا   مساااااهما   عنصاااار إدارة اسااااتمرارية تصااااريف األعمال، بوصاااافها   -هاف 
 مواجهة الطوارئ 

تتطلب ستتتتتتياستتتتتت  منظوم  األمم ال تحدة بشتتتتتتأن القدرة على مواجه    .المسااااتفادةتطبيق الدروس   -65
ب رض إجرا  تحستتتتتتتينات   اوتطبيقه  اوتستتتتتتتجيله  االطوارئ تحديد  ما تفرزه تلك الستتتتتتتياستتتتتتت  من دروس وتقيي  ه

مستتتتت رة للستتتتياستتتتات واإلجرا ات، وت ادلها مع ال ؤستتتتستتتتات األخرى في ال نظوم  ومع أصتتتتحا  ال صتتتتلح   
على تقييم قدرات إدارة الطوارئ تلك الستتتياستتت    وين  نظام التعهد واالخت ار واالستتتتعراض في  .( 42) ال عنيين

وهو يقضتتتتي،    وقدرتها على مواجه  الطوارئ.لتحديد التحستتتتينات ال طلوب  في كل من تنفيذ برامج ال نظ 
كإجرا  محدد، بأن ُتجري ال نظ ات استتتتتتتتعراضتتتتتتتات الحق  لألزمات، وت ارين، حستتتتتتتب االقتضتتتتتتتا ، لتحديد 

ويشتتتتتتتدد   ال هام والجداول الزمني  وال ستتتتتتتؤوليات ال تعلق  باإلجرا ات التصتتتتتتتحيحي  وبزيادة تحستتتتتتتين ال راق  .
على التقييم وال راق   واإلجرا ات التصتتتتتتتتتحيحي  لتحستتتتتتتتتين  22301اييس معيار ال نظ   الدولي  لتوحيد ال ق

عن إجرا  االستتتتتتعراضتتتتتات اإلداري  لتعزيز التعلم   كفا ة وفعالي  إدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال، فضتتتتتلا 

  

 ألف. ال رفقال رجع نفسه،  (41)
(42) CEB/2014/HLCM/17/Rev.1 ،د(.13)د( و10الفقرتان( 
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وأشتارت عدة منظ ات في ردودها على استتبيانات وحدة التفتيش ال شتترك  إلى أنها    .( 43) والتحستين ال ستت ر
لت     تلك اآلليات لضت ان تحديد ال  ارستات الجيدة، وتستجيل الدروس ال ستتفادة وت ادلها داخل ال نظ ات.فع 

ين  ي  ما”  وجرى تأكيد ذلك خلل ال قابلت، فقد علق أحد ك ار القادة في خصتتتتتتتتتوص تطبيق التعلم قائلا 
فالحادث الستتتتيبراني ي كن أن تكون له تداعيات  لألستتتتئل  التي نطرحها أن تدفعنا إلى شتتتتعور زائف باألمان.

وعلينا أال نتأثر بآخر أزم  إلى درج  تصتتتتتتتتتتتت يم ن وذج  مختلف  من حيث استتتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتتري  األع ال.
ت مع جهات التنستتتتيق ال عني  وبعض ال نظ ات لديها نظام لت ادل أفضتتتتل ال  ارستتتتا  .“باالستتتتتناد إليها فقط

بال خاطر و أو ال كاتب ال ختلف ، وقد أقامت  جهات التنستتتتتيق ال عني   و أو   باستتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال
استتتتتتعراضتتتتتات  اا وتجري بعض ال نظ ات أيضتتتتت  منصتتتتت  مشتتتتتترك  عبر اإلنترنت لت ادل ال  ارستتتتتات الجيدة.

 (.وس واالستفادة منها)استخلص الدر  7الحق ، حس  ا ين  عليه العنصر األساسي 

ي كن للدروس ال ستتتتتتخلصتتتتت  من الحوادث   .في التعلم  ا  من الضااااروري اتباع نهج أ ثر انضااااباط -66
في تحقيق قدرة ال نظ   على اا كبير اا ال عطِّ ل  وتفعيل خطط استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال أن ت ثل إستتتتتتتهام

 ال ستتقبلي ، م ا يست   لها بات اع نهج تكراري.مواجه  الطوارئ، وخاصت  في تأهبها بشتكل أفضتل للحوادث 
وك ا يوضتتت  الشتتتكل الستتتادس،    ويجب أن تكون الدروس ال ستتتتخلصتتت  واضتتتح  لكي ي كن االستتتتفادة منها.

ل تطل ات ستتياستتاتها أو توجيهاتها أو وثائق اا  الحقاا  أو تقيي اا ، استتتعراضتت اا ك ، رستت ي منظ   مشتتار   16أجرت  
اللحق  بعد حادث ب رض تحستتين أو مراجع  خطط استتت راري  تصتتري  ى االستتتعراضتتات  جر  ت و   تخطيطها.

األع ال، وُتعتبر االستتتتتعراضتتتتات اإلداري  الداخلي  مناستتتت   لتقييم إدارة تلك االستتتتت راري  على نطام أوستتتتع  
  منظ   مشتتتارك  أنها أجرت مراجعات إداري  داخلي  أو تقيي ات ذاتي  لتقييم استتتت راري  أع الها.  12وذكرت 

ستتتتألت وحدة التفتيش ال شتتتتترك  ع ا إذا كانت ال نظ ات قد طورت أو استتتتتخدمت مؤشتتتترات أو معايير  ك ا
تشتتتتير ستتتت ع منظ ات فقط إلى استتتتتخدام و أدا  قائ   لتت ع التحستتتتينات أو قياس نضتتتتج استتتتت راري  األع ال  

، بين ا تستتتخدم  لقياس تقدمها ونضتتجهاالقدرة على مواجه  الطوارئ مؤشتترات الستتياستت  الخاصتت  بنظام إدارة 
 ال ؤشرات.تلك ثلث منظ ات أخرى 

  الشكل السادس
 التي تستخدمها المنظمات المشاركة، بحسب عدد المنظماتالمؤسسي آليات التعلم 

 بفيروسأشتتار مركز التجارة الدولي ، وبرنامج األمم ال تحدة ال شتتترك ال عني    (. 2021استتتبيانات وحدة التفتيش ال شتتترك  )   ال صدر
  نق  ال ناع  ال شري  اإليدز إلى أنه ا كانا يع لن وقت تجهيز استبيان وحدة التفتيش ال شترك  على وضع خط  الست راري  

 وأفاد األونكتاد، بدون تقديم تفاصيل إضافي ، بأنه وا م سياساته مع إطار األمان  العام  لألمم ال تحدة. .ه اأع ال

من إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال في منظ   ما هو ت كينها   وفي حين أن ال رض األستتاستتي -67
من االستتتتتتتتتتتتتتتعداد واالستتتتتتتتتتتتتتتجاب  لألعطال واالنقطاعات، فإن ال رض الثانوي منها ي كن، وين  ي، أن يكون  

، خل  ال فتشتتتتتان 2011وفي عام  مستتتتتاه تها في التعلم ال ؤستتتتتستتتتتي وتحقيق القدرة على مواجه  الطوارئ.
  

إلى   2-3-9)تقييم وثائق وقدرات استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال(، و  6-8  ، ال واد22301  ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس معيار (43)
 )التحسين ال ست ر(. 2-10)االستعراضات اإلداري  ( و 9-3-3

0 5 10 15 20 25

استعراض إلزامي الحق

تقييم ذاتي إداري   إجرا  استعراض 

مؤشرات األدا 

نعم ال
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ظوم  األمم ال تحدة كانت بعيدة عن هذا الواقع بستبب انخفاض مستتوى النضتج إلى أن معظم مؤستستات من 
ستتتتنوات،  10كانت الزيادة في النضتتتتج، مقارن ا ب ا كانت عليه قبل فقد  أما في هذا االستتتتتعراض،   .( 44) لديها

وأبرزها   اا،ل  التي جدت مؤخر واضتتتتتتح  في بعض ال نظ ات ال شتتتتتتارك ، وتستتتتتتارعت بستتتتتتبب األحداث ال عط ِّ 
وين  ي أن يكون االعتراف بإدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال وإضتتتتتتفا  طابع رستتتتتت ي  .19-جائح  كوفيد

اا ستيتطلب ذلك انضت اطو  .اا عليها ك ستاه   في تحقيق القدرة على مواجه  الطوارئ من أهداف ال ضتي قدم
ل للتعلم من االستتتتتتتتجابات ال عين ، ومن مدى كفاي  الخط    في إجرا  االستتتتتتتتعراضتتتتتتتات بعد كل حادث معط ِّ
ال ستتتخدم ، باإلضتتاف  إلى استتتعراضتتات إداري  دوري  أشتت ل لوضتتع تقيي ات تتعلق بأدا  إدارة االستتت راري  

 السياسات أو ال  ادئ التوجيهي . بعد حادث خطير بشكل خاص، أو في سيام استعراض أو تحديث

ومن ال توقع أن يؤدي تنفيذ التوصتتتتي  التالي  إلى تعزيز فعالي  إدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال   -68
 وتحسين مساه تها في قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ.

 

 3التوصية 
  نهااياة بحلول  يقوموا،  أا المتحادة  األمم  منظوماة لمؤساااااااااساااااااااات  التنفياذيين  للرؤسااااااااااف  ينبغي 

 الطوارئ،  مواجهة  على  قدرتها فيإساااهاما     المؤساااساااات  بتلك  الخاصاااة  التعلم  آليات  بتعايا ،2023 عام
لة  الحوادث  أعقا  في  الحقة  اسااتعراضااات  إجراف باشااتراط  وذلك   إلدارة دورية  داخلية  واسااتعراضااات  المعطّ 
 .عمالاأل تصريف استمرارية أطر

 

  

(44) JIU/REP/2011/6 19و 18، الفقرتان. 
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 المستقلة على إدارة استمرارية تصريف األعمالالرقابة  -رابعا   
تشتتتتتتتتتتير العديد من الوثائق  .الو ائق المرجعية للرقابة على إدارة اسااااااتمرارية تصااااااريف األعمال -69

ويتضتت ن  ال رجعي  الرئيستتي  إلى دور الرقاب  في توفير ضتت انات بشتتأن إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال.
أحد شروع إجرا  منظ   ما ل راجعات داخلي  على فترات    22301اييس معيار ال نظ   الدولي  لتوحيد ال ق

لتوفير معلومات ع ا إذا كانت إدارة استتتتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتتتري  أع الها تتوافق مع متطل ات تلك اا  محددة زمني 
وهنتاك    .( 45) ال نظ ت ، وع تا إذا كتانتت ع ليتات تنفيتذهتا وتعهتدهتا تجري بفعتاليت  وتفي ب تطل تات ذلتك ال عيتار

مثال آخر هو ال عايير الدولي  لل  ارستت  ال هني  لل راجع  الداخلي ، التي وضتتعها معهد مراجعي الحستتابات  
الداخليين، والتي توجه أولئك ال راجعين في تقيي هم لع ليات الحوك   وإدارة ال خاطر والرقاب  في ال نظ  ،  

دليل  ”  اا ونشتر ال عهد أيضت  .( 46) اطروفي إستهامهم في تحستينها بطرم منهجي  ومنضت ط  ومحددة وفق ال خ
، الذي أكد فيه أنه ين  ي ل ستؤولي  ال راجع الداخلي للحستابات، في  “ال  ارست   استت راري  تصتري  األع ال

تحستتتتتتتتتين وتعزيز ع ليات وجهود ال نظ   في مجال إدارة ال خاطر، أن تشتتتتتتتتت ل ضتتتتتتتتت ان إدارة استتتتتتتتتت راري  
وعلى   .( 47) درج  النضتتتتتتتج التي بل ها برنامج ال نظ   تصتتتتتتتري  األع ال أو ال هام االستتتتتتتتشتتتتتتتاري ، بحستتتتتتتب

مستتتتتتتتتوى منظوم  األمم ال تحدة، توفر الستتتتتتتتياستتتتتتتت  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 
يرد ب زيد من التفصتتتتتيل ك ا  و  مج وع  من ال ؤشتتتتترات التي ي كن اعت ارها أداة رقاب  على نطام ال نظوم .

  عن التقدم الذي تحرزه نحو تلبي  مؤشترات األدا  الرئيستي .   اا ذاتي   اا م ال نظ ات تقرير في الفصتل الخامس، تقد
ر النستخ  ال نقح  من الستياست  العام  لعام  ال نظ ات األعضتا  في مجلس الرؤستا  التنفيذيين  2021وُتذك 

لكل منها، دمج هذه الستتتتتتتتياستتتتتتتت  في اإلطار التنظي ي ” ب ا ستتتتتتتتبق لها أن وافقت عليه، وبأنها مستتتتتتتتؤول  عن
وأشتتتتارت إلى خط  الع ل ال تعلق  بال ستتتتاواة بين الجنستتتتين وت كين    .( 48) “وتكييفها حستتتتب الحاج ، وتنفيذها

باستتتتتتتتتتتتتتخدام  ،ال رأة على نطام منظوم  األمم ال تحدة، وكي  ي كن لتقييم ذاتي تضتتتتتتتتتتتتتعه منظ    لنفستتتتتتتتتتتتتها
حيث تفستتتتيره عبر ال نظوم  وداخل    مناا أن يت اين كثير  ،مؤشتتتترات األدا  الرئيستتتتي  على مستتتتتوى ال نظوم 

ال نظ   نفستتتتتها، وكي  ي كن للتحقق ال ستتتتتتقل من هذه التصتتتتتنيفات أن يستتتتتهم في زيادة ال صتتتتتداقي  ودق   
 . ( 49) أوسعاا القياس ل ؤشرات األدا  عبر ال نظوم ، وفي فهم مقاصد هذه اآللي  وأهدافها فه 

 للحسابات  المراجعة الداخلية -ألف 

التي خل  إليها استتعراض من االستتنتاجات ة الحساابات.  مراجععمليات  عدد محدود من ُأجري  -70
وتنفيذ خطط تلك   اا،ع ومأن إدارة استتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتري  األع ال،  2011وحدة التفتيش ال شتتتتتتتتتتتترك  لعام 

إلى اا واستتتناد .( 50) آنذاك ثلُث منظ اتاا إال  لع ليات مراجع  قليل ، قامت بها أستتاستت ا  خضتتعي االستتت راري  لم  
وحدة التفتيش ال شتتتترك  لهذا االستتتتعراض، حدثت زيادة ملحوظ  في ا التي أعدتها ستتتتبيانات االالردود على  

منظ ت  مشتتتتتتتتتتتتتتاركت  بتأن مكتاتتب الرقتابت  التداخليت  لتديهتا غطتت    13يتعلق بتال راجعتات التداخليت ، حيتث أفتادت 
تفح  هذه االستتتتتتتتعراضتتتتتتتات، في  ولم  استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال خلل الستتتتتتتنوات الخ س ال اضتتتتتتتي .

  

 )ال راجع  الداخلي (. 2-9 ، ال ادة22301 ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس معيار (45)
،  12(، ص.  2016)  “ معهتد مراجعي الحستتتتتتتتتتتتتتابتات التداخليين، ”ال عتايير التدوليت  لل  تارستتتتتتتتتتتتتت  ال هنيت  لل راجعت  التداخليت  )ال عتايير( (46)

 .“ طبيع  الع ل - 2100” 
  (، Altamonte Springs, Florida, 2014)   “ ال  ارستت   إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال معهد مراجعي الحستتابات الداخليين، ”دليل   (47)

 .4ص. 
(48) CEB/2014/HLCM/17/Rev.117 ، الفقرة. 
(49) JIU/REP/2019/2، 5، والتوصي  85-83 الفقرات. 
(50) JIU/REP/2011/6 ،65 الفقرة. 
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معظ ها، ستتتتتتتتوى بعض جوانب إدارة استتتتتتتتت راري  األع ال، في إطار مراجع  حستتتتتتتتابات ال كاتب القطري  أو 
 خطط التعافي ال تعلق  بتكنولوجيا ال علومات واالتصاالت، ولم تكن مراجعات شامل  لهذه ال سأل .

ما يكون برنامج اا غال  . تخطيط الرقابة الداخليةفي اسااااااتمرارية تصااااااريف األعمال  إدماج  يجب  -71
ع تل مكتتب ال راجعت  التداخليت  نتيجت  نهج تخطيطي قتائم على ال ختاطر، م تا يستتتتتتتتتتتتتت   لته بتحتديتد أولويتات 

توفير   ”  بهتدفو   ،ع لته وتركيزه على أستتتتتتتتتتتتتتتاس ال ختاطر ال حتددة والحتاستتتتتتتتتتتتتت ت  التي تتعرض لهتا ال نظ ت 
ن ع ليات الحوك   وإدارة ال خاطر وال راق   تع ل بكفا ة وفعالي ، وتقديم ال شتتتتتتورة في ستتتتتتبيل ضتتتتتت انات بأ

وفي حين تزايد االهت ام بإدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال، والتركيز على تلك اإلدارة في   .( 51) “التحستتتتتين
بلغ مستتتويات عالي  ، فإن االهت ام  2011الستتنوات الخ س ال اضتتي  مقارن  ب ا خل  إليه استتتعراض عام  

وكشتتتتتفت ال قابلت التي أجريت  .19-بستتتتتبب االنقطاعات واالضتتتتتطرابات الناج   عن جائح  كوفيد  اا مؤخر 
مع مكاتب الرقاب  الداخلي  عن زيادة الوعي والقلق، ال ستي ا لدى لجان الرقاب  والهيئات التشتريعي  ومجالس  

ت طي  إدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال، واعتبرها في  ات ع العديد من مكاتب الرقاب  الحذر في و   اإلدارات.
مخاطرةا قائ   بذاتها، وأشتتتارت مكاتب أخرى إلى أنها ستتتتواصتتتل ت طي  تلك االستتتت راري     ستتتجلت ال خاطر

 في إطار مجاالت أخرى.

يتضتتتت  من ال راجعات القليل  التي أجريت على  .اساااتمرارية تصاااريف األعمال بوصااافها مخاطرة -72
ال نظ ات أن معظم مكاتب الرقاب  لم تكن، حتى وقت قريب، تعتبر استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال مستتتتتتوى 

كانت وظيف  ال راجع   في الحاالت التي و   .اا منخفض ال خاطر نستتتتتتتتتتتبي  مجاالا ا كانت ُتعتبر  أولوي  كبيرة ألنه
ال الب من خلل   إدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال، كانت تقوم بذلك فيفيها ت طي للحستتتتتتابات الداخلي   

التركيز على جوانب معين  في تلك اإلدارة، منها بالخصتتتتتتتتتوص تكنولوجيا ال علومات واالتصتتتتتتتتتاالت ك جال  
 ي عث على القلق، أو جوانب في مراجع  حستتتتتتتتتتتابات خط  الستتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتري  أع ال وحدة  أو مكتب.

وانب ال  طاة في إدارة استتتتت راري   إلى الردود على استتتتتبيانات وحدة التفتيش ال شتتتتترك ، تشتتتت ل الجاا واستتتتتناد
تصتتتتتتري  األع ال الخطط ال تعلق  باستتتتتتتعادة قدرة نظم تكنولوجيا ال علومات واالتصتتتتتتاالت على الع ل بعد 
الكوارث، وهي األبرز، تليها تقيي ات ال خاطر في سيام است راري  تصري  األع ال، وخطط  محددة تتعلق 

انب التي تحظى باهت ام أقل، حستتتت  ا أشتتتتارت مكاتب الرقاب  ومن بين الجو  باستتتتت راري  تصتتتتري  األع ال.
يقترل المفتشاااا أا تعيد مكاتب  و  الداخلي ، التنستتتيق واإلدارة العامان لوظيف  استتتت راري  تصتتتري  األع ال.

ا   الرقابة النظر في كيفية مراجعاتها إلدارة اسااتمرارية تصااريف األعمال، وأا تعطي لتغطيتها أولوية ومايد 
 .ا  والشمولية عند الضرورةمن االتس

في حين أنه من   .الرقابة الشااااملة إلدارة اساااتمرارية تصاااريف األعمالاساااتعراضاااات  أمثلة على  -73
 غير ال ألوف القيام باستتعراضتات شتامل  ت طي ستياستات وم ارستات إدارة استت راري  تصتري  األع ال، أجرى 

وفق مؤشتتترات األدا   اا  تقيي اا  وفي الوقت ال ناستتتب تضتتت ن أيضتتت  شتتتاملا اا برنامج األغذي  العال ي استتتتعراضتتت 
  وأجرى االتحاد البريدي العال ي  . ( 52) الرئيستي  للستياست  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 

 إلدارة استعراض  ى الع ل عن ُبعد، باإلضاف  إلى  باست راري  تصري  األع ال ركز عل اا متعلق اا استعراض   اا أيض 
وغطت مراجع  برنامج األغذي  العال ي   .( 53) 19-استتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري  األع ال في ا يتعلق بجائح  كوفيد

إدارة استتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري  األع ال   2020التي أجريت في الفترة بين كانون الثاني يناير وآ  أغستتتتتتتتتطس  
ل وا م  ستياست  البرنامج مع اا  وتضت نت تقيي  .19-لتأثير جائح  كوفيد  اا خاصت   اا ت طي  شتامل  وأولت اهت ام

  

(51) JIU/REP/2016/8  حال  وظيف  ال راجع  الداخلي  للحسابات في منظوم  األمم ال تحدة، الصفح ،iii. 
 .2021، آذار مارس AR/21/03برنامج األغذي  العال ي، التقرير رقم  (52)
،  19- بجائح  كوفيد إدارة استتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  األع ال في ا يتعلق     06-2020 رقم االتحاد البريدي العال ي، تقرير ال راجع  الداخلي    (53)

 (.2020رن،  ي)ب
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الستتتتتتتتياستتتتتتتت  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، وأدوار ومستتتتتتتتؤوليات إدارة استتتتتتتتت راري  
ليات وإجرا ات إدارة ال خاطر في ال ؤستتتتتتتستتتتتتت ، وتدابير مواجه   تصتتتتتتتري  أع اله ال ؤستتتتتتتستتتتتتتي ، والربط بع 

 الطوارئ في بنيته التحتي  لتكنولوجيا ال علومات واالتصاالت وإجرا اتها األولى في التصدي للجائح . 

من االستتتتنتاجات التي خل  إليها  .االسااتعراضاااتإجراف  في اسااتخداٌم محدود لألطر التوجيهية   -74
اتب الرقاب  الداخلي  نادراا ما تستتخدم مؤشترات أدا  أو مقاييس أو أطر محددة تتعلق هذا االستتعراض أن مك

وتأكد ذلك في   بالنضج في تقيي ها إلدارة است راري  تصري  األع ال أو عناصر تلك اإلدارة في منظ اتها.
  ين ت ت مقابلتهم. في إفادات غالبي  ال ستتتؤولين الذاا الردود على استتتتبيانات وحدة التفتيش ال شتتتترك ، وأيضتتت 
وصتتندوم األمم ال تحدة للستتكان( إلى أنه ا  األونروا،  وأشتتارت مكاتب الرقاب  في منظ تين مشتتاركتين فقط )

في حين أشتتتتارت منظ تان )الوكال  الدولي  للطاق  الذري ، واليونستتتتكو( إلى أنه ا   اا،توجيهي اا  تستتتتتخدمان إطار 
إلى أنها تستتتتخدم بانتظام مؤشتتترات ستتتياستتت  مجلس  بصتتتدد وضتتتع نهج في ذلك ال جال، وأشتتتارت اليونيستتتف 

وبال ثل، ذكرت ثلث منظ ات فقط )منظ   األغذي  والزراع ، ومنظ   الطيران ال دني   الرؤسا  التنفيذيين.
الدولي، ومنظ   األمم ال تحدة للتن ي  الصتتتتتتناعي ( أن االستتتتتتتعراضتتتتتتات التي ُأجريت تستتتتتتتخدم في تقيي اتها  

يشاادد المفتشاااا  ومع ذلك،   أو تستتتتند إليه. ،مجال استتتت راري  تصتتتري  األع الفي  لدرج  النضتتتج  اا ن وذج
على أهمية قيام ك  مكتب رقابة بوضااااااااع إطار لتقييم إدارة اسااااااااتمرارية تصااااااااريف األعمال في منظمته 

 .هاومتطلباتالمنظمة لسياسات  ا  يتضمن عناصر تقييم مناسبة وفق

.  إدارة اسااااتمرارية تصااااريف األعمال في  نضااااج  درجات المصاااافوفة وحدة التفتيش المشااااتركة ل -75
تعاونت وحدة التفتيش ال شتتتتترك  خلل إعداد هذا التقرير مع استتتتتشتتتتاري لتطوير مصتتتتفوف  درجات النضتتتتج 

، ومؤشتتتتتتتترات األدا  ال رت ط  2011باستتتتتتتتتخدام مصتتتتتتتتادر مثل ال صتتتتتتتتفوف  التي وضتتتتتتتتعتها الوحدة في عام  
، وتقارير  22301 ال نظ   الدولي  لتوحيد ال قاييس فيذيين، ومعياربالستياست  التي أقرها مجلس الرؤستا  التن 

وتحدد ال صفوف  الواردة في ال رفق العاشر    مراجع  إلدارة است راري  تصري  األع ال من خارج ال نظوم .
ستتتت  مستتتتويات للنضتتتج، ت تد من نشتتتر الستتتياستتت  وعناصتتترها إلى إدارة استتتت راري  تصتتتري  األع ال كع لي  

وُعرضتتتت مصتتتفوف  درجات النضتتتج هذه على رؤستتتا  مكاتب الرقاب  الداخلي ،    متضتتت َّن  وتكراري .متكامل  و 
ويلحظ    وال راجعين الخارجيين، ورؤستتتتتتتا  لجان الرقاب  لج ع تقيي اتهم ل ستتتتتتتتويات النضتتتتتتتج في منظ اتهم.

نضتتتج، بشتتتكل  ال فتشتتتان أن مكاتب الرقاب  الداخلي ، التي ت ثل أكبر مج وع  تستتتتجيب ل صتتتفوف  درجات ال
نفت إدارة است راري  تصري  األع ال في مؤسساتها بأنها  .“ُنف ذت” إج الي، ص 

  الشكل السابع  
إدارة اساااااااتمرارية تصاااااااريف األعمال من قب  مكاتب الرقابة في المنظمات  في  تقييم مساااااااتو  النضاااااااج 

  المشاركة، بحسب عدد المنظمات

 تقييم أجراه  مستو  النضج 
 رؤساف لجاا الرقابة  ا الخارجيوا و المراجع الداخليوا المراجعوا 

 - - - محّسنة
 3 1 1 مضمَّنة
 7 - 12 منفَّذة
 2 2 3 مقّررة

 1 1 2 بدأ تنفيذها
 - - 2 مخّصصة
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 تقييم أجراه  مستو  النضج 
 رؤساف لجاا الرقابة  ا الخارجيوا و المراجع الداخليوا المراجعوا 

 3 10 3 ال ينطبق
 16 14 23 مجموع المجيبين

 (.2021اإلنترنت )استبيانات وحدة التفتيش ال شترك  والدراسات االستقصائي  عبر   ال صدر

، تقدم بعض مكاتب الرقاب    الحستتاباتإلى جانب إجرا  مراجع  .دوٌر اسااتشاااري للرقابة الداخلية -76
وفي حال  إدارة استت راري  تصتري  األع ال، ردت تستع   خدمات استتشتاري  داخل منظ اتها.  اا الداخلي  أيضت 

التدوليت  للطتاقت  التذريت ، ومنظ ت  الطيران ال تدني التدولي، مكتاتتب رقتابت  )منظ ت  األغتذيت  والزراعت ، والوكتالت  
واالتحاد الدولي للتصتتتاالت، ومفوضتتتي  األمم ال تحدة لشتتتؤون اللجئين، وصتتتندوم األمم ال تحدة للستتتكان، 

  ، واالتحاد البريدي العال ي( بأنها قدمت تلك الخدمات.األونرواومنظ   األمم ال تحدة للتن ي  الصتتتتتتتناعي ، و 
في شتتكل  اا  وتكون غال    اا،رستت ي اا ة، ال تأخذ الخدمات االستتتشتتاري  التي تقدمها مكاتب الرقاب  طابعوفي العاد

 مشتاورات غير رست ي  مع أصتحا  ال صتلح  الرئيستيين لتزويدهم ب شتورة مخصتصت  بشتأن موضتوع أو مجال 
الداخلي ، مثل   وفي كثير من األحيان، تناولت الخدمات االستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتاري  ال قدم  كيفي  بنا  القدرات  معين.

استعراض حال  نظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، )مفوضي  األمم ال تحدة لشؤون اللجئين(، 
أو دعم تطوير إطار الستتتت راري  تصتتتري  األع ال )منظ   األغذي  والزراع ( أو مستتتاعدة اإلدارة في تنفيذ 

 ألع ال )الوكال  الدولي  للطاق  الذري (.توصيات ال راجع  وتعزيز نضج إدارة است راري  تصري  ا

تقوم  .إدارة استمرارية تصريف األعمالأشم  في ا   أا تتبع نهجينبغي لخدمات الرقابة الداخلية   -77
ها  ف نشتتتتتتتتتاطُ خدمات الرقاب  الداخلي  بدور في مختلف جوانب إدارة استتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري  األع ال وقد تكثَّ 

وبالنظر إلى أن عدة منظ ات مشتتتتتتتتتتتارك  أشتتتتتتتتتتتارت إلى أنها   .2011عام   في هذا ال جال منذاا  الرقابي كثير 
ثت بالفعل أو هي تخطط لتحديث توجيهاتها لستتتتتتياستتتتتت  إدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  أع الها، وم ارستتتتتتاتها  حد 

الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات  من  ، فإنه ين  ي للرقاب  الداخلي  أن تعطي أولوي  للتحقق  19-نتيج  لجائح  كوفيد  ا،وُنهجه
 وال تطورة أو الجديدة ال تعلق  بإدارة االست راري  للتأكد من مل متها لل رض.قائ   والع ليات ال

 للحسابات  المراجعة الخارجية -باف 

لم تجذ  الت طي  الشتتتتتتتتتامل  إلدارة   ا .، عمومبإدارة اسااااااتمرارية تصااااااريف األعمالم قليٌ   هتمااال -78
عبر ال نظوم ، إذ ُتعتبر  للحستتتتتتابات  لدى ال راجعين الخارجيين اا  كبير اا  استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال اهت ام

مصتتتتدر قلق تشتتتت يلي، وأنه من األنستتتتب بالتالي أن تكون من  اا،ستتتتياستتتتات تلك اإلدارة وم ارستتتتاتها، أستتتتاستتتت 
الذين ذكروا للحستتتتتابات  وأكدت ذلك ال قابلت مع ال راجعين الخارجيين    مشتتتتت والت مكاتب الرقاب  الداخلي .

إلى اختصتتاصتتات ال راجعين الداخليين، وأن    ت طي  الشتتامل  إلدارة استتت راري  تصتتري  األع ال أقر ال” أن
  “ال نظور الكلي ”  وكتان هتذا  .“يتل إلى النظر إلى تلتك ال ستتتتتتتتتتتتتتتائتل من منظور كليال راجعين الختارجيين أم  

عندما أصتتتتت حت اآلثار ال الي  للجائح ، وللتعافي من  19-بشتتتتتكل خاص في ستتتتتيام جائح  كوفيداا  واضتتتتتح
الكارث ، وتكنولوجيا ال علومات واالتصتتتتتتتتتتتتاالت مجاالت تركيز، ك ا اتضتتتتتتتتتتتت  في العديد من التقارير ال الي  

وتشتتتتتتتتتتتتتتير الت طيت  في هتذه التقتارير، في   .( 54) 2020والبيتانتات ال تاليت  ال راجعت  ل جلس ال راجعين في عتام  

  

(54) A/76/5/Add.1   و   357-350و 24-21  الفقرات  اإلن تائي(،)برنتامج األمم ال تحتدةA/76/5/Add.4  123 )األونروا(، الفقرة   
A/76/5    و 71، الفقرة  ال تحدة( )ال جلد األول( )األمان  العام  لألمم  A/76/5/Add.11    ،)مكتب األمم ال تحدة لخدمات ال شتتتتتتتاريع(

 .133-128 الفقرات
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نكشتتتتتتتتتتتتتفت أكثر من ذي قبل نتيج  اعي ن  في إدارة استتتتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتتتري  األع ال معظ ها، إلى جوانب م
 واالنقطاعات خلل الجائح . األعطال 

ين  ي . لمنظمة العالمية للملنية الفنرية ومركا التجارة الدوليةمراجعو الحساااااابات الخارجيوا ل -79
ي  لل لكي  الفكري  أدرجوا في تقريرهم الخارجيين لل نظ   العال الحستتتتابات   مع ذلك اإلشتتتتارة إلى أن مراجعي

عن استتتتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتتتري  األع ال واالستتتتتتتتتتتتتتجاب  اا كبير  اا إلى لجن  البرنامج وال يزاني  قستتتتتتتتتتتتت  2021لعام 
ويشتتتتتتتتتتتت ل تقييم تخطيط استتتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتتري  األع ال في ال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري   .( 55) للجائح 

غلم  اإلاإلجرا ات التي اتخذها موظفوها لوضتتتتتتتع خطط تصتتتتتتتري  أع الها خلل الجائح  قبل استتتتتتتتعراض  
بإجرا   ”  ، باإلضتتتتتتتاف  إلى ملحظات حول الع ليات ال ستتتتتتتتخدم  وتوصتتتتتتتي 2020آذار مارس الشتتتتتتتامل في  

شتتتتتتتتتتامل  وتقييم منهجي للدروس ال ستتتتتتتتتتتفادة من تنفيذ خطط تأهبها استتتتتتتتتتتجاب ا للجائح ، لكي ي كن مراجع   
وكانت شتتع   الرقاب  الداخلي  وقت كتاب   .“االستتتفادة منها في وضتتع إجرا ات استتت راري  تصتتري  األع ال

ال دير العام في   ج االستتتتتعراض إلىئ الستتتتتجاب  ال نظ   للجائح   وُقدمت نتااا  هذا التقرير تجري استتتتتعراضتتتت 
تقريره ال الي اا وضتت  ن مجلس مراجعي الحستتابات أيضتت  .2021تشتترين الثاني نوف بر   1شتتكلها النهائي في 

ومختبرة اا ... خط  موثق  جيد  بأن يعد  ” توصتتتتي  ل ركز التجارة الدولي   2019وبياناته ال الي  ال راجع  لعام 
على نحو فعال للتخفي  من مخاطر انقطاع الع ل  بشتتتكل كاف  الستتتت راري  تصتتتري  األع ال ب ي  الع ل

ل   .( 56) وقد قبل مركز التجارة الدولي  تلك التوصي . “الناج   عن األحداث ال عط ِّ

 لجاا مراجعة الحسابات والرقابة -جيم 

ضاامن اختصاااصااات لجاا مراجعة الحسااابات  ا   رسااميوير مدرجة اسااتمرارية تصااريف األعمال   -80
بشتتتتأن لجان   2019ورد في تقرير وحدة التفتيش ال شتتتتترك  لعام   .ُتعالج من منظور أوساااعا   والرقابة ولننه

غرض لجن  ال راجع  ... أنها ... هيئ  استتتتشتتتاري   ”  مراجع  الحستتتابات والرقاب  في منظوم  األمم ال تحدة 
ال تحدة مستتتتتتتتتتتتتتقل  ترمي في األستتتتتتتتتتتتتاس إلى مستتتتتتتتتتتتتاعدة مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للكيان التابع لألمم 

 وال ؤستستات ال تعددة األطراف األخرى، حستب االقتضتا ، في االضتطلع ب ستؤوليات الرقاب  واإلدارة ال نوط  
  وفي الردود التي تلقتها  . ( 57) “ بهم ب ا في ذلك كفال  فعالي  الضوابط الداخلي  وع ليات إدارة ال خاطر والحوك   

ريت جابات والرقاب ، ارت طت أدوار معظم من أوحدة التفتيش ال شتتتتتتتتترك  من رؤستتتتتتتتا  لجان مراجع  الحستتتتتتتت 
  معهم مقابلت، في ا يتعلق بإدارة استتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتري  األع ال، ب جاالت أخرى، أغلبها إدارة ال خاطر.

واعتبر ج يع ال جيبين الخ ستتتت  عشتتتتر، باستتتتتثنا  واحد فقط )مكتب األمم ال تحدة لخدمات ال شتتتتاريع(، أن 
ن والي  لجانهم، بالرغم من أنه لم ُيذكر في استتتتتتعراض اختصتتتتتاصتتتتتات  استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال جز  م

معظم اللجان ال  ثل  في هذا االستتتتعراض أن إدارة استتتت راري  تصتتتري  األع ال تقع على وجه التحديد في  
لجان إلى أن تلك   10  تصتتتري  األع ال من لجن  إلى أخرى، وأشتتتارت ي وتت اين ت طي  استتتت رار   أي منها.

الت طي  تقتصتتتتتر على حاالت الضتتتتترورة وتكون في شتتتتتكل مج وع  فرعي  في موضتتتتتوعات أخرى مثل إدارة  
لجان  6 ال خاطر في ال ؤستتتستتت  أو، في بعض الحاالت، إدارة تكنولوجيا ال علومات واالتصتتتاالت  وأشتتتارت

فوضتتتتتتتتتتتتتي  األمم ال تحدة لشتتتتتتتتتتتتتؤون فقط )منظ   األغذي  والزراع ، ومنظ   الع ل الدولي ، واليونستتتتتتتتتتتتتكو، وم
اللجئين، واألمتانت  العتامت  لألمم ال تحتدة، وال نظ ت  العتال يت  لألرصتتتتتتتتتتتتتتاد الجويت ( إلى أن ت طيت  ال ستتتتتتتتتتتتتتائل  

حين أن إدارة   وفي ال تعلق  بإدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال هي ت طي  منتظ   وستتتتتتنوي  في معظ ها.
أي من اختصتتتاصتتتاتها، يكشتتتف تحليل محتوى التقارير   في  اا استتتت راري  تصتتتري  األع ال غير مدرج  رستتت ي 

  

 .161-1إلى  50-1، الفقرات من WO/PBC/33/5. “ ال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري ، ”تقرير مراجع الحسابات الخارجي (55)
(56) A/75/5 (Vol. III) ،26 الفقرة. 
(57) JIU/REP/2019/6  16 والرقاب  في منظوم  األمم ال تحدة، الفقرة، استعراض لجان ال راجع. 
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، أن جوانب إدارة استتتتت راري  تصتتتتري   2021و 2018، بين عامي ( 58) منظ   مشتتتتارك  12جان لِّ الستتتتنوي  لِّ 
 األع ال ُذكرت في تقارير خ س لجان فقط.

درس رؤستتتتتتتتا  لجان  .لجاا الرقابةمن طرف   تغطية وتقييم إدارة اساااااتمرارية تصاااااريف األعمال -81
راجع  الحستتتابات والرقاب  كيفي  ت طي  الهيئات التشتتتريعي  ومجالس اإلدارة الستتتت راري  تصتتتري  األع ال، م

،  بانتظامت طيانها  ين منها فقط  ت نظر في تلك ال ستتأل  على أستتاس مخصتت ، وأن اثن ي وأفادوا بأن نصتتفها فقط  
وعند ستؤالهم عن مناقشتاتهم مع اإلدارة العليا بشتأن هذه   ا. وإن كان ذلك ضت ن بند أشت ل في جدول أع اله

إلى أنهم ناقشتتتوا إدارة استتتت راري  تصتتتري  األع ال إما ك وضتتتوع مخصتتت  أو   اا رئيستتت  11ال ستتتأل ، أشتتتار  
ضتتتتت ن بند أكبر في جدول األع ال، وأشتتتتتار واحد فقط )االتحاد الدولي للتصتتتتتاالت( إلى أن تلك ال ستتتتتأل   

 ا يتعلق بتفاعل لجان مراجع  الحستابات والرقاب  مع اإلدارة العليا بشتأن إدارة  وفي  تعام ل ك وضتوع منفصتل.
في ال ائ  من ال جيبين إلى أنهم قدموا ال شتتتورة وأن اإلدارة ات عت  75استتتت راري  تصتتتري  األع ال، أشتتتار  

وبال ثل،    في االعت ار.اا  مشتتتتتتتتورتهم إلى حد كبير، وأشتتتتتتتتار أحدهم إلى أن ال شتتتتتتتتورات ال قدم  لم تؤخذ ت ام
إلى أن اإلدارة العليا أعربت عن دعم أو دعم قوي إلدارة است راري  تصري   16من ال جيبين التتتتت    13أشار 

األع ال  واعتبر نصتفهم أن أهم عامل في تنفيذ إدارة استت راري  تصتري  األع ال في ال نظ ات بنجا  هو 
وفي ا يتعلق بتقديم وجه  نظرهم بشتتتتتتأن    ائ (.في ال 25اإلدارة العليا تليها التجار  الستتتتتتابق  مع األعطال )

عت ار أنها ا فعالي  وكفا ة إدارة استتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  األع ال في منظ اتهم، اتفق رئيستتتتتتتتان فقط بقوة على  
وفي نفس   فعتتالتت  وكفؤة لل تتايتت ، ووافق ث تتانيتت  منهم على ذلتتك، وكتتان ستتتتتتتتتتتتتتتتت  منهم غير متتتأكتتدين من ذلتتك.

