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ويرجى من السادة . واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 اجمللس
 بعد املائة األربعونو اخلامسةالدورة 

 1021 كانون األول/ديسمرب 7-3 روما،

 منظومة األمم املتحدة إدارة املخاطر املؤسسية يفاستعراض 
(JIU/REP/2010/4) 

 
ُيعرض هذا التقرير لوحدة التفتيش املشرتكة مشفوعًا بتعليقات مقتضبة للمدير العام وتعليقات مشرتكة أكثر  -1

 ( UNGA A/65/788/Add.1) قتفصياًل جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسي

 
 تعليقات مدير عام منظمة األغذية والزراعة

 

تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني ويسّرها أن تعلن أنها بصدد معاجلة تؤيد  منظمة األغذية والزراعةإّن  -2

 . 2و 1التوصيتني 

 
ضمن تصميم مقاربة  1ولقد ُأدرجت املعايري املرجعية التسعة األوىل إلدارة املخاطر املؤسسية املقرتحة يف التوصية  -3

وترفع الفاو تقرير دورية إىل أجهزتها الرئاسية عن التقدم احملرز يف تطبيق إدارة . 1الفاو جتاه إدارة املخاطر املؤسسية

 .2،ى  على وحو ما دعت إلي  التوصية املخاطر املؤسسية وإدارة املخاطر الكرب

 
 . 3وتؤّيد الفاو أيضًا التوصية  -4

 

 

 

                                                 
  FC 138/12 و FC 135/13 الوثيقتان 1



 



   A/65/788/Add.1 

  

 

 
 

Distr.: General 

17 August 2011 

Arabic 

Original: English 

 

 

220811    220811    11-45618 (A) 

*1145618*  

821831

A/65/788



 A/65/788/Add.1 

 

2 11-45618 

 

8

A/65/788

2

1

38

6

881



A/65/788/Add.1 
 

 

11-45618 3 

 

2

42

3

11

13

A/65/78831

81



 



A/65/788  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
14 March 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

240311    240311    11-26663 (A) 

*1126663* 

 الدورة اخلامسة والستون
   من جدول األعمال١٣٥ و ١٢٨البندان 

  استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة
      وحدة التفتيش املشتركة

  استعراض إدارة املخاطر املؤسسية يف منظومة األمم املتحدة    
    

  مذكرة من األمني العام    
  

ــل إىل أعــضاء       ــأن حيي ــام ب ــشّرف األمــني الع ــيش    يت ــر وحــدة التفت ــة تقري ــة العام  اجلمعي
اإلطــار : اســتعراض إدارة املخــاطر املؤســسية يف منظومــة األمــم املتحــدة     ”املــشتركة املعنــون  

  ).JIU/REP/2010/4(املرجعي 
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  استعراض إدارة املخاطر املؤسسية يف منظومة األمم املتحدة
  اإلطار املرجعي

  
  

  من إعداد
  جيهان ترزي
  إيشتفان بوشتا

  
  

  حدة التفتيش املشتركةو
  ٢٠١٠ ،جنيف

  
  
  
  
  

  األمم املتحدة
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   تنفيذيموجز  

  JIU/REP/2010/4 استعراض إدارة املخاطر املؤسسية يف منظومة األمم املتحدة

  اهلدف    
 سياســات إدارة املخــاطر املؤســسية    اســتعراضهــواهلــدف مــن هــذه الدراســة      

وحتديــد أفــضل املمارســات مــم املتحــدة، وممارســاهتا واخلــربات املتعلقــة هبــا يف منظومــة األ
  .املستفادة يف هذا الصددوالدروس 

ــي اال   ــتعراض ويرم ــدميس ــة   إىل تق ــات وتوصــيات متوازن ــي   معلوم ــا يل ــشأن م : ب
تقيـيم    )ب (؛ منظمات األمم املتحدةيف سياق وأمهيته  يةؤسساملخاطر  املمفهوم إدارة     )أ(

 يفأفـضل املمارسـات     ) ج (؛مم املتحدة  يف منظمات األ   يةخاطر املؤسس املممارسات إدارة   
 لـبعض مفـاهيم إدارة   التعاريف األساسية) د (؛منظومة األمم املتحدة واملنظمات األخرى  