 في مستويات النضج بين لجان مراجع  الحسابات والرقاب . اا كبير   اا ن السيام، ُيظهر الشكل السابع ت اي 

أظهرت الردود على استتتتبيان    . في مجال اسااتمرارية تصااريف األعمال متخصااصااة  عدم وجود خبرة  - 82
وحدة التفتيش ال شتتترك  ال وجه إلى رؤستتا  لجان مراجع  الحستتابات والرقاب  أن الخبرة ال تخصتتصتت  في إدارة  

، وأشتتتار أربع  رؤستتتا  فقط إلى أن  ا استتتت راري  تصتتتري  األع ال ليستتتت موجودة بشتتتكل منهجي لدى أعضتتتائه 
تلك الخبرة  وهو ما يتناقض بشتكل ملحوظ مع حال  إدارة ال خاطر في ال ؤستست ، التي من ذوي لديهم أعضتا  

للدور األستاستي الذي   اا ونظر   . ( 59) إلى أن لديهم داخل لجانهم خبرات ت طيها   اا أشتار بشتأنها ج يع الرؤستا  تقري  
تقوم به لجان مراجع  الحستتتتتتتتتتابات والرقاب ، يفهم ال فتشتتتتتتتتتتان أن األولوي  ي كن أن ُتعطى للخبرة في الشتتتتتتتتتتؤون 
 ال تاليت ، ومراجعت  الحستتتتتتتتتتتتتتابتات، وع ليتات األمم ال تحتدة، وإدارة ال ختاطر، وأمن مركز التجتارة التدوليت ، وال ش.

في تعيين أعضااااااااااف جادد للجااا مراجعاة الحسااااااااااباات والرقااباة، فاإناه ينبغي    ا  وءماا أناه ُينظر حاالياومع ذلتك، 
 . لقدرات اللجنة ا   الحرص على إشراك من لهم خبرة في إدارة استمرارية تصريف األعمال، تعايا 

أكدت ال قابلت مع العديد من الرؤستتتا  ضتتترورة إيل  مزيد من  .تغيير النهج في المد  القريب -83
، وتزايد 19-  منظ اتهم مع جائح  كوفيدب  راري  تصتتتتتتتتتتتتري  األع ال بالنظر إلى تجر االهت ام بإدارة استتتتتتتتتتتتت 

اهت ام الهيئات التشتتتتريعي  ومجالس اإلدارة بهذه ال ستتتتأل ، والت ييرات التي ُيتوقع أن تجريها اإلدارة العليا في  
مراجعة الحساااابات  ويعتقد المفتشااااا أا للجاا   ستتتتياستتتتات وم ارستتتتات إدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال.

تؤديه في تعايا الرقابة والمسااااافلة فيما يتعلق بتعدي  السااااياسااااات والممارسااااات المتعلقة  ا   والرقابة دور 
بإدارة اساااتمرارية تصاااريف األعمال، وءتطبيق الممارساااات الجيدة ذات الصااالة، والدروس المساااتفادة من 

لة.19-جائحة كوفيد  ، وويرها من الحوادث المعطّ 

  

(، ومنظ   الع ل  2020و  2019و  2018أجري تحليل  ل حتوى تقارير لجن  مراجع  الحستتتتتابات والرقاب  ل نظ   األغذي  والزراع  ) (58)
(،  2021و  2020و  2019و  2018(، واالتحتاد التدولي للتصتتتتتتتتتتتتتتاالت )2021-2020و  2020-2019و  2019-2018التدوليت  )

(، وصتتتتتتتتتتتندوم األمم ال تحدة للستتتتتتتتتتتكان  2020و  2019(، واليونستتتتتتتتتتتكو )2019و  2018و  ،2017وبرنامج األمم ال تحدة اإلن ائي )
(، واألمان  العام  لألمم  2020-2019و  2019-2018(، ومفوضتتتتتتتي  األمم ال تحدة لشتتتتتتتؤون اللجئين )2020و  2019و  2018)

  ( 2021و   2019و   2018(، ومنظ   الصح  العال ي  )   2019األمم ال تحدة لل رأة ) (، وهيئ  2020- 2019و   2019- 2018ال تحدة ) 
 (.2019و 2018( وال نظ   العال ي  لألرصاد الجوي  )2021-2020و 2020-2019وال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري  )

(59) JIU/REP/2020/596 ، الفقرة. 
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 تعايا الرقابةوجو    –دال 

تحستتتتتتتتنت منذ   .الرقابة الشااااااملة على إدارة اساااااتمرارية تصاااااريف األعمالايادة  ل  فرصاااااةٌ توجد   -84
ت طي  إدارة كيانات الرقاب  الداخلي  والخارجي  الستتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  األع ال، ولكنها ال تزال   2011 عام

ستتتتتتتتتتخدم ولم ت   ق أهداف شتتتتتتتتتامل .على جوانب معين ، وال تهدف إلى تحقي اا ، وتركز أستتتتتتتتتاستتتتتتتتت  ت طي ا متفاوت 
استتتتتتعراضتتتتتات الرقاب  بدرج  كافي  قياستتتتتات معياري ، أو ن اذج الكفا ة، أو مؤشتتتتترات األدا  الرئيستتتتتي  على 

إلى مقاييس أدا  اا مستتتتتتوى ال نظوم  لقياس مدى تطور أو أدا  إدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال استتتتتتناد
ثت   محددة. منظ   أو هي تخطط لتحديث أو تنقي  ستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتاتها  20وك ا يرد في الفصتتتتتتتتتتتتتل الثاني، حد 

وهذا يعني أن   .19-وم ارستتتتتتاتها للستتتتتتتفادة من ال  ارستتتتتتات الجيدة والدروس ال ستتتتتتتفادة من جائح  كوفيد
ال البي  العظ ى من ال نظ ات ال شتارك  ال شت ول  بهذا االستتعراض تنفذ ستياستات وم ارستات و أو مناهج  

 ستقوم بذلك في ال ستقبل القريب.جديدة في هذا ال جال أو 

في حين قد يحتاج ال راجعون الخارجيون   .مكاتب الرقابة الداخلية نطا  تغطيتهاأا توّسع  يجب   -85
للحستتتتتتابات الى االهت ام أكثر بالت عات ال الي  ال  كن  إلدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال، وين  ي للجان 

ل قتدرا يت  في األجتل القريتب، فتإن  ر ا إلدارة تلتك االستتتتتتتتتتتتتتت راهت تهتا وت طيت مراجعت  الحستتتتتتتتتتتتتتابتات والرقتابت  أن تعتد 
الجوانب التشتتت يلي  إلدارة استتتت راري  تصتتتري  األع ال وارت اطاتها بالع ليات األخرى، تجعل مكاتب الرقاب  
الداخلي  أفضل من ُي كنه إجرا  استعراضات شامل  لسياسات وم ارسات إدارة است راري  تصري  األع ال  

على تلك ال كاتب القيام بذلك الستتتتتتتتتتتتخلص الدروس ال ستتتتتتتتتتتتفادة وال  ارستتتتتتتتتتتات الجيدة ل نظ اتها،  ويتعين  
، وكتذلتك للتحقق م تا إذا كتانتت الترتي تات الحتاليت  منتاستتتتتتتتتتتتتت ت  لل رض في  19-ستتتتتتتتتتتتتتي تا أثنتا  جتائحت  كوفيتد ال

ممارساات  ويشاجع المفتشااا مكاتب الرقابة الداخلية على إجراف اساتعراضاات شااملة لساياساات و   ال ستتقبل.
،  19-إدارة اسااااتمرارية تصااااريف األعمال في ضااااوف التحديثات والدروس المسااااتفادة خالل جائحة كوفيد

باساتخدام مؤشارات األداف الرئيساية ومعايير العياس والنضاج األخر  لتعايا تنام  وتطور إدارة اساتمرارية  
 .تصريف األعمال داخ  منظماتها

 على مكاتب الرقابة  19-يدتد ير االنقطاعات الناجمة عن كوف -هاف 

  وجهت وحدة التفتيش ال شتتتتترك  إلى مكاتب الرقاب   .الجائحة على أعمال مراجعة الحساااابات أ رُ  -86
الخارجيين استتقصتا ات واستتبيانات تطلب معلومات عن تأثير الجائح  على ع لياتهم، ب ا  الحستابات    ومراجعي 

التي  وعدد   اا، إصتتتتدارها عن مستتتتائل أو مواضتتتتيع تهم الجائح  تحديد في ذلك عدد التقارير التي كان من ال قرر  
رع في إعدادها.ُأل يت، أو ُأج   على  اا،وركزت الردود الواردة من مكاتب الرقاب  الداخلي ، أستتاستت   لت، والتي شتتُ

  ائ (في ال   81ع ليات ال راجع  وكشتتتتفت أن غالبي  ال راجعين الداخليين قد أك لوا ع ليات ال راجع  ال قررة ) 
وأجريتت مع ذلتك بعض التعتديلت ألن العتديتد من ال نظ تات    بتالرغم من التحتديتات النتاشتتتتتتتتتتتتتتئت  عن الجتائحت .

فعلى ستتبيل ال ثال، أعاد   اضتتطرت إلى ت يير نطام بعض مهامها أو إنشتتا  مهام جديدة في خطط ع لها.
اا تزامن   19- ستتتتتتتجاب  لكوفيد برنامج األغذي  العال ي النظر في خط  ع له لتشتتتتتت ل التأكد اآلني من ع ليات اال 

وأعادت مفوضتتتتتتتتتي  األمم ال تحدة لشتتتتتتتتتؤون اللجئين تركيز خط  ع لها على ال جاالت العالي   تطورها.  مع 
الخطورة، وأدرجت منظ   األغذي  والزراع  مراجع ا تتعلق بال خاطر التي تفاق ت بستتتتتتتتبب الجائح ، وأجرت  

  لل خاطر لتعديل خط  ع لها، وعدلت منظ   الطيران ال دنيمنظ   األمم ال تحدة للتن ي  الصتتتتتتتتتتتناعي  تقيي اا  
التتدولي ومنظ تت  الع تتل التتدوليتت  نطتتام بعض ع ليتتات ال راجعتت  للتركيز على الجوانتتب األمنيتت  لتكنولوجيتتا 

وإضتتتتتتتتتتتتتتافت  إلى ذلتك، أفتاد عتدد من مراجعي   عتد أثنتا  الجتائحت .ال علومتات واالتصتتتتتتتتتتتتتتاالت في الع تل عن بُ 
 بعض مهام ال راجع  ب هام استشاري  تركز على التأثير ال  اشر للجائح . الحسابات بأنه استعيض عن
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اتفق مراجعو الحسابات الداخليون والخارجيون على أن التحديات    . عد كدداة مراجعة الحسابات عن بُ  - 87
الوصتتتول إلى ال يدان وإلى صتتتعوب  ت ثلت في    19- الرئيستتتي  في استتتت رار ع ليات الرقاب  خلل جائح  كوفيد 

راجع والجه   بين ال ُ   تأصتتحا  ال صتتلح  بستتبب القيود التي ُفرضتتت على الستتفر، فضتتلا عن فروم التوقي 
وت ثلت القيود األخرى التي ُذكرت في ضتتتتتتتتعف    الخاضتتتتتتتتع  لل راجع ، ومحدودي  توافر الوثائق اإللكتروني .

ديات ال تعلق  بتثليث البيانات، وكذلك ما يتستتتتتتتتتم به االتصتتتتتتتتتال باإلنترنت في بعض ال واقع ال يداني ، والتح
في مقابلت الحق   و   التواصتتتتل االفتراضتتتتي من محدودي  االنط اعات غير اللفظي  والتفاعلت الشتتتتخصتتتتي .

مع خ ستتتتتتتت  مكاتب رقاب  بشتتتتتتتتأن التعديلت التي أجراها مراجعو الحستتتتتتتتابات ألدا  ع لهم، اعُتبرت مراجع   
ومع ذلك، شتتتتدد العديد من موظفي الرقاب    الستتتتت رار ع لياتهم أثنا  الجائح .  عد أداة قي   عن بُ الحستتتتابات  

ع ليات التفتيش بالحضتتتتتور  عن و تها عد بديلا عن مراجععن بُ الحستتتتتابات  على أنه ال ي كن اعت ار مراجع   
ت وبدأ العديد من مكاتب الرقاب  يخطط إلدخال تعديل الشخصي بالرغم من أنه ي كن لها أن تك  ل ع لهم.

على إجرا ات استتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتري  األع ال لديها، ب ا في ذلك ترتي ات الع ل البديل  لل وظفين، وأدوات 
ع ممثلو دوائر المراجعاة الاداخلية    عتد ل عتالجت  أجزا  من خطط ع لهتا.مراجعت  الحستتتتتتتتتتتتتتابتات عن بُ  ويشاااااااااجَّ

مراجعة الحساابات   للحساابات في مؤساساات منظومة األمم المتحدة على مواصالة اساتنشااف ماايا وقيود
عاد في جهود الرقااباة، والنظر في المواد التوجيهياة المتعلقاة بكيفياة وتوقيات اساااااااااتخادام مراجعاة عن بُ 

 .عد كدداة إضافية وتنميلية لعم  مكاتب الرقابة في منظومة األمم المتحدةالحسابات عن بُ 
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 التنسيق واالتسا  بين الوكاالت -خامسا   

اسااتمرارية  جعلت من  السااياسااة المتعلقة بنظام إدارة قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ   -ألف 
 تصريف األعمال أولوية  على نطا  المنظومة

، بدنها مسااااعى على مسااااتو  2011لم يكن ُينظر إلى اسااااتمرارية تصااااريف األعمال، في عام   -88
إلى أن محاوالت قليل  فقط ُبذلت للتعامل مع  2011خلصتتتتتت وحدة التفتيش ال شتتتتتترك  في عام  .المنظومة

التعاون بين الوكاالت اا  واعتبر ال فتشتتتتتتان أيضتتتتتت   .( 60) استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال على مستتتتتتتوى ال نظوم 
تحقق  ن  أأمثل و اا التكلف  استتتتخدامأن تستتتتخدم إذا أرادت مؤستتتستتتات منظوم  األمم ال تحدة قصتتتوى  ضتتترورة 

وإقراراا بأن بعض عناصتتر استتت راري    من استتت راري  تصتتري  األع ال على نطام ال نظوم .  مستتتوى معقوالا 
تصتتتتتتتتتري  األع ال ي كن أن تختلف من منظ   إلى أخرى بحستتتتتتتتتب واليتها ال حددة وأنواع األنشتتتتتتتتتط  التي 

واالتستتتام على نطام ال نظوم  واقترحا أن تضتتتطلع بها، حاول ال فتشتتتان تهيئ  الظروف ل زيد من التعاون  
ولذلك أج لت   تتعاون الوكاالت في إطار بند يوضتتتتتتع على جدول أع ال اللجن  اإلداري  الرفيع  ال ستتتتتتتوى.

ل عالج  مستتتائل استتتت راري  تصتتتري  األع ال، ب ا في ذلك اا  إطار   2011الواردة في تقرير عام  9التوصتتتي  
استتتتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتتتري  األع ال، ون اذج للخطط  الرامي  إلى  التأهب ل ستتتتتتتتتتتتتتوى نضتتتتتتتتتتتتتج إجرا ات  ن وذج 

ل متابع     وال  ارستتتتتتتتتتتتتات الجيدة ل نظ ات األمم ال تحدة. تلك ومع ذلك، تبدو   توصتتتتتتتتتتتتتي .لتلك ال ولم تستتتتتتتتتتتتتجَّ
ها وأعقبتها عدة قرارات  ت بشتتتتتتتتكل خاص، فقد ستتتتتتتت ق ستتتتتتتتنوات بارزةا  10التوصتتتتتتتتي  التي مضتتتتتتتتت على تقدي ها  

ثل  أستتفرت عن وضتتع ستتياستت  شتتامل  على نطام ال نظوم  تتضتت ن بشتتكل للج عي  العام  ذات أهداف م ا
 ست راري  تصري  األع ال، يتواصل صقلها حتى اليوم.ال بارز إدارةا 

ك ا هو   .متسااقة إلى التعاوا بين الوكاالت في مجال إدارة اسااتمرارية تصااريف األعمال  دعواتٌ  -89
عي  العام  التي تشتتتتير إلى التنستتتتيق والتعاون لتحديد موضتتتت  في ال ربع أدناه، هناك العديد من قرارات الج 
، أنشتتتتتتأت منظوم  األمم 2007و  2005فبين عامي   وتوضتتتتتتي  األدوار وال ستتتتتتؤوليات في حاالت األزمات.

   شتتترك  بين الوكاالت، وجهات التنستتيق أو االتصتتال ال عني ال توجيه  ال ال تحدة بعض الهياكل التنستتيق  )لجان 
  األع ال ال ؤستستي ( على عدة مستتويات من أجل ضت ان االستتعداد التشت يلي واستت راري باستت راري  تصتري  

إجرا   ” إلى ، دعت الج عي  العام 2007وفي عام   .اتانقطاععند حدوث أعطال أو تصتتتتتتتتتتتتتري  األع ال  
 استتتعراض شتتامل لج يع التدابير ال تعلق  بكفال  استتت راري  الع ل، ب ا في ذلك وضتتع الخطط ل واجه  وبا 

في دورتها الثالث  اا ، وطلبت إلى األمين العام أن يقدم إليها تقرير “إنفلونزا ال شتتتتتتتتتتر وغيره من حاالت الطوارئ 
وأثار ذلك القرار وجائح  إنفلونتتتتتتتتتتتتتتتتزا ال شتتر ال شتتار إليها فيه، باإلضتتاف  إلى األزمات األخرى،   .( 61) والستتتين
ه تلك الدعوات على مستتتتتتتوى   ال.ات اع نهج منستتتتتتق إلدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األعإلى دعوات  ولم توجَّ

على مستتتتوى ال كاتب خارج ال قر، وال ستتتتويين اإلقلي ي وال يداني،  اا ال قر فقط، وإن ا وبشتتتكل خاص أيضتتت 
  2007وبين عامي   .اا حيث ُيعتقد أن الكوارث الطبيعي  أو الناتج  عن األنشتتتتتتتتتتتتط  ال شتتتتتتتتتتتتري  أكثر شتتتتتتتتتتتتيوع

لى أه ي  التنستتتيق الوثيق بين ستتتياستتتات إدارة استتتت راري  تصتتتري  ع  اا ، شتتتددت الج عي  العام  مرار 2011و
األع ال، وات اع نهج منستتتق في التأهب لحاالت الطوارئ وإدارتها، وإطار شتتتامل يتضتتت ن مؤشتتترات تكشتتف  

عن الحاج  إلى وضتتتتتتتع إدارة تلك االستتتتتتتت راري  ضتتتتتتت ن نهج يتناول كامل مستتتتتتتأل  القدرة على مواجه   اا م كر 
أه ي  كفال  أن تكون الهياكل ” علىاا اللجن  االستتتتتشتتتتاري  لشتتتتؤون اإلدارة وال يزاني  أيضتتتت وشتتتتددت   الطوارئ.

األستتاستتي  لتكنولوجيا ال علومات، والترتي ات التي تتخذ لضتت ان استتت راري  تصتتري  األع ال واستتتعادة القدرة  
الع ليتات في حتالت     على الع تل بعتد الكوارث، قويت  وفعتالت  ب تا فيته الكفتايت  لكفتالت  استتتتتتتتتتتتتتت رار أو استتتتتتتتتتتتتتتئنتاف

  

(60) JIU/REP/2011/6. 
 .7، الصفح  238 62 ،لج عي  العام قرار ا (61)
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، ركزت منظوم  األمم ال تحدة على إنشتتتتتتتتتا  إطار  2014إلى عام  2013وفي الفترة من عام  .( 62) “التعطل
مشتتتترك للقدرة على مواجه  الطوارئ، ليكون ب ثاب  إطار إلدارة الطوارئ لدى األمان  العام  لألمم ال تحدة، 

في   اا ووافقت الج عي  العام  أخير  نطام ال نظوم . وعلى االستتتجاب  لطل ات تحديد الخطوات لتوستتيعه على
على نظتتتام إدارة قتتتدرة ال نظ تتت  على مواجهتتت  الطوارئ بتتتاعت تتتاره إطتتتار إدارة حتتتاالت الطوارئ   2014عتتتام  

 .( 63) لألمان  العام  لألمم ال تحدة ومؤسسات منظوم  األمم ال تحدة
 

هج على نطا  المنظومة إلدارة اسااااااااتمرارية أمثلة على قرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى اتباع ن
 تصريف األعمال والقدرة على مواجهة الطوارئ 

على أه ي  التنستتتيق الوثيق لستتتياستتتات استتتت راري    268 63شتتتددت الج عي  العام  في قرارها   •
تصتتتتتتتتري  األع ال بين ج يع كيانات األمم ال تحدة، والتقاستتتتتتتتم ال نهجي للدروس ال ستتتتتتتتتفادة  

من ذلك القرار، شتتددت   11وأفضتتل ال  ارستتات واستتت للها على نطام ال نظوم . وفي الفقرة  
مم ال تحدة األخرى في صتتياغ  الج عي  العام  على ضتترورة االستتتفادة من خبرات كيانات األ

 استراتيجي  الست راري  تصري  األع ال.

على الحاج  إلى نهج شتتتتتتتتتتامل ومنستتتتتتتتتتق إلدارة  260 64شتتتتتتتتتتددت الج عي  العام  في قرارها   •
حتاالت الطوارئ، ب تا في ذلتك التتأهتب والتدعم على أستتتتتتتتتتتتتتاس التعتاون الوثيق وت تادل أفضتتتتتتتتتتتتتتل  

 ال  ارسات والدروس ال ستفادة بين الوحدات والوكاالت والصناديق والبرامج ذات الصل .

نظ تت  على مواجهتت  ألف نظتتام إدارة قتتدرة ال   254 67اعت تتدت الج عيتت  العتتامتت  في قرارهتتا   •
الطوارئ ]نظتام إدارة ال رونت  في ال نظ ت [ بتاعت تاره إطتار الطوارئ لألمم ال تحتدة وطلبتت إلى 
األمين العتام أن يقتدم تقريراا مرحليتاا عن تنفيتذه، ب تا في ذلتك عن الخطوات ال تختذة لتوستتتتتتتتتتتتتتيع  

 النظام ليش ل الوكاالت ال تخصص  والصناديق والبرامج.

با ، في ستيام استتعراض الحق ألثر عاصتف  ستاندي  247  68م ، في قرارها  أعادت الج عي  العا  •
على كيتانتات األمم ال تحتدة في نيويورك، التتأكيتد على أه يت  تنفيتذ نظتام قتدرة ال نظ ت   2012لعتام  

على مواجهت  الطوارئ، وطلبتت معلومتات عن تكلفت  تنفيتذه وتوستتتتتتتتتتتتتيعته ليشتتتتتتتتتتتتت تل ج يع ال كتاتتتب 
 .ان اإلقلي ي ، وال عثات ال يداني ، وكيانات منظوم  األمم ال تحدة ال وجودة خارج ال قر، واللج 

السااااياسااااة إقرار  مسااااار العم  المشااااترك بين الوكاالت بعيادة مجلس الرؤساااااف التنفيذيين بعد   -90
بعتتد اعت تتاد الج عيتت  العتتامتت  لنظتتام إدارة قتتدرة    .المتعلقاة بنظاام إدارة قادرة المنظماة على مواجهاة الطوارئ 

لى مواجه  الطوارئ، تم التوصتتتتتتتل، من خلل اللجن  اإلداري  الرفيع  ال ستتتتتتتتوى، إلى التزام على ال نظ   ع
وضتتتتع ستتتتياستتتت  مشتتتتترك  إلدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، ومؤشتتتترات  ”  نطام ال نظوم ، من أجل

ع ل قدرة   نشتتتت  مستتتتارُ وأُ   .( 64) “أدا  رئيستتتتي  إلدارة حاالت الطوارئ، ونظام لتعهدها واخت ارها واستتتتتعراضتتتتها
ال نظ   على مواجه  الطوارئ في شتتتتتكل فريق عامل ُوضتتتتتع تحت إشتتتتتراف اللجن  الرفيع  ال ستتتتتتوى ليكون 

األمانُ  العام  لألمم ال تحدة من خلل وحدة إدارة االستتتتتتتتتتتدام  والقدرة على   اا آلي  تنستتتتتتتتتتيق دع تها تشتتتتتتتتتت يلي 
وبالنظر إلى الصتل  بين القدرة على  صتري  األع ال(.بالوحدة ال عني  باستت راري  ت اا الصت ود )ال ست اة ستابق

وبين استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال، ُيعتبر هذا الفريق العامل الهيئ  الرئيستتتتي  التي تتعامل مواجه  الطوارئ 

  

(62) A/68/78030 ، الفقرة. 
 ألف. 254 67قرار الج عي  العام   (63)
(64) CEB/2014/3103 ، الفقرة. 
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مع إدارة استت راري  تصتري  األع ال على نطام ال نظوم  وتحت مظل  مجلس الرؤستا  التنفيذيين  وُتعتبر 
وُكلف الفريق العامل بصتياغ  ستياست  مشتترك    الستياست .هذه أحد الجوانب التي تركز عليها  تلك االستت راري   

منظوم  األمم ال تحدة على مواجه  الطوارئ، ووضتتتتتع مؤشتتتتترات أدا  رئيستتتتتي  ونظام للتعهد واالخت ار   قدرةل
 .( 65) السياس هذه واالستعراض يدعم ويرصد تنفيذ  

استجاب  للطلب، أنجز الفريق العامل   .المنظومةعلى مستو  للتنفيذ    ا  توفر هذه السياسة أساس -91
واليته بصتتياغ  ستتياستت  تتعلق بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ أقرتها اللجن  اإلداري  الرفيع  

الستتتتتياستتتتت  وتوفر هذه  .( 66) 2014ال ستتتتتتوى وأيدها مجلس الرؤستتتتتا  التنفيذيين في دورته العادي  الثاني  لعام  
من خلل  مواجه  الطوارئ ي ك ن مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتات منظوم  األمم ال تحدة من بنا  وتعزيز قدرتها على   اا إطار 

وهذه الستتياستت  معل م  هام ووثيق  مرجعي  لوضتتع أستتاس لنهج    موا م  وتنستتيق جهود التأهب واالستتتجاب  لها.
مم ال تحدة ال  ثل  في مجلس  وتعاون على نطام ال نظوم ، وهي تنطبق على ج يع مؤستستات منظوم  األ

نظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ وتحدد تطبيقه داخل  ”  وتصتتتف الستتتياستتت   الرؤستتتا  التنفيذيين.
، بهدف تعزيز قدرة كل من تلك ال ؤسسات وقدرة مجت ع وفي ا بينها  فرادى مؤسسات منظوم  األمم ال تحدة

في تحويل إدارة استتت راري  تصتتري    اا ك الستتياستت  عاملا رئيستتي عتبر تلوتُ   .( 67) “ال نظوم  في كل مركز ع ل
وقتد شتتتتتتتتتتتتتتكلتت، مع ذلتك، بعض التحتديتات من حيث   األع تال إلى أولويت  تعتاونيت  على مستتتتتتتتتتتتتتتوى ال نظومت .

 تنفيذها وتنسيقها وصقلها على نطام ال نظوم .

مستتتوى ال نظوم   تعت د هذه الستتياستت  القائ   على.  تدتي هذه الساياساة مصاحوءة بإطار لغبال  -92
  على نهج متعدد التخصتصتات ت ثل فيه استت راري  تصتري  األع ال أحد ال كونات األستاستي  الست ع  للقدرة

العام    تتطلب ستتياستتتها اا واستتع اا وظيفي  عتبر إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال مجاالا وتُ  . مواجه  الطوارئ على 
لستتتتياستتتت  هي ستتتتعيها إلى إيجاد إطار إبلغ لهذه اوإحدى القيم األستتتتاستتتتي     وموا مته بفعالي .إدراجه  تنفيذه و 

مبني  حول خ ستتت  مكونات مواضتتتيعي  اا  مؤشتتتر أدا  رئيستتتي   28يرصتتتد تنفيذها، فهي تتضتتت ن مج وع  من  
وبالرغم  ض، وإدارة ال خاطر، والتخطيط(.ارئيستتي  )الستتياستت  العام ، والحوك  ، والتعهد واالخت ار واالستتتعر 

  اا ج يعها تقري  أن فقط يشتتير صتتراح ا إلى استتت راري  تصتتري  األع ال، فإنه ي كن اعت ار   اا واحد   اا ؤشتتر من أن م 
 في تعزيز إدارة است راري  تصري  األع ال، م ا يصب في تعزيز قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ.يساهم 

 ال شار إليه في الفصل الثالث.بنظام للتعهد واالخت ار واالستعراض، على النحو  اا أيض والسياس  مرفق   

ف الستتياستت  ال تعلق  تكل ِّ   .السااياسااةهذه  اللجنة اإلدارية الرفيعة المسااتو  مكلفة برصااد االلتاام ب -93
هذه بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ اللجن   اإلداري  الرفيع  ال ستتتتوى برصتتتد االلتزام بأحكام 

االلتزام بهذه الستتتتتياستتتتت  التي ” أن  تن  علىوهي   الستتتتتياستتتتت  من طرف ج يع ال نظ ات التي وافقت عليها.
اللجن  اإلداري  الرفيع  ال ستتتتتتوى برصتتتتتد االلتزام بهذه وستتتتتتقوم   وضتتتتتعها مجلس الرؤستتتتتا  التنفيذيين إلزامي.

وين  ي لج يع ال ؤستتتتتستتتتتات األعضتتتتتا  في منظوم  األمم   الستتتتتياستتتتت  نياب  عن مجلس الرؤستتتتتا  التنفيذيين.
الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتت  ]إلى اللجن    هذهال تحدة ال  ثل  في مجلس الرؤستتتتتتتتتتتا  التنفيذيين أن يقدموا تقارير عن تطبيق 

إلى اإلبلغ الذاتي عن مؤشتترات األدا  الرئيستتي  من  اا  ويستتتند الرصتتد أستتاستت   .( 68) “[اإلداري  الرفيع  ال ستتتوى 
قبل كل منظ   مشتتارك ، وكذلك إلى ستترد األحداث الذي يشتتكل األستتاس لتقرير مرحلي يقدمه األمين العام 

هوم القدرة  ، ازدادت ع ليات اإلبلغ، م ا يدل على تزايد االهت ام ب ف2014ومنذ عام    إلى الج عي  العام .
 عن حالتها في ا يتعلق بال ؤشرات. 2018منظ   في عام  26، حيث أبل ت مواجه  الطوارئ على 

  

 .109 ال رجع السابق، الفقرة (65)
(66) CEB/2014/5أ(  و 70 ، الفقرة(CEB/2014/228 ، الفقرة. 
(67) CEB/2014/HLCM/17/Rev.14 ، الفقرة. 
 .زاي ال رجع نفسه، الفرع (68)
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مؤشتتترات األدا  الرئيستتتي   ه يجري تنقي ُأبل ت وحدة التفتيش ال شتتتترك  بأن  .حالة مؤشاارات األداف -94
لقدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ على أستتتتس أه ها ال لحظات التي أبدتها اللجن  االستتتتتشتتتتاري  لشتتتتؤون 

ولم تصتتتتتتتتدر ال ؤشتتتتتتتترات ال نقح  في الوقت ال ناستتتتتتتتب لفحصتتتتتتتتها بت عن في هذا التقرير،   اإلدارة وال يزاني .
ويقدم   لوحدة التفتيش ال شترك  عند الطلب.متاح     (2018أحدث معلومات اإلبلغ )الحال  في عام كانت و 

الشتكلن الثامن والتاستع صتورة مج ع  للمتثال لل ؤشترات، مصتنف  بحستب ال كونات ال واضتيعي  الرئيستي  
  لستتتياستتت  الكيانات التي تقدم تقاريرها من خلل األمان  العام  لألمم ال تحدة وال نظ ات ال شتتتارك  األخرى.

م هتذه النظر  ( من 2018ة العتامت  إلعطتا  صتتتتتتتتتتتتتتورة ع تا بل تته ال نظومت  )في تا يتعلق بتاإلبلغ في عتام  وتقتدَّ
 السياس  في كل مجال من مجاالتها. هذهحيث تنفيذ  

   الشكل الثامن  
مؤشاااارات األداف لن  عنصاااار من المكونات المواضاااايعية للسااااياسااااة  ا تمال  نظرة عامة على مسااااتويات 

كيااانااات األمااانااة العااامااة لألمم المتحاادة  في  المتعلقااة بنظااام إدارة قاادرة المنظمااة على مواجهااة الطوارئ،  
 (2018النسب المئوية، ب)

 
التنفيذيين في منظوم  األمم ال تحدة وحدة التفتيش ال شتتتتتترك  على أستتتتتاس معلومات قدمها مجلس الرؤستتتتتا   من إعداد   ال صدر

لكل واحد من ال ؤشتترات حستت  ا أبل ت عنها ال نظ ات إلعطا  صتتورة  االكت ال  وُج  عت مستتتويات  ال عني بالتنستتيق.
  مواضيعي.عنصر عن كل 

   الشكل التاسع
مؤشاااارات األداف لن  عنصاااار من المكونات المواضاااايعية للسااااياسااااة  ا تمال  نظرة عامة على مسااااتويات 

الصااااااااانااديق والبرامج والوكااالت  في    ،(2018لمتعلقاة بنظاام إدارة قادرة المنظماة على مواجهاة الطوارئ )ا
 (2018النسب المئوية، بالمتخصصة )

 

وحدة التفتيش ال شتتتتتترك  على أستتتتتاس معلومات قدمها مجلس الرؤستتتتتا  التنفيذيين في منظوم  األمم ال تحدة من إعداد   ال صدر
وُج  عت مستتتتويات اإلنجاز لكل واحد من ال ؤشتتترات حستتت  ا أبل ت عنها ال نظ ات إلعطا  صتتتورة   بالتنستتتيق.ال عني  

 مواضيعي.عنصر عن كل 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(مؤشرات9)عنصر التخطيط -ها 
(مؤشرات4)عنصر إدارة ال خاطر -دال
(مؤشرات5)التعهد واالخت ار واالستعراض -جيم
(مؤشرات6)عنصر الحوك   -با 

(مؤشرات4)عنصر السياسات -ألف

مكت ل ت اماا  مكت ل جزئياا  غير مكت ل

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(مؤشرات9)عنصر التخطيط -ها 
(مؤشرات4)عنصر إدارة ال خاطر -دال
(مؤشرات5)التعهد واالخت ار واالستعراض -جيم
(مؤشرات6)عنصر الحوك   -با 

(مؤشرات4)عنصر السياسات -ألف

مكت ل ت اماا  مكت ل جزئياا  غير مكت ل غير منطبق
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نة ل  آلياتٌ  -95 في قدرة المنظمة على لغسااهام    ،غبال  عن إدارة اسااتمرارية تصااريف األعمالمحسااّ
، طلبتتتت  2014واجهتتت  الطوارئ، في عتتتام  بعتتتد إقرار نظتتتام إدارة قتتتدرة ال نظ تتت  على م.  مواجهااة الطوارئ 

وبينتتت الج عيتت  متا ين  ي لتلتتك التقتتارير أن   الج عيتت  العتتامت  إلى األمين العتتام تقتتديم تقتتارير مرحليتت  دوريت .
وموجز للتقدم الذي تحرزه   ،تتضتت نه، ب ا في ذلك استتتك ال تنفيذ تلك الستتياستت  داخل كيانات األمان  العام 

وعلى غرار   .( 69) وشتتتت ك  ال  ارستتتتين ال شتتتتترك  بين الوكاالت  ،والبرامج الوكاالت ال تخصتتتتصتتتت  والصتتتتناديق
آليتات وع ليتات اإلبلغ األخرى على نطتام ال نظومت  وفي إطتار مجلس الرؤستتتتتتتتتتتتتتا  التنفيتذيين، تعت تد تلتك 

إلى مج وع  من اا  للتقدم الذي تحرزه، استتتتتتتناداا  ذاتي اا  الستتتتتتياستتتتتت  على ال نظ ات لتقدم تقارير تتضتتتتتت ن تقيي 
ل  ز متأصتتتت  في ج يع الحاالت ألن اإلبلغ الذاتي يتستتتتم بتحي    اا وهذا النوع من اإلبلغ ليس مثالي   ال ؤشتتتترات.

ع  تت اشى مع النتائج التي  وفي حين أن بعض البيانات ال ج     .( 70) للشكموثوقيته ومصداقيته  اا كثير  ضيعر  
اع الضتتتتعف في أنظ   التعهد واالخت ار خلصتتتتت إليها وحدة التفتيش ال شتتتتترك  في هذا التقرير، وتحديداا نق

في الفصتتتتتتل الثالث(، فإن بعض النتائج ال ج ع  قد ترستتتتتتم صتتتتتتورة أكثر  2واالستتتتتتتعراض )انظر التوصتتتتتتي  
 إيجابي  من التي خل  إليها ال فتشان خلل هذا االستعراض.

ذ منظوم  صتتتتتتتتورة شتتتتتتتتامل  عن تنفي اا التقارير ال رحلي  ع ومال تقدم  .لمايد من الشااااافافية فرٌص  -96
  األمم ال تحدة للستتتتياستتتت  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، ألن تلك التقارير تركز على

إلى مؤشتترات األدا  الرئيستتي ، وهو أمر اا  بل  ، استتتنادألدا  كل مؤستتستت  مُ اا  البيانات النوعي  وال تتناول تقيي 
ل ؤشترات أدا   اا وجدير باإلشتارة أن النتائج وفق مزيد من التحستين.يحتاج في حد ذاته، ك ا ستيرد أدناه، إلى 

  من التقرير ال رحلي ال قتدم  اا نظتام إدارة قتدرة ال نظ ت  على مواجهت  الطوارئ، حتى بعتد تنقيحهتا، ال ت ثتل جز  
  ة التفتيشبل أن اللجن  االستتتتتشتتتتاري  لشتتتتؤون اإلدارة وال يزاني  اعترفت، مثل ا اعترفت وحد  إلى الج عي  العام . 

  صتتتتدرت أربع   2021وإلى حد كانون األول ديستتتت بر    ال تتلقى تلك النتائج إال عندما تطلبها.   ا ال شتتتتترك ، بأنه 
ويرى ال فتشتتتتتتتان أنه توجد فرصتتتتتتت  لتعزيز آلي  اإلبلغ الحالي  لتكون أكثر شتتتتتتتفافي  في ا    .( 71) تقارير مرحلي 

  م ع ليات ال راق   واإلبلغ وال ستتا ل ستت وتت  فيذ الستتياستت . يتعلق بالتقدم ال حرز وبالتالي تعزيز ال ستتا ل  عن تن 
 في هذه التقارير بدرج  أقل من الصرام  والشفافي  مقارن  بالتقارير األخرى على مستوى ال نظوم .

أثارت ال ؤشتتتترات التي صتتتتُ  ت لقياس امتثال   .مؤشااارات التعهد واالختبار واالساااتعراضضاااعف   -97
وال تحقق أفضل النتائج    اا ف ؤشرات األدا  الحالي  ليست كافي  ت ام  مخاوف عديدة.ال نظ ات لهذه السياس   

ومعظم ال ؤشتتتترات تدعو ال نظ ات    واضتتتت  أو تقديم نظرة عام  على تنفيذ الستتتتياستتتت . في وضتتتتع تصتتتتني   
  . اا زئي ال ت تثل  )ج( ت تثل جأو )أ( تلبي أو ت تثل  ) ( ال تلبي   ال بل   إلى تقديم تصني  يشير إلى أنها 

وفي ا يتعلق بجودة التقارير التي تقدمها ال نظ ات ال شتتتتتتتارك ، تضتتتتتتت نت مج وع  البيانات التي فحصتتتتتتتتها  
وحدة التفتيش ال شتتتتتتتتتتترك  العديد من الحاالت الشتتتتتتتتتتاذة، ب ا في ذلك تصتتتتتتتتتتنيفات خارج  عن نطام ال عيار 

لتصتتتتتتنيفات ال وضتتتتتتوع  لم تكن  ال ذكور أعله، ولكنها ُقدمت كتفستتتتتتير من قبل ال نظ ات ال بل   إما ألن ا
 تصتني الوواضت  أن  واضتح  بشتكل كاف، أو أنها لم تكن كافي  لوصتف الظروف الخاصت  بتلك ال نظ  .

تطلعها إلى عن اا  تستتتتتتتتتتتتتبب في حدوث ارت اك، وقد تكون بعض ال نظ ات استتتتتتتتتتتتتتخدمته تعبير   “اا ت تثل جزئي ”
ويتعلق أحد االهت امات ال حددة لل فتشتتي ن     .من تقييم حقيقي لجوانب معين  من الستتياستت  إنجاز بدالا تحقيق 

بالحفاظ على العنصتتتتتر ال واضتتتتتيعي للتعهد واالخت ار واالستتتتتتعراض، الذي يحتوي على خ ستتتتت  مؤشتتتتترات   
 اا تتعلق ج يعها باستتتتتتتتتثنا  مؤشتتتتتتتتر واحد بجوانب التدريب والتوعي ، مع وجود مؤشتتتتتتتتر واحد فقط ي طي فعلي 

  

 اا.ثالث با ، الفرع 247 68قرار الج عي  العام   (69)
(70) JIU/REP/2019/25 ، الفقرة. 
(71) A/68/715و ،A/70/660و ،A/73/666و ،A/76/607. 



JIU/REP/2021/6 

GE.22-03584 44 

 . ( 72) االستتتتعراض، وإن كان ذلك بطريق  ثنائي  ورفيع  ال ستتتتوى وبشتتتكل مل وس عناصتتتر التعهد واالخت ار و 
  اا عد وجود نظام صتتارم للتعهد واالخت ار واالستتتعراض أمر ومثل ا ورد في الفصتتل الثالث من هذا االستتتعراض، يُ 

 في إدارة فعال  الست راري  تصري  األع ال، وين  ي لل ؤشرات ال رت ط  به أن تكون أكثر دق . اا حاس 

ععبة أمام تنوا  ما ينبغي للتحديات المتدصاااالة في إعداد التقارير المشااااتركة بين الوكاالت أا   -98
الحصتتول على ن اذج األع ال ال تأصتتل  في منظوم  األمم ال تحدة، يصتتعب إلى اختلف اا  نظر   .التحساين

ناستتب الج يع وترستتم صتتورة واضتتح  ل ستتتوى تنفيذ ستتياستت  تتعلق ت مج وع  مؤشتترات أدا  ذات مقاس واحد 
أقرت اللجن  االستتتتتتتتشتتتتتتتاري  لشتتتتتتتؤون قد و  على نطام ال نظوم .اا  بقدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، تنفيذ

لى وجتته التحتتديتتد في تتا يتعلق ع  اوأشتتتتتتتتتتتتتتتارت إليهتت وجود هتتذه الصتتتتتتتتتتتتتتعوبتت   ب   2019اإلدارة وال يزانيتت  في عتتام  
إزا  استتت راري  اا  مختلفاا تلحظ اللجن  أن كيانات األمم ال تحدة قد تت ع نهج” باستتت راري  تصتتري  األع ال 

لكفال  الت استتتتتتك واالتستتتتتتام عند اا  تصتتتتتتري  األع ال، وقد تحتاج إلى وضتتتتتتع م ادئ توجيهي  أكثر وضتتتتتتوح
ال ستتتتؤولين في ال نظ ات ال شتتتتارك  إلى أوجه القصتتتتور في نظام التصتتتتني    وأشتتتتار عدد من   .( 73) “تنفيذها

إلى أجل غير مستت ى، وأن التوجيه الخاص   “اا جزئي   اا ُمنفَّذ”  وأشتتار بعضتتهم إلى أنه ي كن اعت ار مؤشتتر أدا 
ن وأشتتتارت اللجن  االستتتتشتتتاري  لشتتتؤو  للتفستتتير.  اا كبير   ويترك مجاالا اا ليس دقيق  ،ب ستتتاط  ،بإستتتناد التصتتتنيفات

بقدر أكبر من التفصتتتتتتيل إلى عدم كفاي  مؤشتتتتتترات األدا  ال ستتتتتتتخدم  ل تابع  تنفيذ اا اإلدارة وال يزاني  أيضتتتتتت 
]إن التقييم الذاتي[ قد ال يفضتتتتتي ” نظام القدرة على مواجه  الطوارئ ونظام التصتتتتتني  في تلك ال ؤشتتتتترات 

ف كيانات األمان  العام  والصتتتتتتتناديق وقابل لل قارن  ل ستتتتتتتتوى االمتثال في مختل بالضتتتتتتترورة إلى تقييم مجد  
م التصتتتتتتني  الذي ستتتتتتل  ” أناا  والحظت اللجن  االستتتتتتتشتتتتتتاري  أيضتتتتتت   .“والبرامج والكيانات األخرى في ال نظوم 

لشتتروع التي يستتتند إليها كل تقييم،  ليتألف من ثلث نقاع يبدو أنه ال يتضتت ن تعاري  واضتتح  لكل تقييم و 
  ، ير اإلنجاز، والع ليات ال فصتتتتتتتل  أو األدل  التي يخت  بها كل تقييممثل النستتتتتتت   ال ئوي  للمتثال، ومعاي 

 .( 74) “لكي يسترشد بها ال قيِّ  ون في اختيار تقييم محدد على سلم التقييم

أقرت   .يجري اآلا إدخال تحساااااااينات على مؤشااااااارات أداف قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ  -99
وبتيستتتير من  الشتتتواغل.تلك  ل عالج     اا القيود وأنشتتتأت فريق ع ل فرعي اللجن  اإلداري  الرفيع  ال ستتتتوى بهذه 

على تحستتتتتتتتتتتتتتين جودة ووضتتتتتتتتتتتتتتو  ال ؤشتتتتتتتتتتتتتترات،  اا  األمتانت  العتامت  لألمم ال تحتدة، ُكلفتت اللجنت  بتالع تل تحتديتد
لدرج  االمتثال  اا دقيق  اا واستتتتعراض ال قياس ال ستتتتخدم للتحقق من إنجازها، بهدف التأكد من أنها توفر تقيي 

ناك معلومات متاح  لل ستتتتتتتتتخدم لتطبيق ال قياس بشتتتتتتتتكل فعال وبطريق  تضتتتتتتتت ن نتائج قابل  لل قارن  وأن ه
ومثل ا ورد أعله، ُأبلغ ال فتشتتتتتان بأن مؤشتتتتترات األدا  الرئيستتتتتي  ال نقح  قدمت   عبر كيانات األمم ال تحدة.

م لها ب قرارها، و إل  2021إلى اللجن  اإلداري  الرفيع  ال ستتتتتتتتتتتتوى في أواخر تشتتتتتتتتتتترين الثاني نوف بر   أنه لم تقدَّ
 في كانون األول  اا وصتتتتتتتتدرت ال ؤشتتتتتتتترات ال نقح  الحق  مج وع  منقح  من ال ؤشتتتتتتتترات لل قارن  أو التقييم.

 .( 75) ولكن لم يتيسر تحليلها أو أخذها في االعت ار بشكل كاف  لهذا االستعراض ،2021ديس بر 

إن التحديات ال تأصتل  في رصتد التنفيذ وتقيي ه، وإن  .نماذج إبال  أخر  مشاتركة بين الوكاالت -100
كانت تعترف بن اذج األع ال ال ختلف  في منظوم  األمم ال تحدة، فإنها قد ال تفضتي إلى تحستين مؤشترات  

  

 (72 ) CEB/2014/HLCM/17/Add.1 .   ب ساط  ع ا إذا كان هناك برنامج للتعهد واالخت ار واالستعراض قد ُنف ذ   4- ويسأل ال ؤشر جيم. 
(73) A/73/7759 ، الفقرة. 
 .10 ال رجع السابق، الفقرة (74)
(75) CEB/2014/HLCM/17/Add.1.  متا  في https://unsceb.org/sites/default/files/2021-

12/Approved%20revision%20of%20Add.1.Rev_.1_ORMS%20KPIs.pdf .   وب ا أن التقرير ال رحلي عن
ُيدرج في لم ، فإنه 2021كانون األول ديس بر   16( صدر في A/76/607ام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ )تنفيذ نظ

 التحليل الوارد في هذا االستعراض. 

https://unsceb.org/sites/default/files/2021-12/Approved%20revision%20of%20Add.1.Rev_.1_ORMS%20KPIs.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/2021-12/Approved%20revision%20of%20Add.1.Rev_.1_ORMS%20KPIs.pdf
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من الشتتتفافي    اا وقد يحتاج تحقيُق االتستتتام إلى نهج أكثر دق   أي نهج يتطلب مزيد  األدا  ونظام تصتتتنيفها.
وي كن تحقيق ذلك عند إيل  االهت ام    ب احتياجات ال نظ ات التي ُتبلغ عن التنفيذ.وال ستتتتتتتتتتتا ل ، ويناستتتتتتتتتتت 

ويشتتتير ال فتشتتتان إلى أن مقاييس األدا  ال تعلق  بخط  الع ل ال تعلق  بال ستتتاواة  وتوافر الكفا ة بقدر كاف.
ت التنسيق توجيهات  بين الجنسين وت كين ال رأة على نطام منظوم  األمم ال تحدة، في ال قابل، توفر لجها

  اا،وبدأت ال ؤشتتترات ال درج  في خط  الع ل واإلبلغ، أستتتاستتت  تفصتتتيلي  وأدوات ومنتدى لت ادل ال  ارستتتات.
إلى اا  تهدف إلى قياس وجود الهياكل والستتياستتات والخطط، ثم تطورت الحق  2015ك  ارستت  ثنائي  في عام 

وتستتتتتتتتتتت   الجول     فاصتتتتتتتتتتتيل حول التقدم الذي تحرزه.من الت اا جهد أكثر دق  تقدم فيه ال نظ ات ال بل   مزيد
الحالي  لخط  الع ل بإعداد تقارير أكثر شتت والا عن األدا ، تقوم على مج وع  من مؤشتترات يتستتم كل واحد 
ر متاهر للع ليت  )هيئت  األمم ال تحتدة   منهتا بكثتافت  التوجيهتات وال واد التداع ت  لع ليت  اإلبلغ، وعلى ميستتتتتتتتتتتتتت 

هو فرق  الع ل ال تعددة اا رستتتتتتين نشتتتتتتط  وداع   لل اي . وال ثال اآلخر األكثر بروز لل رأة( وعلى شتتتتتت ك  م ا
ال هام ال عني  بإدارة ال خاطر، التابع  للجن  اإلداري  الرفيع  ال ستتتتتتتتتتتتتتوى، التي طورت مصتتتتتتتتتتتتتفوف  لدرجات  

 .( 76) النضج توفر لل نظ ات الُ بل   أداة تقييم ذاتي صارم  وذات مصداقي 

تناولت الستتياستت  في   .ارير إلى األجهاة التشااريعية ومجالس اإلدارة جاٌف من السااياسااةتقديُم التق -101
يتعين على مؤستستات منظوم   ”  جزئها ال تعلق بالرصتد تقديم التقارير إلى األجهزة التشتريعي  ومجال اإلدارة 

يد بهذه الستتتياستتت  األمم ال تحدة هذه تعديل ستتتياستتتاتها وإجرا اتها الداخلي  ذات الصتتتل  لضتتت ان استتتت رار التق
. ويشتتتتتير ( 77) “آلليات اإلبلغ الخاصتتتتت  بكل منظ  اا وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجالس إدارات كل منها وفق

ال فتشتتتتان إلى ذلك ألن الستتتتياستتتت  وعناصتتتترها توفر إطاراا للتأهب لألزمات والتصتتتتدي لها، فضتتتتلا عن بنا  
  في  امم ال تحدة. وين  ي ل ؤشتتتتتترات األدالقدرة على مواجه  الطوارئ داخل ال ؤستتتتتتستتتتتتات وفي منظوم  األ

هذه الستتتتياستتتت  أن تبي ن درج  نضتتتتج منظ   ما في إدارتها الستتتتت راري  تصتتتتري  األع ال، وبشتتتتكل أعم في ا 
ولذلك، وباإلشتتتتتتتتتتتتتتارة إلى الفرع زاي من تلك الستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتت ، الذي يدعو  تتخذه من تدابير ل واجه  الطوارئ.

  ومجالس إدارتها عن تنفيذ نظام القدرة على ي أجهزتها التشتتتتتتريع ال نظ ات األعضتتتتتتا  إلى تقديم تقارير إلى
مواجه  الطوارئ، من الجدير بالتذكير أن العنصتتتتر االستتتتتراتيجي إلدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال يك ن  
في مستتتتتتتتاه تها في تحقيق تلك القدرة، وين  ي لتقديم التقارير عن مؤشتتتتتتتترات األدا  إلى األجهزة التشتتتتتتتتريعي  

دارة باعت ارها قائ   بتنفيذ الستتتتياستتتت  ال تعلق  بنظام القدرة على مواجه  الطوارئ أن يطبَّق على ومجالس اإل
ج يع ال نظ ات األعضتتتتتتتتتا  في منظوم  األمم ال تحدة ال  ثل  في مجلس الرؤستتتتتتتتتا  التنفيذيين على النحو  

وبنا ا على   .( 78) والذي تكرر تأكيده في التحديثات اللحق  2014ال بين وال تفق عليه في ستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتت  عام 
منظ ات مشتتتتتتارك  )منظ   األغذي  والزراع ،  10الردود على استتتتتتتبيان وحدة التفتيش ال شتتتتتتترك ، أشتتتتتتارت  

ومنظ   الطيران ال دني الدولي، واالتحاد الدولي للتصاالت، وصندوم األمم ال تحدة للسكان، واليونيسف، 
ألمتانت  العتامت  لألمم ال تحتدة، وهيئت  األمم ال تحتدة لل رأة، واالتحتاد البريتدي العتال ي، وال نظ ت  واليونيتدو، وا

العال ي  لل لكي  الفكري ( إلى أنها قدمت تقارير عن استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال إلى أجهزتها التشتتتتتتتريعي  
واضتتتتتيع أخرى، مثل تزايد في إطار إدارة ال خاطر في ال ؤستتتتتستتتتت  أو في ستتتتتيام ماا  ومجالس إدارتها، ع وم

  

(76) CEB/2019/377-71 ، الفقرات. 
(77) CEB/2014/HLCM/17/Rev.1زاي. ، الفرع 

(78) CEB/2014/HLCM/17  ( “ السياس  على ج يع كيانات منظوم  األمم ال تحدةتنطبق هذه ” )جيم ، الفرع
تنطبق هذه السياس  على ج يع ال نظ ات األعضا  في منظوم  األمم  ” ، الفرع جيم )CEB/2014/HLCM/17/Rev.1و

  متاح  في األولى الوثيق  (.“ ال تحدة ال  ثل  في مجلس الرؤسا  التنفيذيين
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-

Level%20Committee%20on%20Management/Document/Policy%20on%20the%20Organizational

%20Resilience%20Management%20System_0.pdf . 

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-Level%20Committee%20on%20Management/Document/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System_0.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-Level%20Committee%20on%20Management/Document/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System_0.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/High-Level%20Committee%20on%20Management/Document/Policy%20on%20the%20Organizational%20Resilience%20Management%20System_0.pdf
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ويلحظ ال فتشتتتتتتتتان أن منظ تين فقط )األمان    اهت ام تلك األجهزة وال جالس بهذه ال ستتتتتتتتأل  نتيج  للجائح .
العام  لألمم ال تحدة، وهيئ  األمم ال تحدة لل رأة( أشتتتارتا إلى أنه ا أبل تا عن استتتت راري  تصتتتري  األع ال 

 ت ع  على نطام ال نظوم .في سيام التزاماته ا ب وجب السياس  ال 

ن إبال    -102 قدرة المنظمة على مواجهة لغساااهام في عن إدارة اساااتمرارية تصاااريف األعمال  محساااّ
يكرر ال فتشتتتتان التأكيد على أن استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال هي ع لي  تشتتتت يلي  إلى حد كبير،   .الطوارئ 

  في أع ال األجهزة التشتريعي  ومجالس اإلدارة.ت ثل بالتالي في حد ذاتها موضتوعاا يدرج بشتكل اعتيادي   وال
ين  ي  اا  إن لم يكن وجوديتت اا  استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتت   وبتتالرغم من ذلتتك، تعتتد قتتدرة ال نظ تت  على مواجهتت  الطوارئ مجتتاالا 

لألجهزة التشتتتتتتتتتتتتتتريعيت  ومجتال اإلدارة أن تهتم بته، ألن كيفيت  استتتتتتتتتتتتتتتعتداد منظ ت  متا للنقطتاعتات واألعطتال  
وإدارة استتتت راري  تصتتتري  األع ال   تعلم منها تحدد قدرتها على الوفا  بواليتها.زمات واالستتتتجاب  لها والواأل

في  اا  ستتتتتتتتتتتتتت ت   مركزيت  لنظتام إدارة قتدرة ال نظ ت  على مواجهت  الطوارئ، ك تا أن كيفيت  إحراز ال نظ تات تقتدمت 
وحتى   رة.مجال  استراتيجي يجب أن يكون محل اهت ام األجهزة التشريعي  ومجالس اإلداهي تنفيذ سياساتها  

، كانت ال علومات ال تعلق  ب ؤشتتترات األدا  والبيانات النوعي  ُتج ع كل عامين في إطار إعداد 2018عام 
ومن ال قرر أن ُيعرض التقرير القتادم   التقرير ال رحلي التذي يقتدم إلى الج عيت  العتامت  عن التقتدم ال حرز.

وي كن أن ُيصتتتتتتاغ وفقاا ل ج وع  ال ؤشتتتتتترات   على الدورة الستتتتتتادستتتتتت  والستتتتتت عين ال ستتتتتتتأنف  للج عي  العام ،
وين  ي لل ؤشتتتتتتتترات الواردة في التقرير التالي أن   ال نقح  وأن يتي  فرصتتتتتتتت  لتعزيز الجانب النوعي للتقارير.

تقديم تقارير عنه إلى توفر تقيي اا أدم للتقدم ال حرز في تنفيذ الستتياستت ، وين  ي، ك ا تن  عليه الستتياستت ،  
ت ثل التقارير الدوري  عن التقدم ال حرز إلى األجهزة التشتتتتتتتتريعي  ستتتتتتتت و   .ةمجالس اإلدار األجهزة التشتتتتتتتتريعي  و 

تعزز موقف إدارة استت راري  تصتري  األع ال ك ستاهم في  ، وست ومجالس اإلدارة ط ق  إضتافي  من ال ستا ل 
 قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ.

تعزيز الشتتفافي  وال ستتا ل  من أجل تعزيز الدور  ومن ال توقع أن يؤدي تنفيذ التوصتتي  التالي  إلى  -103
 الرقابي لألجهزة التشريعي  ومجالس اإلدارة.

 

 4التوصية 
  ،2024ينبغي للرؤسااف التنفيذيين لمؤساساات منظومة األمم المتحدة أا يقدموا، بحلول نهاية عام   

ذ الساياساة المتعلقة بنظام  تقارير إلى أجهاتهم التشاريعية ومجالس إدارتهم بشادا التقدم المحرز في تنفي
المنقحة، وأا يسالطوا الضاوف على الممارساات  ائه  إدارة قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ ومؤشارات أد

 الجيدة والدروس المستفادة، ال سيما في مجال إدارة استمرارية تصريف األعمال.

يركز الفريق العامل جهوده منذ  .الساااياساااة  بتنفيذ  عجّ أا يتوسااايع دور الفريق العام   بإمكاا   -104
وب جرد صتتياغ  الستتياستت  واعت ادها، قررت اللجن  اإلداري   على إعداد الستتياستت  واستتتعراضتتها. 2014عام 

الرفيع  ال ستتتتتوى مواصتتتتل  الفريق العامل لدوره كشتتتت ك  من ال  ارستتتتين تدعم تنفيذ تلك الستتتتياستتتت  من خلل  
وأكتدت ال علومتات التي ج عتهتا وحتدة التفتيش ال شتتتتتتتتتتتتتتتركت  من   .( 79) قإنتتاج أدوات وتوجيهتات قتابلت  للتطبي 

خلل االستتبيانات وال قابلت ال ؤستستي  أنها أتاحت هذه الفرصت  لتيستير ت ادل ال  ارستات الجيدة والدروس 
 ال ستفادة عبر منظوم  األمم ال تحدة، واستضافت مناقشات أجراها خبرا  من داخل ال نظوم  وخارجها. 

 31تضتتتتتم عضتتتتتوي  الفريق العامل  .تنوع الترتيبات المؤسااااساااايةتعكس  ضااااوية الفريق العام   ع -105
، ي ثلون مج وع  متنوع  من الوظائف والس ات، من مكتب األمن، وشعب اإلدارة الشؤون اإلداري ، اا عضو 

   على وهي تعكس تنوع الترتي ات الداخلي  للتعامل مع قدرة ال نظ ووحدات إدارة ال خاطر في ال ؤستتتتتستتتتت .
  

(79) CEB/2014/570 ، الفقرة.) ( 
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مواجه  الطوارئ واستتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري  األع ال التي ورد وصتتتتتتتتتفها في الفصتتتتتتتتتل الثاني، إذ أن العديد من 
وب ا أن الفريق العامل أك ل   الوظائف الداخلي  تدعم ال ستتتتتتتتؤولي  عن إدارة استتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  األع ال.

ه أن يتوستتتع ليشتتت ل تقديم الدعم مه ته األستتتاستتتي  ال تعلق  بالستتتياستتت  العام  وب ؤشتتترات األدا ، فين  ي لدور 
أعضتتتائه فرصتتت     تنوعُ ي ثل و  الكامل لت ادل ال عارف وبنا  القدرات داخل ال نظ ات وعلى نطام ال نظوم .

با  إلى األمين   279 73وبتلك الرو ، طلبت الج عي  العام  في قرارها   ين  ي اغتنامها في هذا الصتتتتتتتتتتتتتدد.
العام، بصتتتتتتتفته رئيس مجلس الرؤستتتتتتتا  التنفيذيين في منظوم  األمم ال تحدة ال عني بالتنستتتتتتتيق، أن يشتتتتتتتجع 

نظام إدارة  ال عني  ب ج يع كيانات ال نظوم  على ال شتتتتتارك  في شتتتتت ك  ال  ارستتتتتين ال شتتتتتترك  بين الوكاالت  
 قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ.

أشتارت عدة جهات تنستيق إلى أن من شتأن   .الوظائف يعّمق االساتفادة منهاتبادل الدروس بين   –106
تكثي  ت ادل ال  ارستتات الجيدة والدروس ال ستتتفادة من منستتقي استتت راري  تصتتري  األع ال أن يستتاعد في  

تنفيذ الستتتتتتتياستتتتتتت  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على على بنا  قدرات ال نظ ات ال شتتتتتتتارك  األقل تقدماا  
  ، وه ا شتتتتتت ك  ال هت ين بال ستتتتتتائلاا ليات تطور ومثل ا ورد أعله، يقدم مثاالن عن أكثر اآل واجه  الطوارئ.م

الجنستتاني  وفرق  الع ل الدولي  ال عني  بإدارة ال خاطر، إرشتتادات مفيدة حول الكيفي  التي ي كن بها لشتت ك  من 
  ستاواة بين الجنستين وت كين ال رأة على نطامال  ارستين أن تحفز تبني الستياستات )خط  الع ل ال تعلق  بال 

وقد استتخدمت شت ك  ال هت ين بال ستائل  منظوم  األمم ال تحدة( وت ادل ال  ارستات الجيدة )الفرق  العامل (.
متعدد الجوانب شتتت ل االجت اعات الستتتنوي ، وأدوات إدارة ال عرف ، وقوائم البريد اإللكتروني  اا الجنستتتاني  جهد

وقد تفطن العديد م ن شتت لتهم ال قابلت التي    ، للتشتتجيع على تبني الستتياستتات الجنستتاني . للجهات ال ستتتهدف 
،  بين الفريق العامل والفرق  العامل  وأشاروا إلى أنه ين  ي للفريق   ه أجريت في إطار هذا االستعراض إلى التشاب 

لن وذج فرق  الع ل، اا قووف  .“ال ناقشتتتتتات حول ال  ارستتتتتات” آلن وقد استتتتتُتك لت ال ؤشتتتتترات، أن يركز علىا
فوائد محت ل  ل زيد من الروابط الرستتت ي  وغير الرستتت ي  مع األفرق  العامل  وفرم الع ل األخرى تحت    هناك

شتتت ك  ال الي  وال يزاني ، والشتتت ك  اا مظل  مجلس الرؤستتتا  التنفيذيين، ب ا في ذلك فرق  الع ل نفستتتها، وأيضتتت 
كون  ي وفي خارج بيئ  مجلس الرؤستتتتتا  التنفيذيين، ي كن أن   ال وارد ال شتتتتتري .الرق ي  والتكنولوجي ، وشتتتتت ك  

من حيث  اا أيضتتت اا االرت اع ب  ثلي دوائر ال راجع  الداخلي  للحستتتابات التابع  ل ؤستتتستتتات األمم ال تحدة مفيد
لع ق  من ااا  وي كن لهذه الج عيات ال تعددة الوظائف غير الرستتتتتتتتتتتتت ي  أن تعطي مزيد  النواتج ال ستتتتتتتتتتتتتتقبلي .

 للجهود ال بذول  لتطوير ن وذج لدرجات النضتتج في إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال و أو ت ادل ال عرف .
ويشاااااجع المفتشااااااا اللجنة اإلدارية الرفيعة المساااااتو  على النظر في تطبيق ُنهج مختلفة تجع  فريقها  

المشااااااتركة األخر  بين   العام  يركا جهوده على تبادل الممارسااااااات الجيدة واالسااااااتفادة من األنشااااااطة
للنتائج ويعج  بتنفيذ السااياسااة المتعلقة بنظام إدارة  ا   الوكاالت وءين شاابكات الممارسااين بما يضاايف عمق

قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ، وءاالتساااااااا  المنشاااااااود على نطا  المنظومة، وفق مقاصاااااااد قرار  
 باف. 279أ73الجمعية العامة 

 ( 80) ا  األعمال وقدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ ميدانيإدارة استمرارية تصريف   -باف 

 .2011تغطية إدارة اساااتمرارية تصاااريف األعمال على المساااتو  الميداني في عام  في  ضاااعفٌ  -107
على الع ليات ال يداني    2011لوحدة التفتيش ال شتتتتتتتتتتتترك  في استتتتتتتتتتتتعراض عام   5و 4ركزت التوصتتتتتتتتتتتيتان  

  

، وفي إطار االستتعراض الشتامل الذي يجري كل أربع ستنوات لستياست  األنشتط  التنفيذي  التي تضتطلع بها منظوم   2020في عام   (80)
التن ي ، شتتتتتتتددت الج عي  العام  على التعاون والتنستتتتتتتيق على ال ستتتتتتتتوى ال يداني في مواجه  األزمات بأن  األمم ال تحدة من أجل  

دعت كيانات األمم ال تحدة إلى ”أن تستتتتتتتفيد من مزاياها النستتتتتتبي ، في امتثال تام لوالي  كل منها، ل واصتتتتتتل  تعزيز التعاون والتآزر  
نا  السلم على الصعيد الوطني في البلدان التي تواجه حاالت طوارئ إنساني ، ب ا والتنسيق مع جهود ال ساعدة اإلنساني  وجهود ب

في ذلتك حتاالت الطوارئ ال عقتدة، وفي البلتدان التي ت ر بحتاالت نزاع ومتا بعتد انتهتا  النزاعتات، ب تا في ذلتك من خلل اإلجرا ات  
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وفي ذلك الوقت، كانت لدى أجزا  من األمان    استتتتتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتتتتري  األع تال.وت طيتهتا من حيتث إدارة 
العام  لألمم ال تحدة وخ س منظ ات مشتتتتتتتتارك  فقط خطط  الستتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  األع ال ت طي ال واقع 

رابط ضتتتتعي  بين خطط استتتتت راري  تصتتتتري   ”  وأشتتتتار ال فتشتتتتان في ذلك االستتتتتعراض إلى وجود  ال يداني .
بها في ال قر وفي ال كاتب ال يداني ، ]وإلى تقستتتتتتتتيم[ غير واضتتتتتتتت  لل ستتتتتتتتؤولي  بين ال قر األع ال ال ع ول 

ودعت التوصتتتتتتيات ال وجه  إلى الرؤستتتتتتا  التنفيذيين ال نظ ات التي لديها شتتتتتت كات ميداني    .“وبين ال يدان
ورة وجود  إلى ضتتتتتر اا  إلى ضتتتتت ان إدراج ال كاتب ال يداني  في نطام إدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري  أع الها، نظر 

ودعت التوصتتتي   درج  كافي  من الرصتتتد واالتستتتام وإمكاني  التشتتت يل ال ت ادل بين ال قر وال واقع ال يداني .
الثتانيت ، التي ُوجهتت إلى األمين العتام، إلى ضتتتتتتتتتتتتتت تان قيتام ال نستتتتتتتتتتتتتتقين ال قي ين بتاإلشتتتتتتتتتتتتتتراف على التتأهتب 

ل عتارف وتحتديتد مجتاالت التعتاون تعزيز ت تادل ا”  الستتتتتتتتتتتتتتت راريت  تصتتتتتتتتتتتتتتري  األع تال في مراكز ع لهم ب يت 
وقد ُنظر إلى هاتين التوصتتتتتيتين بتشتتتتتكك في ج يع ال نظ ات ال شتتتتتارك ، وحصتتتتلت    .( 81) “والتكامل ال  كن 

  .2011أدنى معدل قبول من بين ج يع توصتتتتتتتتيات عام  على   التوصتتتتتتتتي  ال وجه  إلى الرؤستتتتتتتتا  التنفيذيين
الهياكل ال يداني  ال ختلف  عبر ” تأخذ في االعت ارن ذلك التشكك، القول إن التوصي  بحاج  إلى أن وتض   

ولم تقبتل األمتانت  العتامت  التوصتتتتتتتتتتتتتتيت  ال وجهت  إلى األمين العتام قتائلت  إن مج وعت  األمم ال تحتدة   .“ال نظومت 
وبالرغم من عدم قبول   اإلن ائي ، التي تدير نظام ال نسقين ال قي ين، هي ال سؤول  عن تنفيذ تلك التوصي .

صتتيتين على نطام واستتع فقد حققتا القصتتد  منه ا، وهو لفت االنت اه إلى ال ستتتوى ال يداني حيث  هاتين التو 
 ُيرج  أن تحدث األزمات، وإلى أه ي  ت طي  وتنسيق إدارة است راري  تصري  األع ال على ذلك ال ستوى.

  است راري  تصري  األع ال علىيظهر من ت طي  إدارة    .في تغطية المكاتب الميدانية  تحسيناتٌ  -108
 19  من بين   17، فقد أشتارت 2011ال ستتوى ال يداني، في هذا االستتعراض، حدوث تحستن ملحوظ منذ عام 

وي كن  جاهزة )ال رفق الستتتتتتتتتادس(.اا  طل واقعها ال يداني  خطأن  منظ   مشتتتتتتتتتارك  لديها مكاتب ميداني  إلى  
تعزيزها للسياس  ال تعلق  بنظام إدارة  ب عي  العام  لألزمات و تفسير تلك التحسينات باالهت ام الذي أولته الج 

قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، إضتتتتتتتاف  إلى مختلف جهود اإلصتتتتتتتل  التي تركز على منظوم  األمم 
وتن  الستياست  ال نقح  على   ال تحدة اإلن ائي  واألدوار وال ستؤوليات الجديدة ال نوط  بال نستقين ال قي ين.

ئيس كل مؤستتتتتتستتتتتت  من مؤستتتتتتستتتتتتات منظوم  األمم ال تحدة في ال يدان باالستتتتتتتث ار في بنا  قدرة  أن يقوم ر 
مؤستستته على مواجه  الطوارئ على الصتعيدين اإلقلي ي وال حلي، وتنستيق تلك الستياست  في منظوم  األمم 

خلل أي ال تحدة بأستتتترها على ال ستتتتتوى القطري من خلل فريق األمم ال تحدة القطري )إن ُوجد(، أو من  
 منتدى تنسيقي آخر تابع لل نظوم  على مستوى اإلدارة.

 إلى أدوار ال نستتتقين ال يدانييناا نظر . آني إلدارة اسااتمرارية تصااريف األعمال في الميداا  اختبارٌ  -109
 ، فإن تنستتيق التخطيط الستتت راري  تصتتري  األع ال واالستتتجاب  لها في ال عثات ال يداني  يقع ومستتؤولياتهم

لألفرق     من خلل توفير قدرة طبي  معززة  19- وقد تجلى هذا التنستتتيق خلل جائح  كوفيد   في أيديهم.   اا أستتتاستتت 
وكتالت  من وكتاالت    14القطريت  لتدعم ال وظفين بنتا  على طلتب اللجنت  التنفيتذيت  لألمين العتام، بت ويتل من  

، اجت عت مج وع  األمم ال تحدة للتن ي  ال ستتتتتتتتدام  لدعم اا أيضتتتتتتت  19-وخلل جائح  كوفيد األمم ال تحدة.

  

ي، في امتثال تام لوالي  كل من كيانات منظوم  األمم  الخاصتتتتتتت  بكل وكال  والتعاون ال شتتتتتتتترك بين الوكاالت على الصتتتتتتتعيد القطر 
ال تحدة اإلن ائي ، التي تستتتتتتهم في تحقيق نتائج ج اعي  على أستتتتتتاس التحليل الذي يجري وضتتتتتتعه بشتتتتتتكل مشتتتتتتترك وعلى نحو  واع  

رون  وتعزيز التن ي ،  بال خاطر، والتخطيط واإلجرا ات ال ت استتتتك  وال تكامل  من أجل تشتتتتجيع ال زيد من االعت اد على الذات وال 
 (.36 ، الفقرة233 75)قرار الج عي  العام   “ وفقاا للخطط واالحتياجات واألولويات الوطني 

(81) JIU/REP/2011/65و 4والتوصيتان  64إلى  57من  ، الفقرات. 
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وت كين استتتتجاب  نظام ال نستتتقين ال قي ين لضتتت ان استتتت رار ع ليات مكاتب األمم ال تحدة في ج يع أنحا  
 .  ( 82) 2020مكت اا ميدانياا بحلول أيار مايو  130العالم، مع تفعيل خطط است راري  تصري  األع ال عبر 

طوارئ في إطار مشترك إدارة الأقرت اليونيسف بالحاج  إلى وضع   .عملية في الميداا  تطبيقاتٌ  -110
للتخفي  من العب  الواقع على ال كاتب القطري  في تنفيذ التأهب واالستتتتتتتتتتتتتجاب  لحاالت الطوارئ بشتتتتتتتتتتتتكل 

ستتتتتتتتتتقي وذكر بعض من   م اثلين.اا  وتركيز اا  وقد أبدت ال نظ ات ال شتتتتتتتتتتارك  األخرى في ال يدان اهت ام  فعال.
استتتت راري  تصتتتري  األع ال في ال نظ ات ذات ال كاتب ال يداني  أن تركيزهم كان، خلل الستتتنوات القليل  

عندما أفكر في  ”  وك ا الحظ أحد ال نستقين   اا.ألع ال ميداني اال اضتي ، على تنفيذ إدارة استت راري  تصتري  
وهل   الي ن، أو الصتتومال، أو زي  ابوي.إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال، فإني أفكر في رئيس مكتب في  

إلى الردود على استتبيانات وحدة التفتيش ال شتترك ، اا واستتناد. “في حال  حدوث أزم أن تلك اإلدارة ستتفيده 
عبر  19-حدثت معظم األعطال واالنقطاعات التي شتتتتتتتتتتتتهدتها الستتتتتتتتتتتتنوات الخ س الستتتتتتتتتتتتابق  لجائح  كوفيد

وي ثل ال يدان، بالنستتتتتتت   للعديد من ال نظ ات ال شتتتتتتتارك ، مجال     .منظوم  األمم ال تحدة في مواقع ميداني 
 اخت ار لضتتتت ان أن تكون إدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال ع لي  ومفيدة على حد ستتتتوا .ستتتتاح   تركيز و 

لن يكون النهج األكادي ي إلدارة استت راري  ”  ر أحدهم عن ذلك بإيجاز وك ا الحظ العديد من ال نستقين وعب  
وبالنس   لعدد  .“لل وظفين ال يدانيين الذين يواجهون أزم  فال طلو  هو نهج ع لياا ع ال مفيدتصري  األ

ال جال الذي يتصتتتتتتتتتتدر ابتكاراتها في إدارة استتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتري   من ال نظ ات ال شتتتتتتتتتتارك ، ي ثل ال يدانُ 
طت منظ   الع ل الدولي  ستتتياستتتاتها ون اذجها واضتتتع  مكاتبها ال يداني   األع ال. وك ا   في االعت ار.وبستتت 

للهواتف الذكي  واألجهزة اللوحي  يهدف إلى اا  ورد في الفصتل الثالث، طورت هيئ  األمم ال تحدة لل رأة تطبيق
مستتتتتتتتتتتتتتتاعتدة موظفي ال كتاتتب ال يتدانيت  في أت تت  إجرا ات االخت تار واالمتثتال ال تعلقت  بخطط استتتتتتتتتتتتتتت راريت  

 ت، ويع ل باالتصال أو بدون اتصال باإلنترنت.تصري  األع ال، وتوفير معلومات االستجاب  لألزما

 أظهر التعاون بين الوكاالت بشتأن استت راري  تصتري  األع ال  . لعم  مشاترك بين الوكاالت  فرصاةٌ  - 111
على مدى الستنوات العشتر ال اضتي  مع توستيع نطام الت طي  من جانب  اا جيداا على ال ستتوى ال يداني تقدم

 ال نظ ات ال شتتتارك  ذات الشتتت كات ال يداني ، وتوضتتتي  ال ستتتؤوليات والتنستتتيق من قبل ال نستتتقين ال قي ين 
وقد يكون من الضتتتتروري إجرا  مزيد من الدراستتتت  لكيفي    لتعاون. إلى ا والدعوات ال ستتتتت رة من الج عي  العام  

قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ وإدارة استتت راري  تصتتري  األع ال في ال يدان حيث يوجد أكثر  تطبيق
فرصتتتتتتتتتت  لجعل  اا  في ال ائ  من موظفي األمم ال تحدة في ج يع أنحا  العالم، وقد ي ثل ذلك أيضتتتتتتتتتت  70من 

يروقراطي   أقل ب ” نظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، حستتتتتتتتب وصتتتتتتتتف إحدى جهات التنستتتتتتتتيق،
يشاااااجع المفتشااااااا مجلس الرؤسااااااف التنفيذيين ولجنته  و  .“على ال قر وعلى الجانب الع لياا وأكثر تركيز 

اإلدارية الرفيعة المساتو  على تنليف فريقه العام  باساتنشااف كيفية التطبيق الميداني لنظام إدارة قدرة  
تمث  أحد عناصااره الرئيسااية(، وعلى  المنظمة على مواجهة الطوارئ )واسااتمرارية تصااريف األعمال التي  

 .تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة لتعايا تطبيقه وتنسيقه على مستو  المنظومة

  

(82) E/2021/5528 ، الفقرة. 
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: الممارسااات الجيدة والدروس المبكرة 19-دراسااة حالة متعلقة بجائحة كوفيد -سادسا   
 المستفادة إلدارة استمرارية تصريف األعمال

ل غير  -112 متا التذي تعل تته مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات منظومت  األمم ال تحتدة حتى اآلن من هتذا الحتادث ال عطت ِّ
في ال ستتتتتتتتتقبل كفا ة وفعالي  ع لياتها أثنا  أدائها لتعزز ال ستتتتتتتتبوم وما هي الفرص التي أتاحها لل نظ ات 

لع ل، وتستتتتت ر معظم الحوادث ال عطِّ ل  هي حوادث محلي  الطابع، ت س بجوانب محددة من اإن   لوالياتها؟
من الحوادث  فقد كانت اا مختلفاا  ت ثل نوع 19-ولكن من الواضتتت  أن جائح  كوفيد  بضتتتع  أيام أو أستتتابيع.

وقد وصتتتتتتفها األمين العام في تقريره عن أع ال   غير مستتتتتتبوم من حيث نطاقه ومدته وتأثيره.اا  وال تزال حدث 
اا ، ك ا ت ثل الجائح  أيضتتتتت ( 83) “أستتتتتيس منظ تناأعظم تحد مشتتتتتترك يواجهه العالم منذ ت ”  ال نظ   بأنها ت ثل

وقد أثرت  أكبر تحد  بعيد ال دى تواجهه استتت راري  تصتتري  األع ال بين مؤستتستتات منظوم  األمم ال تحدة.
وعنتتد إعتتداد هتتذا   على كتتل من موظفي منظومتت  األمم ال تحتتدة وع ليتتاتهتتا التتداخليتت .اا  ر ي كب اا  الجتتائحتت  تتتأثير 

 19-موظفي منظوم  األمم ال تحدة وأفراد أستتتتتتترهم ال  اشتتتتتتترين ال صتتتتتتتابين بفيروس كوفيدالتقرير، بلغ عدد 
 .( 84) منهم نتيج  للفيروس 174، وتوفي اا شخص 322اا أجلي منهم طبي  اا،شخص 20 230حوالي 

لل وقف   وهو يتضتت ن تحليلا  وهذا الفصتتل دراستتُ  حال  تتعلق بإدارة استتت راري  تصتتري  األع ال. -113
وملخصتتتتتتتتتتاا للدروس ال  كرة ال ستتتتتتتتتتتفادة في ا يتعلق بع ليات وإجرا ات استتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتري  األع ال في  

ويتكون التحليل من فح  في أربع مراحل ُطلب فيه من  ال نظ ات ال شتتارك  في وحدة التفتيش ال شتتترك .
ومن  ل العاشتتتتر(.ال نظ ات تقديم بيانات نوعي  وك ي  عن مج وع  واستتتتع  من الجوانب التشتتتت يلي  )الشتتتتك

ال هم اإلشتتتتتتارة إلى أن التحليل خل  إلى أن هذه ال راحل تنطبق على ج يع ال نظ ات ال شتتتتتتارك ، بالرغم 
وتشتتتتتتتتت ل ال راحل التي تناولتها دراستتتتتتتتت     من أنها قد تبل ها في أوقات وبستتتتتتتتترعات مختلف  وبدرجات مت اين .

قتائ ت  قبتل الجتائحت (   التي كتانتت  رستتتتتتتتتتتتتتات يت  )الستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتات وال  تاع)أ( الحتالت  ال رج  الحتالت  هتذه متا يلي 
)كي  استتتتتجابت ال نظ ات للجائح  خلل مراحلها األولى(  )ج( إجرا ات    اناألولي واالستتتتتجاب  األثر  ) (
ل ومطو  التكي   )ما هي اا ل(  )د( ال ضتتتتتتتي قدم  )التي ُوضتتتتتتتعت للتكي  واالستتتتتتتتجاب  إثر وقوع حادث معط ِّ

جلت  و  األولى ال ستتتفادة لتعزيز إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال(.ال  ارستتات الجيدة والدروس  وُعززت ستتُ
النتائج واالستتتتتتتتتتتتتنتاجات عند االقتضتتتتتتتتتتتتا ، وكذلك عوامُل الت كين والحواجز وال  ارستتتتتتتتتتتتات الجيدة والدروس 
ال ستتتتتتتتتتتفادة ك ا وردت من جهات تنستتتتتتتتتتيق االستتتتتتتتتتتعراض، واإلدارة العليا، والخبرا  الخارجيين، وأصتتتتتتتتتتحا   

، فإنه ال يقصتتتد 19-إلى أن صتتتياغ  هذا االستتتتعراض جرت خلل جائح  كوفيداا ونظر  اآلخرين.  ال صتتتلح 
بدراستتت  الحال  هذه أن تكون شتتتامل  أو مستتتتفيضتتت   وتعكس بياناُتها وملحظاتها حال  الجائح  في مرحلتها 

زيز استتتتتتتتتتت راري   األولى، وتعطي صتتتتتتتتتتورة ع ا اعتبره ال فتشتتتتتتتتتتان أكثر الجوانب أه ي  وقابلي  للتطبيق في تع
استتتخلص الدروس ) 7ج دراستت  الحال  هذه بتوصتتيتين تعكستتان العنصتتر األستتاستتي  وتتوَّ  تصتتري  األع ال.