 بـني الوكـاالت يف   املعـارف التعـاون والتنـسيق وتقاسـم    ) ه (تنفيـذها؛ املخـاطر وأسـاليب   
  .األمم املتحدةمنظومة 

  نظمات األمم املتحدةإدارة املخاطر املؤسسية وأمهيتها يف سياق م    
يف  واملــــساءلة اإلدارة عنــــصر أساســــي مــــن عناصــــر يةخــــاطر املؤســــساملإدارة   
 هـا  حتقيق األمـر الـذي يـدعم      املنظمـة،    يطّبـق علـى نطـاق      أسلوب منهجي  يهف. املنظمات

 هاوتقييموسربها  املخاطرحتديد إعمال هنج استباقي يف     ألهدافها االستراتيجية من خالل     
  . بأكملهااملنظمةيف  املتعلقة هبا ومراقبتها وحتديد األولويات

  عمل هو املساعدة على ضمان استدامة    يةخاطر املؤسس امل إدارة    هنج واهلدف من   
إلدارة تنفيذ عمليـة  ويقوم هذا النهج على .  التنظيميةاملنظمة ومتكينها من حتقيق أهدافها    

 وإتاحــة اجلميــع، هــا يتقامسمــسؤولية هــذه العمليــة جعــل، و املنظمــةنطــاق علــى املخــاطر
  . لتنفيذهامتسقةمنهجية 
ــرية ويف   ــود األخـ ــع ، العقـ ــاق  أدى توسـ ــنطـ ــدة اتواليـ ــم املتحـ ــات األمـ   منظمـ
تعقيــد املخــاطر الــيت درجــة  حجــم وتزايــد إىلبيئــات غــري مــستقرة، املقتــرن ب ا،وعملياهتــ

ريدة منظمات األمم املتحدة حتديات ف تواجه  وإضافة إىل ذلك،    . تواجهها هذه املنظمات  
التنظيمـي   هيكلـها ، وهـا مواردحمدوديـة   واوالياهتـ مثل التنوع الكبري يف   ،  مرتبطة بطبيعتها 

أخر ، وتــها، وقلــة قــدراهتا  أهــدافوكثــرة  فيهــا، صــنع القــرار ل عمليــات وطــو،عقــدامل
ــذلك،  . إصــالحاهتا ــزداد خمــاطره ت تواجــه مناخــ فهــي ونتيجــة ل ــداًاً ت ــى   وعقي ينطــوي عل
  .ذات شأن تنفيذيةمفاجآت 
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   يف منظومة األمم املتحدة املؤسسيةخاطراملإدارة تنفيذ     
يف املراحــل األوىل مــن بــصفة عامــة منظومــة األمــم املتحــدة  مؤســسات  ال تــزال  
بطــيء احملــرز يف هــذا الــصدد التقــدم ف. إدارة املخــاطر املؤســسية وتنفيــذهااعتمــاد عمليــة 
ــف ــرارات  ويتوق ــى ق ــة عل ــدالًظرفي ــن  ب ــدرج يف  م ــة أن ين ــخط ــدةة رمسي ــار . معتم وختت
 أن تـضطلع   يـة يف هـذا الـصدد وإمـا        إطاروثـائق    و اتسياسـ  تعـدّ عديدة إمـا أن      منظمات
خــاطر املإدارة وأُحــرز تقــدم نــسيب يف . مرحلــة أوىل أو بأنــشطة ُتنفَّــذ ك جتريبيــةبأنــشطة
،  العـاملي األغذيـة برنامج  و،  )الربنامج اإلمنائي  (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ية يف   املؤسس

 مقارنـة مـع غريهـا       ، وذلـك  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واملنظمة البحرية الدوليـة       و
حيتـاج إىل أن يـصبح جـزءاً مـن          ومكتمـل   زال غـري    يـ  ال   لكـن التنفيـذ فيهـا     من املنظمات،   

خـاطر  املإدارة  اعتمـاد   يفبعـد عـدة منظمـات   مل تنظـر  و. التنظيمية ومـن ثقافتـها    اعملياهت
  .يةاملؤسس