( وإحدى أفضتتتتل ال  ارستتتتات  إجرا  ال نظ ات لتقييم بعد األزم  لتحديد ال  ارستتتتات الجيدة واالستتتتتفادة منها
 الها إدارة فعال  تستتاهم في تعل  ها وفي والدروس ال ستتتخلصتت  لتكون إدارة ال نظ   الستتت راري  تصتتري  أع

 تعزيز قدرتها على مواجه  الطوارئ.
  

  

(83) A/76/11 ، الفقرة. 
من   اا وتشت ل البيانات ج يع ال وظفين وأفراد أسترهم، اعت ار   الصتحي  والستلم  والصتح  ال هنيتين.بيانات قدمتها شتع   إدارة الرعاي   (84)

، من ج يع كيانات األمان  العام  لألمم ال تحدة والصتتناديق والبرامج والوكاالت ال تخصتتصتت  ال شتتارك  في 2021أيلول ستتبت بر    8
 وحدة التفتيش ال شترك .
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 الشكل العاشر   
 مراح  دراسة الحالة المتعلقة بإدارة استمرارية تصريف األعمال 

 من إعداد وحدة التفتيش ال شترك .  ال صدر

 (2020: الحالة المرجعية قب  الجائحة )قب  عام  1المرحلة   -ألف 

 مستو  التخطيط والتدهب الستمرارية تصريف األعمال  

، ك ا ورد في الفصتتتتتتتتتلين الثاني والثالث، كانت لدى معظم ال نظ ات ال شتتتتتتتتتارك   2020قبل عام   -114
و أو وثائق توجيهي  ت طي إدارة استتتت راري  تصتتتري  األع ال وكانت لج يعها باستتتتثنا  ثلث منها   ستتتياستتت 

أوائل وفي   )ال رفق الستادس(.ها معظ على أو ال ستتويات خطط الستت راري  تصتري  األع ال على بعض 
ال ستتتبب لل تلزم  التنفستتتي  الحادة الوخي  ،    2درك أن فيروس كورونا  ي ، كان العديد من ال نظ ات  2020عام  

، ي كن أن  19- باستم فيروس كوفيد اا  وال شتار إليه الحق   2019الذي اكتشتف ألول مرة في كانون األول ديست بر  
 ال نظ ات لتستتتتتتعد فيه.  ل عض اا  ث ين اا  الصتتتتحي  وقت البداي  ال طيئ  لألزم     ه وقد أتاحت هذ   يؤثر على ع لياتها. 

منظ   وعلى مستتتتتتويات متعددة   13واخُتبرت واستتتتتُتك لت ال  ادئ التوجيهي  والخطط الستتتتتابق  للجائح  في 
وكان لدى ثلث منظ ات )االتحاد الدولي للتصتتتتتتاالت، وصتتتتتتندوم األمم ال تحدة للستتتتتتكان، وبرنامج األمم 

أو اا مستتتتتتتتتتتتتت قت اا منظ ت  ك تا كان مقرر   12وجرت اخت تارات في   ناريو الجتائحت .ال تحتدة اإلن تائي( خطط  لستتتتتتتتتتتتتتي 
وأجرت ثلث منظ ات    للجائح .اا واستتتُتك لت الخطط في ستتت ع منظ ات استتتتعداد  للجائح .اا تأت  اا  خصتتتيصتتت 

اخت اراتها )االتحاد الدولي للتصتتتاالت، وبرنامج األمم ال تحدة اإلن ائي، وصتتتندوم األمم ال تحدة للستتتكان( 
، كانت منظ   الع ل الدولي  قادرة على 2020وفي أوائل آذار مارس   اا.لستتتيناريو الجائح ، تحديداا استتتتعداد

اخت ار شتتت كتها االفتراضتتتي  الخاصتتت  للتأكد من أن نطاقها الترددي كاف لتح ل أع ا  وصتتتول وع ل ج يع 
  إلى ال وظفين الذين يستتتتتتتتتخدمون شتتتتتتتت كات  موظفيها في ال قر، وكذلك الخت ار توجيه الرستتتتتتتتائل اإللكتروني 

وفي مكتب األمم ال تحدة في جني ، أجري ت رين محاكاة قصتتتتتتتتير باستتتتتتتتتخدام ستتتتتتتتيناريو   الهاتف ال ح ول.
وتم التركيز على . فيهااا حاست  الجائح  بهدف استتك ال الخطط التشت يلي  األستاستي  التي ي ثل الوقت عاملا 

 ار قدرات الع ل عن ُبعد لسيناريو إغلم شامل محت ل.إعداد ال وظفين للع ل عن ُبعد واخت  

 19-وذكرت ال نظ ات التي كانت لديها خطط الستتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال قبل جائح  كوفيد -115
للستتتتتتتجاب  األولي ، ولكنها كانت مصتتتتتت    في األصتتتتتتل للتعامل مع أعطال  اا أن تلك الخطط مثلت أستتتتتتاستتتتتت 

، أتضتتتتتتتت  أن تلك اا وتعقيد أكثر طوالا  19-أصتتتتتتتت حت جائح  كوفيد  وعندما قصتتتتتتتتيرة ال دى ومع آثار محلي .
كانت ]خطتنا الست راري  تصري  األع ال[ وثيق  ”  وعلق أحد ك ار ال سؤولين قائلا   الخطط لم تكن كافي .

وقد كانت  ستتتتتتتتتتتتت حت لنا بالع ل وباتخاذ القرارات في األستتتتتتتتتتتتتبوع األول أو نحو ذلك ....اا مرجعي  جيدة جد
وفي حين أتاحت الخطط ال وجودة آنذاك  .“من الع ل مدة كافي  لفهم الوضتتتتتتتتتتتتتتع الذي كنا فيه  مكننااا مرجع

في التركيز  اا  للستتتتتتتجاب  لذلك االنقطاع، فإن بعض ال نظ ات ال شتتتتتتارك  لم تبدأ إال مؤخر اا  لل عض أستتتتتتاستتتتتت 
ي  على صياغ   ، ع لت الوكال  الدولي  للطاق  الذر 2019وفي عام  على إدارة است راري  تصري  األع ال.

 1المرحلة 

معلومات عن الحال  قبل جائح  
 (2020)قبل عام  19-كوفيد

 2المرحلة 

اإلجرا ات الفوري  التي اتخذتها 
ال نظ ات ال شارك  ل عالج  

ل    الحوادث ال عط ِّ

 3المرحلة 

دخلت للتكي  مع  التعديلت التي أُ
  الجائح  بوصفها حادثاا طويل األمد

 4المرحلة 

الدروس األولى ال ستفادة وال  ارسات الجيدة 
لتعديل السياسات وال ساه   في قدرة ال نظ   على 

 مواجه  الطوارئ 

الحالة 
 المرجعية 

األ ر واالستجابة 
 المضي قدما األولياا

اإلجرافات 
 المعدلة
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ستياستاتها وإجرا اتها الخاصت  بإدارة استت راري  تصتري  األع ال، ونظ ت دورة دراستي  ركزت على ستيناريو  
واستتتتعد االتحاد  الجائح ، وستتتاه ت لحستتتن الحظ في إعدادها بشتتتكل أفضتتتل ل ا كان على وشتتتك الحدوث.

، إضاف   2019جت اع أجهزته التشريعي  ومجلس إدارته في عام الاا  تحضير البريدي العال ي للع ل عن ُبعد  
 إلى تحرك منسق نحو رق ن  بعض ع لياته وإجرا اته في السنوات األخيرة.

ختارج منظومت  األمم ال تحتدة، لم يكن هنتاك إطتار  إلدارة    اا،وفي إحتدى ال نظ تات التي تقتدم منحت  -116
لتحديد الع ليات األستتتتتاستتتتتي  التي ي ثل اا  ث ين اا ألولي  وقت استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال فاستتتتتت رقت ال رحل  ا

وضتتتتتع خطط ل ختلف الوحدات ل واصتتتتتل  الع ليات عن ُبعد، وتدريب وتوجيه  لفيها، و اا  حاستتتتت   الوقت عاملا 
وقتد أدى هتذا النهج    عتد.ال وظفين في تا يتعلق بتاألع تال التي ي كن لهتا أن تستتتتتتتتتتتتتتت ر في بيئت  الع تل عن بُ 

مراجعو الحستتتتابات إلى ال فتشتتتتين، إلى حدوث أعطال كبيرة في الع ليات العادي   ال خصتتتت ، حستتتت  ا نقل
لتقديم استتتتجاب   اا كان من ال  كن التخفي  منها لو كانت هناك م ادئ توجيهي  وخطط كافي  موجودة مستتت ق

دارة  ينطبق على منظ ات األمم ال تحدة التي لم يكن لديها قبل الجائح  إطار ثابت إل الشتتتتي ونفس   فعال .
وفي إحدى هذه ال ؤستتستتات، حتى بعد  استتت راري  تصتتري  األع ال أو أي خطط لتحقيق تلك االستتت راري .

ضتتتتتتتتتتها ألعطال كبيرة في ال اضتتتتتتتتتتي القريب، لم تنظر القيادة إلى إدارة استتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتري  األع ال تعر  
 يرها، كان لهذه ال نظ   و وبالنستتت   ل الستتتت راري  أع الها، ناتيك عن إطار لها.اا  كأولوي ، ولم تضتتتع خطط

ُينظر إلى إدارة استتتتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتتتري  األع ال على أنها مستتتتتتتتتتتتتأل  من مشتتتتتتتتتتتتت والت تكنولوجيا ال علومات 
إطار ع ل أو خطط إلدارة استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  اا  وقامت منظ   أخرى لم يكن لديها أيضتتتتتتت   واالتصتتتتتتتاالت.

وللستتجاب  ألوجه   19-مع جائح  كوفيداا األع ال بوضتع خط  على عجل لتلك االستت راري  للتعامل تحديد
 القلق لدى جهازها التشريعي ومجلس إدارتها.

 تمكين رئيسي لالستمرارية عام   ُتعتبر تننولوجيا المعلومات واالتصاالت ال تاال   

، خلصتت وحدة التفتيش ال شتترك  إلى أن تكنولوجيا ال علومات واالتصتاالت ت ثل 2011في عام  -117
  وليس من ال ستتتتتتتتتتت ر  أن تولي معظم ال نظ ات ت كين إلدارة استتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتري  األع ال.أهم عامل  

أكثر   ال شتتارِّك  اليوم تكنولوجيا ال علومات واالتصتتاالت أه ي  قصتتوى في االستتتجاب  لألعطال الكبيرة، وبشتتكل 
أنظ      وجودُ ي ثل واقع،  وفي ال   تكنولوجيا لدعم الع ل عن ُبعد. ال ، ال نصتتتتات واألدوات التي تتيحها تلك اا تحديد 

تكنولوجيتتا ال علومتتات واالتصتتتتتتتتتتتتتتتاالت ال وثوقتت  وال ستتتتتتتتتتتتتتقرة اللزمتت  للع تتل عن ُبعتتد أهم عتتامتتل ت كيني تتتذكره  
م اشتتتترة    االستتتت نا  عن الورم التي نشتتتأت في كثير من الحاالت كنتيج   ال نظ ات ال شتتتارك ، تليه ستتتياستتتاتُ 

، ُينظر إلى تكنولوجيا 19-يتعلق بجائح  كوفيدوفي ا   ل حدودي  الحضتتتتتتتتور الشتتتتتتتتخصتتتتتتتتي في مرافق الع ل.
القدرة على مواجه  الطوارئ، حتى لدى ال نظ ات  في  اا  على أنها تستاهم كثير اا ال علومات واالتصتاالت أيضت 

وفي ال قابل، كان األمن السيبراني أحد أكبر التحديات  التي ليست لها خطط  الست راري  تصري  األع ال.
ففي بعض ال نظ تتات ال شتتتتتتتتتتتتتتتاركتت ، أدت حوادث األمن   ل األولى من الجتتائحتت .التي برزت خلل ال راحتت 

  الناشتتتئ  عن نقاع الضتتتعف ال تعلق  بأستتتاليب الع ل عن بعد، إلى نشتتتو  مخاطر إضتتتافي  أثنا  ،الستتتيبراني
  30وفي دراست  استتقصتائي  أجرتها وحدة التفتيش ال شتترك  لك ار موظفي ال خاطر، أشتار أكثر من    . ( 85) الجائح  

   في ال ائ  منهم إلى األمن السيبراني باعت اره أحد أكبر ال خاطر التي تهدد است راري  تصري  األع ال ال ؤسسي . 

 عامُ  تمكين ودعم لالستمرارية -ترتيبات العم  عن ُبعد   

في ال تتائتت  من   80في تتا يقر  من  هنتتاك م تتادئ توجيهيتت  للع تتل عن ُبعتتد، قبتتل الجتتائحتت ،    كتتانتتت -118
ومع ذلك، ذكر العديد من موظفي ال وارد ال شتتري   ال نظ ات ال شتتارك  التي أستته ت في هذا االستتتعراض.

  

(85) JIU/REP/2021/3 ،.األمن السيبراني في مؤسسات منظوم  األمم ال تحدة  
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جه مقاوم  وك ار ال وظفين الذين جرت مقابلتهم أنه بالرغم من وجود سياسات تدعم الع ل عن ُبعد، فإنه وا
 ثقافي  كبيرة داخل منظ اتهم.

لدعم الع ل عن ُبعد في غالبي  اا  وكانت أدوات تكنولوجيا ال علومات واالتصتتتتتتتتتاالت متاح  أيضتتتتتتتتت  -119
في ال تائت (، والوصتتتتتتتتتتتتتتول عن ُبعتد إلى البريتد    80ال نظ تات، ب تا في ذلتك  التخزين الستتتتتتتتتتتتتتحتابي )أكثر من  

في ال ائ ( وأدوات عقد ال ؤت رات  75في ال ائ (، ومنصتتتتتتتتتتتتتات االجت اعات االفتراضتتتتتتتتتتتتتي  )  88) اإللكتروني  
ومع ذلك، لم تستتتتتتتخدم غالبي  ال نظ ات التي كانت لديها ترتي ات للع ل عن   في ال ائ (.  67االفتراضتتتتتتي  ) 

أحكام   وكانت لدى أقل من نصتتف ال نظ ات ال شتتارك  ،ُبعد تلك الصتتي   من الع ل إال من حين إلى آخر
، حيث أشتتتتتتارت اا وعلى ال ستتتتتتتوى اإلقلي ي، كان استتتتتتتخدام الع ل عن ُبعد أقل شتتتتتتيوع  لتطبيقه كامل الوقت.

وباختصتتتتتار، فإن الستتتتتياستتتتتات واألدوات الداع    اا.معظم ال واقع إلى أنها لم تستتتتتتخدم الع ل عن ُبعد إطلق
 ُتستتتتخدم علىال تحدة، ولكنها لم  للع ل عن بعد كانت موجودة قبل الجائح  في ج يع أنحا  منظوم  األمم

 نطام واسع.

ال شتتك في أن عدم استتتخدام الستتياستتات ال تعلق  بترتي ات الع ل  . العم  عن ُبعد في  قافة  التحول   - 120
ل عائقاا البديل  التي كانت موجودة في معظم ال نظ ات، استتتتتتتخدام أمام استتتتتتت رار  اا  على نطام واستتتتتتع، شتتتتتتك 

  ت األمم ال تحدة، التي اضتتطرت إلى التعجيل بتطوير أو تحستتين أدوات تكنولوجيا الع ليات في العديد من منظ ا 
منظ   من   19وفي الواقع، استتتتعرضتتتت   ال علومات واالتصتتتاالت، وتدريب موظفيها، لدعم الع ل عن بعد.

، مثل 19-ال نظ ات ال شتتتتتتارك  ستتتتتتياستتتتتتاتها للع ل عن ُبعد للتكي  مع متطل ات التعامل مع جائح  كوفيد
وأدى تنقي  تلك   الع ل عن ُبعد، وترتي ات الع ل ال رن ، ورفع متطل ات ستتتتتتتتتتتتتتاعات الع ل األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتي .

ل ثقافي عبر ث تحو  الستتتتتتياستتتتتتات وتطوير واستتتتتتتخدام أدوات الع ل عن بعد على مدى عدة أشتتتتتتهر إلى حدو 
وك تتا علق أحتد ك تتار ال وظفين التذين لم تكن لتدى منظ تتته م تتادئ توجيهيتت  بتديلتت    منظومت  األمم ال تحتتدة.

وفي الوقت نفستتتتتتته، أشتتتتتتتارت منظ ات مثل  .“من الصتتتتتتتعب تخي ل عودة الوضتتتتتتتع إلى ما كان عليه” للع ل 
ت ع تل بتديلت  ستتتتتتتتتتتتتتاريت  قبتل الجتائحت ، إلى أن الوكتالت  التدوليت  للطتاقت  التذريت ، التي كتانتت لتديهتا بتالفعتل ترتي تا

في ال كتب، وأن الع ل من ال نزل ال ي كن أن يكون هو اا شتتخصتتي اا إنجاز مهامها األستتاستتي  يتطلب حضتتور 
وبهذا ال عنى، ستتتتتظل خصتتتتوصتتتتيات بعض الوكاالت ال تخصتتتتصتتتت  ومقتضتتتتيات خدماتها ال حددة   القاعدة.

 ت الع ل ال رن .عوامل مه   عند النظر في مواصل  تطبيق ترتي ا

 19-لجائحة كوفيد  اااألوليواالستجابة  : األ ر  2المرحلة   -باف 

، بالنستتتتتتتت   ل عظم مؤستتتتتتتتستتتتتتتتات منظوم  األمم ال تحدة، في 19-ظهر األثر األولي لجائح  كوفيد -121
مع تعطل الع ليات وإغلم ال رافق بستتتتتتتتتتبب ال خاوف الصتتتتتتتتتتحي  من نتائج االتصتتتتتتتتتتال    2020آذار مارس 

وك ا ذكر أحد ال تخصتتصتتين الطبيين في   ت ال انتقال العدوى من خلل األستتط  ال لوث .الشتتخصتتي أو اح
قتد أثرت على ف  في أن ]الجتائحت [ كتانتت على نطتام عتال ي.  ت ثتل االختلف أوالا ”  منظومت  األمم ال تحتدة 

وعائلتنا، وكانت الحال  تتجاوز قلقين بشتأن صتحتنا اا ونحن لم نكن خارج ال شتكل ، ألننا كنا ج يع  الج يع.
أن أتعامل مع   يكي  ي كنن  أنا أحد الضتتتتتتتحايا.”  يقول  وأضتتتتتتتاف أخصتتتتتتتائي صتتتتتتتحي آخر .اا“قدراتنا ج يع

وجا  االخت ار   “الحال  عندما يتعين علي أن أهتم بستتتلمتي ويطلب مني أن أفعل نفس الشتتتي  مع آخرين؟
ال شتتتتارك  عندما أُعلن اإلغلم الشتتتتامل في العديد  اآلني لترتي ات استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال لل نظ ات

 للحد من انتشار الفيروس.اا من البلدان، وأغلقت مكاتب األمم ال تحدة فعلي 
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بستتتتتتتتتتتترع  خلل ال رحلتين األوليين من دورة الطوارئ الصتتتتتتتتتتتتحي  على  19-وانتقلت جائح  كوفيد -122
ت ضتتتتتتتتتتتتيق للوقاي  واالستتتتتتتتتتتتتعداد، بالرغم من ، مع توافر وق( 86) النحو الذي حددته منظ   الصتتتتتتتتتتتتح  العال ي 

تجاوزت العام وقت كتاب  هذا  ةت اطؤها في ال رحلتين األخيرتين، وقد امتدت مرحلتا االستتتتجاب  والتعافي مد
وبعد مستتار غير متوقع يتوقف على الظروف الصتتحي  ال حلي  وتوافر اللقاحات، وتحور الفيروس،   التقرير.

حال  كلستتتتتتتتتتتتتيكي  من التقلب وعدم اليقين ” على ال نظ ات واألفراد بأنهوصتتتتتتتتتتتتتف أحد الخبرا  أثر الجائح   
على إدارة استتت راري  تصتتري  األع ال وكيفي  استتتعداد اا جديداا  وقد ألقى ذلك ضتتو   .( 87) “والتعقد وال  وض

وفي ج يع ال نظ ات    مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات منظوم  األمم ال تحدة ل واجه  أزم  صتتتتتتتتتحي  عال ي  والتصتتتتتتتتتدي لها.
وتطلب ذلك تشتت يل  ، تم تفعيل خطط استتت راري  تصتتري  األع ال على مستتتويات مختلف .اا ري  ال شتتارك  تق

منظ   مشتتتتتارك ، كانت  11وفي    آليات داخلي  لت كين اإلدارة العليا من التنستتتتتيق والتواصتتتتتل مع ال وظفين.
  (89) منظ   أخرى  11وفي   .( 88) هذه اآلليات موجودة بالفعل ومكنتها من االستتتتتتتتتتجاب  بطريق  مألوف  وُمختبرة

، ُكي فت آليات التنستتتيق القائ   لكي ( 90) للجائح   وفي منظ تيناا أنشتتتئت آليات  مخصتتتصتتت  للستتتتجاب  تحديد
 تتل م مع الوضع الجديد الفريد.

 مح  إشادةا  عموم االستجابة المشتركة بين الوكاالت انت فعالية   

لل قتتابلت التي أجريتتت مع   اا وفقتت   .وا فيماا بينهااالوكااالت على التعاا  19-أجبرت جاائحاة كوفياد -123
ب زيد من  19-ال نظ ات ال شتتارك  وللردود على استتتبيانات وحدة التفتيش ال شتتترك ، ستت حت جائح  كوفيد

التعتاون بين الوكتاالت من خلل الشتتتتتتتتتتتتتت كتات ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلت   وكتان ذلتك النوع من التعتاون قليتل التواتر قبتل 
القائ   في العديد من مراكز الع ل، مثل   لوكاالت م كناا من خلل اآللياتوأصتتتتتتت   التعاون بين ا  الجائح .

نيويورك، وجني ، وروما، ونيروبي، ومواقع إقلي ي  أخرى لت ادل ال علومات ومحاول  تنستتتتتتيق ال  ارستتتتتتات، 
كتان الهتدف هو تنستتتتتتتتتتتتتتيق ”   وعلق أحتد ك تار ال ستتتتتتتتتتتتتتؤولين قتائلا  وهو هتدف لم يتحقق في ج يع الحتاالت.

الستتتتتتتتياستتتتتتتتات للتوصتتتتتتتتل إلى تحقيق اتستتتتتتتتاقها وإلى تاستتتتتتتتتجاب  وحيدة على نطام األمم ال تحدة  ولكن ذلك 
تحقق في ج يع الحاالت بستتبب الت اين في الواليات وفي ن اذج األع ال ال ت ع  في مختلف مؤستتستتات  ي  لم

 ار ال ديرين أن ومع ذلك، اعتبر العديد من ك )وهي مستتأل  تظهر بشتتكل متكرر في ال نظوم (.  “ال نظوم 
ر التقا  منظ ات األمم ال تحدة لت ادل ال علومات ا ت التعاون والتعاضتتتد بين الوكاالت م ارستتت   جيدة ألنه يستتت 

واستتتتتتتتتحداث أدوات مشتتتتتتتتترك ، مثل الع ل الذي تقوم به شتتتتتتتت ك  ال وارد ال شتتتتتتتتري  التابع  ل جلس الرؤستتتتتتتتا  
لتعتاون ال شتتتتتتتتتتتتتتترك بين الوكتاالت لل تديرين الطبيين في وا  ( 91) التنفيتذيين لتطوير ال  تادئ التوجيهيت  اإلداريت 

وك تتا علق أحتتد ال تتديرين   تنظيم ع ليتتات اإلجل  الطبي ل وظفي منظومتت  األمم ال تحتتدة وأفراد أستتتتتتتتتتتتتترهم.

  

-www.euro.who.int/en/health  انظر تشتتتتتتتتتت ل دورة الطوارئ الصتتتتتتتتتتحي  ما يلي  الوقاي  واالستتتتتتتتتتتعداد واالستتتتتتتتتتتجاب  والتعافي. (86)

topics/health-emergencies/pages/about-health-emergencies-in-the-european-region/emergency-cycle.   
(87)  (New York, Harper and Strategies for Taking Charge Leaders: TheBurt Nanus,  Warren Bennis and

Row, 1985).  
والزراعتت ، ومنظ تت  الطيران ال تتدني التتدولي، ومنظ تت  الع تتل التتدوليتت ، وال نظ تت  ال حريتت  التتدوليتت ، ومركز التجتتارة   األغتتذيتت منظ تت    (88)

الدولي ، وبرنامج األمم ال تحدة اإلن ائي، وصتتندوم األمم ال تحدة للستتكان، ومفوضتتي  األمم ال تحدة لشتتؤون اللجئين، واليونيستتف، 
 تب األمم ال تحدة ال عني بال خدرات والجري  .واألمان  العام  لألمم ال تحدة، ومك

منظ تت  األغتتذيتت  والزراعتت ، ومنظ تت  الطيران ال تتدني التتدولي، ومنظ تت  الع تتل التتدوليتت ، وال نظ تت  ال حريتت  التتدوليتت ، ومركز التجتتارة  (89)
لشتتؤون اللجئين، واليونيستتف، ال تحدة اإلن ائي، وصتتندوم األمم ال تحدة للستتكان، ومفوضتتي  األمم ال تحدة    األممالدولي ، وبرنامج  

 واألمان  العام  لألمم ال تحدة، ومكتب األمم ال تحدة ال عني بال خدرات والجري  .
 االتحاد الدولي للتصاالت، وال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري .  (90)
عني بالتنستتتتتتتتيق، ”م ادئ توجيهي  إداري   جلس الرؤستتتتتتتتا  التنفيذيين في منظوم  األمم ال تحدة ال لشتتتتتتتت ك  ال وارد ال شتتتتتتتتري  التابع    (91)

 (. 2021) 5,0، اإلصدار “ (19-لل كاتب بشأن جائح  فيروس كورونا ال ستجد )كوفيد

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/about-health-emergencies-in-the-european-region/emergency-cycle
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/about-health-emergencies-in-the-european-region/emergency-cycle
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نحن أقوى   تلك أول مرة أشتتتتتتتتتتتتتتعر فيها أنه ي كننا أن نع ل كعائل  واحدة في األمم ال تحدة.نت  كا”  الطبيين 
قد اتصتتتتتتتتلنا بشتتتتتتتت كات مختلف  مثل اللجن  اإلداري  الرفيع  ال ستتتتتتتتتوى ... وأعتقد أنها ... و  اا عندما نكون مع

 .“اا خطوة رائع  لل ضي ]بال نظوم [ قدم

. فائدة السااااياسااااة المتعلقة بنظام إدارة قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ بالنساااابة للمنظومة -124
نظ ات ال شتتتتتتتتارك  هو أن فائدة الستتتتتتتتياستتتتتتتت   رب ا كان من ال دهش أن يكون الشتتتتتتتتعور الذي نقلته معظم ال 

ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ كانت ضتتتتتئيل  أثنا  االستتتتتتجاب  األولي ، بالرغم من 
وك ا أوضتتتتتتت  أحد   أن القصتتتتتتتد منها لم يكن، ك ا أشتتتتتتتار ال عض، أن يكون لها دور  بارز بعد بداي  األزم .

لم يكن القصتتد من الستتياستت  أن تكون مفيدة أثنا  األزمات. بل كان ” منستتقي استتت راري  تصتتري  األع ال 
وإذا كانت مؤستتتستتتتك تتعامل مع مؤشتتترات األدا  الرئيستتتي    الهدف منها هو إعداد ال نظ ات بشتتتكل أفضتتتل.

وفي حين أشتتارت معظم    .“ومكوناتها الضتتروري ، فال رج  أنها كانت في وضتتع أفضتتل للستتتجاب  للجائح 
ال نظ ات ال شتتارك  إلى أن الستتياستت  ال ت ع  على نطام ال نظوم  لم تكن مفيدة، أشتتارت أقلي  ال يستتتهان  
بها إلى أنها أطلقت آليات مشتتترك  بين الوكاالت للتنستتيق، استتُتخدمت على نطام واستتع وقوبلت باإلشتتادة، 

 ك ا ورد أعله.

 تصريف األعمالاستمرارية لتحقيق عوام  التمكين التي ُحددت   

باإلضتتتتاف  إلى   .تننولوجيا المعلومات واالتصااااالت المتقدمة كعام  تمكين رئيساااي لالساااتمرارية -125
اآلليات الداخلي  وال شتترك  بين الوكاالت، أشتارت منظ ات مشتارك  عديدة إلى عوامل الت كين التي جعلت  

نولوجيا ال علومات واالتصتتتتاالت، في تيستتتتير االستتتتتجاب  األولي  للجائح  فعال  وكفؤة، ب ا في ذلك أدوات تك
وأفادت ج يع ال نظ ات ال شتتتتتتتتارك ، ك ا هو مبين في الشتتتتتتتتكل الحادي عشتتتتتتتتر، أن أنظ      الع ل عن بعد.

في األيام األولى للجائح ، وأفاد اا  حاستتت   تكنولوجيا ال علومات واالتصتتتاالت ال وثوق  وال ستتتتقرة كانت عاملا 
 ك ال نظ تات أن األمن الستتتتتتتتتتتتتتيبراني كتان على نفس التدرجت  من األه يت .في ال تائت  من تلت  60متا يقر  من  

وكتان توفير الحواستتتتتتتتتتتتتتيتب ال ح ولت ، وال عتدات ال كتبيت  في بعض ال نظ تات، ليستتتتتتتتتتتتتتتختدمهتا ال وظفون في  
ن في الشتكل الثاني    مع ظروف الع ل الجديدة، ك ا هو مبي  وعامل ت كين للتكي   اا م كر  اا دافع اا منازلهم أيضت 

  صتتتتندوم األمم ال تحدة للستتتتكان وبعُض ال نظ ات ال شتتتتارك  األخرى ل وظفيها بنقل بعض وستتتت  عشتتتتر.
ل رة واحدة لجعل أماكن اا إستتتت ي اا مالي   ال عدات ال كتبي  الستتتتتخدامها في منازلهم، وأقرت تلك ال نظ ات بدالا 

تركت ، ت ثلتت أهم للردود على استتتتتتتتتتتتتتتبيتانتات وحتدة التفتيش ال شتتتتتتتتتتتتتت اا ووفقت   الع تل ختارج ال كتاتتب أكثر فتاعليت .
ي  الصتتتتتعوبات التي اعترضتتتتتت ال وظفين في مواصتتتتتل  الع ل عن بعد بفعالي  في عدم مل م  بيئ  الع ل ف 

ال نزل، والتحتتديتتات ال رت طتت  بتتال وازنتت  بين الع تتل واألعطتتال في جوانتتب أخرى من الحيتتاة ال نزليتت  أثنتتا  
 ساح  مناس   للع ل.الجائح ، مثل إغلم ال دارس، واالتفام مع شريك على تخصي  م
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  الشكل الحادي عشر  
عوام  التمكين التي حددتها المنظمات المشااركة والتي سااهمت في اساتمرارية العمليات لدعم العم  عن  

 بعد، بحسب عدد المنظمات

 (.2021استبيانات وحدة التفتيش ال شترك  )  ال صدر

  الشكل الثاني عشر  
المنظمات المشاااااااركة والتي ساااااااهمت في تمكين الموظفين من التنيف مع عوام  التمكين التي حددتها  

 ترتيبات العم  الجديدة، بحسب عدد المنظمات

 

 (.2021استبيانات وحدة التفتيش ال شترك  )  ال صدر

ذكرت عدة منظ ات مشتتتتتتتتتتارك  في ردودها على استتتتتتتتتتتبيانات وحدة التفتيش   .أهمية االتصااااااااالت -126
عامل ت كين في   19-ال قابلت التي أجرتها معها أن االتصتاالت مثلت خلل جائح  كوفيدال شتترك  وفي 

  وفي الوقت  ي وقد كانت الرستتتائل التي ُوجهت لل وظفين بفعال االستتتتجاب  بفعالي  لألزم  في مرحتها األولى.
  ال تستاعد في  واالتصتاالت الفعال  .“مصتدر وحيد للحقيق ” ال ناستب ما وصتفته إحدى جهات التنستيق، بأنه
 خاصت ا إذا كانت م ستط  ومتستق .  -مصتداقي  للستتجاب    اا نقل ال علومات ال ه   فحستب، وإن ا توفر أيضت 

نقط  تنستتتتتيق وحيدة  ” فعلى ستتتتتبيل ال ثال، أنشتتتتتأت ال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري  لجن  استتتتتتجاب  إلنشتتتتتا 
واستتتتتتخدمت الوكال  الدولي  للطاق  الذري    .“للتصتتتتتاالت ال تعلق  باألزمات لضتتتتت ان االتستتتتتام في التراستتتتتل

حل  ب استتخدام تطبيقاتها بشتكل آمن، و ب تطبيق  تراستل  ُيبلغ بسترع  عن تحركات الستفر، ويست   لل ستتخدمين 
مشتتتاكل ال وظفين الذين يستتتافرون أو يع لون في ال يدان، وذلك لضتتت ان استتتت رار ع ليات التفتيش ال ادي 

ى، مثتل األمتانت  العتامت  لألمم ال تحتدة، بت ستتتتتتتتتتتتتتيط االتصتتتتتتتتتتتتتتاالت مع وقتامتت منظ تات أخر   خلل الجتائحت .
ال وظفين من خلل رستتتتائل البث ودع ها باجت اعات مفتوح ، وبتحديث محتوى الشتتتت ك  الداخلي ، وبعنوان  

 بريد إلكتروني مخص  يرصده فريق  معين يجيب على أسئل  ال وظفين ويتلقى تعليقاتهم ومقترحاتهم.
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ات واالتصاالتنظام موثوم ومستقر للوصول عن بعد إلى الوثائق باستخدام تكنولوجيا ال علوم

سياس  االست نا  عن الورم 

أمن إلكتروني قوي 

ثقاف  مكتبي  راسخ  للع ل عن بعد
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أفادت ال نظ ات ال شتتتتتتتتتارك  أن خطط استتتتتتتتتت راري    .مرارية تصااااااريف األعمالتعدي  خطط اساااااات -127
في مرحلتها األولى، ولكن خطط استت راري   19-الستتجابتها في جائح  كوفيد  اا تصتري  أع الها مثلت أستاست 

ل  تصتتتتري  األع ال ال توضتتتتع عادةا للحوادث التي تعطل األع ال مدة طويل   ومع تواصتتتتل الجائح ، تحو  
وقبل الجائح ، لم يكن  ل .معظم ال نظ ات إلى إجرا  تعديلت تستتتتتتتتتت   بالتعامل مع أزم  مطو   التركيز في

لدى ستتتتتوى عدد قليل من ال نظ ات أطر  إلدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال تتضتتتتت ن مجرد اإلشتتتتتارة إلى 
النوع من األحتداث  للخبرا ، لم يحظ التخطيط لهتذا اا  وفي الواقع ووفقت  لت  لألع تال متدة طويلت .الحوادث ال عط ِّ 

ل  باهت ام كبير قبل عام   منظ   مشتتتتتتتتتتارك  إلى أنها ستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتك ل أطر إدارة   14وأشتتتتتتتتتتارت   .2020ال عط ِّ
آخر من ال نظ ات أن  ت طي األعطال ال طول   وذكر عدد   اا استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  أع الها لتشتتتتتتت ل أحكام

 أطرها الحالي  كافي  بالفعل للستجاب  لهذه األنواع من األحداث.

  ا  بوصااااااااافهااا حاااد اا  19-: التعااديالت التي ُأدخلاات للتنيف مع جااائحااة كوفيااد3المرحلااة   -جيم 
ال    ومطّوال   معطّ 

تصتتتري  األع ال بدأ نهج إدارة استتتت راري     .الجائحةأحد تها  لة التي  طال المطوّ عالتنيف مع األ -128
 ال رحل  األولى من األزم . 19-في العديد من ال نظ ات ال شتتتتتتتارك  مع تجاوز جائح  كوفيد  يشتتتتتتتهد تحوالا 

إلى إدارة استتت راري  األع ال  اا في العديد من ال نظ ات، كان ُينظر دائ ”  وعلق أحد ك ار ال ستتؤولين قائلا 
ولكن  ستتتتتتتاع  أو ل ضتتتتتتتع  أيام. 48أو   24على أنها تتعلق بحادث يؤثر مرة وحيدة على مؤستتتتتتتستتتتتتتتك ل دة 

ك ا أنها   أزم  لفترة طويل  من الزمن.ك أن ت ر ب   يعني أنه ي كن   الجائح  غيرت ذلك ال فهوم الذي أصتتتتتتتتتتت 
وقد امتد الت يير في كيفي  النظر إلى .  “األع الغيرت طريق  تطبيقك ل  ادئ إدارة استتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري   

في ال وارد ال شتتتتتري  عن ذلك األخصتتتتتائيين القطاع الخاص، وعبر أحد  اا أيضتتتتت ليشتتتتت ل استتتتتت راري  الع ليات 
تكتستتي كيفي  التخطيط الستتت راري  تصتتري  األع ال أه ي  أستتاستتي ، وهي تلفت االنت اه إلى وجو   ” بقوله 

ولكن معظم األعطال لم تتواصتتتتتل ]في ال اضتتتتتي[ أكثر من  وي  أثنا  األزمات.معالج  ال جاالت ذات األول
وال هم ” اا ي ال وارد ال شتتري  في القطاع الخاص أيضتت ئ اصتت خأوفي ا يتعلق بطول األزم ، قال    .“أستتبوع واحد

وقد تجلت هذه ال رون  في    .“نحو الحلولاا  أي التوجه أستتتتتتاستتتتتت   -وجود عقلي  ال رون   وفي هذه ال ستتتتتتأل  ه
ل ومطو    ثعتتدة مظتتاهر حيتتث تكيفتتت منظومتت  األمم ال تحتتدة مع حتتد غير متتألوفتت  في  ل، وهي حتتالتت   معطتتِّ 

 معظم أطر إدارة است راري  تصري  األع ال.

  اا،التي امتدت أستابيع وشتهور  19- مع تواصتل جائح  كوفيد   . التعديالت على الساياساات واإلجرافات  - 129
واستتتتتترشتتتتتدت الجهود إلجرا  تلك التعديلت بشتتتتت ك   أصتتتتت حت الحاج  إلى تعديل الستتتتتياستتتتتات اإلداري  أولوي . 

الوكاالت    ال وارد ال شتري  التابع  ل جلس الرؤستا  التنفيذيين، التي وضتعت م ادئ توجيهي  إداري  مشتترك  بين 
  .( 92) “ 19- ال وظفين أثنا  جائح  كوفيد اعت اد نهج مشتتتتتترك بشتتتتتأن أهم جوانب إدارة  ”  من أجل القيام ب ا يلي 

  وت وز    2020وثيق  إداري  بين آذار مارس  60وفي األمان  العام  لألمم ال تحدة، صتتتتتتتتتدرت ما يقر  من 
  لتعديل ال  ادئ التوجيهي ، وتنقي  الن اذج، وطر  األسئل  ال تداول ، وتقديم التوجيه بشأن الظروف   2021يوليه  

االستتتتتثنائي ، مثل تعيين ال وظفين عن بعد وكيفي  التعامل مع اإلجازات ال ستتتتتحق  لل وظفين غير القادرين  
وأصتدرت اليونيستف إجرا ات التوظي  في حاالت الطوارئ للتعجيل بالتوظي  في مراكز    على استتخدامها.

 .( 93) “سرع  في ج يع البلدانلتيسير استجاب  اليونيسف في الوقت ال ناسب وب ” الع ل استجاب ا للجائح ،

  

 .4، ص. السابقال رجع  (92)
  (، 2020)   3، اإلصتتتدار  “ 19- إجرا ات اليونيستتتف ال نقح  لتوظي  ال وارد ال شتتتري  في حاالت الطوارئ خلل أزم  كوفيد ” ، اليونيستتتف  (93)

  .2021كانون األول ديس بر  31و 2020تشرين األول أكتوبر  16التي كانت ساري  بين 
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أعر  عتتدد من ك تتار ال تتديرين وموظفي ال وارد ال شتتتتتتتتتتتتتتريتت  وال هنيين    .اإلدارة من خالل النواتج -130
الصتحيين في مقابلت أجريت معهم عن أه ي  قيام ال شترفين بتعديل كيفي  إدارتهم بإدخال تعديلت تضتع  

قفزة إي اني  بالنستتتتتتتتت     “اإلدارة بدون مراق   ال وظفين مراق   لصتتتتتتتتتيق ” ومث لت ،من الثق  في ال وظفيناا  مزيد
وتحدث آخرون عن التكي  مع مختلف الظروف الشتتتتخصتتتتي  التي يواجهها موظفوهم، وعن إدارة    للكثيرين.

ال وظفين على أستتتتتتتتتتاس اإلنجاز، أي على أستتتتتتتتتتاس النتائج ال تفق عليها وبصتتتتتتتتتترف النظر عن وقت ع ل 
  دهم، وهي طريقتت  أدت بتتالفعتتل إلى تستتتتتتتتتتتتتتريع أدا  ال وظفين في بعض الحتتاالت.ال وظفين أو مكتتان تواجتت 

د وال  وض، ك تا أصتتتتتتتتتتتتتت   التعتامتُل مع وبرزت مهتارات، مثتل القتدرة على التعتامتل في نفس الوقتت مع التعقت  
وفي حين ت ثل اإلدارة من خلل    عدم قابلي  الجائح  للتنبؤ ومع الت ييرات في الستتتتتياستتتتتات م ارستتتتت  يومي .