ومنها مـا   ،  املنظومة يف   يةخاطر املؤسس املم إدارة   اعتماد وتقدّ بطء  أسباب  ة هي   وكثري  
عـدم وجـود خطـة تنفيـذ        و اإلدارة العليـا؛     علـى صـعيد    نيفهـم والتـزام مجـاعي     وجود   عدم   :يلي

ــة؛  ــار إىلرمسي ــشأن أســلوب   واالفتق ــج إدارة  هنــج مؤكــد ب ــذ ودم  يف يةخــاطر املؤســس امل تنفي
ن عـ   النـاجم  والـضغط ؛تنفيـذ الوجود هيكـل إداري مناسـب لـدعم        وعدم   التنظيمية؛عمليات  ال

 إداري جديـد    جمـال  يةخـاطر املؤسـس   املإدارة  ويضاف إىل ذلك أن     .  منافسة يةمبادرات إصالح 
غـري   جمـال طريقها يف   معامل   حتاول تبيُّن املنظمات أن    مما يفرض على     تطور،ال ال يزال قيد   نسبياً

  . نسبياًمكتشف
ومـن  . ة كاملـ  بـصورة ستكـشف   يمل  حيـزاً   بـني الوكـاالت     والتنسيق  التعاون  وال يزال     

لكن ، لطبيعتها اخلاصة  وفقاًاملؤسسيةخاطر املتعديل هنج إدارة  ب مطالَبةٌكل منظمة    الواضح أن 
وجـود انـسجام يف    لـضمان   بأكملـها  املنظومـة صـعيد بـاع هنـج علـى    اجة إىل اتّ  ذلك يقترن باحل  

 مثـل  (هتـا  وإدار  واملتداخلـة  ديد املخاطر الرئيـسية املـشتركة     حتو ها؛داخلإدارة املخاطر املؤسسية    
 ملـوارد الـشحيحة   ا واستخدام   ؛جتنب االزدواجية و؛  )السالمة واألمن والسمعة  ب املخاطر املتعلقة 

  .األمثلاالستخدام 
أمهيـة  إىل   ونظـراً . اإلشـراف  هيئـات    متارسـها رقابـة فعالـة     وبصفة عامة، مثة افتقار إىل        

، احلامسـة ملخـاطر   ا  الـيت تنطـوي عليهـا      لة إلدارة املخاطر، واآلثار االسـتراتيجية     وجود عملية فعا  
  . دورها الرقايباإلشرافهيئات  متارس  أنالضرورة مبكانمن ف
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   يةخاطر املؤسساملدارة اإلطار املرجعي إل    
ــتناداً   ــتعراضٍاس ــات   إىل اس ــدروس اخلــربات  وإىل،يةخــاطر املؤســس املإدارة ملؤلف  وال
للحكـم علـى    وحـدة التفتـيش املـشتركة       معايري مرجعية اعتمدهتا     ١٠ انادة، حدد املفتش  املستف

ن اويعتقـد املفتـش   .  منظمات األمـم املتحـدة     يف يةخاطر املؤسس املإدارة  هنج  تنفيذ  إمكانية جناح   
أمهيـة إدارة   فـضالً عـن ذلـك         العليـا   اإلدارة فهمـت  املعـايري، و   هـذه  املنظمـات    ه إذا ما اّتبعـت    أن
 ،املـستفادة والـدروس   أفـضل املمارسـات     مـستخدمة   ،  هاتنفيـذ وشاركت يف    يةر املؤسس خاطامل

ــة، املداخــل املتاحــة واخلــربات  ــدم  نظوم ــاجح إلدارة   ُألحــرز تق ــذ الن خــاطر املســريع يف التنفي
  .يةاملؤسس

ــي    ــد أن يوينبغ ــاء الرالعتم ــذيؤس ــواردة يف  امل ونتنفي ــسعة األوىل ال ــايري الت ــذاع   ه
إدارة  تنفيـذ    جنـاح   لـضمان  كإجراءات متماسـكة   جمتمعة ا على تنفيذها  أن يعملو التقرير و 

قـراراً   و اً، الـذي يتطلـب تعاونـ      ١٠  املرجعـي   املعيـار  أمـا . املخاطر املؤسـسية يف منظمـاهتم     
جملــس الرؤســاء    علــى مــستوى ادهواعتمــفينبغــي مناقــشته  بــني الوكــاالت،  مــشتركني 

ينبغـي  و. )جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني      (تنسيقالتنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بال      
بـصفته رئيـساً    لس  هذا اجمل وجهة إىل   املتنفيذ التوصية   لألمني العام لألمم املتحدة أن يتابع       

  .له

  التوصيات    
ــاء التنفيـــذيأن يعتمـــد اينبغـــي   - ١   ــايريولرؤسـ  التـــسعة األوىل  املرجعيـــةن املعـ

 يةخــاطر املؤســس املنفيــذ هنــج إدارة   ضــمان قبــول وت مــن أجــل الــواردة يف هــذا التقريــر   
  .يتماشى مع أفضل املمارسات مبا

  دورها الرقـايب فيمـا يتعلـق باعتمـاد         اإلشرافهيئات  أن متارس   ينبغي    -  ٢  
 وإدارة  بفعاليـة التنفيـذ،   ، و يةخاطر املؤسس املدارة  إلمعايري  يتضمنه هذا التقرير من       ما

  .ا يف منظماهتاحلامسةاملخاطر 
 من خـالل اللجنـة الرفيعـة        ،نيالرؤساء التنفيذي يعتمد جملس   ينبغي أن     -  ٣  

هـذا التقريـر هبـدف تـسهيل        الـوارد يف     ١٠  املرجعـي  عيـار امل ،املستوى املعنيـة بـاإلدارة    
ــاون ــارف  التعـ ــم املعـ ــسيق وتقاسـ ــاالت، وإدارة   والتنـ ــني الوكـ ــاطر املـــ  بـ شتركة املخـ

إدارة املخـاطر علـى صـعيد      مزيد مـن الفعاليـة والكفـاءة يف       املتداخلة، توخياً لتحقيق    و
  .املنظومة برمتها
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  مقدمة  -أوالً   
استعراضاً على  ،  ٢٠٠٩كجزء من برنامج عملها لعام      أجرت وحدة التفتيش املشتركة،       - ١

األمــم منظمــات  ية يفؤســساملخــاطر املتنفيــذ مــشاريع إدارة صــعيد املنظومــة تناولــت فيــه مــسألة  
اقترحـت  وقـد   . ٢٠١٠ هيوليـ /متوز إىل   ٢٠٠٩مرب  نوف/يف الفترة من تشرين الثاين     ، وذلك املتحدة
األمـم  وصـندوق   ،  )اليونـسكو  ( األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           االسـتعراض منظمـةُ    إجراَء

 .  ومكتب خدمات الرقابة الداخلية،لسكاناملتحدة ل

 ا وممارسـاهت املؤسـسية خـاطر  امل سياسـات إدارة   هـو اسـتعراض   وكان اهلدف من الدراسـة        - ٢
ستفادة يف   وحتديد أفضل املمارسات والـدروس املـ       ، يف منظومة األمم املتحدة     املتعلقة هبا  رباتواخل

: متوازنـــة يف اجملـــاالت التاليـــةوتوصـــيات  معلومـــات قـــدمي إىل توترمـــي الدراســـة. هـــذا الـــصدد
تقيـــيم ) ب (؛ منظمـــات األمـــم املتحـــدةيف ســـياق وأمهيتـــه يةخـــاطر املؤســـساملمفهـــوم إدارة  )أ(

 منظومـة  يفأفـضل املمارسـات   ) ج (؛إدارة خماطر املؤسسات يف منظمات األمم املتحدة    ممارسات  
مفـــاهيم إدارة املخـــاطر األساســـية لـــبعض  التعـــاريف) د(األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات األخـــرى؛ 

منظومـــة  بــني الوكـــاالت يف  املعـــارفالتعـــاون والتنــسيق وتقاســـم  ) ه (تنفيـــذها؛وأســاليب  
 . املتحدة  األمم

  وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة املـــشاركة يفمجيـــع املنظمـــاتاالســـتعراض نطـــاق  ويغطـــي  - ٣
هـي    أو املؤسـسية خاطرامل إدارة   استحدثت، مع التركيز على املنظمات اليت       )املنظمات املشاركة (

إدارة  وممارسـات    سياسـات االسـتعراض أيـضاً      ويتناول). انظر املرفق الثالث  (يف طريقها إىل ذلك     
 سياسـات وممارسـات   عمول هبـا أو املخطـط هلـا يف هـذه املنظمـات، يف ضـوء           املؤسسية امل  خاطرامل

 . املتعدد األطرافالقطاع  اخلاص والعام ونيالقطاع

 يهـ ف. يف املنظمات واملساءلة  اإلدارة السليمة    يف عنصر أساسي    يةخاطر املؤسس املإدارة  و  - ٤
هـدافها االسـتراتيجية مـن      دعم حتقيـق املؤسـسة أل     ت يوه.  إلدارة املخاطر  مشويلأسلوب منهجي و  

 املتعلقــة هبــا  األولويــاتوحتديــد هــاوتقييموســربها   املخــاطرحتديــداتبــاع هنــج اســتباقي يف خــالل 
التعامل مع  فضل للمستقبل و  األ االستعداد   يفتساعد املنظمة   أهنا  ا  ومب .يف املنظمة برمتها   ومراقبتها

 . لويات والتخطيطال ميكن فصلها عن آليات حتديد األوفقن، تيالحاالت عدم 

 الفـرص،  حتديـد ة، وئـ فاجاملخـاطر  امل تقليل  وتساعد إدارة املخاطر املؤسسية املنظمات يف       - ٥
وإعمــال  مــستقبللا، مــن خــالل استــشراف مــستمر ل  واســتدامة خــدماهتوجاهــةواحلفــاظ علــى 
عــامالن  إىل أن املخــاطر والفــرص اإلشــارة األمهيــة مبكــانومــن . “توقــع األســوأ”ســيناريوهات 

علـى  التقنيـات الفعالـة لتحديـد املخـاطر     وتركـز  . اخـتالف تعريفهمـا  لى الرغم مـن    ع ينفصالن ال
 الفـرص املتاحـة لتحقيـق أهـداف         رصـد الفـشل يف    علمـاً أن    ،  املخـاطر بقدر ما تركز على     الفرص  

 . املنظمة هو خطر يف حد ذاته
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. يةخـاطر املؤسـس   امل  إدارة  منظمـات األمـم املتحـدة هنـجَ        ويزداد مع مرور السنني اعتمـاد       - ٦
 إدارة املخـاطر املؤسـسية؛    اعتمـاد   عمليـة    بعض املنظمات عـن كثـب        اإلشراف يف  هيئات وتابعت

خـاطر  املإدارة  بـ   ذات صـلة   )١( اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة قـرارات         اعتمدت ،على سبيل املثال  ف
معنيـاً بـإدارة املخـاطر       اًليـ  دو اً حكوميـ   عامالً اًلس املنظمة البحرية الدولية فريق    وأنشأ جم  املؤسسية،
   .املؤسسية

ــن   - ٧ ــُتمس م ــد ال ــشاركة  وق ــدي  املنظمــات امل ــأن ُتب ــى  اتعليقاهت ــشروععل ــذام ــر  ه  التقري
 مـن   ٢-١١ للمـادة    وفقاًو. لتقريرل وضع الصيغة النهائية  يف االعتبار عند    هذه التعليقات    تخذوأُ

 مـع بـاقي  لتقريـر بعـد تـشاور    لالنهائيـة   الـصيغة  أُعـّدت ،  التفتيش املشتركةالنظام األساسي لوحدة  
اجلماعيـة  احلنكـة     حمـك   علـى   اليت تضمّنها التقريـر    توصياتالستنتاجات و اال وضع بقصداملفتشني  
 ساعد يف إعداد التقريـر، وخباصـة أولئـك          لكل من  ا عن تقديرمه  اإلعراب املفتشانويود  . للوحدة