محل تقدير، مثل قيام منظ     اا النتائج طريق  مفيدة لتوفير مرون  لل وظفين، كانت ال رون  اإلجرائي  أيضتتتتتتتتت 
األغتذيت  والزراعت  بتإتتاحت  ج يع دوراتهتا التتدريبيت  على منصتتتتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتت كيت  عبر اإلنترنتت، أو قيتام العتديتد من 

من   كان ذلك انتقاالا ”  ذلك قائلا ال نظ ات برق ن  وت ستتتتتتتيط ع لياتها وإجرا اتها ال عتادة، ووصتتتتتتتف أحدهم  
 .“طلب ث اني  توقيعات مادي  إلى توقيع رق ي وحيد

في الردود على استتتتتتتتتتتتتتتبيتتتانتتتات وحتتتدة التفتيش   .لااة للموظفينالتحااديااات التي تمثلهااا أزمااة مطوّ  -131
ال شتتتتتترك ، ُذكرت صتتتتتعوب  مراق   الصتتتتتح  العقلي  لل وظفين، أكثر من غيرها من الصتتتتتعوبات، كأكبر تحد  

وكتان أكثر التحتديتات ال تذكورة في تكي  ال وظفين مع الع تل    يواجهته ال تديرون في دع هم للع تل من ُبعتد.
عن ُبعد هو الع ل في البيئ  ال نزلي  مع ما يصتتتتحب ذلك من تشتتتتويش على الع ل من طرف أفراد األستتتترة  

وك ا يتضت  من بيانات   .أو ال قي ين اآلخرين في ال نزل، وضتيق مستاحات ال كاتب ال نزلي ، وما إلى ذلك
في كامل ال نظوم  بالرغم من وجود ستياستات   الحال  ال رجعي ، كان استتخدام ترتي ات الع ل البديل  ضتئيلا 

بشتتتأنها في معظم ال نظ ات ال شتتتارك ، م ا تستتتبب في كثير من الحاالت في صتتتعوب  تكي   ال وظفين مع 
على أحستتتتن  اا  أو األدا  في الظروف ال نزلي  دائ   الع ل من ال نزل، حيث ال يكون الوصتتتتول إلى اإلنترنت

،  “ ُكستترت الحدود بين الحياة الخاصتت  والع ل” الطبيين في األمم ال تحدة،األخصتتائيين حال. وك ا قال أحد 
ن  ت جداول الناس الزمني  بشتكل متستارع، وأصت   الج يع ”  ق اثنان من موظفي ال وارد ال شتري  أو ك ا عل  

اا مع اآلخرين، وجعلت اختلفاُت التوقيت اليوم  يبدأ م كر   بكل شتتتتتتي  ومتواصتتتتتتلا اا ل   يستتتتتتعى إلى أن يكون م
ت هتذه التحتديتات مستتتتتتتتتتتتتتتويتات كبيرة من اإلرهتام والتوتر والتعتب عبر  .“وينتهي في ستتتتتتتتتتتتتتتاعت  متتأخرة وخلقت 

 على السلم  والصح  ال هنيتين للقوى العامل  في األمم ال تحدة. اا   وأعادت التركيز مجددال نظوم

ل نظ   إعفا  امستتؤولي   ال ي كن ” واجب الرعاي   .جديد على الصااحة والسااالمة المهنيتين تركياٌ  -132
لتصتتتتتدي بشتتتتتكل أو بآخر لل خاطر ال توقع  التي ي كن أن تضتتتتتر أو تؤذي موظفيها التخفي  أو  منها في ا

  وقد انتقل التركيز في الستتتتتتتتنوات األخيرة من ال فهوم  .( 94) “ ي ال ستتتتتتتتتوفين لشتتتتتتتتروع تلقي الرعاوأفراد أستتتتتتتترهم 
لواجب الرعاي  إلى النظر إلى الصتتتتتتتتتتتتح  العقلي  ورفاه القوة العامل  في األمم ال تحدة من منظور  “القانوني”

الحاج  إلى ” ب   ما وصتتتتتتتفه أحد ك ار ال ستتتتتتتؤولين 19-وأبرزت جائح  كوفيد  الصتتتتتتتح  والستتتتتتتلم  ال هنيتين.
وك ا ورد  .“تحوالت ثقافي  في ستتتتتتتتتتلوك القيادة، على أستتتتتتتتتتاس التعاطف واألستتتتتتتتتتلو  الذي يركز على الناس

أعله، أصتتتتتتتتدرت شتتتتتتتت ك  ال وارد ال شتتتتتتتتري  م ادئ توجيهي  إداري  مشتتتتتتتتترك  بين الوكاالت لكي تستتتتتتتتتخدمها  
عن الصتح  العقلي  واإلجرا ات التي يتعين على النظام   اا وتتضت ن قست  19-تتعلق بجائح  كوفيد ،ال كاتب

ال وحد أن يتخذها خلل الجائح ، ب ا في ذلك التحلي بال رون ، والتواصتتتتتتل بوضتتتتتتو  وشتتتتتتفافي ، والستتتتتت ا   
 باستتتخدام اإلجازات ال رضتتي  ألغراض الصتتح  العقلي ، وضتت ان توفير الدعم النفستتي واالجت اعي بستتهول .

  

(94) Andrea de Guttry and others, eds., The Duty of Care of International Organizations Towards Their 

Civilian Personnel: Legal Obligations and Implementation Challenges (The Hague, T.M.C. Asser 

Press, 2018), p. v.  
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لث )انظر الشتتتكل الرابع( فإن موظفي الخدمات الطبي  هم آخر من ُيستتتتشتتتار عند وك ا يرد في الفصتتتل الثا
على الصااااااحة    19-أل ر جائحة كوفيد ا  ونظر   وضتتتتتتتتتع ع ليات التخطيط الستتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري  األع ال.

والسااااالمة المهنيتين للموظفين، وال ساااايما الصااااحة العقلية للموظفين ورفاههم، يشااااجع المفتشاااااا على  
 .ن هذه القضايا والتركيا عليها في عمليات وممارسات إدارة استمرارية تصريف األعمالزيادة التنام  بي

في  80أجريت في أكثر من   .أهمية مدخالت الموظفين في إدخال التعديالت على االسااااااااتجابة -133
  ال ائ  من ال نظ ات ال شتارك  ال شت ول  بهذا االستتعراض دراستات استتقصتائي  لل وظفين في أوقات مختلف 

الختدمتات،   أثنتا  الجتائحت ، بتالتعتاون في كثير من األحيتان مع رابطتات ال وظفين، لتحتديتد الث رات ال وجودة في 
وأجريت في العديد من ال نظ ات دراستتتتات    وال جاالت التي ي كن فيها تحستتتتين رفاه ال وظفين و أو إنتاجيتهم. 

وأجرى مكتتب األمم ال تحتدة في    عينت . استتتتتتتتتتتتتتطلعيت  متعتددة ل تتابعت  م تادرات أو لتع يق ال عرفت  بختدمتات م 
الع ل عن   مثل في مجاالت  جني  دراستتتتت  استتتتتتقصتتتتتائي  لل وظفين واستتتتتتخدم نتائجها لتكيي  محتوى التدريب 

وأستته ت نتائج الدراستتات االستتتطلعي  في توستتيع خدمات الصتتح  النفستتي  وتعيين مستتتشتتار موظفين   بعد.
  استتتتتتتقصتتتتتتائي  لتقييم احتياجات الرفاه في ظروف جائح   وأجرت هيئ  األمم ال تحدة لل رأة دراستتتتتت  إضتتتتتتافي.

إلى مدخلت الدراستتت  االستتتتقصتتتائي ، وضتتتع فريق الع ل خط  محددة لكيفي  تحستتتين   اا واستتتتناد .19-كوفيد
عن ذلتك إلى اإلدارة العليتا وفريق القيتادة التنفيتذيت  مع   اا رفتاه ج يع موظفي هيئت  األمم ال تحتدة لل رأة، وقتدم تقرير 

وأجرت منظ   األغذي  والزراع  دراستت  استتتقصتتائي  حول الع ل عن بعد وترتي ات الع ل   حددة.توصتتيات م
للنط اعات ب ي  االستتتتترشتتتتاد بها في تحديث ستتتتياستتتتاتها بشتتتتأن ترتي ات الع ل ال رن ، وفي اا ال رن  الت استتتت 

ال رون  في ضتو  الدروس ال ستتخلصت  بشتأن ما ي كن وما ال ي كن تحقيقه خارج ال كاتب، وخاصت     تعزيز
  لتوضتي  قضتايا مثل ع ليات ال وافق ، وأثر الع ل عن بعد لفترات طويل  على بعض ال زايا واالستتحقاقات.

  والزراع ، حقهم فيومن الرستتائل ال ه   األخرى التي وجهها ال وظفون من خلل استتتبيان منظ   األغذي  
 أثنا  الع ل عن ُبعد لض ان توازن أفضل بين الع ل والحياة الشخصي . “التوقف عن الع ل مؤقتاا ”

إلى نتائج االستتتتتطلع وإلى غيرها من االنط اعات الواردة، ُوستتتتعت خدمات استتتتتشتتتتارات    اا واستتتتتناد -134
ال تحدة دع ها االستتتتتشتتتتاري في العديد ستتتتعت األمان  العام  لألمم وو   ال وظفين في عدة منظ ات مشتتتتارك .

وعزز مستتشتارو  من مكاتبها خارج ال قر، واستتعانت ب قدمي التأمين الصتحي في توستيع الخدمات ال تاح .
وفي إحتتدى ال نظ تتات التي فقتتدت أحتتد موظفيهتتا   ال وظفين على نطتتام منظومتت  األمم ال تحتتدة ختتدمتتاتهم.

ستتتشتتار ال وظفين خدمات دعم األستترة والجنازة لل وظف  في أولى مراحل الجائح ، نظم م 19-بستتبب كوفيد
وفي ال قتابلت التي   وتوستتتتتتتتتتتتتتعتت خدمات الدعم النفستتتتتتتتتتتتتتي واالجت تاعي في العتديد من ال نظ تات. ال توفى.

يستت    اا“هاماا  تطور ”  أجريت مع موظفي ال وارد ال شتتري  وك ار ال وظفين، اعُتبرت خدمات الصتتح  عن بعد
إلى ات الطبي  وتقديم ال شتتتتتتتتتتتتتورة من أي مكان وفي أي وقت، وخاصتتتتتتتتتتتتت   لل وظفين بالوصتتتتتتتتتتتتتول إلى الخدم

   ل وظفين في ال واقع النائي .ا

 ا  : المضي قدم4المرحلة   -دال 

واستتقرار استت راري   19-بعد انتها  االستتجاب  األولي  ألزم  كوفيد  .العودة إلى خطط مكاا العم  -135
الع ليات في معظم ال نظ ات ال شتتتتتتتتتتتارك ، أصتتتتتتتتتتت حت اإلجرا ات ال تخذة للتكي  مع طرم الع ل الجديدة 

وب ا أن الرؤستتتتتتتتتتتتتا     .“الستتتتتتتتتتتتترع  وال رون  والتعاطف” ك ا الحظ أحد ك ار ال ستتتتتتتتتتتتتؤولين، على  اا،تعت د كثير 
وك ا الحظ مستتتتتتتؤول     ي إضتتتتتتتاع  أي فرصتتتتتتت .التنفيذيين وك ار ال ديرين يخططون لل رحل  التالي ، فل ين  

يت ثل التحدي الذي يواجه األشتخاص  ”  كبير آخر في ا يتعلق باالستتفادة من فرصت  إجرا  ت ييرات تنظي ي  
وهتذه مختاطرة،    تستتتتتتتتتتتتتتوده ثقتافت  آمنت  وشتتتتتتتتتتتتتتاملت  للج يع.  التذين يعودون إلى ال كتتب في ط تأنتهم بتأنته مكتان  

وهناك اعت ار مهم آخر في الصتتتتتح  والستتتتتلم   .“ق طويل أمامناوالطري  واألمور ال تت ير في ستتتتتت  أشتتتتتهر.
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ال هنيتين وهو العودة بشتتتتتتتتتتتكل شتتتتتتتتتتتامل إلى خطط وإجرا ات مكان الع ل التي وضتتتتتتتتتتتعتها ج يع ال نظ ات  
  2021في أوائل عام  وضتعتها وتضت نت هذه الخطط، التي    للعودة إلى مرافق ع لها.اا  تأت    اا ال شتارك  تقري  

النظاف  الصتحي ، وتناو  ال وظفين في أماكن الع ل، وتنظي    نا  منظ تين، تدابير  ال نظ ات باستتث  ج يعُ 
ال  اني وتعقي ها، وال  ادئ التوجيهي  ال تعلق  ب رافق االجت اعات وال ؤت رات، وغيرها من التدابير لض ان 

 عودة ال وظفين في ظروف آمن .

الحر  العال ي  الثاني ، ُنقل عن ونستتتتتتتتتون في ستتتتتتتتيام إنشتتتتتتتتا  األمم ال تحدة بعد    .للتعلم فرصاااااةٌ  -136
  عت ار أي أزم  فرصتتتت ا ا وكان القصتتتتد من ذلك القول هو  .“ال تدع أزم  جيدة تذهب ستتتتدى” تشتتتترشتتتتل قوله 

وتت ع قدرُة ال نظ   على مواجه  الطوارئ، إلى حد ما، هذا   للقيام بأشتتتتيا  لم تكن م كن  في ستتتتيام ستتتتابق.
االستتتتتتتتفادة من األزم  الستتتتتتتتخلص الدروس وتعلم ال  ارستتتتتتتات الجيدة من أجل  ال بدأ أي أنها تستتتتتتتعى إلى 

وبالفعل فقد أعادت الج عي  العام  في قرارها   االستتتتتتعداد واالستتتتتتجاب  بشتتتتتكل أفضتتتتتل للحوادث ال ستتتتتتقبلي .
األخير بشتتأن االستتتعراض الشتتامل الذي يجري كل أربع ستتنوات التأكيد على الحاج  إلى التعلم من الجائح   

تحليل الدروس ال ستتتتتتتتتتفادة من خطط التصتتتتتتتتتدي ”  عت مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات منظوم  األمم ال تحدة إلى ما يلي ود
للجتائحت  التي ُنفتذت على الصتتتتتتتتتتتتتتعتد الوطني واإلقلي ي والعتال ي وتحتديتد متا اعتراهتا من ث رات وتحتديتات من 

ها، أجل تحستتتين التأهب ألي صتتتدمات قد تحدث في ال ستتتتقبل وال ستتتاعدة، حستتتب الطلب، في الت لب علي 
وال ُيقصد بهذه  “.( 95) بسبل منها التخطيط للطوارئ ونظم معلومات ال خاطر واإلنذار ال  كر، عند االقتضا 

جرائهتا، أن تكون  إإلى  22301التقيي تات، وبتالتقيي تات التي يتدعو معيتار ال نظ ت  التدوليت  لتوحيتد ال قتاييس  
وال قصتتود هو أن يكون التقييم اإلداري  .استتتعراضتتات رقاب  مستتتقل ، ك ا ستت قت مناقشتتته في الفصتتل الرابع

ر في ا اُتخذ من إجرا ات، وما نج  منها وما لم ينج ، وما هي الدروس ال ستتتتتخلصتتتت ،    اا ت رين  على الت صتتتت 
 والت ييرات التي يجب إجراؤها للستعداد واالستجاب  بشكل أفضل لل ستقبل.

ن إلدارة اساتمرارية الدروس المبكرة المساتفادة لتحقيق القدرة على مواجهة   -137 الطوارئ ونهٌج محساّ
إدارة استتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال والقدرة على مواجه     19-لقد اختبرت جائح  كوفيد  .تصااااريف األعمال

فرصتتتتتتت  الستتتتتتتتخلص الدروس من مراحلها  اا وأتاحت الجائح  أيضتتتتتتت  الطوارئ داخل منظوم  األمم ال تحدة.
تعزيز إدارة استتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري  األع ال في ال نظ ات  األولى واالستتتتتتتتتتفادة من ال  ارستتتتتتتتتات الجيدة في 

وأجريت تقيي ات إداري  في ست ع منظ ات للتعلم اآلني  ال شتارك ، والجوانب األخرى لع لياتها في ال ستتقبل.
فعلى ستتتتتبيل ال ثال، أجرت    من األعطال واالنقطاعات التي ستتتتتببتها الجائح ، ولتطبيق الدروس ال ستتتتتتفادة.

مع أعضتتا  الشتت ك  ال شتتترك  بين الوكاالت إلدارة   اا داخلي   اا دة لشتتؤون الستتلم  واألمن تقيي إدارة األمم ال تح
ال ستتتتائل األمني  لج ع ال  ارستتتتات الجيدة ال تعلق  بالستتتتلم  واألمن والدروس ال ستتتتتفادة أثنا  الجائح  من 

ه الفرص، فقتد ويبين هتذا االستتتتتتتتتتتتتتتعراض أن منظ تات مشتتتتتتتتتتتتتتاركت  عتديتدة اغتن تت هتذ ج يع أنحتا  ال نظومت .
وضتتتتعت هيئ  األمم ال تحدة لل رأة تطبيقات الخت ار خطط استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال، واستتتتتث ر كل من 
الوكال  الدولي  للطاق  الذري  واالتحاد الدولي للتصتتاالت موارد كبيرة في تطوير أطر إدارة تلك االستتت راري   

تخلت ال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري  عن مكان لتت اشتتتتتتتتتتتتتتى مع نظام إدارة القدرة على مواجه  الطوارئ، و 
ع ل بديل، وجربت اليونيستتتتتتتتتتتف ث اني  مراكز ع ل عن بعد ل وظفيها في والي  نيو جيرستتتتتتتتتتتي وحول مدين  

 نيويورك من أجل تعزيز رفاههم وتحسين التوازن بين ع لهم وحياتهم الشخصي  وصحتهم العقلي .

يعترف ال فتشتتتان  . منظم في اسااتخالص الدروس لتعايا قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ   نهجٌ  - 138
 19-بأن بعض ال نظ ات ال شتتتتتتتتتتتتارك  اغتن ت الفرصتتتتتتتتتتتت  إلجرا  تقيي ات إداري  داخلي  أثنا  جائح  كوفيد

نظ ت  ألدا  لتوفير التعلم اآلني، وه تا يعتقتدان أنته ب جرد انحستتتتتتتتتتتتتتار الجتائحت  ين  ي إجرا  تقيي تات إداريت  م

  

 )د(.27 ، الفقرة233 75قرار الج عي  العام   (95)
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وأشتارت ث اني منظ ات    ال نظ ات من حيث إدارة استت راري  تصتري  األع ال خلل مختلف ال راحل.  تلك
إثر ي ثل االستتتتتتتتعراض اللحق الذي ُيجرى و   إلى أنها تعتزم إجرا  تلك التقيي ات ب جرد انحستتتتتتتار الجائح .

  تصتري  األع ال، ك ا هو موضت  في  دراجه في إطار إدارة استت راري إين  ي   اا أستاستي  اا حدوث أزم  عنصتر 
 هي  الفصتتل الثالث، ألنه يعطي لل نظ   فرصتت  لتقي م ما ت كنت من إنجازه وما استتتعصتتى عليها تحقيقه، وما 

يرات ال طلوب  لتحستتتتين االستتتتتجاب  للحوادث في ال ستتتتتقبل، وبالتالي ضتتتت ان مستتتتاه   إدارة استتتتت راري  ي الت 
ويرى ال فتشتتان أنه ي كن لهذه التقيي ات    على مواجه  الطوارئ. تصتتري  أع ال ال نظ   في تحقيق قدرتها

)أ( عوامل الت كين خلل مختلف مراحل الجائح   ) ( تحديد التدابير، الدائ      ما يلي أن تشتتتتتتت ل أيضتتتتتتتاا 
وال خصتتتصتتت ، التي ُوضتتتعت للتصتتتدي للجائح   )ج( ما تعل ته ال نظ   لتت كن من االستتتتعداد واالستتتتجاب   

وادث في ال ستتتتتقبل، ال ستتتتي ا الحوادث ال طول   )د( تحديد الجوانب التي ين  ي تنقيحها بشتتتتكل أفضتتتتل للح
 ساهم في قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ.ت تحديثها في إطار است راري  تصري  األع ال لكي  أو

رة  ومن ال توقع أن يستتتتتاهم تنفيذ التوصتتتتتي  التالي  في نشتتتتتر ال  ارستتتتتات الجيدة من أجل تعزيز قد -139
 ال نظ ات ال شارك  على مواجه  الطوارئ.

 

 5التوصية 
ا   تقييم  2023ينبغي للرؤساااااف التنفيذيين لمؤسااااسااااات منظومة األمم المتحدة أا يجروا في عام   
لتحديد الثغرات والعوام  التمكينية    19-السااتمرارية العمليات المؤسااسااية خالل جائحة كوفيدا   داخليا   إداري

تعدي  الساياساات والعمليات واإلجرافات، وخاصاة في مجاالت  لالجيدة والدروس المساتفادة، و والممارساات  
مث  الموارد البشاااارية، وإدارة تننولوجيا المعلومات واالتصاااااالت، والسااااالمة والصااااحة المهنيتين، وتحديد  

لة في المستقب .ايلام من تدابير  ما  الستعداد واالستجابة بشك  أفض  للحوادث المعطّ 

  اا ال ي ثل فرصتتتتتتت  تتعلم منها ال نظ   فقط وإن ا تستتتتتتتترشتتتتتتتد بها أيضتتتتتتت   ةوهذا النوع من تقييم اإلدار  -140
األجهزة التشتتتتتتتريعي  ومجالس اإلدارة في اتخاذ التدابير ال تعلق  ب واجه  الطوارئ وبالتكالي  واالستتتتتتتتث ارات  

وال قصتتتتتود  طال في ال ستتتتتتقبل.ال حت ل  اللزم  للستتتتتتعداد واالستتتتتتجاب  بشتتتتتكل أفضتتتتتل للنقطاعات واألع
 بالتوصي  التالي  هو تعزيز الشفافي  وال سا ل  وتعزيز الدور الرقابي لألجهزة التشريعي  ومجالس اإلدارة.

 

 6التوصية 
ينبغي لألجهاة التشااااريعية ومجالس اإلدارة في مؤسااااسااااات منظومة األمم المتحدة أا تنظر، في  

  19- اساتنتاجات التقييم اإلداري الداخلي الساتمرارية العمليات أ ناف جائحة كوفيدأقر  فرصاة ممكنة، في 
الذي أعده الرؤسااااف التنفيذيوا لمؤساااسااااتهم، وأا تتخذ على ذلك األسااااس القرارات المناسااابة لمعالجة  

 الثغرات والمخاطر المحددة بما يكف  استمرارية العمليات المؤسسية.

 على األجهاة التشريعية ومجالس اإلدارة  19-أحد تها جائحة كوفيدأ ر األعطال التي   -هاف 

إلى األجهزة    19-األعطتال التي ستتتتتتتتتتتتتتببتهتا جتائحت  كوفيتدتتأثير   وصتتتتتتتتتتتتتتتل  .تغطي الحوكماة  خططٌ  -141
التشتتتتتتتتريعي  ومجالس اإلدارة داخل منظوم  األمم ال تحدة، م ا أدى إلى تأجيل وإل ا  االجت اعات، وتأخير 

ديل إجرا ات االجت اعات وأستتتتتتتتتتاليب عقدها. وأشتتتتتتتتتتار ما يقر  من نصتتتتتتتتتتف ال نظ ات  اتخاذ القرارات، وتع
ال شتتتارك  التي شتتت لها هذا االستتتتعراض إلى أن لدى أجهزتها التشتتتريعي  ومجالس إدارتها خط  مخصتتتصتتت   

ل . ومن  الستتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال أو خط  أخرى ت طي أنشتتتتتط  الحوك   في حال  وقوع أحداث معط ِّ
ذلك برنامج األمم ال تحدة لل ستتتتوطنات ال شتتتري  )موئل األمم ال تحدة(، الذي وضتتتع خط  من األمثل  على 
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وأع ال العنف التي اندلعت  2007ذلك النوع ألنشتتط  الحوك   في أعقا  االنتخابات العام  في كينيا لعام 
ور الوثيق مع وتضت نت خط  استت راري  تصتري  األع ال، التي ُوضتعت بالتشتا  معها في أجزا  من البلد.

ثت في ا بعد دوحُ   الدول األعضتتتتتا ، مواقع بديل  لعقد االجت اعات في حال  اعت ار نيروبي شتتتتتديدة الخطورة.
وفي  خط  مجلس إدارة موئل األمم ال تحدة لتشتتتتتتت ل ال خاطر التي يشتتتتتتتكلها تفشتتتتتتتي مرض فيروس اإليبوال.

أنشتط  أجهزتها التشتريعي  ومجالس  تستع منظ ات مشتارك  لديها خطط الستت راري  تصتري  األع ال ت طي 
لعقد االجت اعات عن ُبعد، وحددت ستتتتتتتتتتتت ُع منظ ات أقصتتتتتتتتتتتتى فترة من  اا إدارتها، تضتتتتتتتتتتتت نت الخطط أحكام

وفي ا يتعلق باالستتجاب  للجائح ، أشتارت   من ستاع  أو ستاعتين إلى أستبوع واحد. -التعطيل ي كن تح لها 
 وص عليه في خطط است راري  تصري  أع الها. خ س منظ ات إلى أنها حققت هدف وقت التعافي ال نص

بالرغم من أن نصتف  .2020لم تنن الحوكمة االفتراضاية مساتخدمة على نطا  واساع قب  عام  -142
ال نظ ات ال شتتتارك  أشتتتارت إلى أن أنشتتتط  أجهزتها التشتتتريعي  ومجالس إدارتها م طاة بخط  الستتتت راري  

ل.فقط لديها أدوا  اا تصتتتتتتري  أع الها، فإن ثلث    ت قانوني  أو إجرائي  لدعم أنشتتتتتتطتها الفني  خلل حدث معط ِّ
في مراحلها    19- وبالنست   ل عض األجهزة التشتريعي  ومجالس اإلدارة، أدت األعطال الناتج  عن جائح  كوفيد 

 اجت اع في   1  500 األولى إلى إل ا  أو تأجيل أنشتتتتط  مقررة )الشتتتتكل الثالث عشتتتتر(، وقد ُأل ي ما يقر  من 
دلتت ترتي تات الحوك ت  في عتام    وحتده.  2020الربع الثتاني من عتام   ،  2020وفي منظ ت  الع تل التدوليت ، عتُ

  . 2020أليار مايو  اا وُفوض اتخاذ القرارات من خلل ال شاورات، وُأجل عقد مؤت ر الع ل الدولي الذي كان مقرر 
من نهاي  شتتتتتتتت اع فبراير   2020فيذي لعام  جلستتتتتتتته التن لأرجأ برنامج األغذي  العال ي الدورة العادي  األولى و 

وفي منظ   األغذي    .تراستتتتتتتتلحتى منتصتتتتتتتتف نيستتتتتتتتان أبريل، وتعامل مع القرارات ال ستتتتتتتتتعجل  من خلل ال
لها، مع تعديلت طفيف ، أما ال ؤت رات  اا  والزراع ، ُعقدت ج يع جلستتتتتتتات ال جلس ولجانه ك ا كان مخطط

من األجهزة التشتتتريعي  ومجالس   20وقبل تفشتتتي الجائح ، لم يعقد    ُأجلت. دقلي ي  فقواالجت اعات الفني  اإل
اجت اعات مختلط  )افتراضتتتتتي  وبالحضتتتتتور  5اجت اعات افتراضتتتتتي ، وُعقدت فقط   22اإلدارة ال الغ عددها 

وكانت بعض ال نظ ات    الشتتخصتتي في نفس الوقت( ولم يتضتت ن أي منها إجرا ات للتصتتويت اإللكتروني.
  في أنشتتتتتتطتها اإلداري ، ب ا في ذلك مفوضتتتتتتي  األمم ال تحدة لشتتتتتتؤون اللجئين،  تت ع م ارستتتتتتات غير ورقي 

ومع ذلك، لم يستتتتع ل   واليونيستتتف، وبرنامج األغذي  العال ي، وهي تتجه نحو توزيع وثائقها على اإلنترنت.
 .2020( ال نصات االفتراضي  قبل عام 22من بين  15في ال ائ  من ال نظ ات ال شارك  ) 68أكثر من  

  الشكل الثالث عشر  
 ( 2021- 2020على الحوكمة، بحسب عدد االجتماعات المعقودة في ك  رءع سنة )   19- أ ر جائحة كوفيد 

 
 (.2021استبيانات وحدة التفتيش ال شترك  )  ال صدر
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االجت اعات ال قرر عقدها في الفترة  مج وع عدد ال ؤت رات 19-االجت اعات التي أل يت بسبب جائح  كوفيد عدد ال ؤت رات
19-االجت اعات التي ُأجلت أو أُعيدت جدولتها بسبب جائح  كوفيد عدد ال ؤت رات االجت اعات التي ُحولت بنجا  إلى شكل افتراضي أو مختلط  عدد ال ؤت رات
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 الشكل الرابع عشر
سااااااانة  على الحوكمة، بحساااااااب عدد وصااااااايغة االجتماعات المعقودة في ك  رءع   19-أ ر جائحة كوفيد

(2020-2021) 

 
 (.2021استبيانات وحدة التفتيش ال شترك  )  ال صدر

ُعدلت أنشتط  الحوك   عبر منظوم  األمم ال تحدة، مثل غيرها من   .لمواصالة الحوكمة  عديالتٌ ت -143
، باالنتقال تدريجياا إلى ال نصتتتتتتتتتات 19-األنشتتتتتتتتتط ، لتأخذ في االعت ار األعطال الناج   عن جائح  كوفيد

وك ا هو مبين في الشتتتكل الثالث عشتتتر، ُأدخل مزيد من التعديلت بين الربعين الثاني والثالث   االفتراضتتتي .
ويعرض الشتتتتتتكل الرابع عشتتتتتتر التعديلت  ، وانخفض عدد األنشتتتتتتط  التي أل يت أو تأجلت.2020من عام  

 ختلط  ابتدا ا من الربع  التي ُأدخلت على ن ط عقد االجت اعات، وارتفاع عدد االجت اعات االفتراضتتتتتتي  وال
ووضتعت بعض الهيئات   للتعويض عن انخفاض االجت اعات بالحضتور الشتخصتي.  2020الثاني من عام  

فعلى ستتتتبيل ال ثال، اتخذت الج عي  العام  ستتتتلستتتتل  من القرارات   أدوات مخصتتتتصتتتت  لضتتتت ان االستتتتت راري .
واستتخدام آليات إجرا  ال وافق  الصتامت   بشتأن الوستائل البديل  التخاذ القرارات بدون عقد اجت اعات رست ي ، 

وال قترحات التي    .( 96) التي تعني أنه ال ي كن للج عي  أن تتخذ القرارات إال ب وافق  ج يع دولها األعضتتتتتتتتتا 
ُيقطع فيها إجرا  ال وافق  الصتتتتتتتتتتتامت  ال ُيبت فيها وتعلَّق حتى تت كن الج عي  من عقد اجت اع بالحضتتتتتتتتتتتور  

، وخاصتتت  في ال راحل األولى من الشتتتفوي ك  إلى مستتتأل  الترج    منظ ات مشتتتارِّ وأشتتتارت عدة   الشتتتخصتتتي.
وتستتتتتبب ذلك  اا.االفتراضتتتتتي  تحدي الشتتتتتفوي  ال تزامن  و الجائح  عندما مثلت الجوانب التقني  واألمني  للترج   

 لها،  بشتتتتتتتتتتتأن إجرا ات ع  اا رستتتتتتتتتتت ي   اا وفي حين اعت دت الج عي  العام  قرار   في تأجيل اتخاذ بعض القرارات.
اعت تتدت بعض األجهزة التشتتتتتتتتتتتتتتريعيتت  ومجتتالس اإلدارة إجرا ات مؤقتتت ، مثتتل ال نظ تت  ال حريت  التدوليتت  التي 

ووافقت الوكال  الدولي  للطاق     عقد جلستتتتات مختصتتتترة مراعاة الختلف التوقيت بين ال ناطق.اا قررت أيضتتتت 
، ال تعلق  بالترج   الشتتتتتتتتتتتتتتفوي  الذري  في أول اجت اع افتراضتتتتتتتتتتتتتتي ل جلس إدارتها على تعليق بعض القواعد

االنتظار حتى استتتتتئناف االجت اعات  ”  وفي االتحاد الدولي للتصتتتتاالت، تقرر ال تزامن  وأحكام التصتتتتويت.
وأظهرت   .“لإلطار القانوني للتحاد اا ، وفقتراستتلالشتتخصتتي، أو ال وافق  بالتصتتويت عن طريق البالحضتتور  

 بشكل مستدام للحوادث ال ستقبلي  في نهاي  األمر. تلك اإلجرا ات مرونتها ولكنها قد ال تستجيب

منظوم  في لت األمانات ، عد  19-مع تواصتتتل جائح  كوفيد  .االنتقال إلى المنصااات االفتراضااية -144
األمم ال تحدة الدعم ال قدم إلى األجهزة التشتتتتتتريعي  ومجالس اإلدارة لكل منها لضتتتتتت ان استتتتتتت راري  أنشتتتتتتط   

  

 .561 74و 558 74و 555 74و 544 74العام   الج عي مقررات  (96)
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ُأجريت بالحضور الشخصي ُأجريت افتراضياا  ُأجريت بشكل مختلط
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ا إلى أنها نجحت، من خلل التجرب  والخطأ، في عقد اجت اعات افتراضتتتتتتتتتتي   وأشتتتتتتتتتتار العديد منه الحوك  .
ومختلط ، في ظروف آمن  وموثوق ، ألجهزتها التشتتتتتتريعي  ومجالس إدارتها من خلل مج وع  متنوع  من 
  ال نصتات، فضتلا عن إتاح  خدمات الترج   الشتفوي  ال تزامن  عن ُبعد وإضتفا  طابع رست ي على قراراتها.

حستتتتتتتتم االنتقال إلى ال نصتتتتتتتتات االفتراضتتتتتتتتي  كيفي  اجت اع األجهزة التشتتتتتتتتريعي  ومجالس اإلدارة، فإنه  لئن  و 
أص حت ال فاوضات  ”  وك ا ذكر أحد ال سؤولين  يعالج بالضرورة كيفي  إجرائها لل داوالت وال فاوضات. لم

إلى مج وعات  اا ي أطول وأعقد بستتتبب عدم االجت اع بالحضتتتور الشتتتخصتتتي، وبستتتبب استتتتحال  االنقستتتام تلقائ 
ر التفاوُض   اا أيضتت   اا وفي منظ   أخرى، كان األثر محستتوستت   .“إلى اتفاقات  داخلها عادة التوصتتل    صتت يرة ييستت 

لضتتتتتيق الوقت ال تا  ل عالج  ال ستتتتتائل ال وضتتتتتوعي  في جداول أع ال األجهزة التشتتتتتريعي  ومجالس    اا نظر ”
  ،طول الوقت الذي يستتتتت رقه النظر في ال ستتتتائل اإلدارة، ومحدودي  القدرة على التفاوض إليجاد حلول ... و 

 .“وتأجيل البت في بعض ال سائل إلى أجل غير مس ى

  مع استتت رار أنشتتط  الحوك   بالرغم من االنقطاعات  .اساتمرارية أنشاطة الحوكمة في المساتقب  -145
ة على مواجه   ، ما ين  ي إه ال استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال والقدر 19- واألعطال الناج   عن جائح  كوفيد 

وقد تكيفت األجهزة التشتتتتريعي  ومجالس اإلدارة عبر ال نظوم  بشتتتتكل مكنها من مواصتتتتل  أنشتتتتط    الطوارئ.
الفرصتت  لوضتتع خطط لدعم أنشتتطتها   اا الحوك   خلل هذه الفترة غير ال ستتبوق   وين  ي لها أن ت تنم أيضتت 

ويشاجع المفتشااا على وضاع  واستتدام .اا  للستتعداد واالستتجاب  للحوادث في ال ستتقبل بطريق  أكثر تنظي 
خطط اسااتمرارية تصااريف األعمال لمعالجة األعطال التي تطرأ على أنشااطة الحوكمة، وعلى تضاامين تلك  

 .أحكاما  لعقد اجتماعات افتراضية واتخاذ القرارات من أج  إدارة المنظمات بفعالية وكفافة طالخط
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 المرفق األول

نظرة عامة على توصااايات وحدة التفتيش المشاااتركة الواردة في اساااتعراضاااها    
 2011في عام  ،الستمرارية تصريف األعمال في منظومة األمم المتحدة

، أك لت وحدة التفتيش ال شتتترك  استتتعراضتتها األول الستتت راري  تصتتري  األع ال 2011في عام  -1
توصتيات بشتأن وضتع الستياستات واالستتراتيجيات والخطط  ، الذي تضت ن تستع  ( 1) في منظوم  األمم ال تحدة

الستتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال، وتعيين مديرين الستتتتتتت راري  تصتتتتتتري  األع ال في مكتب الرئيس التنفيذي  
ال كتب التنفيذي لإلدارة، وتعزيز القيادة في هذا الشتتتتتتأن، وتخصتتتتتتي  ال وارد ال شتتتتتتري  وال الي  اللزم ،  أو

وأوصتتتتتى ال فتشتتتتتان أيضتتتتتاا بأن   على استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال.هامين ظفين الوالحاج  إلى تدريب ال و 
يكون نطام خطط استتتت راري  تصتتتري  األع ال على نطام ال نظ  ، ب ا في ذلك ال كاتب ال يداني ، وبأن 
يشرف ال نسقون ال قي ون على ت ادل ال عارف، والتعاون والتكامل في ا يتعلق بالتأهب الست راري  تصري  

وُقبلت تلك التوصتتتتتتتيات على نطام واستتتتتتتع وُنفذت ب عدل  ع ال في مراكز ع ل منظ ات األمم ال تحدة.األ
 مرتفع بشكل ملحوظ.

 التوصيات 

تتعلق   -1 سياسات استراتيجيات  بعد، وضع  ذلك  يفعلوا  لم  إن  يتول وا،  أن  ال تحدة  األمم  منظوم   ل ؤسسات  التنفيذيين  للرؤسا   ين  ي 
تلك  باست راري    وطر   تنفيذها،  عن  ال سؤولي   إعطا   مع  األع ال  تصري   إدارة  ب سائل  التكلي   ذلك  في  ب ا  األع ال،  تصري  

  السياسات االستراتيجيات على الهيئات التشريعي  للعلم.
 في ال ائ (  90في ال ائ   نس   التنفيذ   83)نس   القبول  

الجه  ال عني  بشؤون است راري  تصري  األع ال ب كتب الرئيس التنفيذي أو ال وظف التنفيذي ين  ي للرؤسا  التنفيذيين أن يلحقوا   -2
 .  ال عني بشؤون اإلدارة

 في ال ائ (  100في ال ائ   نس   التنفيذ   75)نس   القبول  

خططاا موثق  الست راري  تصري   ين  ي للرؤسا  التنفيذيين ل ؤسسات منظوم  األمم ال تحدة، أن يضعوا، إن لم يفعلوا ذلك بعد،   -3
   األع ال انطلقاا من تقييم ال خاطر والوظائف الحاس   ال حددة والوقت ال ستهدف الستعادة القدرة على الع ل، وأن يعت دوا تلك الخطط.

 في ال ائ (  86في ال ائ   نس   التنفيذ   88)نس   القبول  

ل نطام خطط است راري  تصري  األع ال ال ع ول بها في مؤسسات منظوم  األمم ين  ي للرؤسا  التنفيذيين الحرص على أن يش  -4
ال تحدة مكاتبها ال يداني . وين  ي إنشا  آليات اإلشراف والرقاب  لض ان تساوم وت ادلي  خطط است راري  تصري  األع ال مع خطط ال قر  

 . وأفرق  األمم ال تحدة القطري ، عند االقتضا 
 في ال ائ (  88في ال ائ   نس   التنفيذ   71)نس   القبول  

  ين  ي لألمين العام أن يحرص على أن يتولى ال نسقون ال قي ون اإلشراف على ع لي  التأهب التي تضطلع بها منظ ات األمم ال تحدة -5
 ن .الكائن  في مراكز ع لهم في ا يتعلق باست راري  تصري  األع ال وذلك ب ي  تعزيز ت ادل ال عارف وتحديد مجاالت التعاون والتكامل ال  ك

 )لم يوافق عليها األمين العام( 

  

(1) JIU/REP/2011/6 . 
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 التوصيات 

وتطبيقها عنصراا من عناصر ين  ي للرؤسا  التنفيذيين أن يحرصوا على أن تكون ع لي  وضع خطط است راري  تصري  األع ال   -6
 مسا ل  ال ديرين التنفيذيين وتقييم أدائهم. 

 في ال ائ (  85في ال ائ   نس   التنفيذ   83)نس   القبول  

ين  ي للهيئات التشريعي  في منظ ات األمم ال تحدة، انطلقاا من ال قترحات التي يقدمها الرؤسا  التنفيذيون بشأن ال يزانيات، أن   -7
يلزم من موارد مالي  وبشري  لتطبيق خطط است راري  تصري  األع ال ال عت دة وال وضوع  استناداا إلى سياسات استراتيجيات تلك    توفر ما

   ال نظ ات في مجال است راري  تصري  األع ال، ومواصل  رصدها وصيانتها وتحديثها.
 في ال ائ (  89في ال ائ   نس   التنفيذ   75)نس   القبول  

  ي للرؤسا  التنفيذيين أن يض نوا إدراج التدريب على مسائل است راري  تصري  األع ال في الدورات ال خصص  للتطوير الوظيفي، ين  -8
وتن ي  قدرات ال وظفين، ب ا في ذلك التدريب الت هيدي، وأن يض نوا توفير التدريب ال نتظم لل وظفين األساسيين في ال نظ ات كعنصر  

 رة است راري  تصري  األع ال.أصيل من عناصر إدا
 في ال ائ (  86في ال ائ   نس   التنفيذ   88)نس   القبول  

ين  ي لألمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤسا  التنفيذيين، أن يصدر توجيهات بوضع قضايا است راري  تصري  األع ال على   -9
ا األع ال  بين ع ليات تصري   ال وا م   يخ   في ا  األع ال  الرؤسا  جدول  ال ستوى مجلس  الرفيع   اإلداري   اللجن   إطار  في  ل ندرج  

التنفيذيين بهدف تطوير ن اذج كفا ة في مجال التأهب للتصدي الست راري  تصري  األع ال ون اذج للخطط في هذا ال جال ووضع م ادئ  
   الن اذج وال  ادئ.لتوجيه ال  ارسات الجيدة حتى تع ل بها منظ ات األمم ال تحدة وال وافق  على تلك 

 )لم يوافق عليها األمين العام رئيس مجلس الرؤسا  التنفيذيين في منظوم  األمم ال تحدة ال عني بالتنسيق( 

 .أعدته وحدة التفتيش ال شترك  بنا ا على معلومات متاح  على نظامها للتت ع الش كي  ال صدر
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 المرفق الثاني

 أطر السياسات المتعلقة بإدارة استمرارية تصريف األعمال في المنظمات المشاركة  

السياسات والو ائق التوجيهية األخر  المتعلقة بإدارة   المنظمة 
و يقة معتمدة من قب  الرئيس   سنة االعتماد وآخر تحدي   ( أ) استمرارية تصريف األعمال

 التنفيذي وأأو اإلدارة العليا 

السياسة   تشير المنظمة إلى
المتعلقة بنظام إدارة قدرة  
المنظمة على مواجهة  

 الطوارئ 

تشير المنظمة إلى  
المنظمة الدولية   معيار

  لتوحيد المقاييس
22301 (  ) 

األمان  العام  لألمم 
 2008كانون الثاني يناير  ال  ادئ التوجيهي  ال تعلق  باست راري  تصري  األع ال ال تحدة

 √  √  √  2021كانون الثاني يناير 

برنامج األمم ال تحدة  
ال شترك ال عني  

  بفيروس نق  ال ناع  
 ال شري  اإليدز

 . ع خط  الست راري  تصري  األع الكان برنامج األمم ال تحدة ال شترك ال عني بفيروس نق  ال ناع  ال شري  اإليدز يع ل وقت تجهيز استبيان وحدة التفتيش ال شترك  على وض

 بأنه وا م سياساته مع إطار األمان  العام  لألمم ال تحدة.  األونكتادأفاد  األونكتاد 

 يع ل وقت تجهيز استبيان وحدة التفتيش ال شترك  على وضع خط  الست راري  تصري  األع ال. مركز التجارة الدولي كان  مركز التجارة الدولي 

برنامج األمم ال تحدة  
 2009حزيران يونيه  السياس  ال تعلق  بإدارة است راري  تصري  األع ال اإلن ائي 

 2018كانون الثاني يناير 
 √  √  √ 

برنامج األمم ال تحدة  
 االستجاب  للطوارئ واست راري  تصري  األع الخط   للبيئ 

 2017ت وز يوليه 
 X X X 2021آذار مارس 

صندوم األمم  
 ال تحدة للسكان

الستياستات واإلجرا ات ال تعلق  بإدارة استت راري  تصتري   
 X √  √  2017نيسان أبريل  األع ال
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السياسات والو ائق التوجيهية األخر  المتعلقة بإدارة   المنظمة 
و يقة معتمدة من قب  الرئيس   سنة االعتماد وآخر تحدي   ( أ) استمرارية تصريف األعمال

 التنفيذي وأأو اإلدارة العليا 

السياسة   تشير المنظمة إلى
المتعلقة بنظام إدارة قدرة  
المنظمة على مواجهة  

 الطوارئ 

تشير المنظمة إلى  
المنظمة الدولية   معيار

  لتوحيد المقاييس
22301 (  ) 

برنامج األمم ال تحدة  
لل ستوطنات ال شري  

 ال وئل -
 2013ش اع فبراير  است راري  تصري  األع الخط  

 X √  √  2020نيسان أبريل 

مفوضي  األمم 
ال تحدة لشؤون 

 اللجئين 
 2020آذار مارس  ن وذج است راري  تصري  األع ال

 X √  √  2020تشرين الثاني نوف بر  

 إدارة است راري  تصري  األع ال اليونيسف
 2007حزيران يونيه 

 X √  √  2021كانون الثاني يناير 

مكتب األمم ال تحدة 
ال عني بال خدرات 

 والجري  
 X √  √  2020حزيران يونيه  الخط  ال تعلق  باست راري  تصري  األع ال

مكتب األمم ال تحدة 
 لخدمات ال شاريع

تعلي ات ال كتب التنفيذي  التخطيط الستت راري  تصتري   
 األع ال

 2010نيسان أبريل 
 √  √  √  2018نيسان أبريل 

التخطيط الستتتتتتتتتتتتتتت راريتتت  تصتتتتتتتتتتتتتتري  األع تتتال في ال قر   األونروا 
 الرئيسي في ع  ان

 2017آ  أغسطس 
 X √  √  2020ش اع فبراير 

هيئ  األمم ال تحدة 
 X √  √  2014أيار مايو  السياس  ال تعلق  بإدارة است راري  تصري  األع ال لل رأة 
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السياسات والو ائق التوجيهية األخر  المتعلقة بإدارة   المنظمة 
و يقة معتمدة من قب  الرئيس   سنة االعتماد وآخر تحدي   ( أ) استمرارية تصريف األعمال

 التنفيذي وأأو اإلدارة العليا 

السياسة   تشير المنظمة إلى
المتعلقة بنظام إدارة قدرة  
المنظمة على مواجهة  

 الطوارئ 

تشير المنظمة إلى  
المنظمة الدولية   معيار

  لتوحيد المقاييس
22301 (  ) 

األغذي  برنامج 
 العال ي

الستتتتتياستتتتت  ال تعلق  بإدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال  
 ال قر العال ي لبرنامج األغذي  العال ي

 2016تشرين الثاني نوف بر  
 X √  √  2019حزيران يونيه 

منظ   األغذي   
 والزراع 

الدليل اإلداري   ستياست  إدارة استت راري  تصتري  األع ال،
 1-114، الفرع ل نظ   األغذي  والزراع 

 2020كانون الثاني يناير 
 X √  √  2021كانون الثاني يناير 

الوكال  الدولي  للطاق   
 الذري 

 خط  است راري  تصري  األع ال
 

الستتتياستتت  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  
 الطوارئ 

2007 
 ( 2021)ُنقحت في أيار مايو  

 
2021 

 √   √  √ 

منظ   الطيران 
 ال دني الدولي

 خط  است راري  تصري  األع ال
 

 تعلي ات إداري  بشأن است راري  تصري  األع ال 

 2020نيسان أبريل 
 

 2014أيار مايو 
 2021تشرين األول أكتوبر 

 √  √ X 

 منظ   الع ل الدولي  
 است راري  تصري  األع الالسياس  ال تعلق  بإدارة 

 

 دليل قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 

 2013آذار مارس 
 

 2015أيار مايو 
 2020آذار مارس 

 √  √ X 

ال نظ   ال حري   
 2004كانون الثاني يناير  خط  است راري  تصري  األع ال الدولي 

 √  √  √  2020آذار مارس 
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السياسات والو ائق التوجيهية األخر  المتعلقة بإدارة   المنظمة 
و يقة معتمدة من قب  الرئيس   سنة االعتماد وآخر تحدي   ( أ) استمرارية تصريف األعمال

 التنفيذي وأأو اإلدارة العليا 

السياسة   تشير المنظمة إلى
المتعلقة بنظام إدارة قدرة  
المنظمة على مواجهة  

 الطوارئ 

تشير المنظمة إلى  
المنظمة الدولية   معيار

  لتوحيد المقاييس
22301 (  ) 

االتحاد الدولي 
 للتصاالت 

 است راري  تصري  األع السياس  

(ORMS B1) 
 2019كانون الثاني يناير 

 √  √  √  2021حزيران يونيه 

 سياس  قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ  اليونسكو
سيعت دها ال جلس التنفيذي  

 X √  √  2022في عام 

 2007تشرين األول أكتوبر  خط  است راري  تصري  األع ال، نشرة ال دير العام  اليونيدو 
 X X √  2020آ  أغسطس 

منظ   السياح   
 العال ي 

 -  -  -  -  - 

االتحاد البريدي  
 X X √  2010تشرين الثاني نوف بر   خط  است راري  تصري  أع ال ال كتب الدولي العال ي

منظ   الصح   
 العال ي 

الحوك   إلدارة استتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  األع ال في إطار  
 ال قر الرئيسي ل نظ   الصح  العال ي 

 

توجيهتات منظ ت  الصتتتتتتتتتتتتتتحت  العتال يت  بشتتتتتتتتتتتتتتتأن التخطيط  
 الست راري  تصري  األع ال

 )قد تكون لل كاتب اإلقلي ي  أطرها الخاص (

 2009تشرين األول أكتوبر 
 2020آذار مارس 

 
 

2018 

 √  √ X 

العال ي   ال نظ   
 لل لكي  الفكري 

خط  استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال  القدرة ال وحدة على  
 مواجه  الطوارئ لل نظ   العال ي  لل لكي  الفكري 

 2012آ  أغسطس 
 √  √  √  2020تشرين الثاني نوف بر  
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السياسات والو ائق التوجيهية األخر  المتعلقة بإدارة   المنظمة 
و يقة معتمدة من قب  الرئيس   سنة االعتماد وآخر تحدي   ( أ) استمرارية تصريف األعمال

 التنفيذي وأأو اإلدارة العليا 

السياسة   تشير المنظمة إلى
المتعلقة بنظام إدارة قدرة  
المنظمة على مواجهة  

 الطوارئ 

تشير المنظمة إلى  
المنظمة الدولية   معيار

  لتوحيد المقاييس
22301 (  ) 

ال نظ   العال ي   
 -  -  -  2020آذار مارس  خط  است راري  تصري  األع ال )غير متوفرة( لألرصاد الجوي  

 من إعداد وحدة التفتيش ال شترك  على أساس معلومات قدمتها ال نظ ات ال شارك .  ال صدر

 نعم √ 
X ال 

الستتتتياستتتتات والخطط  اا  وتتضتتتت ن الوثائق التوجيهي  أيضتتتتها. تن  الستتتتياستتتت  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ على تطبيقها داخل فرادى مؤستتتتستتتتات منظوم  األمم ال تحدة وفي ا بين (أ)
 وال  ادئ التوجيهي  األخرى، ك ا ذكرت ال نظ ات.

  .معهد است راري  تصري  األع ال ل  ارسات الجيدة التي وضعها تشير منظ   الع ل الدولي ، واليونيسف، واألمان  العام  لألمم ال تحدة، وبرنامج األغذي  العال ي إلى ال  ادئ التوجيهي  ال تعلق  با  ( )
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 المرفق الثال 

 العناصر األساسية لنهج شام  في إدارة استمرارية تصريف األعمال في المنظمات المشاركة  

 المنظمة 

1- 
 نهج ُمحدد ببياا

2- 
التوافق مع معايير  
األمم المتحدة ذات 

 الصلة 

3- 
هيك  إداري لتنسيق 
أنشطة استمرارية 

 األعمالتصريف 

4- 
التحديد الواضا 

لألدوار  
والمسؤوليات  
 والتسلس  اإلداري 

5- 
التنام  بين إدارة  
استمرارية تصريف  
 األعمال والسياسات 
 والعمليات األخر  

6- 
استعراض وأأو 
 تحدي  السياسات 

7- 
استخالص 
الدروس  

 واالستفادة منها

8- 
التدريب والتوعية 

بإطار إدارة استمرارية  
 تصريف األعمال

9- 
الخطط القائمة  
الستمرارية  
 تصريف األعمال

10 - 
أحكام متعلقة 

باستعراض الخطط  
  وضماا الجودة على 
 مستو  المؤسسة 

11 - 
تعهد واختبار  
  واستعراض خطةأ
خطط استمرارية 
 تصريف األعمال

            األمان  العام  لألمم ال تحدة 

  برنامج األمم ال تحدة ال شترك 
ال عني بفيروس نق   
 ال ناع  ال شري  اإليدز

 ع خط  الست راري  تصري  األع ال.كان برنامج األمم ال تحدة ال شترك ال عني بفيروس نق  ال ناع  ال شري  اإليدز يع ل وقت تجهيز استبيان وحدة التفتيش ال شترك  على وض 

 بأنه وا م سياساته مع إطار األمان  العام  لألمم ال تحدة.  األونكتادأفاد  األونكتاد

 . 2022ستتم ال وافق  على خط  مركز التجاري  الدولي  الست راري  تصري  أع اله في عام  مركز التجارة الدولي 

برنامج األمم ال تحدة 
            اإلن ائي

            برنامج األمم ال تحدة للبيئ 

األمم ال تحدة صندوم 
            للسكان

            موئل األمم ال تحدة

مفوضي  األمم ال تحدة  
 لشؤون اللجئين

           

            اليونيسف
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 المنظمة 

1- 
 نهج ُمحدد ببياا

2- 
التوافق مع معايير  
األمم المتحدة ذات 

 الصلة 

3- 
هيك  إداري لتنسيق 
أنشطة استمرارية 

 األعمالتصريف 

4- 
التحديد الواضا 

لألدوار  
والمسؤوليات  
 والتسلس  اإلداري 

5- 
التنام  بين إدارة  
استمرارية تصريف  
 األعمال والسياسات 
 والعمليات األخر  

6- 
استعراض وأأو 
 تحدي  السياسات 

7- 
استخالص 
الدروس  

 واالستفادة منها

8- 
التدريب والتوعية 

بإطار إدارة استمرارية  
 تصريف األعمال

9- 
الخطط القائمة  
الستمرارية  
 تصريف األعمال

10 - 
أحكام متعلقة 

باستعراض الخطط  
  وضماا الجودة على 
 مستو  المؤسسة 

11 - 
تعهد واختبار  
  واستعراض خطةأ
خطط استمرارية 
 تصريف األعمال

مكتب األمم ال تحدة ال عني  
 بال خدرات والجري   

           

مكتب األمم ال تحدة لخدمات  
 ال شاريع

           

            األونروا 

            هيئ  األمم ال تحدة لل رأة 

            برنامج األغذي  العال ي 

            منظ   األغذي  والزراع  

            الوكال  الدولي  للطاق  الذري  

منظ   الطيران ال دني  
 الدولي 

           

            منظ   الع ل الدولي  

            ال نظ   ال حري  الدولي 

            االتحاد الدولي للتصاالت

            اليونسكو

            اليونيدو 

            منظ   السياح  العال ي  

            االتحاد البريدي العال ي 

            منظ   الصح  العال ي 
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 المنظمة 

1- 
 نهج ُمحدد ببياا

2- 
التوافق مع معايير  
األمم المتحدة ذات 

 الصلة 

3- 
هيك  إداري لتنسيق 
أنشطة استمرارية 

 األعمالتصريف 

4- 
التحديد الواضا 

لألدوار  
والمسؤوليات  
 والتسلس  اإلداري 

5- 
التنام  بين إدارة  
استمرارية تصريف  
 األعمال والسياسات 
 والعمليات األخر  

6- 
استعراض وأأو 
 تحدي  السياسات 

7- 
استخالص 
الدروس  

 واالستفادة منها

8- 
التدريب والتوعية 

بإطار إدارة استمرارية  
 تصريف األعمال

9- 
الخطط القائمة  
الستمرارية  
 تصريف األعمال

10 - 
أحكام متعلقة 

باستعراض الخطط  
  وضماا الجودة على 
 مستو  المؤسسة 

11 - 
تعهد واختبار  
  واستعراض خطةأ
خطط استمرارية 
 تصريف األعمال

ال نظ   العال ي  لل لكي   
 الفكري 

           

العال ي  لألرصاد ال نظ   
 الجوي  

           

 من إعداد وحدة التفتيش ال شترك  على أساس معلومات قدمتها ال نظ ات ال شارك .  ال صدر
  

 ينعكس بالكامل 
 ينعكس جزئياا  
 ال ينعكس 

 لم يرد أي رد   
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 المرفق الرابع

 المنظمات المشاركةالترتيبات التنظيمية إلدارة استمرارية تصريف األعمال في   

الوظيفة التنظيمية التي تشرف على  المنظمة 
 ( أ) إدارة استمرارية تصريف األعمال

مستو  ودرجة الوظيفة )الوظائف(  
والنسبة المئوية للوقت المخصص إلدارة  

  استمرارية تصريف األعمال
موقع وظيفة استمرارية تصريف األعمال في 

 الهيك  التنظيمي 
بإدارة استمرارية أعلى مسؤول مكلف 

 تصريف األعمال 

األمان  العام  لألمم  
 ال تحدة

وحتتدة إدارة االستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتت  والقتتدرة على 
 الص ود

  ، 5- كبير محللي البرامج والشؤون اإلداري ، ف 
 في ال ائ  25

إدارة االستتتراتيجيات والستتياستتات اإلداري  ومستتائل 
 االمتثال  مكتب وكيل األمين العام

الختتتتاصتتتتتتتتتتتتتتون  ال  ثلون  العتتتتام،  وكل  األمين 
  ، 4- كبير محللي البرامج والشؤون اإلداري ، ف  لألمين العام، األمنا  العامون ال ساعدون  

 في ال ائ  75
 في ال ائ  25، 4-مساعد فريق، خ ع

األمتتتتتتتم  بتتتتتتترنتتتتتتتامتتتتتتتج 
ال تحدة ال شتتتتتتتتتتتتتترك  
بتتتفتتتيتتتروس  التتت تتتعتتتنتتتي 
التتت تتتنتتتتتتتاعتتتتتتت   نتتتقتتت  

 ال شري  اإليدز

كان برنامج األمم ال تحدة ال شتتتتتتترك ال عني بفيروس نق  ال ناع  ال شتتتتتتري  اإليدز يع ل وقت تجهيز استتتتتتتبيان وحدة التفتيش ال شتتتتتتترك  
  على وضع خط  الست راري  تصري  األع ال.

 -  -  -  -  األونكتاد
التتتتتتتتتتتجتتتتتتتارة   متتتتتركتتتتتز 

 مدير تنفيذي تجهيز استبيان وحدة التفتيش ال شترك  على وضع خط  الست راري  تصري  األع ال.كان مركز التجارة الدولي  يع ل وقت  الدولي 

األمتتتتتتتم  بتتتتتتترنتتتتتتتامتتتتتتتج 
 ال تحدة اإلن ائي

أخصتتائي في الشتتؤون اإلداري ، شتتع   
 مدير، مكتب خدمات اإلدارة  2-مدير، مكتب ال يزاني  واألدا  واالمتثال، مد في ال ائ   50، -4ف االمتثال

األمتتتتتتتم  بتتتتتتترنتتتتتتتامتتتتتتتج 
 ال تحدة للبيئ 

في  ال ختتتتتتتاطر  بتتتتتتتإدارة  معني  موظف 
 2-مدير، الخدمات ال ؤسسي ، مد 5-رئيس وحدة اإلدارة، ف في ال ائ   20، 2-ف ال ؤسس  باالتصاالت وال علومات

األمتم  صتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوم 
 مدير تنفيذي  -  1-مد رئيس مكتب منسق األمن ال تحدة للسكان
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الوظيفة التنظيمية التي تشرف على  المنظمة 
 ( أ) إدارة استمرارية تصريف األعمال

مستو  ودرجة الوظيفة )الوظائف(  
والنسبة المئوية للوقت المخصص إلدارة  

  استمرارية تصريف األعمال
موقع وظيفة استمرارية تصريف األعمال في 

 الهيك  التنظيمي 
بإدارة استمرارية أعلى مسؤول مكلف 

 تصريف األعمال 

واالمتثال،   شع   االستشارات اإلداري  واالمتثال في ال ائ   5، 4-ف رقاب موظف  موئل األمم ال تحدة اإلداري   االستشارات  دائرة  مدير، 
 1-مد

األمم   مفتوضتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتت  
لشتتتتتتتتتتتتتتؤون   ال تحتتتتتدة 

 اللجئين

) 5-رئيس ع ليات، دائرة األمن ال يداني، ف في ال ائ   15، 4-ف موظف أمن ميداني أقدم السامي  ال فوض  إدارة  نائب  قدرة  نظام 
 ( ، عال ياا ال نظ   على مواجه  الطوارئ 

 5-منسق أقدم لخدمات الطوارئ، ف في ال ائ   15، 4-ف موظف طوارئ أقدم 

الع ليات   لشؤون  ال ساعد  السامي  ال فوض 
للع ليات  األع ال  تصري   است راري   )خط  
ومديرو   العال ي(  الصعيد  على  ال يداني ، 

تص است راري   )خط   اإلقلي ي   ري  ال كاتب 
 األع ال للع ليات ال يداني ( 

مراقب مالي، مكتب ال راقب ال الي، شع   الشؤون   في ال ائ   100، 4-ف مدير است راري  تصري  األع ال اليونيسف
 اإلدارة -نائب ال دير التنفيذي  2-ال الي  واإلداري ، مد

  مكتب األمم ال تحدة
ال عني بتتتال ختتتدرات  

 والجري  
 مدير تنفيذي  قسم الدعم العام شع   اإلدارة    5–ف موظف قائم باألع ال 

  مكتب األمم ال تحدة
 مدير تنفيذي  - 1-مركز الخدم  ال شترك ، مد مدير لخدمات ال شاريع

 األونروا
 التخطيط، مقر األونروا، ع  ان في ال ائ  10، 1-مد مدير تخطيط

 ال فوض العام
 5-نائب مدير التخطيط ف في ال ائ   15، 4-ف موظف طوارئ أقدم

هيئتت  األمم ال تحتتدة 
 لل رأة 

 مستشار أمن، على الصعيد العال ي
 

أخصتتتتتائي أمن على الصتتتتتعيد العال ي 
 مدير است راري  تصري  األع ال -
 

 أخصائيون لألمن اإلقلي ي

 في ال ائ  20إلى  10، 5-ف
 

 

 في ال ائ  50، 4-ف
 

 في ال ائ  10، 3-ف 3

 مدير تنفيذي  - 

األغتتتتتتذيتتتتتت   برنتتتتتتامج 
 العال ي

الوحدة ال عني  باستتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  
 األع ال 

، مدير است راري  تصري  األع ال ال ؤسسي  
 نائب ال دير التنفيذي  نائب ال دير التنفيذي للع ليات في ال ائ    50، 5-ف
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الوظيفة التنظيمية التي تشرف على  المنظمة 
 ( أ) إدارة استمرارية تصريف األعمال

مستو  ودرجة الوظيفة )الوظائف(  
والنسبة المئوية للوقت المخصص إلدارة  

  استمرارية تصريف األعمال
موقع وظيفة استمرارية تصريف األعمال في 

 الهيك  التنظيمي 
بإدارة استمرارية أعلى مسؤول مكلف 

 تصريف األعمال 

األغتتتتتتذيتتتتتت   منظ تتتتتت  
 شع   الخدمات اللوجستي  والزراع 

 في ال ائ  20، 4-موظف برامج، ف

 في ال ائ  50استشاري  نائب ال دير العام  1-شع   الخدمات اللوجستي ، مكتب ال دير، مد
 40خبير في استتتت راري  تصتتتري  األع ال )

 في السن (  اا يوم

التتتتتتدوليتتتتتت   الوكتتتتتتالتتتتتت  
 للطاق  الذري 

 للشؤون اإلداري مكتب نائب ال دير العام  في ال ائ  20، 5-ف منسق لألمن ال ركزي 

 ال دير العام

موظف لتنستتتتتتتتتتتتتتيق الشتتتتتتتتتتتتتتؤون األمنيتتت  
 )السياسات والتخطيط(

 مكتب نائب ال دير العام للشؤون اإلداري  في ال ائ  50، 3-ف

مدير مكتب نظم تكنولوجيا ال علومات 
 واالتصاالت

 نائب ال دير العام للض انات ، تختلف النسب ال ئوي  حسب الحاج  1- مد 

 مكتب نظم تكنولوجيا ال علومات واالتصاالت، مدير  ، تختلف النسب ال ئوي  حسب الحاج  2- ف  مساعد لشؤون ال الي  وال حاس  

التتطتتيتتران  متتنتتظتت تتتتتتت  
 ال دني الدولي

واألمتتن  التت تتؤتتت تترات  قستتتتتتتتتتتتتتتتم  رئتتيتتس، 
 والخدمات العام 

 في ال ائ  15، 5-ف
 األمين العام  مكتب اإلدارة والخدمات

 في ال ائ  50استشاري، 
التتتعتتت تتتتتتتل  متتتنتتتظتتت تتتتتتت  

، وهو 2-أمين الصتتتتندوم وال راقب ال الي، مد مكتب أمين الصندوم وال راقب ال الي في ال ائ   10، 5-ف كبير موظفي إدارة ال خاطر الدولي 
 عضو في فريق اإلدارة العليا

ال حريتتتتتتت   ال نظ تتتتتتت  
 2-مدير، شع   الشؤون االداري  مد  1-خدمات الدعم ال ركزي ، مد الرئيس الدولي 

التتتتتتتدولتتتتي  االتتتتتحتتتتتتتاد 
 للتصاالت

منستتتتتتتتتتتق نظام إدارة قدرة ال نظ   على 
رئيس، شتتتتتتع   األمن والستتتتتتلم  بإدارة خدمات   شع   السلم  واألمن في ال ائ   100، 4-ف مواجه  الطوارئ 

 ال علومات
كوارث  من  التعتتتتتافي  خطتتتتت   منستتتتتتتتتتتتتتق 

 -  -  في ال ائ   100، 4-ف تكنولوجيا ال علومات واالتصاالت 

 -  -  في ال ائ   100، 4-ف مدير إدارة ال خاطر ألع ال ال نظ ات 
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الوظيفة التنظيمية التي تشرف على  المنظمة 
 ( أ) إدارة استمرارية تصريف األعمال

مستو  ودرجة الوظيفة )الوظائف(  
والنسبة المئوية للوقت المخصص إلدارة  

  استمرارية تصريف األعمال
موقع وظيفة استمرارية تصريف األعمال في 

 الهيك  التنظيمي 
بإدارة استمرارية أعلى مسؤول مكلف 

 تصريف األعمال 

االداريتتت  مستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتد ال تتتدير العتتتام للشتتتتتتتتتتتتتتؤون   ال كتب التنفيذي لقطاع اإلدارة والتنظيم 5-ف كبير موظفي إدارة ال خاطر اليونسكو
   والتنظي ي 

 ال دير العام مديري  إدارة الشركات والع ليات 2-مد ال دير اإلداري  اليونيدو
منظ تت  الستتتتتتتتتتتتتتيتتاحتت  

 األمين العام  -  -  ال نسق األمني العال ي 

التبتريتتتتتتتدي   االتتحتتتتتتتاد 
 العال ي

شتتار االتحاد البريدي العال ي إلى أنه أ
اعت د، في غيا  موظف الستتتتتتتت راري  

على فريق إدارة  تصتتتتتتتتتتتتتتري  األع تال،  
  19-األزمات لديه أثنا  جائح  كوفيد

 نائب ال دير العام  ال ينطبق ال ينطبق

منظ تتت  الصتتتتتتتتتتتتتتحتتت   
 العال ي 

مكتب ال دير العام ال ستتتتاعد للع ليات 
 ال ؤسسي  بال قر الرئيسي

، 5-في ال ا ة، ف 10مدير عام مساعد، 
 ال دير العام ال دير العام ال ساعد للع ليات ال ؤسسي   في ال ائ   15

مكتتاتتتب ال تتديرين والشتتتتتتتتتتتتتتؤون اإلداريتت  
 وال الي  في كل مكتب إقلي ي

 1- مدير، شع   الشؤون اإلداري  وال الي ، مد 
في    50إلى   25مديرو الطوارئ اإلقلي يون، 

 ال ائ 

مكتتتتتب ال تتتتديرين، شتتتتتتتتتتتتتتؤون اإلدارة وال تتتتاليتتتت  في 
الطوارئ  متتتتتتديري  ومكتتتتتتتب  اإلقلي يتتتتتت   ال كتتتتتتاتتتتتتتب 

 اإلقلي يين )إن وجد(
 ال درا  اإلقلي يون 

برنتتتامج الطوارئ الصتتتتتتتتتتتتتتحيتتت  ل نظ تتت   
الصتتتتتتتتتتتتتتحت  العتال يت  لل واقع التي ُيعلن 
فيها عن نشتو  طوارئ )ال قر الرئيستي  

 وال كاتب اإلقلي ي (

مسؤول ع ليات ُقطري، وفي بعض البلدان، 
في    50مستتتتتتتتتتتتتتؤول أمن ميتتتتداني، أكثر من  
 ال ائ  على مستوى ال كاتب القطري 

األمن  موظف  و أو  الع ليتتتتتتتات  موظف  مكتتتتتتتتب 
 رؤسا  ال كاتب القطري  ال يداني داخل ال كتب القطري 

العتتتتال يتتتت   ال نظ تتتت  
 لل لكي  الفكري 

ال نستتتتق ال عني باستتتتت راري  تصتتتتري  
مكتتب ال تدير العتام ال ستتتتتتتتتتتتتتاعتد لشتتتتتتتتتتتتتتؤون اإلدارة   في ال ائ   100، 5-ف األع ال

 ال دير العام وال الي  والتنظيم

العتتتتال يتتتت   ال نظ تتتت  
 مكتب األمين العام  -  -  موظف إدارة ال خاطر والجودة لألرصاد الجوي 

 ال نظ ات ال شارك .من إعداد وحدة التفتيش ال شترك  على أساس معلومات قدمتها   ال صدر

 إلدارة األزمات.  اا إلى أن لديها فريق اا ، أشارت معظم ال نظ ات ال شارك  أيض 19-أثنا  جائح  كوفيد (أ)
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 المرفق الخامس

شااااااااابكاات جهاات التنسااااااااايق المعنياة بااساااااااااتمرارياة تصاااااااااريف األعماال في   
 المشاركة المنظمات

 المنظمة 
أدوار ومسؤوليات جهات   مستويات شبكات جهات التنسيق  

التنسيق المحددة في  
السياسات أو في  
 االختصاصات العامة 

استمرارية  تنعكس مسؤوليات 
تصريف األعمال في  

التوصيفات الوظيفية لجهات  
المناطق     المقر التنسيق 

 البلد  اإلقليمية 

األمتتتتانتتتت  العتتتتامتتتت   
 √  ( )االختصاصات، ال قر√  (104) √  (77)√  لألمم ال تحدة

األمتتتتتم  بتتتتترنتتتتتتتامتتتتتج 
ال تحدة ال شتتتتترك 
بتفتيتروس  الت تعتنتي 
الت تنتتتتتتتاعتتتتتتت    نتقت  

 ال شري  اإليدز

ال تحدة ال شترك ال عني بفيروس نق  ال ناع  ال شري  اإليدز يع ل وقت تجهيز استبيان وحدة  كان برنامج األمم 
 التفتيش ال شترك  على وضع خط  الست راري  تصري  األع ال.

 -  -  -  -  -  األونكتاد
التتتتتتتجتتتتتتتارة   متتتركتتتز 

 X X ال ينطبق X X الدولي 

األمتتتتتم  بتتتتترنتتتتتتتامتتتتتج 
 √  √  (130)√  ( 5)√  (27)√  ال تحدة اإلن ائي

األمتتتتتم  بتتتتترنتتتتتتتامتتتتتج 
 √  ( )االختصاصات√  39ج يع رؤسا  مراكز الع ل  √  ال تحدة للبيئ 

صتتتتتتتتتتتتتتنتتدوم األمم 
 √  √  (139)√  ( 6)√  (139)√  ال تحدة للسكان

األمتتتتتتتتم   متتتتتتتتتوئتتتتتتتتتل 
 X X X  √ X ال تحدة

مفوضتتتتتتتتتتتتتتيت  األمم 
لشتتتتتتتتتتتتؤون  ال تحدة

 اللجئين
 √(2 )  √(30) 

على   1)√ 
لكل  األقل

 ع لي (
 √ X 

 √  ( )االختصاصات√  (199)√  (10)√  (33)√  اليونيسف

األمتتتتتتم   متتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتب 
الت تعتنتي    الت تتتحتتتتتتتدة

 بال خدرات والجري   
X  √  √ X X 

األمتتتتتتم   متتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتب 
ال تحتتدة لختتدمتتات  

 ال شاريع
 √  √  √ X  √ 

 √  √  X  √(5 ) ( 2)√  األونروا
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 المنظمة 
أدوار ومسؤوليات جهات   مستويات شبكات جهات التنسيق  

التنسيق المحددة في  
السياسات أو في  
 االختصاصات العامة 

استمرارية  تنعكس مسؤوليات 
تصريف األعمال في  

التوصيفات الوظيفية لجهات  
المناطق     المقر التنسيق 

 البلد  اإلقليمية 

األمتتتتتتتم   هتتتتتتتتيتتتتتتتتئتتتتتتتت  
 √  √  X √  √  ال تحدة لل رأة 

األغتتتتذيتتتت   برنتتتتامج 
 √  √  √  ( 6)√  (20)√  العال ي

منظ تتتت  األغتتتتذيتتتت  
 √  √  (90)√  (10)√  (45)√  والزراع 

الوكتتتتالتتتت  التتتتدوليتتتت  
 X √  ال ينطبق ( 4)√  (25)√  للطاق  الذري 

التطتيتران   متنتظت تتتتتتت  
 X X ال ينطبق (8) (8) ال دني الدولي

التعت تتتتتتتل   متنتظت تتتتتتت  
 √  X ال ينطبق ( 5)√  ( 1)√  الدولي 

ال نظ تتت  ال حريتتت  
 X √  ينطبقال  ال ينطبق (10)√  الدولي 

التتتتتتدولي  االتحتتتتتتاد 
 √  √  √  √  للتصاالت

  X اليونسكو
 X X X X ( “جاري تنفيذها”)

 √  X √  √  √  اليونيدو
منظ   الستتتتتتتتتتياح   

 X X ال ينطبق X X العال ي 

البريتتتتدي   االتحتتتتاد 
 X X ال ينطبق ال ينطبق X العال ي

منظ   الصتتتتتتتتتتتتح   
 X √  √  √  √  العال ي 

ال نظ تت  العتتال يتت   
 √  ( )االختصاصات√  ( 4)√  ال ينطبق (18)√  الفكري لل لكي  

ال نظ تت  العتتال يتت   
 X X ال ينطبق X X لألرصاد الجوي 

 من إعداد وحدة التفتيش ال شترك  على أساس معلومات قدمتها ال نظ ات ال شارك .  ال صدر

 نعم √

X ال 
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 المرفق السادس

 المنظمات المشاركةخطط استمرارية تصريف األعمال في   

 المنظمة 
خطةأخطط  
استمرارية  

 تصريف األعمال

الخطط المتاحة لجميع  
أو لبعض  

شعبأمكاتبأوحدات  
   المقر الرئيسي

الخطط المتاحة  
 للمكاتب اإلقليمية 

الخطط المتاحة  
 للمكاتب القطرية 

خطة معتمدة أو مشروع  
خطة الستمرارية  
تصريف األعمال  

 (2011من   ا  )اعتبار 

العتتتتامتتتت  لألمم   األمتتتتانتتتت  
 √ √ √ √ √ ال تحدة

ال تحتتتتتتدة   األمم  برنتتتتتتامج 
التتت تتتعتتتنتتتي   التتت شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترك 
بفيروس نق  ال نتتتاعتتت   

 ال شري  اإليدز

كان برنامج األمم ال تحدة ال شترك ال عني بفيروس نق  ال ناع  ال شري  اإليدز يع ل وقت  
 - الست راري  تصري  األع ال.تجهيز استبيان وحدة التفتيش ال شترك  على وضع خط   

 - - - - - األونكتاد

كتتان مركز التجتتارة التتدوليتت  يع تتل وقتتت تجهيز استتتتتتتتتتتتتتتبيتتان وحتتدة التفتيش   مركز التجارة الدولي 
 - ال ينطبق  ال شترك  على وضع خط  الست راري  تصري  األع ال. 

ال تحتتتتتتدة   األمم  برنتتتتتتامج 
 خط   مشروع √ √ √ √ اإلن ائي

ال تحتتتتتتدة  برنتتتتتتامج   األمم 
 لم ُتستعرض  √ √ √ √ للبيئ 

صتتتتتتتتندوم األمم ال تحدة  
 مشروع خط   √ √ √ √ للسكان

 لم ُتستعرض   √ √ √ موئل األمم ال تحدة

مفوضتتتتتتتي  األمم ال تحدة  
 لم ُتستعرض  √ √ √ √ لشؤون اللجئين

 √ √ √ √ √ اليونيسف

التت تتتتتحتتتتتتتدة   األمتتم  متتكتتتتتتتتتتب 
بتتتتتتتالتتت تتتتختتتتتتتدرات   التتت تتتتعتتتتنتتتتي 

 والجري   
 لم ُتستعرض  √ √  √

ال تحتتتتتتتدة   األمم  مكتتتتتتتتب 
 √ √ √ √ √ لخدمات ال شاريع

 لم ُتستعرض  √  )لل عض(√  √ األونروا

 - √ √ √ √ هيئ  األمم ال تحدة لل رأة 

 مشروع خط   √ √ )لل عض(√  √ برنامج األغذي  العال ي
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 المنظمة 
خطةأخطط  
استمرارية  

 تصريف األعمال

الخطط المتاحة لجميع  
أو لبعض  

شعبأمكاتبأوحدات  
   المقر الرئيسي

الخطط المتاحة  
 للمكاتب اإلقليمية 

الخطط المتاحة  
 للمكاتب القطرية 

خطة معتمدة أو مشروع  
خطة الستمرارية  
تصريف األعمال  

 (2011من   ا  )اعتبار 

 √ √ √ √ √ منظ   األغذي  والزراع 

الوكتتالتت  التتدوليتت  للطتتاقتت   
 √ ينطبق ال  √ √ √ الذري 

منظ تتت  الطيران ال تتتدني  
 مشروع خط   ال ينطبق  √ √ √ الدولي

 لم ُتستعرض  √ √ √ √ منظ   الع ل الدولي 

 لم ُتستعرض  ال ينطبق  ال ينطبق  √ √ ال نظ   ال حري  الدولي 

التتتتتتتتتتدولتتتتتتتتتتي   االتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتاد 
 للتصاالت

األمني . وأشار االتحاد  خطط است راري  تصري  األع ال مدرج  في إجرا ات االستجاب  للطوارئ 
 مشروع خط   الدولي للتصاالت إلى أنه كان بصدد تحويلها إلى فهرس الست راري  تصري  األع ال.

 مشروع خط   )لل عض(√  √ )لل عض(√  √ اليونسكو

 مشروع خط   √ √ √ √ اليونيدو

 لم ُتستعرض  ال ينطبق  - - X منظ   السياح  العال ي 

 √ ال ينطبق  ال ينطبق  √ √ العال ياالتحاد البريدي  

 مشروع خط   √   )لل عض( √  √ √ منظ   الصح  العال ي 

التتعتتتتتتتالتت تتيتتتتتتت    التت تتنتتظتت تتتتتتت  
 مشروع خط   )لل عض(√  ال ينطبق   √ √ لل لكي  الفكري 

التتعتتتتتتتالتت تتيتتتتتتت    التت تتنتتظتت تتتتتتت  
 لم ُتستعرض  ال ينطبق  √ √ √ لألرصاد الجوي 

إلى معلومات مقدم  من ال نظ ات ال شارك ، ويستند   5إلى    2من إعداد وحدة التفتيش ال شترك ، وتستند األع دة من    ال صدر
 .JIU/REP/2011/6إلى ال رفق األول من الوثيق   6الع ود 

 نعم √ 
X ال 

ولكن االستتتتتتتتتتتتتتعراض لم يشتتتتتتتتتتتتت لها  منظ   الع ل الدولي ،   2011ال نظ ات التالي  كانت منظ ات مشتتتتتتتتتتتتتارك  في عام    ملحظ 
وال نظ ت  ال حريت  التدوليت ، وبرنتامج األمم ال تحتدة للبيئت ، وموئتل األمم ال تحتدة، ومفوضتتتتتتتتتتتتتتيت  األمم ال تحتدة لشتتتتتتتتتتتتتتؤون 

واألونروا ، ومنظ   السياح  العال ي ، وال نظ   العال ي     اللجئين، ومكتب األمم ال تحدة ال عني بال خدرات والجري  ،
لألرصتتتتتتتتتتتتتتاد الجويت . ولم يكن مركز التجتارة التدوليت ، وبرنتامج األمم ال تحتدة ال شتتتتتتتتتتتتتتترك ال عني بفيروس نق  ال نتاعت  

 .2011ال شري    اإليدز، وهيئ  األمم ال تحدة لل رأة منظ ات مشارك  في عام 
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 المرفق السابع

 تقييم المخاطر وتحلي  األ ر من قب  المنظمات المشاركة  

 المنظمة 

 تحلي  اال ر على االعمال المؤسسية  تقييم المخاطر 

سج  المخاطر المؤسسية  
متال لموظف استمرارية  

 تصريف األعمال 

سج  المخاطر المؤسسية  
مستخدم في تطوير خطط  
استمرارية تصريف 

 )أ( األعمال

ُيجر  تحليٌ  لأل ر على  
 األعمال المؤسسية  

هناك تحديٌد آلجال زمنية يصبا بعدها أ ر عدم  
استئناف األنشطة وير مقبول )مث  الحد األقصى  

 لفترة التعط  الممكن قبولها( 

هناك تحديٌد إلطار زمني ُتستدنف  
خالله األنشطة المعطلة  

الهدف الامني الستعادة   )مث 
   القدرة على العم (

العتتتتتامتتتتت  لألمم  األمتتتتتانتتتتت  
 √  √  X √  √  ال تحدة

ال تحتتتتتتدة  األمم  برنتتتتتتامج 
التتت تتتعتتتنتتتي  التتت شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترك 
بفيروس نق  ال نتتتتاعتتتت  

 ال شري  اإليدز

 √  √ - - - 

 -  -  -  -  -  األونكتاد
 -  -  X X X مركز التجارة الدولي 

ال تحتتتتتتدة  األمم  برنتتتتتتامج 
 √  X √  √  √  اإلن ائي

ال تحتتتتتتدة  األمم  برنتتتتتتامج 
 √  للبيئ 

موظف است راري  تصري  
 √  √  √  ) (األع ال

 √ كبير موظفي ال خاطر  
ال تحدة صتتتتتتتتتتندوم األمم 

 √  √  √  √  √  للسكان

 -  -  X ليس ل وئل األمم ال تحدة سجل لل خاطر ال ؤسسي   موئل األمم ال تحدة
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 المنظمة 

 تحلي  اال ر على االعمال المؤسسية  تقييم المخاطر 

سج  المخاطر المؤسسية  
متال لموظف استمرارية  

 تصريف األعمال 

سج  المخاطر المؤسسية  
مستخدم في تطوير خطط  
استمرارية تصريف 

 )أ( األعمال

ُيجر  تحليٌ  لأل ر على  
 األعمال المؤسسية  

هناك تحديٌد آلجال زمنية يصبا بعدها أ ر عدم  
استئناف األنشطة وير مقبول )مث  الحد األقصى  

 لفترة التعط  الممكن قبولها( 

هناك تحديٌد إلطار زمني ُتستدنف  
خالله األنشطة المعطلة  

الهدف الامني الستعادة   )مث 
   القدرة على العم (

مفوضتتتتتتتتتي  األمم ال تحدة 
 -  - X √  √  لشؤون اللجئين

 √  √  ( 2011)أجري آخر مرة في    √  √  √  اليونيسف

الت تتتحتتتتتتتدة   األمتم  متكتتتتتتتتتب 
بتتتتتتتالتت تتختتتتتتتدرات    التت تتعتتنتتي
 والجري  

 √  √ X  -  - 

الت تتتحتتتتتتتدة  متكتتتتتتتتتب   األمتم 
 √  √  √  X X لخدمات ال شاريع

 √  √  X √  √  األونروا

 √  هيئ  األمم ال تحدة لل رأة 

موظف است راري  تصري  
 √ األع ال  

 √  √  معلق()√ 
 كبير موظفي ال خاطر 

 “ أعرف ال”
 √  √  √  √  √  برنامج األغذي  العال ي

الوكتتالتت  التتدوليتت  للطتتاقتت   
 √  √  √  √  √  الذري 

 √  األغذي  والزراع منظ   

موظف است راري  تصري  
 √ األع ال  

 √  √  ال قر فقط( )√ 
 كبير موظفي ال خاطر 

 “ أعرف ال”
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 المنظمة 

 تحلي  اال ر على االعمال المؤسسية  تقييم المخاطر 

سج  المخاطر المؤسسية  
متال لموظف استمرارية  

 تصريف األعمال 

سج  المخاطر المؤسسية  
مستخدم في تطوير خطط  
استمرارية تصريف 

 )أ( األعمال

ُيجر  تحليٌ  لأل ر على  
 األعمال المؤسسية  

هناك تحديٌد آلجال زمنية يصبا بعدها أ ر عدم  
استئناف األنشطة وير مقبول )مث  الحد األقصى  

 لفترة التعط  الممكن قبولها( 

هناك تحديٌد إلطار زمني ُتستدنف  
خالله األنشطة المعطلة  

الهدف الامني الستعادة   )مث 
   القدرة على العم (

منظ تتت  الطيران ال تتتدني  
 √  √  √  - √  الدولي

 √  √  √  √  √  منظ   الع ل الدولي 

 √  ال نظ   ال حري  الدولي 
موظف است راري  تصري  

 ال ينطبق X √ األع ال  
 X كبير موظفي ال خاطر 

التتتتتتتتتتدولتتتتتتتتتتي  االتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتاد 
 √  للتصاالت

موظف است راري  تصري  
 √  √  √  Xاألع ال  

 √ كبير موظفي ال خاطر  

 ال ينطبق اليونسكو
موظف است راري  تصري  

 ال ينطبق X Xاألع ال  
 √ كبير موظفي ال خاطر  

 √  اليونيدو
موظف است راري  تصري  

 √  √  √    )ج( األع ال
 √ كبير موظفي ال خاطر  

 ال ينطبق X -  -  منظ   السياح  العال ي 
 ال ينطبق X √  √  االتحاد البريدي العال ي
 X  √ X X √  منظ   الصح  العال ي 
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 المنظمة 

 تحلي  اال ر على االعمال المؤسسية  تقييم المخاطر 

سج  المخاطر المؤسسية  
متال لموظف استمرارية  

 تصريف األعمال 

سج  المخاطر المؤسسية  
مستخدم في تطوير خطط  
استمرارية تصريف 

 )أ( األعمال

ُيجر  تحليٌ  لأل ر على  
 األعمال المؤسسية  

هناك تحديٌد آلجال زمنية يصبا بعدها أ ر عدم  
استئناف األنشطة وير مقبول )مث  الحد األقصى  

 لفترة التعط  الممكن قبولها( 

هناك تحديٌد إلطار زمني ُتستدنف  
خالله األنشطة المعطلة  

الهدف الامني الستعادة   )مث 
   القدرة على العم (

ال نظ ت  العتال يت  لل لكيت  
 √  √  √  √  √  الفكري 

التتعتتتتتتتالتت تتيتتتتتتت    التت تتنتتظتت تتتتتتت  
 √  لألرصاد الجوي 

موظف است راري  تصري  
 ال ينطبق X √ األع ال  

 X كبير موظفي ال خاطر 

 من إعداد وحدة التفتيش ال شترك  على أساس معلومات قدمتها ال نظ ات ال شارك .  ال صدر

 نعم √ 
X ال 

 األع ال وكبير موظفي ال خاطر الضو  على التناقضات في العديد من ال نظ ات، على النحو ال بين.سلطت الردود الواردة من موظف است راري  تصري   )أ(
 سجل ال خاطر ال ؤسسي  قيد ال وافق .  ) (
 سجل ال خاطر ال ؤسسي  قيد التطوير. )ج(
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 المرفق الثامن

التوعية والتدريب على عمليات وإجرافات اسااااااتمرارية تصااااااريف األعمال في   
 المنظمات المشاركة

 المنظمة 
  ا  واحد ا  المنظمة نشاط تجري 

على األق  يهدف إلى التوعية  
بدهمية استمرارية تصريف  

   األعمال

 على عمليات وإجرافات استمرارية تصريف األعمال ا  تتيا المنظمة لموظفيها تدريب

 نعم
 نعم )إلاامي(

 ال
 الجمهور المستهدف 

األمتتتتانتتتت  العتتتتامتتتت  لألمم 
 ج يع موظفي √  √  ال تحدة

 ال عثات ال يداني 
األمم   ال تحتتتتتتدة برنتتتتتتامج 

التتت تتتعتتتنتتتي  التتت شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترك 
بفيروس نق  ال نتتتاعتتت  

 ال شري  اإليدز
 -  -  - 

 -  -  -  األونكتاد
 ال ينطبق X √  مركز التجارة الدولي 

ال تحتتتتتتدة  األمم  برنتتتتتتامج 
 √  √  اإلن ائي

 جهات التنسيق ال عني  بخط  است راري  تصري  األع ال
 مديرو الع ليات

 جهات التنسيق األمني  
األمم   ال تحتتتتتتدة برنتتتتتتامج 

 ال ينطبق X X للبيئ 

صتتتتتتتتندوم األمم ال تحدة 
 √  √  للسكان

 نقاع االتصال الخاص  بخط  است راري  تصري  األع ال
 موظفو ال كتب 

 ج يع جهات التنسيق األمني 
 ال ينطبق X X موئل األمم ال تحدة

مفوضتتتتتتي  األمم ال تحدة 
 ال ينطبق X √  لشؤون اللجئين

 ال وظفين ج يع  √  √  اليونيسف

ال تحتتتتتتتدة  األمم  مكتتتتتتتتب 
بتتتتتتتالتت تتختتتتتتتدرات   التت تتعتتنتتي 

 والجري  
 √  √ - 

ال تحتتتتتتتدة  األمم  مكتتتتتتتتب 
 موظفو وحدة األع ال  (إلزامي)√  √  لخدمات ال شاريع

 ال ينطبق X √  األونروا
الت تتتحتتتتتتتدة  األمتم  هتيتئتتتتتتت  

 فريق إدارة األزم   √  √  لل رأة 
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 المنظمة 
  ا  واحد ا  المنظمة نشاط تجري 

على األق  يهدف إلى التوعية  
بدهمية استمرارية تصريف  

   األعمال

 على عمليات وإجرافات استمرارية تصريف األعمال ا  تتيا المنظمة لموظفيها تدريب

 نعم
 نعم )إلاامي(

 ال
 الجمهور المستهدف 

 ال ينطبق X √  برنامج األغذي  العال ي
 ال ينطبق X √  األغذي  والزراع منظ   

الوكتتالتت  التتدوليتت  للطتتاقتت   
 جهات التنسيق لنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ  √  √  الذري 

 ال وظفون الرئيسيون 
منظ تتت  الطيران ال تتتدني 

 ال كاتب واألقسام والوحدات  √  √  الدولي

 ال ينطبق X √  منظ   الع ل الدولي 
 ال ينطبق X √  ال حري  الدولي ال نظ   

التتتتتتتتتدولتتتتتتتتتي  االتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتاد 
 √  √  للتصاالت

 أعضا  فريق إدارة األزم  
جهات التنسيق ال سؤول  )فريق إدارة   -خطط استعادة النشاع 

 األزمات، وفريق القدرة على مواجه  الطوارئ(
 ال ينطبق X √  اليونسكو

 (إلزامي) √  √  اليونيدو
 ال وظفون األساسيون 

 الوحدات التنظي ي رؤسا  
 ال  ثلون ال يدانيون 

 ال ينطبق X X منظ   السياح  العال ي 
 ال ينطبق X √  االتحاد البريدي العال ي

 √  √  منظ   الصح  العال ي 
وظائف األع ال الرئيسي  ال الكون الرئيسيون، ب ا في ذلك  

متطل ات وع ليات إدارة است راري  تصري  األع ال 
 ال نظ  ( )عبر

التتعتتتتتتتالتت تتيتتتتتتت    التت تتنتتظتت تتتتتتت  
معظ ها حسب الحاج  إلى ال عرف ، مع توفير معلومات عام    (إلزامي) √  √  لل لكي  الفكري 

 أثنا  توجيه ال وظفين

التتعتتتتتتتالتت تتيتتتتتتت    التت تتنتتظتت تتتتتتت  
 ال ينطبق X √  لألرصاد الجوي 

 ال شارك .من إعداد وحدة التفتيش ال شترك  على أساس معلومات قدمتها ال نظ ات   ال صدر

 نعم √ 
X ال 
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 المرفق التاسع

 المنظمات المشاركةممارسات تعهد واختبار واستعراض خطط استمرارية تصريف األعمال في   

 المنظمة 

السياسة  
 المتبعةأ

إجراف التعهد  
 واالستعراض 

 نطا  التعهد واالختبار واالستعراض 
 محتويات تقرير االستعراض 

 متابعة التعهد واالختبار واالستعراض 

أنظمة ومعدات  
تننولوجيا  
المعلومات  
 واالتصاالت 

السالمة   االتصال 
 واألمن 

خطة  
التعافي من  
 النوارث 

العمليات  
 المؤسسية  

مقدمو  
 الخدمات  

األدوار  
التوصياتأخطة العم    خطط إدارة األزمات  والمسؤولية 

 تحديد الدروس المستفادة  للتدارك  

األمتانت  العتامت  لألمم  
 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ال تحدة

األمتتتتتتتتم   بتتتتتتتترنتتتتتتتتامتتتتتتتتج 
ال تحتتدة ال شتتتتتتتتتتتتتتترك  
بتتتفتتتيتتتروس   التتت تتتعتتتنتتتي 
التتتت تتتتنتتتتتتتاعتتتتتتت    نتتتتقتتتت  

 ال شري  اإليدز

 .ع خط  الست راري  تصري  األع ال كان برنامج األمم ال تحدة ال شترك ال عني بفيروس نق  ال ناع  ال شري  اإليدز يع ل وقت تجهيز استبيان وحدة التفتيش ال شترك  على وض 

 ال تحدة.أفاد األونكتاد بأنه وا م سياساته مع إطار األمان  العام  لألمم  األونكتاد

 كان مركز التجارة الدولي  يع ل وقت تجهيز استبيان وحدة التفتيش ال شترك  على وضع خط  الست راري  تصري  األع ال. مركز التجارة الدولي  

األمتتتتتتتتم   بتتتتتتتترنتتتتتتتتامتتتتتتتتج 
 √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ ال تحدة اإلن ائي

األمتتتتتتتتم   بتتتتتتتترنتتتتتتتتامتتتتتتتتج 
 - - - - - - - - - - X ال تحدة للبيئ 

األمتتتم  صتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتدوم  
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ال تحدة للسكان

 - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ موئل األمم ال تحدة
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 المنظمة 

السياسة  
 المتبعةأ

إجراف التعهد  
 واالستعراض 

 نطا  التعهد واالختبار واالستعراض 
 محتويات تقرير االستعراض 

 متابعة التعهد واالختبار واالستعراض 

أنظمة ومعدات  
تننولوجيا  
المعلومات  
 واالتصاالت 

السالمة   االتصال 
 واألمن 

خطة  
التعافي من  
 النوارث 

العمليات  
 المؤسسية  

مقدمو  
 الخدمات  

األدوار  
التوصياتأخطة العم    خطط إدارة األزمات  والمسؤولية 

 تحديد الدروس المستفادة  للتدارك  

 مفوضتي  األمم ال تحدة 
 X √ √ X X √ √ √ √ √ √ لشؤون اللجئين

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اليونيسف

مكتب األمم ال تحدة  
بتتتتال ختتتتدرات   ال عني 

 والجري  
 ال قر √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √

مكتب األمم ال تحدة  
 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ لخدمات ال شاريع

 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ األونروا

هيئتتت  األمم ال تحتتتدة  
 - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ لل رأة 

األغتتتتتتتذيتتتتتتت    برنتتتتتتتامج 
 √ √ X X √ √ √ √ X √ √ العال ي

األغتتتتتتتذيتتتتتتت    منظ تتتتتتت  
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ والزراع 

التتتتتتدوليتتتتتتت    الوكتتتتتتالتتتتتت  
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ للطاق  الذري 

التتتطتتتيتتتران   متتتنتتتظتتت تتتتتتت  
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ال دني الدولي

 - - - - - - - - - - X منظ   الع ل الدولي  
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 المنظمة 

السياسة  
 المتبعةأ

إجراف التعهد  
 واالستعراض 

 نطا  التعهد واالختبار واالستعراض 
 محتويات تقرير االستعراض 

 متابعة التعهد واالختبار واالستعراض 

أنظمة ومعدات  
تننولوجيا  
المعلومات  
 واالتصاالت 

السالمة   االتصال 
 واألمن 

خطة  
التعافي من  
 النوارث 

العمليات  
 المؤسسية  

مقدمو  
 الخدمات  

األدوار  
التوصياتأخطة العم    خطط إدارة األزمات  والمسؤولية 

 تحديد الدروس المستفادة  للتدارك  

الت تحتريتتتتتتت    الت تنتظت تتتتتتت  
 - - - - - - - - - - X الدولي 

التتتتتتتدولتتتتتي   االتتتتتتحتتتتتتتاد 
 - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ للتصاالت

 √ √ √ X √ X √ X X √ ()جزئياا √  اليونسكو

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اليونيدو

التتبتتريتتتتتتتدي   االتتتحتتتتتتتاد 
 - √ - √ - √ - - √ √ √ العال ي

الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتت    منظ تتتت  
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ )أ(العال ي 

العتتتتتال يتتتتت    ال نظ تتتتت  
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ لل لكي  الفكري 

العتتتتتال يتتتتت    ال نظ تتتتت  
 - - √ √ - √ - √ √ √ √ لألرصاد الجوي 

 من إعداد وحدة التفتيش ال شترك  على أساس معلومات قدمتها ال نظ ات ال شارك .  ال صدر

 نعم √ 
X  ال 

األع ال، والتشتتت يل،  (، أفادت ال نظ   بأن ستتتياستتتات استتتت راري  تصتتتري   WHO/WHE/CPI/2018.60باإلشتتتارة إلى توجيهات منظ   الصتتتح  العال ي  بشتتتأن التخطيط الستتتت راري  تصتتتري  األع ال ) )أ(
 والتعهد واالخت ار واالستعراض، تركز على الحاالت التي ُيعلن فيها عن حاالت الطوارئ الصحي  العام .
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 المرفق العاشر 

مصفوفة درجات النضج في إدارة استمرارية تصريف األعمال )وضعتها وحدة   
 التفتيش المشتركة(

 

 

 

  إدارة است راري  تصري  األع ال ع لي   ناضج  ومل متها وكفا تها وفعاليتها تتحسن باست رار. •
 مقررة لرصد الحاج  إلى أي ت ييراتتجري مراجع  الحسابات و أو االستعراضات اإلداري  على فترات زمني    •

   تحسينات م كن  في إدارة است راري  تصري  األع ال. أو
 تع ل إدارة است راري  تصري  األع ال بسلس  عند حدوث انقطاعات أو أعطال.  •

   إدارة است راري  تصري  األع ال ع لي   تكراري  ي كن تش يلها بالكامل وقياسها وتحليلها وتقيي ها.  •
است راري    است راري  تصري  األع ال وُتختبر وفق خط  زمني  محددة للتأكد من اتساقها مع أهدافتطبَّق إجرا ات  •

 تصري  األع ال.  
   يتم ض ان الدعم والتوعي  والتواصل في ا يتعلق باست راري  تصري  األع ال عبر ال نظ  .  •
إدارة   خطط، واالستراتيجيات بالت ييرات فيترت ط الت ييرات في السيام، والبيئ  الداخلي  والخارجي ، وال عثات، وال •

   است راري  تصري  األع ال.
  يجري التعاون مع الوحدات والوكاالت األخرى. •
   تستعرض اإلدارة العليا خط  إدارة است راري  تصري  األع ال. •
 تجرى التقيي ات الذاتي  الست راري  تصري  األع ال. •

توضع وتنفَّذ إجرا ات تش يل است راري  تصري  األع ال، ب ا في ذلك مج وع  االستجاب  للطوارئ،  •
  .اتيجيات است راري  تصري  األع ال للوظائف األساسي وخطط استر 

   تقوم اإلدارة العليا باكتسا  تخصي  ال وارد الكفا ات ال طلوب  لتنفيذ الخطط االستراتيجيات ال عت دة وبدع ها. •
تتحول إدارة است راري  تصري  األع ال من مشروع إلى ع لي  وتنظر في االستجاب  للحوادث، والتعافي من   •

  الكوارث، وإدارة األزمات.
 . تنفَّذ ع ليات التوعي  والتواصل ال تعلق  باست راري  األع ال، بشكل روتيني  •

   ُيراعى سيام األع ال. •
  تجري تحليلت األثر على األع ال وتقيي ات ال خاطر. •
  تدمج إدارة است راري  تصري  األع ال في خططها سجل ال خاطر ال ؤسسي  وسياقها. •
  يش ل نطام إدارة است راري  تصري  األع ال ال كاتب ال يداني  وآليات اإلشراف والرقاب . •
د أهداف   •    بالنس   للوظائف األساسي  والحاس  ، وتوضع الخطط أو االستراتيجيات لتحقيقها.   است راري  تصري  األع ال تحدَّ
  مشروعاا مه اا لإلدارة العليا. ُتعتبر است راري  تصري  األع ال •
 وُتنسق وفق األهداف وال ايات االستراتيجي .  توثَّق خطط است راري  تصري  األع ال •

 ال توجد سياس  رس ي  قائ   الست راري  تصري  األع ال. •
 ال يوجد سوى دعم محدود إلدارة است راري  تصري  األع ال. •
 الوحدات أو اإلدارات.تقتصر في ال الب على عدد قليل من إدارة است راري  تصري  األع ال   •

 الست راري  تصري  األع ال.ال توجد سياس  أو خط   •
  األدوار وال سؤوليات محددة بشكل مناسب. •
 .القيادة ُتظهر بعض االلتزام •
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 المرفق الحادي عشر
 قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ إلى مؤشرات األداف الرئيسية، في نظام إدارة ا  التقدم المحرز، استناد  

 إلى مؤشرات األداف الرئيسية، في نظام إدارة قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ ا   التقدم الذي أحرزته كيانات األمانة العامة لألمم المتحدة، استناد -ألف 

 
 الرؤسا  التنفيذيين في منظوم  األمم ال تحدة ال عني بالتنسيق.من إعداد وحدة التفتيش ال شترك  على أساس معلومات قدمها مجلس   ال صدر

0% 20% 40% 60% 80% 100%

توافر وثائق السياس  العام  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 
االصدار النشط للسياس  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 

تض ين وثائق السياس  العام  مختلف أدوات التخطيط  
(  مع معايير األمم ال تحدة األخرى )موا م  وثائق السياسات 

توافر منسق معي ن للبرامج معني بقدرة ال نظ   على الطوارئ 
إنشا  تيكل تنسيقي إلدارة األزمات  

رئيس رفيع ال ستوى لهيكل إدارة األزمات 
وضو  األدوار وال سؤوليات  

إدراج ج يع كيانات األمم ال تحدة ذات الصل  في تيكل تنسيق إدارة األزمات 
اجت اعان على األقل سنويا لهيكل إدارة األزمات  

توافر برامج للتدريب على نظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 
توافر مواد لتوعي  ال وظفين بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 

تواتر التدريب ال قدم  
تنفيذ برامج التعهد واالخت ار واالستعراض 

النس   ال ئوي  ألعضا  تياكل إدارة األزمات الذين شاركوا في برنامج للتدر  على نظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 
توافر تقييم موثَّق لل خاطر، مثل تقييم ال خاطر األمني  

استك ال سنوي لتقييم ال خاطر 
ري  األع التصتقييم ال خاطر يش ل ال خاطر األمني ، وال خاطر الطبي ، ومخاطر التعافي من كوارث تكنولوجيا ال علومات واالتصاالت، ومخاطر است راري 

ال خاطر ُحددت وُقي ت وهي موضوع رقاب  وإدارة 
خط   أمني  

خط  إلدارة األزم  
خط   الست راري  تصري  األع ال 

خط   للتعافي من الكوارث الخاص  بتكنولوجيا ال علومات واالتصاالت 
خط   للتصال في األزمات 

خط   للستجاب  لحوادث اإلصابات الج اعي  
خط   لدعم ال وظفين 

الخطط ال ذكورة أعله متوائ   
تواتر استعراض الخطط واستك الها

A
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مج وع ال كت ل ت اماا  مج وع ال كت ل جزئياا  مج وع غير ال كت ل  مج وع غير ال نطبق



 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
2

1
/6

 

G
E

.2
2

-0
3
5

8
4
 

9
4
 

 إلى مؤشرات األداف الرئيسية، في نظام إدارة قدرة المنظمة على مواجهة الطوارئ ا   التقدم الذي أحرزته مؤسسات منظومة األمم المتحدة، استناد -باف 

  معلومات قدمها مجلس الرؤسا  التنفيذيين في منظوم  األمم ال تحدة ال عني بالتنسيق.من إعداد وحدة التفتيش ال شترك  على أساس   ال صدر

0% 20% 40% 60% 80% 100%

تواتر استعراض الخطط واستك الها 

الخطط ال ذكورة أعله متوائ  

خط   لدعم ال وظفين 

خط   للستجاب  لحوادث اإلصابات الج اعي  

خط   للتصال في األزمات

خط   للتعافي من الكوارث الخاص  بتكنولوجيا ال علومات واالتصاالت 

خط   الست راري  تصري  األع ال 

خط  إلدارة األزم  

خط   أمني  

ال خاطر ُحددت وُقي ت وهي موضوع رقاب  وإدارة 

ري  األع ال تصتقييم ال خاطر يش ل ال خاطر األمني ، وال خاطر الطبي ، ومخاطر التعافي من كوارث تكنولوجيا ال علومات واالتصاالت، ومخاطر است راري 

استك ال سنوي لتقييم ال خاطر 

توافر تقييم موثَّق لل خاطر، مثل تقييم ال خاطر األمني  

النس   ال ئوي  ألعضا  تياكل إدارة األزمات الذين شاركوا في برنامج للتدر  على نظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 

تنفيذ برامج التعهد واالخت ار واالستعراض 

تواتر التدريب ال قدم  

توافر مواد لتوعي  ال وظفين بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 

توافر برامج للتدريب على نظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 

اجت اعان على األقل سنوياا لهيكل إدارة األزمات  

إدراج ج يع كيانات األمم ال تحدة ذات الصل  في تيكل تنسيق إدارة األزمات 

وضو  األدوار وال سؤوليات  

رئيس رفيع ال ستوى لهيكل إدارة األزمات 

إنشا  تيكل تنسيقي إلدارة األزمات  

توافر منسق معي ن للبرامج معني بقدرة ال نظ   على الطوارئ 

(  مع معايير األمم ال تحدة األخرى )موا م  وثائق السياسات 

تض ين وثائق السياس  العام  مختلف أدوات التخطيط  

االصدار النشط للسياس  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 

توافر وثائق السياس  العام  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ 
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 المرفق الثاني عشر

)يرجى الرجوع إلى   19-إدارة اساااتمرارية تصاااريف األعمال: الممارساااات الجيدة والدروس المبكرة المساااتفادة من جائحة كوفيد  
 ارسات إضافية(التقرير لالطالع على ما ورد فيه من معلومات عن مم

 الممارسات الجيدة  الدروس المكتسبة جوانب إدارة استمرارية تصريف األعمال 

أن حتاالت الطوارئ ي كن أن تطول   19-أظهرت جتائحت  كوفيتد التخطيط الستمرارية تصريف األعمال 
على    اا وأنه ين  ي ل ؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات األمم ال تحدة أن تكون أيضتتتتتتتتتتت 

استتتعداد للحفاظ على ستتير ع لياتها األستتاستتي  لفترات طويل  في 
 ظل ظروف غير مؤكدة )األمان  العام  لألمم ال تحدة(.

ُوضتتتتتتتتتتتتتعت خطط استتتتتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتتتتري  األع ال للتعامل مع  
واآلثتار ال حليت . وين  ي لتنقي  تلتك  األعطتال القصتتتتتتتتتتتتتتيرة ال تدى 

يتتتتأختتتتذ في اعت تتتتاره األعطتتتتال ذات األثتتتتار العتتتتال يتتتت   الخطط أن 
 )مكتب األمم ال تحدة في نيروبي(.

الحاج  إلى نهج تكيفي ومرن الست راري  تصري  األع ال وإلى  
تحديث خط  استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال في ضتتتتو  التحديات 

 عام  لألمم ال تحدة(.الناج   عن األزمات )األمان  ال
للتخطيط    يكون التخطيط في الوقتت ال نتاستتتتتتتتتتتتتتب للطوارئ مك  لا 

الستتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  األع ال عند معرف  طابع عطل متطور 
 معرف  دقيق  )ال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري (.

األعطال  ن وذج  محد ث للتخطيط الستتتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتتري  األع ال في ال قر، يأخذ في االعت ار 
 ال طول  )األمان  العام  لألمم ال تحدة(.

ُحستتتتن التوقيت في تحديث خطط استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال في أعقا  الجائح  جعل االنتقال 
إلى حد كبير )صتتتتتتتتتندوم األمم ال تحدة اا وناجحاا ستتتتتتتتتلستتتتتتتتت   انتقاالا  عن بعدمرن إلى ترتي ات ع ل 

 .للسكان، ومفوضي  األمم ال تحدة لشؤون اللجئين(
ُوضتتتتتتتتعت استتتتتتتتتراتيجي  إدارة األزمات وفق نهج تدريجي وتخطيط تكيفي، مع مرون  كافي  إلعادة 
تشتتتكيل التدابير حستتتب الستتتيام ال طلو ، من خلل مراق   ومتابع  مستتتت رتين لكل من الوضتتتع 

دُّ الوبائي وفعالي  التدابير ال ع ول بها. وقد أثبتت استراتيجي  إعادة التقييم ال نتظ   هذه، التي  ُتعِّ
كل مرحل  فيها لل رحل  التالي ، أنها مناستتتتتتت   إلدارة التحديات وال خاطر التي يفرضتتتتتتتها الوضتتتتتتتع 

 ال تقلب )منظ   األغذي  والزراع (.
تحديد وتع يم الدروس ال ستتتفادة في مرحل  م كرة من الجائح  لكي ُيستتترشتتد بها في االستتتجابات  

 )اليونيسف(.

لكي تظل  اا واستتتتتتتتتتتث ار  تتطلب البني  التحتي  لل علومات تحستتتتتتتتتتيناا   والموارد القدرة الداخلية
منتتتاستتتتتتتتتتتتتت تتت  لل رض، وآمنتتت ، وقتتتادرة على الوفتتتا  بتتتاالحتيتتتاجتتتات 
ال تطورة لل وظفين وأصتتتتتتتتحا  ال صتتتتتتتتلح  اآلخرين وباحتياجات 
استتت راري  تصتتري  األع ال والتعافي من الكوارث في ال ستتتقبل  

امت  لألمم ال تحتدة،  )االتحتاد التدولي للتصتتتتتتتتتتتتتتاالت، واألمتانت  العت 
 وهيئ  األمم ال تحدة لل رأة، ومنظ   السياح  العال ي (.

قتام مركز التجتارة التدوليت  واليونستتتتتتتتتتتتتتكو بتوستتتتتتتتتتتتتتيع نطتام توفيره تا ل عتدات تكنولوجيتا ال علومتات 
واالتصاالت واألدوات التكنولوجي ، وبإنشا  منصات للتعاون والتخزين ت ك ن من الع ل عن بعد.  

استتتتتتتتتتتتراتيجي  لت ويل األنشتتتتتتتتتتتط  اإلضتتتتتتتتتتتافي  التي قد تنشتتتتتتتتتتتأ عن  مم ال تحدة لل رأة ولدى هيئ  األ
 االنقطاعات أو األعطال. 
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 الممارسات الجيدة  الدروس المكتسبة جوانب إدارة استمرارية تصريف األعمال 

إلى ال ستتتتتتتوى العالي لعدم اليقين في ا يتعلق باألعطال في   اا نظر  بناف القدرات والتدريب
ال ستتتتتتتتتتتتتتتقبتل، يجتب التركيز على قضتتتتتتتتتتتتتتا  وقتت أقتل في تطوير  

ال وارد في تطوير مهارات  الخطط وتعهدها واستتتث ار ال زيد من
وقتدرات ال وظفين الرئيستتتتتتتتتتتتتتيين في التعتامتل مع األزمتات وتعطتل 

 األع ال )هيئ  األمم ال تحدة لل رأة(.
أه يتتت  االستتتتتتتتتتتتتتتث تتتار بكثرة في بنتتتا  القتتتدرات على التعتتتامتتتل مع  
األزمات وتحقيق استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال من خلل إجرا   

بتل حتدوثهتتا )االتحتتاد تتدري تتات ميستتتتتتتتتتتتتترة على مواجهتت  األزمتات ق
 الدولي للتصاالت(.

  أه يت  إجرا  ت تارين منتظ ت  تحتت ظروف اإلجهتاد والتتدريتب على 
 أساس سيناريوهات أزمات مختلف  )االتحاد الدولي للتصاالت(. 

على استتتتتتخدام اا  ضتتتتترورة تلقي ال وظفين الجدد )والحاليين( تدري  
دوم األمم  األدوات االفتراضتتي  كجز  من تدريبهم الت هيدي )صتتن 

ال تحتتدة للستتتتتتتتتتتتتتكتتان، واألمتتانتت  العتتامتت  لألمم ال تحتتدة، واألونروا،  
 ومنظ   الصح  العال ي (.

تطوير تدريب مخصتتتتتتتتتتتت  لل وظفين على األدوات االفتراضتتتتتتتتتتتتي  )األمان  العام  لألمم ال تحدة، 
 ومنظ   الصح  العال ي (.

ل إداري فعال مؤلف من ج يع ك ار ال ستؤولين  أه ي  وجود تيك التنسيق الداخلي وإدارة األزمات أ ناف الجائحة 
باستتتتتتتت رار طوال    اا ال عنيين )فريق إدارة األزمات(، يكون حاضتتتتتتتر 

اجت تاعتات يوميت  )منظ ت  الع تل التدوليت ،  اا  األزمت ، ويعقتد أحيتانت 
 وال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري (.

)مخصتتتتتتتصتتتتتتت  أو  ال رون  وحستتتتتتتن التوقيت إلنشتتتتتتتا  آلي  داخلي 
الستتتتتتتتتتتجاب  لألزمات )منظ   األغذي  والزراع ، دائ  ( تنستتتتتتتتتتق ا

ومنظ ت  الطيران ال تدني التدولي، وموئتل األمم ال تحتدة، واألمتانت   
العتتتامتتت  لألمم ال تحتتتدة، وهيئتتت  األمم ال تحتتتدة لل رأة، وال نظ تتت  

 العال ي  لل لكي  الفكري (.

إنشتا  تيكل تنستيقي متعدد ال ستتويات )تشت يلي، وتكتيكي، واستتراتيجي( لضت ان استت راري  اتخاذ 
 القرارات ال تعلق  باألزمات )ال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري (.

النشتتتتتر الستتتتتريع لفريق إدارة األزمات لينستتتتتق الُنهج ال ستتتتتتخدم  في إدارات ال نظ   وليتعامل مع 
ائح  ومع مختلف القيود التي تفرضتتتتتتتتتها الستتتتتتتتتلطات الوطني  )منظ   الطيران ال دني الدولي، الج

 واألمان  العام  لألمم ال تحدة، وهيئ  األمم ال تحدة لل رأة، وال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري (.
ان  استتتتخدام أدوات إدارة ال خاطر في صتتتنع القرارات، وإنشتتتا  لوحات متابع  وأدوات رصتتتد )األم

 العام  لألمم ال تحدة(.
توستتتيع عضتتتوي  مجلس إدارة الع ل ، حيث تتعاون الكيانات التي تركز على ال يدان، وال كاتب 
ال وجودة ختتارج ال قر، وم ثلو ال نستتتتتتتتتتتتتتقين ال قي ين مع تيكتتل إدارة األمتتانتت  العتتامتت  في تقتتديم 

 )األمان  العام  لألمم ال تحدة(.مدخلت استراتيجيات اإلدارة وسياساتها وع لياتها 
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 الممارسات الجيدة  الدروس المكتسبة جوانب إدارة استمرارية تصريف األعمال 
تيتتاكتتل تتتدير األزمتتات ب رونتت ، ب تتا في ذلتتك زيتتادة    الحتتاجتت  إلى

)األمتانت  العتامت  اتختاذ قراراتهتا اإلداريت  على أستتتتتتتتتتتتتتاس ال ختاطر 
 لألمم ال تحدة(.

بين الفرم اا  منهجيت   االستتتتتتتتتتتتتتتجتابت  اليوميت  لألزمتات تتطلتب تكتاملا 
التشتتتتت يلي  وقدرةا على عرض ال شتتتتتكلت بستتتتتهول  على مستتتتتتوى  

 لل لكي  الفكري (.إداري أعلى )ال نظ   العال ي  

من   19-أه ي  ت ستتيط ج يع االتصتتاالت ال تعلق  بجائح  كوفيد  التواص  أ ناف الجائحة
خلل الفريق ال عني بفيروس كوفيد للتأكد من اتستتتتتتام الرستتتتتتائل 
ومن صتتتتتتدورها من مصتتتتتتدر واحد. وقد ستتتتتتاه ت الرستتتتتتائل التي  

وظفين بالدعم ال قدم  توجهها اإلدارة العليا بانتظام في شتتتتعور ال 
 لهم )األمان  العام  لألمم ال تحدة(.  

)وغيرهم من أصتتتتتتحا    األه ي  الحيوي  للتواصتتتتتتل مع ال وظفين
أثنتا  األزمتات )منظ ت  األغتذيت  والزراعت ، والوكتالت    ال صتتتتتتتتتتتتتتلحت (

التدوليت  للطتاقت  التذريت ، ومنظ ت  الع تل التدوليت ، وال نظ ت  ال حريت   
ليت ، واالتحتاد التدولي للتصتتتتتتتتتتتتتتاالت، التدوليت ، ومركز التجتارة التدو 

واليونستتتتتتتتتتتتتكو، وموئل األمم ال تحدة، ومفوضتتتتتتتتتتتتتي  األمم ال تحدة 
لشتتتتتتتتتتتتتتؤون اللجئين، واألمتتانتت  العتتامتت  لألمم ال تحتتدة، واألونروا،  

 ومنظ   الصح  العال ي ، وال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري (.

تستتتتام الرستتتتائل )ال نظ   العال ي  نقط  وحيدة لتنستتتتيق االتصتتتتاالت ال تعلق  باألزمات لضتتتت ان ا
 لل لكي  الفكري (.

األعضتتتتتا     وغيرهم من أصتتتتتحا  ال صتتتتتلح ، ب ا في ذلك الدول التواصتتتتتل ال نتظم مع ال وظفين
واالتحتتاد التدولي )الوكتالت  التدوليت  للطتاقت  التذريت ، ومنظ ت  الع تل التدوليت ، وال نظ ت  ال حريت  التدوليت ،  

لشتتتتتتتتؤون اللجئين، واليونيستتتتتتتتف، واألمان  العام  لألمم للتصتتتتتتتتاالت، ومفوضتتتتتتتتي  األمم ال تحدة  
 ال تحدة، واألونروا، وال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري (.

إنشتتتا  بوابات مخصتتصتت    -ُعزز التواصتتتل مع ال وظفين وال ستتتتفيدين باستتتتخدام وستتتائل متنوع   
نات الداخلي   ، أو مواقع شتتتتت كات داخلي  تحتوي على ج يع ال علومات واإلعل19-لجائح  كوفيد

والحكوميتتتت  ال تعلقتتتت  بتتتتالجتتتتائحتتتت ، واالجت تتتتاعتتتتات العتتتتامتتتت ، واالجت تتتتاعتتتتات مع ال  ثلين، والقوائم 
ال رجعي ، والرستتتتائل العام ، والدراستتتتات االستتتتتقصتتتتائي ، ووستتتتائط التواصتتتتل االجت اعي، ورستتتتائل 

األمم ال تحدة   البريد اإللكتروني، والرسائل النصي ، وما إلى ذلك )منظ   الع ل الدولي ، وبرنامج
اإلن ائي، وموئل األمم ال تحدة، ومفوضتتتتتتتي  األمم ال تحدة لشتتتتتتتؤون اللجئين، واألونروا، ومنظ    

 الصح  العال ي (.

 الوكاالت مع ال ستتتتتتتتتتتتتتتت ر التعاون  زيادة عن الجائح  أستتتتتتتتتتتتتتتفرت التعاوا والتنسيق بين الوكاالت
 من النوع ذلك وكان الصتتتتتتتل   ذات الشتتتتتتت كات خلل من األخرى 
 العال ي (. السياح  )منظ   الجائح  قبل اا تواتر أقل التعاون 

أه ي  إقام  علقات ع ل مشتترك  بين الوكاالت لضت ان تنستيق 
االستتتتتتتتجابات للجائح . وقد نوقشتتتتتتتت ج يع التوجيهات )ال تعلق   
بال وارد ال شتتتتري ، والعودة إلى ال كتب، وعقد االجت اعات، على  

الوكاالت )موئل األمم ال تحدة، ومفوضتتتتتتتتتتتي  األمم استتتتتتتتتتتتث ار الوقت في التعاون والتنستتتتتتتتتتتيق بين  
 ال تحدة لشؤون اللجئين، واألمان  العام  لألمم ال تحدة، ومنظ   السياح  العال ي (.
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 الممارسات الجيدة  الدروس المكتسبة جوانب إدارة استمرارية تصريف األعمال 
ستتتتبيل ال ثال( بشتتتتكل مشتتتتترك بين الوكاالت )اليونستتتتكو، وموئل  
األمم ال تحتدة، ومفوضتتتتتتتتتتتتتتيت  األمم ال تحتدة لشتتتتتتتتتتتتتتؤون اللجئين،  

    السياح  العال ي (.واألمان  العام  لألمم ال تحدة، ومنظ
نوقشتتتتتت ج يع التوجيهات الطبي  بشتتتتتكل مشتتتتتترك بين الوكاالت 

على ال ستتتتتتتتويين العال ي وال حلي   اا وكان التعاون أكثر استتتتتتتت رار 
ل   )شتتتتتتت ك  ال ديرين الطبيين لألمم ال تحدة، وفرق  الع ل ال شتتتتتتتك 
على نطتتتام منظومتت  األمم ال تحتتتدة وال عنيتتت  بع ليتتتات اإلجل  

، وبرنامج األمم ال تحدة على نطام 19-صتتتل  بكوفيدالطبي ال ت 
، ومتتا إلى ذلتتك(. وين  ي  19-ال نظومتت  للتطعيم ضتتتتتتتتتتتتتتتد كوفيتتد

إنشتتتتا  شتتتت كات مع ستتتتلطات الصتتتتح  العام  ال حلي  وأصتتتتحا   
ال صتتتتتتتتتتتتتتلح  اآلخرين ذوي الصتتتتتتتتتتتتتتل  في مرحل  التأهب )منظ   

 الع ل الدولي (.

تننولوجياااا المعلوماااات   خااادماااات  توافر وأمن 
 واالتصاالت أ ناف الجائحة

الحتاجت  إلى وجود ُنستتتتتتتتتتتتتت  رق يت  احتيتاطيت  آمنت  للوثتائق ال تاديت  
ُتحفظ أو ُتخزَّن عادةا في ال كاتب. وي ثل استتتتتترجاع  الهام  التي

في أعقا  القيود التي ُفرضتت بسترع  على  اا م اشتر اا  الوثائق تحدي 
التنقتل وع ليتات اإلغلم الشتتتتتتتتتتتتتتتامتل )صتتتتتتتتتتتتتتنتدوم األمم ال تحتدة 

 للسكان، ومنظ   السياح  العال ي (.
الحتتتتاجتتتت  إلى مراق تتتت  منتظ تتتت  لحتتتتالتتتت  االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتال اإللكتروني  

في ال نظ تتات العتتاملتت  في ال يتتدان. وقتتد واجتته ذلتتك  والكهربتتائي  
االتصتتتتتتتتتتتتتتال صتتتتتتتتتتتتتتعوبتات في العتديتد من ال واقع الج رافيت  أثنتا   

 الجائح  )صندوم األمم ال تحدة للسكان(.

في إعطا  ال واقع الج رافي   اا ستتتتتتتتاعد االنتقال إلى األنظ   القائ   على الخدمات الستتتتتتتتحابي  كثير 
ألغتتذيتت  والزراعتت ، ومركز التجتتارة التتدوليتت ، واالتحتتاد التتدولي  قتتدرة على مواجهتت  الطوارئ )منظ تت  ا

للتصتتتتاالت، وصتتتتندوم األمم ال تحدة للستتتتكان، وموئل األمم ال تحدة، ومفوضتتتتي  األمم ال تحدة 
لشتتتتؤون اللجئين، واليونيستتتتف، ومكتب األمم ال تحدة لخدمات ال شتتتتاريع، واألونروا، وهيئ  األمم 

العال ي ، ومنظ   الصتتتتتتح  العال ي ، وال نظ   العال ي  لل لكي    ال تحدة لل رأة، ومنظ   الستتتتتتياح 
 الفكري (.

ُوفرت مفاتي  إلكتروني  لل وظفين الستتتتتتتتتتخدامها عند مواجه  صتتتتتتتتتعوبات في االتصتتتتتتتتتال )منظ    
 الصح  العال ي (.

نقلت منظ   الع ل الدولي  العديد من أنظ تها إلى بيئات قائ   على الخدمات الستحابي ، وقدمت  
ظفيها معدات لدعم ع لهم عن بعد لفترات طويل  )مثل الشتتتتتتتاشتتتتتتتات والحواستتتتتتتيب ال ح ول (. ل و 

واستتتتتتتتفادت منظ   الع ل الدولي  من مرون  خدمات تكنولوجيا ال علومات واالتصتتتتتتتاالت وتوافرها 
نهتا من  فتأعطتت أولويت  لتطوير حلول برمجيت  تتعلق بتاألزمتات وتلبي االحتيتاجتات ال لحت ، م تا مك 

 ات تن ي  ال وارد الطبي  وال شري  بشكل أكفأ )منظ   الع ل الدولي (.إدارة أزم
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 الممارسات الجيدة  الدروس المكتسبة جوانب إدارة استمرارية تصريف األعمال 

الحتاجت  إلى معتدات لتدعم ال وظفين أثنتا  ع لهم عن بعتد لفترات  ترتيبات العم  عن بعد
طويلتتتت  )منظ تتتت  األغتتتتذيتتتت  والزراعتتتت ، ومركز التجتتتتارة التتتتدوليتتتت ،  

للستتتتكان، واالتحاد الدولي للتصتتتتاالت، وصتتتتندوم األمم ال تحدة 
وموئل األمم ال تحدة، ومفوضي  األمم ال تحدة لشؤون اللجئين،  
واليونيستف، ومكتب األمم ال تحدة لخدمات ال شتاريع، واألونروا،  
وهيئ  األمم ال تحدة لل رأة، ومنظ   الستتتتتتتياح  العال ي ، ومنظ   

 الصح  العال ي ، وال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري (.
ال وار  توفير  ال علومتتتتتتات يكتستتتتتتتتتتتتتتي  تكنولوجيتتتتتتا  من  الكتتتتتتافيتتتتتت   د 

واالتصتتتاالت لج يع ال وظفين في ع لهم عن بعد أه ي  حيوي .  
ومع أن لدى العديد من ال وظفين حواستتتتتتتيب مح ول  وفرتها لهم  
األمم ال تحدة نتيج  االنتقال إلى استتتتراتيجيات االستتتتخدام ال رن  
  ألمتاكن الع تل، فتإن ذلتك لم يشتتتتتتتتتتتتتت تل ج يع ال وظفين )األمتانت 

 العام  لألمم ال تحدة، إدارة التواصل العال ي(.
الترتي ات البديل  للستتتتتتخدام ال رن ألماكن الع ل )منظ     أه ي 

األغتذيت  والزراعت ، والوكتالت  التدوليت  للطتاقت  التذريت ، ومركز التجتارة 
الدولي ، ومكتب األمم ال تحدة لخدمات ال شتتتتتتتتتتاريع، وهيئ  األمم  

   العال ي (.ال تحدة لل رأة، ومنظ   الصح
الحاج  إلى إعادة التفكير في الع ل ال رن، واستتتتكشتتتاف إمكاني   
استتتخدام مراكز الع ل االفتراضتتي ، ومهارات ال ستتتقبل، والقيادة،  

 والتعاون، وما إلى ذلك )مفوضي  األمم ال تحدة لشؤون اللجئين(. 

لتكيي  أمتتاكن الع تتل ال عتتدات ال قتتدمتت  إلى ال وظفين لتتدعم ع لهم عن بعتتد لفترات طويلتت  )أي  
في ال نزل( من أجل الحفاظ على مستتوى عال  من الخدم  بطريق  مبتكرة )مركز التجارة الدولي ، 
واالتحاد الدولي للتصاالت، وصندوم األمم ال تحدة للسكان، وموئل األمم ال تحدة، واليونيسف، 

 واألونروا، وهيئ  األمم ال تحدة لل رأة(.
ترتي تتات ع تتل بتتديلتت ، ب تتا في ذلتتك الع تتل عن بعتتد، نتتا  الجتتائحتت   ُط قتتت على نطتتام واستتتتتتتتتتتتتتع أث 

برنامج األمم وستاعات الع ل ال رن ، والتناو ، وأستاليب ع ل أخرى )منظ   األغذي  والزراع ، و 
   (.ال تحدة اإلن ائي

المهنيتين   مباااادرات الصاااااااااحاااة والساااااااااالماااة 
 للموظفين

ستتتتتتتتتلوك أبرزت األزم  الصتتتتتتتتتحي  الحاج  إلى تحوالت ثقافي  في 
التعتتتتاطف وإلى نهج يركز على اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان   القيتتتتادة تقوم على 

 )منظ   األغذي  والزراع (.
ستتتلطت الجائح  الضتتتو  بشتتتدة على التزامات ال نظ  ، بوصتتتفها  
ربت  ع تل، في تا يتعلق بتالصتتتتتتتتتتتتتتحت  والستتتتتتتتتتتتتتلمت  ال هنيتين، وعلى  
الحتتاجتت  إلى إقتتامتت  توازن دقيق بين ضتتتتتتتتتتتتتترورة ح تتايتت  صتتتتتتتتتتتتتتحت   

لل وظفين )منظ     ظام دعم الصتتتتتتتح  النفستتتتتتتي  والدعم النفستتتتتتتي واالجت اعين   تطوير أو توستتتتتتتيع
برنتتتامج األمم ال تحتتتدة األغتتتذيتتت  والزراعتتت ، ومنظ تتت  الع تتتل التتتدوليتتت ، ومركز التجتتتارة التتتدوليتتت ، و 

صتتتتتتتتتتتتتندوم األمم ال تحدة للستتتتتتتتتتتتتكان، ومفوضتتتتتتتتتتتتتي  األمم ال تحدة لشتتتتتتتتتتتتتؤون اللجئين،  اإلن ائي، و 
، ومكتب األمم ال تحدة لخدمات ال شتتتتاريع، واألونروا،  م ال تحدةواألمان  العام  لألمواليونيستتتتف،  

 وهيئ  األمم ال تحدة لل رأة، ومنظ   الصح  العال ي (.



 

 

J
IU

/R
E

P
/2

0
2

1
/6

 

G
E

.2
2

-0
3
5

8
4
 

1
0
0
 

 الممارسات الجيدة  الدروس المكتسبة جوانب إدارة استمرارية تصريف األعمال 
هم في ضتتتتتو  اإلرشتتتتتادات الصتتتتتحي  ال وظفين، وضتتتتت ان ستتتتتلمت 

ال حلي  وتوجيهات منظ   الصتتتتتتح  العال ي . وهذا يعني الحاج   
إلى استتتتتتتتث ار لضتتتتتتت ان تطبيق بروتوكوالت الصتتتتتتتح  والستتتتتتتلم   

 ال هنيتين )مفوضي  األمم ال تحدة لشؤون اللجئين(.
الحتتاجتت  إلى مراعتتاة رفتتاه ال وظفين وضتتتتتتتتتتتتتت تتانتته أثنتتا  الحوادث 

 تب األمم ال تحدة لخدمات ال شاريع(.ال عطِّ ل  الطويل  )مك
الحاج  إلى تحستتتتين برامج رفاه ال وظفين و أو صتتتتحتهم العقلي  
وإلى إجرا  اتصتتتتتتتتتتتتتاالت منتظ   بهم في حال  عدم حضتتتتتتتتتتتتتورهم  

)مفوضتتتتي  األمم ال تحدة لشتتتتؤون اللجئين، واألونروا،  اا  شتتتتخصتتتتي 
 العال ي (.وهيئ  األمم ال تحدة لل رأة، ومنظ   الصح  

  الحاج  إلى إعطا  أولوي  للصتتتح  العقلي  وتقديم خدمات ال شتتتورة 
 حيث ا أمكن ذلك )مكتب األمم ال تحدة لخدمات ال شاريع(.

  عندما تتخذ اإلدارة قرارات  أه ي  استتتتشتتتارة هيئات ت ثيل ال وظفين 
 جديدة تؤثر عليهم )مفوضي  األمم ال تحدة لشؤون اللجئين(.

األمم ال تحدة القطري  بوضتتتتتتتع خطط مشتتتتتتتترك    أه ي  قيام أفرق 
للتخطيط والتأهب لألزمات الصحي  بتوفير القدرات الطبي  كخط 
دفتاع أول، ال ستتتتتتتتتتتتتتي تا في مراكز الع تل التي ال توجتد بهتا عيتادة 
صتتتتتتتتتتتتتتحيتتت  لألمم ال تحتتتدة أو قتتتدرات طبيتتت  )نظتتتام ال نستتتتتتتتتتتتتتقين  

 ال قي ين األمان  العام  لألمم ال تحدة(.

لضتتتتتتتتتتت ان تلقي إستتتتتتتتتتتهامات تلك الهيئات   اجت اعات منتظ   بين اإلدارة وهيئات ت ثيل ال وظفين
 ودع ها )مفوضي  األمم ال تحدة لشؤون اللجئين(.

نظام اإلخطار بحاالت الطوارئ وإدارة شتتتتتتتؤون ال وظفين لضتتتتتتت ان رفاههم  توستتتتتتتيع وإعادة تجهيز
 أثنا  الجائح  )هيئ  األمم ال تحدة لل رأة(.

نطام  بعد إجرا  دراستتتتت  استتتتتتقصتتتتتائي  لل وظفين وتلقي مختلف االنط اعات، اُتخذت تدابير لتوستتتتتيع  
وأجريت   الج اعي عن بعد، دعم الصتتتتتتتتتتتتتح  العقلي ، وُقدمت مستتتتتتتتتتتتتاعدة لل ديرين في تنستتتتتتتتتتتتتيق الع ل 

بهدف التقريب   تعديلت على ع لي  تقييم األدا  وح ل  اتصتتتتتتتتتاالت داخلي  على مستتتتتتتتتتوى ال كاتب 
 Oneفي بيئتت  الع تتل ال ختلطتت  الجتتديتتدة ل نظ تت  الع تتل التتدوليتت  )اا  بين ال وظفين افتراضتتتتتتتتتتتتتتيتت 

connect د ( اشتتتترك فيها مختلف أصتتتحا  ال صتتتلح  على مستتتتوى ال كاتب وستتتاعدت على ستتت
 الفجوة بين ال قر الرئيسي وال يدان )منظ   الع ل الدولي (.

ُقدمت توجيهات كتابي  وُنظ ت ستتتتتلستتتتتل  ندوات عبر اإلنترنت لل ديرين حول إدارة ال وظفين عن 
 بعد )مفوضي  األمم ال تحدة لشؤون اللجئين(.

يئ  استتتتتتتشتتتتتتاري  عقدت لجن  منظ   الع ل الدولي  ال عني  بالستتتتتتلم  والصتتتتتتح  ال هنيتين، وهي ه
ثنتائيت  األطراف تضتتتتتتتتتتتتتتم م ثلين عن اإلدارة وعن ال وظفين، اجت تاعتات بتواتر أكبر وكل تا دعتت  
الحاج  إلى ذلك لتقديم ال شتتتتتتتتتتتتورة بشتتتتتتتتتتتتأن اتخاذ تدابير إلدارة األزمات ال تعلق  بهذه القضتتتتتتتتتتتتايا، 

 بالتنسيق مع اللجان اإلقلي ي  والقطري  )منظ   الع ل الدولي (.
ال يدان  دمات الطبي  وإعادة توجيهها لتوفير الدعم الطبي عن ُبعد للعاملين في  توستتتتتتتتيع نطام الخ

 ولتت ع ال خالطين للحد من انتشار ال رض في مكان الع ل )منظ   الع ل الدولي (. 
ل  على نطام منظوم  األمم ال تحدة وال عني  بع ليات اإلجل  الطبي   إنشتتتتتا  فرق  الع ل ال شتتتتتك 

فرقت  الع تل ال عنيت  بخط التدفتاع األول، وبرنتامج التطعيم على نطتام  ، و 19-ال تصتتتتتتتتتتتتتتلت  بكوفيتد
)بتنستتتتتيق مع األمان  العام   “أن تظل األمم ال تحدة وأن تع ل” منظوم  األمم ال تحدة، لضتتتتت ان

 لألمم ال تحدة وب شارك  ج يع كيانات األمم ال تحدة(.

االجت اعات االفتراضتتتتتتتي ، الرستتتتتتت ي  وغير  أصتتتتتتت حت منصتتتتتتتات   ضماا استمرارية أنشطة الحوكمة
في ضتتت ان استتتت راري  أنشتتتط  األجهزة    اا أستتتاستتتي   اا الرستتت ي ، مكون 

ومجالس اإلدارة، غير أن ج يع الدول األعضتتتتتتتتتتتتا    التشتتتتتتتتتتتتريعي 

ستتتتتتتت   عقد اجت اعات األجهزة التشتتتتتتتتريعي  ومجالس اإلدارة من خلل منصتتتتتتتتات التداول بالفيديو 
بالحد من ستفر م ثلي الدول األعضتا  وال نظ ات وبزيادة مشتاركتهم بانضت ام مندوبين إضتافيين 
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 الممارسات الجيدة  الدروس المكتسبة جوانب إدارة استمرارية تصريف األعمال 
تستتتتتتتتتتتتتخدم تلك ال نصتتتتتتتتتتتتات كبديل للجت اعات بالحضتتتتتتتتتتتتور  ال

الشتتتتتتتخصتتتتتتتي، بستتتتتتتبب صتتتتتتتعوبات االتصتتتتتتتال وال خاوف األمني   
ومات، وعدم اتستتام تلك ال نصتتات بالتفاعل  ال تعلق  بستتري  ال عل

الشتتتخصتتتي الستتتلس، ال ستتتي ا أثنا  ال فاوضتتتات )الوكال  الدولي  
 للطاق  الذري ، واالتحاد الدولي للتصاالت(.

األه ي  القصتتتتتتتتوى التي يكتستتتتتتتتيها التعاون ال ستتتتتتتتت ر مع مكاتب  
األجهزة التشتتتتتتتتتتريعي  ومجالس اإلدارة وخلق فرص للتشتتتتتتتتتتاور مع  

بشتتتتتتتتأن ال ستتتتتتتتائل التي تتطلب اهت اماا عاجلا الدول األعضتتتتتتتتا  
 ب ض النظر عن الظروف )موئل األمم ال تحدة(.

الحاج  إلى استعراض النظم الداخلي  للهيئات التشريعي  لتض ينها  
أستتتاليب الع ل الجديدة واستتتتخدام التكنولوجيا في ع ليات صتتتنع  
القرارات، ب تتا في ذلتتك التصتتتتتتتتتتتتتتويتتت )ال نظ تت  ال حريتت  التتدوليتت ، 

 التحاد الدولي للتصاالت، وموئل األمم ال تحدة(.وا
الحتاجت  إلى أن تنظر األجهزة التشتتتتتتتتتتتتتتريعيت  ومجتالس اإلدارة في 
الحفاظ على نهج مختلط في عقد االجت اعات ال وضوعي ، م ا  

أو بالحضتور الشتخصتي )االتحاد  اا  يست   بال شتارك  فيها افتراضتي 
ونيستتتتتتتف، وهيئ   الدولي للتصتتتتتتتاالت، وموئل األمم ال تحدة، والي 

 األمم ال تحدة لل رأة، وال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري (.

الدولي للتصتتتتتتتتاالت، ولجن  األمم ال تحدة االقتصتتتتتتتتادي  ألوروبا، وموئل من العواصتتتتتتتتم )االتحاد 
 األمم ال تحدة، واليونيسف، ومنظ   الصح  العال ي (.

 إنشا  مراكز للترج   الشفوي  عن بعد )منظ   األغذي  والزراع (.
عبر   2021ومؤت رهتتا التتدولي في عتتام  عقتتدت منظ تت  الع تتل التتدوليتت  جلستتتتتتتتتتتتتتت  ل جلس إدارتهتتا،  

وأجريت تقيي ات تفصتتتتتتتتتتتتتتيلي  لل خاطر ال تعلق  بالصتتتتتتتتتتتتتتح  والستتتتتتتتتتتتتتلم  ال هنيتين قبل    ترنت.اإلن 
األحداث، وُنفذت تدابير الرقاب  ذات الصتتتتتتتل ، ب ا في ذلك خطط استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال 

 )منظ   الع ل الدولي (.

 ال نظ ات ال شارك .من إعداد وحدة التفتيش ال شترك  على أساس معلومات قدمتها   ال صدر
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 المرفق الثال  عشر

 سياسات وممارسات العم  عن بعد في المنظمات المشاركة  

 المنظمة 

الو ائق السياساتية  
التوجيهية للعم  عن   أو

ُبعد المطبقة قب  عام  
2020 

أو بضعة أيام في الشهر  ا  العم  الدوري عن بعد: يوم إلى يومين أسبوعي
 المشرفينبإقرار وموافقة  -

ا   العم  عن بعد بدوام كام : يكوا العم  أساس
  ا  خارج المكتب على أساس ترتيبات معتمدة مسبق 

 مع المشرفين 
اعُتمدت أو ُحّد ت  

سياساتأإجرافات العم   
عن بعد استجابة لجائحة  

 19- وفيد

اعُتمدت  
ا   سياساتأإجرافات مؤقت
 المقر  أو بشك  دائم  

- 
 االستخدام  

 المكاتب اإلقليمية 
- 

 االستخدام 

 المكاتب الميدانية  
- 

 االستخدام 

 المقر 
- 

 االستخدام 

 المكاتب اإلقليمية 
- 

 االستخدام 

العتتتتتامتتتتت  لألمم   األمتتتتتانتتتتت  
 √ ال تحدة

√ 
مستخدم  لوظائف  

يستخدمها    -معين  
بعض ال وظفين من  

 حين آلخر  

√ 
يستخدمها بعض  

ال وظفين من حين  
 آلخر

√ 
يستخدمها بعض  

ال وظفين من حين  
 آلخر

√ 
يستخدمها بعض  

ال وظفين من حين  
 آلخر

X √  مؤقتاا 

 ال تحدة.أفاد األونكتاد بأنه وا م سياساته مع إطار األمان  العام  لألمم  األونكتاد

 √ مركز التجارة الدولي 

√ 
يستخدمها ج يع  

ال وظفين على نطام  
 واسع 

X X 

√ 
يستخدمها بعض  

ال وظفين من حين  
 آلخر

X X  ال ينطبق 

ال تحتتتتتتدة   األمم  برنتتتتتتامج 
 √ اإلن ائي

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 

√ 
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 
 مؤقتاا  √

ال تحتتتتتتدة   األمم  برنتتتتتتامج 
 - - - - - - - - للبيئ 

صتتتتتتتتتندوم األمم ال تحدة  
 بشكل دائم  √ √ √ √ √ √ √ للسكان
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 المنظمة 

الو ائق السياساتية  
التوجيهية للعم  عن   أو

ُبعد المطبقة قب  عام  
2020 

أو بضعة أيام في الشهر  ا  العم  الدوري عن بعد: يوم إلى يومين أسبوعي
 المشرفينبإقرار وموافقة  -

ا   العم  عن بعد بدوام كام : يكوا العم  أساس
  ا  خارج المكتب على أساس ترتيبات معتمدة مسبق 

 مع المشرفين 
اعُتمدت أو ُحّد ت  

سياساتأإجرافات العم   
عن بعد استجابة لجائحة  

 19- وفيد

اعُتمدت  
ا   سياساتأإجرافات مؤقت
 المقر  أو بشك  دائم  

- 
 االستخدام  

 المكاتب اإلقليمية 
- 

 االستخدام 

 المكاتب الميدانية  
- 

 االستخدام 

 المقر 
- 

 االستخدام 

 المكاتب اإلقليمية 
- 

 االستخدام 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 
يستخدمها بعض   حسب ال كاتب 

 حين آلخر ال وظفين من  
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 
 حسب ال كاتب 

ال تحتتتتتتدة   األمم  برنتتتتتتامج 
 -لل ستتتتوطنات ال شتتتري   

 ال وئل
√ 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 

√ 
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 

√ 
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 

√ 
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 
 مؤقتاا  √

مفوضتتتتتتتتي  األمم ال تحدة  
 √ لشؤون اللجئين

√ 
يستخدمها ج يع  

ال وظفين على نطام  
 واسع 

√ 
يستخدمها ج يع  

ال وظفين على نطام  
 واسع 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 
 مؤقتاا  √

 √ اليونيسف
√ 

مستخدم  في بعض  
 الوظائف فقط 

√ 
مستخدم  في بعض  

 الوظائف فقط 

√ 
مستخدم  في بعض  

 الوظائف فقط 
X X √  مؤقتاا 

ال تحتتتتتتتدة   األمم  مكتتتتتتتتب 
بتتتتتتتالتت تتختتتتتتتدرات   التت تتعتتنتتي 

 والجري  
√ X √  ال ينطبق X  مؤقتاا  √ ال ينطبق 
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 المنظمة 

الو ائق السياساتية  
التوجيهية للعم  عن   أو

ُبعد المطبقة قب  عام  
2020 

أو بضعة أيام في الشهر  ا  العم  الدوري عن بعد: يوم إلى يومين أسبوعي
 المشرفينبإقرار وموافقة  -

ا   العم  عن بعد بدوام كام : يكوا العم  أساس
  ا  خارج المكتب على أساس ترتيبات معتمدة مسبق 

 مع المشرفين 
اعُتمدت أو ُحّد ت  

سياساتأإجرافات العم   
عن بعد استجابة لجائحة  

 19- وفيد

اعُتمدت  
ا   سياساتأإجرافات مؤقت
 المقر  أو بشك  دائم  

- 
 االستخدام  

 المكاتب اإلقليمية 
- 

 االستخدام 

 المكاتب الميدانية  
- 

 االستخدام 

 المقر 
- 

 االستخدام 

 المكاتب اإلقليمية 
- 

 االستخدام 

ال تحتتتتتتتدة   األمم  مكتتتتتتتتب 
 √ لخدمات ال شاريع

√ 
يستخدمها ج يع  

ال وظفين على نطام  
 واسع 

√ 
يستخدمها ج يع  

ال وظفين على نطام  
 واسع 

√ 
يستخدمها ج يع  

ال وظفين على نطام  
 واسع 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 
X  ال ينطبق 

 بشكل دائم  √ ال ينطبق  X ال ينطبق  ال ينطبق  X X األونروا

األمتم   الت تتتتتحتتتتتتتدة  هتيتتئتتتتتتت  
 √ لل رأة 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 
 ال ينطبق  ال ينطبق 

 √ برنامج األغذي  العال ي

√ 
يستخدمها ج يع  

ال وظفين على نطام  
 واسع 

√ 
يستخدمها ج يع  

ال وظفين على نطام  
 واسع 

√ 
يستخدمها ج يع  

ال وظفين على نطام  
 واسع 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 
 مؤقتاا  √

 √ منظ   األغذي  والزراع 
√ 

يستخدمها بعض  
 آلخر ال وظفين من حين  

√ 
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 

√ 
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 
 مؤقتا  √

الوكتتالتت  التتدوليتت  للطتتاقتتت   
 √ الذري 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 
 مؤقتاا  √ X X ال ينطبق 

ال تتتدني   منظ تتت  الطيران 
 ال ينطبق  X X X ال ينطبق  X X X الدولي
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 المنظمة 

الو ائق السياساتية  
التوجيهية للعم  عن   أو

ُبعد المطبقة قب  عام  
2020 

أو بضعة أيام في الشهر  ا  العم  الدوري عن بعد: يوم إلى يومين أسبوعي
 المشرفينبإقرار وموافقة  -

ا   العم  عن بعد بدوام كام : يكوا العم  أساس
  ا  خارج المكتب على أساس ترتيبات معتمدة مسبق 

 مع المشرفين 
اعُتمدت أو ُحّد ت  

سياساتأإجرافات العم   
عن بعد استجابة لجائحة  

 19- وفيد

اعُتمدت  
ا   سياساتأإجرافات مؤقت
 المقر  أو بشك  دائم  

- 
 االستخدام  

 المكاتب اإلقليمية 
- 

 االستخدام 

 المكاتب الميدانية  
- 

 االستخدام 

 المقر 
- 

 االستخدام 

 المكاتب اإلقليمية 
- 

 االستخدام 

 √ منظ   الع ل الدولي 
√ 

  يستخدمها بعض 
 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

X   
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 

X   
غير مستخدم  على  

 واسع نطام 
 مؤقتاا  √

 بشكل دائم  √ ال ينطبق  X ال ينطبق  ال ينطبق  X X ال نظ   ال حري  الدولي 

التتتتتتتتتتدولتتتتتتتتتتي   االتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتاد 
 √ للتصاالت

√ 
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 

√ 
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 

√ 
غير مستخدم  على  

 نطام واسع 
X X X  ال ينطبق 

 √ اليونسكو
√ 

يستخدمها بعض  
 آلخر ال وظفين من حين  

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
مستخدم  في بعض  

 الوظائف فقط 
X √  مؤقتا 

مشروع سياس  الع ل   X X X X X X اليونيدو
 مؤقتاا  عن بعد

 ال ينطبق  ال ينطبق  X √ منظ   السياح  العال ي 

√ 
يستخدمها ج يع  

ال وظفين على نطام  
واسع يستخدمها بعض  

 ال وظفين أحياناا 

 مؤقتاا  √ ال ينطبق 

 مؤقتاا  √ ال ينطبق  X ال ينطبق  ال ينطبق  X X االتحاد البريدي العال ي
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 المنظمة 

الو ائق السياساتية  
التوجيهية للعم  عن   أو

ُبعد المطبقة قب  عام  
2020 

أو بضعة أيام في الشهر  ا  العم  الدوري عن بعد: يوم إلى يومين أسبوعي
 المشرفينبإقرار وموافقة  -

ا   العم  عن بعد بدوام كام : يكوا العم  أساس
  ا  خارج المكتب على أساس ترتيبات معتمدة مسبق 

 مع المشرفين 
اعُتمدت أو ُحّد ت  

سياساتأإجرافات العم   
عن بعد استجابة لجائحة  

 19- وفيد

اعُتمدت  
ا   سياساتأإجرافات مؤقت
 المقر  أو بشك  دائم  

- 
 االستخدام  

 المكاتب اإلقليمية 
- 

 االستخدام 

 المكاتب الميدانية  
- 

 االستخدام 

 المقر 
- 

 االستخدام 

 المكاتب اإلقليمية 
- 

 االستخدام 

 √ منظ   الصح  العال ي 
√ 

يستخدمها بعض  
 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 
X X X √  مؤقتاا 

لل لكي   ال نظ   العال ي   
 ال ينطبق  ال ينطبق  X X الفكري 

X 
مستخدم  في بعض  

 الوظائف فقط 
 بشكل دائم   مؤقتاا  √ ال ينطبق 

التتعتتتتتتتالتت تتيتتتتتتت   التت تتنتتظتت تتتتتتت  
 √ لألرصاد الجوي 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 

√ 
يستخدمها بعض  

 ال وظفين من حين آلخر 
 بشكل دائم  √ - - ال ينطبق 

 التفتيش ال شترك  على أساس معلومات قدمتها ال نظ ات ال شارك .من إعداد وحدة    ال صدر

 نعم √ 
X ال 
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 المرفق الرابع عشر

 قائمة التوصيات وير الرسمية  

 إطاٌر إلدارة استمرارية تصريف األعمال - الفص  الثاني  

بالرغم من أن ال فتشتتتتتتتين يلحظان أن تنستتتتتتتيق إدارة استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال ودع ها رب ا   -1
إعادة  ،األخيرةاآلن، في ضتتتتتو  الجائح    ا يتطل ان  من القدرات، فإنهاا في ال اضتتتتتي مستتتتتتوى كبير   ايتطل   لم

ل  تواتر اا نظر النظر في االحتياجات من القدرات،   (.33)الفقرة  أو طوالا اا إلى احت ال تزايد الحوادث ال عط ِّ

من القدرة على إدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال ُيستتتتند إلى جهات التنستتتتيق،  اا كبير   اا وب ا أن قدر  -2
اتها وتدريبها بشتتتتتتتكل صتتتتتتتحي  لتكون إدارُتها الستتتتتتتت راري  فإنه يجب زيادة االهت ام بتحديد أدوارها ومستتتتتتتؤولي 

 (. 38تصري  أع ال ال نظ   متسق  وخاضع  لل سا ل  )الفقرة 

ين  ي النظر بعناي  في التستتتتتتتتلستتتتتتتتل اإلداري بين القيادة العليا ومنستتتتتتتتق إدارة استتتتتتتتت راري  األع ال   -3
ه ي كن أن يؤثر على التكامل والتنستتيق بين  الوحدة ال كلف  بذلك( والوحدة التي يجري التنستتيق فيها، ألن  )أو

 (.43مختلف أصحا  ال صلح ، وبالخصوص على الدور الذي يؤديه ال نسق عند تفعيل الخط  )الفقرة 

 خطط استمرارية تصريف األعمال: العمليات والممارسات -الفص  الثال   

دوائر الخدمات الطبي  وتقديم ال شتورة  يشتجع ال فتشتان الرؤستا  التنفيذيين على إدراج التشتاور مع  -4
 (. 49ع ليات التخطيط الست راري  تصري  األع ال )الفقرة  عند وضع

يشتتتتتتتتتتتتتتير ال فتشتتتتتتتتتتتتتتان إلى أن التفتاعلت الفنيت  ال نتظ ت  بين وظتائف كتل من إدارة ال ختاطر في   -5
وإدارتها على  ال ؤستتتتتستتتتت ، وإدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري  األع ال ضتتتتتروري  لتحديد ال خاطر، والتصتتتتتدي لها،

 (.51ال ستويين االستراتيجي والتش يلي، وين  ي لك ار القادة تيسيرها وتشجيعها )الفقرة 

يدعم ال فتشتتتتان استتتتتخدام ال نظ ات ال شتتتتارك  أدوات لتحليل اآلثار ال حت ل  النقطاع الع ليات،  -6
  وفوائد التحليل، ال ستي ا في  تكالي   اا وتحديد الخدمات ذات األولوي ، ويقترحان أن تشت ل هذه األدوات أيضت 

 (. 53حال  االستعان  بخبير استشاري خارجي )الفقرة 

يعتبر ال فتشتتتتتتتتان األدوات اآللي  لت ستتتتتتتتيط إدارة استتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتري  األع ال، وال ستتتتتتتتي ا بالنستتتتتتتت     -7
لل نظ ات ذات الشتتتتتتت كات ال يداني  الواستتتتتتتع  النطام، م ارستتتتتتت  جيدة بإمكانها تحستتتتتتتين كفا ة وفعالي  تخطيط  

 (. 58استعراضها )الفقرة است راري  تصري  األع ال، وال سي ا في ا يتعلق برصد تفعيلها وتعهدها واخت ارها و 

يشتتتتتتجع ال فتشتتتتتتان الرؤستتتتتتا  التنفيذيين لل نظ ات ال شتتتتتتارك  على تقييم ُنهجهم في توفير التدريب  -8
بشتتتتتتتكل شتتتتتتتامل وهادف في مجال إدارة استتتتتتتت راري  تصتتتتتتتري  األع ال وأنشتتتتتتتط  الدعوة لل وظفين على عدة 

 ة في القيام باألدوار وال سؤوليات التي مستويات، من أجل تطوير الع ل الج اعي وتيسير بنا  الثق  والكفا
 (.61يتطلبها التعامل مع الحوادث ال عطِّ ل  )الفقرة 

ويعتقد ال فتشتان اعتقاداا راستخاا أنه يجب معالج  غيا  ال عايير اللزم  لتحديث خطط استت راري   -9
امي  يتطلب وضتع معايير تصتري  األع ال، ألن النهج األنجع واألشت ل في إدارة تلك االستت راري  إدارة دين 

 (. 62لتعهد االجرا ات واخت ارها واستعراضها )الفقرة 
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 الرقابة المستقلة على إدارة استمرارية تصريف األعمال - الفص  الرابع  

يقتر  ال فتشتتتتتتتتتان أن تعيد مكاتب الرقاب  النظر في كيفي  مراجعاتها إلدارة استتتتتتتتتت راري  تصتتتتتتتتتري   -10
 (. 72من االتسام والش ولي  عند الضرورة )الفقرة اا  أولوي  ومزيد  األع ال، وأن تعطي لت طيتها

يشتتتتتدد ال فتشتتتتتان على أه ي  قيام كل مكتب رقاب  بوضتتتتتع إطار لتقييم إدارة استتتتتت راري  تصتتتتتري   -11
 (. 74لسياسات ال نظ   ومتطل اتها )الفقرة  اا األع ال في منظ ته يتض ن عناصر تقييم مناس   وفق

في تعيين أعضتا  جدد للجان مراجع  الحستابات والرقاب ، فإنه ين  ي الحرص اا  حالي  ب ا أنه ُينظر -12
 (.82لقدرات اللجن  )الفقرة اا على إشراك من لهم خبرة في إدارة است راري  تصري  األع ال، تعزيز 

وال ستتتا ل  في ا تؤديه في تعزيز الرقاب   اا يعتقد ال فتشتتتان أن للجان مراجع  الحستتتابات والرقاب  دور  -13
يتعلق بتعديل الستتتتياستتتتات وال  ارستتتتات ال تعلق  بإدارة استتتتت راري  تصتتتتري  األع ال، وبتطبيق ال  ارستتتتات 

 (. 83، وغيرها من الحوادث ال عطِّ ل  )الفقرة 19-الجيدة ذات الصل ، والدروس ال ستفادة من جائح  كوفيد

ستعراضات شامل  لسياسات وم ارسات إدارة يشجع ال فتشان مكاتب الرقاب  الداخلي  على إجرا  ا -14
، باستتتتخدام  19-استتتت راري  تصتتتري  األع ال في ضتتتو  التحديثات والدروس ال ستتتتفادة خلل جائح  كوفيد

مؤشتتترات األدا  الرئيستتتي  ومعايير القياس والنضتتتج األخرى لتعزيز تكامل وتطور إدارة استتتت راري  تصتتتري  
 (.85األع ال داخل منظ اتها )الفقرة 

ع م ثلو دوائر ال راجع  الداخلي  للحستتتتتتتتابات في مؤستتتتتتتتستتتتتتتتات منظوم  األمم ال تحدة على  -15 يشتتتتتتتتجَّ
مواصتتتتل  استتتتتكشتتتتاف مزايا وقيود مراجع  الحستتتتابات عن بعد في جهود الرقاب ، والنظر في ال واد التوجيهي   

 ل مكاتب الرقاب  في  ال تعلق  بكيفي  وتوقيت استتخدام مراجع  الحستابات عن بعد كأداة إضتافي  وتك يلي  لع
 (.87منظوم  األمم ال تحدة )الفقرة 

 التنسيق واالتسا  بين الوكاالت - الفص  الخامس  

يشتتتتتتتتتتجع ال فتشتتتتتتتتتتان اللجن  اإلداري  الرفيع  ال ستتتتتتتتتتتوى على النظر في تطبيق ُنهج مختلف  تجعل   -16
نشتتتتتط  ال شتتتتتترك  األخرى بين  العامل يركز جهوده على ت ادل ال  ارستتتتتات الجيدة واالستتتتتتفادة من األ فريقها

للنتائج ويعجل بتنفيذ الستياست  ال تعلق  بنظام إدارة قدرة  اا  الوكاالت وبين شت كات ال  ارستين ب ا يضتي  ع ق
على مواجه  الطوارئ، وباالتستتتتتتتتتام ال نشتتتتتتتتتود على نطام ال نظوم ، وفق مقاصتتتتتتتتتد قرار الج عي   ال نظ    

 (. 106)الفقرة  با  279 73العام  

ل فتشتتتتان مجلس الرؤستتتتا  التنفيذيين ولجنته اإلداري  الرفيع  ال ستتتتتوى على تكلي  فريقه  يشتتتتجع ا -17
العامل باستتتتتتتتتكشتتتتتتتتاف كيفي  التطبيق ال يداني لنظام إدارة قدرة ال نظ   على مواجه  الطوارئ )واستتتتتتتتت راري  

ال ستتتتتفادة   تصتتتتري  األع ال التي ت ثل أحد عناصتتتتره الرئيستتتتي (، وعلى ت ادل ال  ارستتتتات الجيدة والدروس
 (.111لتعزيز تطبيقه وتنسيقه على مستوى ال نظوم  )الفقرة 

: الممارساااااااات الجيدة والدروس المبكرة  19-دراساااااااة حالة متعلقة بجائحة كوفيد -الفصااااااا  الساااااااادس    
 المستفادة إلدارة استمرارية تصريف األعمال

على الصتتتتتتتتح  والستتتتتتتتلم  ال هنيتين لل وظفين، وال ستتتتتتتتي ا الصتتتتتتتتح    19-ألثر جائح  كوفيد  اا نظر  -18
العقلي  لل وظفين ورفاههم، يشجع ال فتشان على زيادة التكامل بين هذه القضايا والتركيز عليها في ع ليات 

 (.132وم ارسات إدارة است راري  تصري  األع ال )الفقرة 
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ع ال ل عالج  األعطال التي تطرأ على يشتجع ال فتشتان على وضتع خطط استت راري  تصتري  األ -19
أنشتتتتتتتط  الحوك  ، وعلى تضتتتتتتت ين تلك الخطط أحكاماا لعقد اجت اعات افتراضتتتتتتتي  واتخاذ القرارات من أجل  

 (.145إدارة ال نظ ات بفعالي  وكفا ة )الفقرة 
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 المرفق الخامس عشر
 المشتركةنظرة عامة على اإلجرافات التي يتعين على المنظمات المشاركة اتخاذها بناف على توصيات وحدة التفتيش   

  

األثر ال نشود 
 

 الوكاالت ال تخصص  والوكال  الدولي  للطاق  الذري   األمم ال تحدة وصناديقها وبرامجها 

  

األمم ال تحدة
 

برنامج األمم ال تحدة ال شتتتتتتتتتتترك ال عني
  

بفيروس 
  ال ناع  ال شري  اإليدز

نق
 

ا
ألونكتاد

  

مركز التجارة الدولي 
 

برنامج األمم 
ال تحدة اإلن ائي

 

برنامج األمم ال تحدة للبيئ 
صندوم األمم ال تحدة للسكان 

 

موئل األمم ال تحدة
  

مفوضي  األمم ال تحدة لشؤون اللجئين
 

اليونيسف
 

مكتب األمم ال تحدة ال عني بال خدرات والجري  
 

مكتب األمم ال تحدة لخدمات ال شاريع
  

األونروا
 

هيئ  األمم ال تحدة 
لل رأة 

 

برنامج األغذي  العال ي
منظ   األغذي  والزراع  
الوكال  الدولي  للطاق  الذري  

منظ   الطيران ال دني الدولي 
 

منظ   الع ل الدولي 
ال نظ   ال حري  الدولي  

االتحاد الدولي للتصاالت 
 

اليونسكو
 

منظ   األمم ال تحدة للتن ي  الصناعي 
 

منظ   السياح  العال ي 
 

االتحاد
 

البريدي العال ي
منظ   الصح  العال ي  
 

ال نظ   العال ي  لل لكي  الفكري 
ال نظ   العال ي  لألرصاد الجوي  

 

تقارير
 

                             إجرا   التخاذ

                              للعلم 

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (و) 1 التوصي 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (ه) 2 التوصي 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (و) 3 التوصي 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (أ) 4 التوصي 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ( ) 5 التوصي 
 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش (أ) 6 التوصي 

 الجدول:مفتال 
 .بشأنهااا توصي  يتخذ الجهاز التشريعي قرار   ش
 .بشأنهااا توصي  يتخذ الرئيس التنفيذي قرار   ر

 .توصي  ال تتطلب أن تتخذ هذه ال نظ   إجرا  بشأنها      

تعزيز الفعالي    :  (و)تعزيز الرقاب  واالمتثال  : (ه)تعزيز االتستتتتتتتام وال وا م    : (د)تعزيز التنستتتتتتتيق والتعاون   :  (ج)  نشتتتتتتتر ال  ارستتتتتتتات الجيدة الفضتتتتتتتلى : ( )تعزيز الشتتتتتتتفافي  وال ستتتتتتتا ل    : (أ)  األ ر المنشود
 .آثار أخرى  :(ط) تعزيز الكفا ة : (ل)وفورات مالي  كبيرة   :(ز)
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