 . فهم وخرباهتممعارومل يتوانوا عن تقاسم الذين شاركوا يف املقابالت 

 املرفـق   ُضـمِّن ،  مـا يتـصل بـذلك مـن رصـد         التقرير وتنفيذ توصـياته و    هذا  ولتيسري تداول     - ٨
هو محلـها علـى اختـاذ        املنظمات املعنية     إىل التقريرما إذا كان اهلدف من تقدمي       ن   يبيّ الرابع جدوالً 

 هـل ل منظمـة، وحيـدد      كـ ب ذات الـصلة  ن اجلـدول التوصـيات      بـيِّ  ويُ .إجراءات أو إحاطتها علماً به    
تـصرف  يميكـن أن    هـل   ، أو   مـن هيئـة اإلشـراف     حتتاج إىل قـرار مـن اهليئـة التـشريعية للمنظمـة أو              

 . رئيس التنفيذي للمنظمةبشأهنا ال

   املؤسسيةخاطراملأمهية إدارة     
الـشركات اخلاصـة خـالل العقـد املاضـي وتـأثري األزمـة املاليـة         كربيـات    اهنيار بعض    أدى  - ٩
أداة باعتبارهـا   املخاطر املؤسسية على األمهية احلامسة إلدارة    مؤخراً إىل تسليط الضوء    يت حدثت ال

 جمـال إدارة  على الرغم مـن أن و.  ضمن حدود معقولة  تها ومعاجل احلامسةاملخاطر  تتيح التعامل مع    
عامـة، مبـا يف ذلـك    فقـد بـدأت كيانـات     يف القطاع اخلـاص،  أول األمر نشأ املخاطر املؤسسية قد 

 .  املتعلقة بأنشطتهامارساتامل يف هكيفية دجمب هتتم أكثر فأكثرانات األمم املتحدة، كي

 املنظمـة ومتكينـها مـن       اسـتدامة  املساعدة على ضـمان      إىل املخاطر املؤسسية إدارة  وترمي    - ١٠
علـى   وإجراءات يف هذا الصدد      سياساتإعمال   املخاطر املؤسسية إدارة  وتتطلب  . هاحتقيق أهداف 
 املؤســسية، خــاطراملإدارة وينطــوي مفهــوم .  لتنفيــذهاسقة منهجيــة متــكمــا تتــيحنظمــة، نطــاق امل
عمليـة هتـم    دارة املخاطر   إ أن    مفادها  فكرة على،  اجملزأة يف هذا اجملال   التقليدية  للممارسات   خالفاً

 . املنظمة بأكملها

__________ 
  .٣١  و٣٠، الفقرتان ٦٤/٢٥٩، وقرار اجلمعية العامة ٣، الفقرة ٦١/٢٤٥قرار اجلمعية العامة   )١(  
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بيئـة خاليـة   عمـل يف   ال ، ميكنـها   خاصة أو عامـة    ، سواء كانت  ال توجد شركة أو منظمة    و  - ١١
  علـى العديـد مـن منظماهتـا        طبيعة واليات وخدمات منظومة األمم املتحـدة      وتفرض  . من املخاطر 

وينطبـق  . ، مـن البدايـة، ملخـاطر كـبرية        األمر الذي يعرضها  عمل يف بيئات معقدة وغري مستقرة،       ال
الـيت جتـري    ،فـظ الـسالم  األنشطة املتـصلة حب األنشطة اإلمنائية واإلنسانية وذلك بصفة خاصة على  

مـن  موظفاً   ٣٠تل أكثر من     وحده، قُ  ٢٠٠٩في عام   ف. كبريةخاطر  مب بطبيعتها يف سياق حمفوف   
ــم املتحــدة    ــوظفي األم ــاءم ــهم أثن ــهمل تأديت ــث تعرضــوا ل واجب ــهجوم ، حي ــدمي   ل ــصدد تق ــم ب وه

ــساعدات ــسانيةم ــد  .)٢( إن ــضمن إدارة املخــاطر املؤســسية   أن وينبغــي التأكي ــةال ت ــد إمكاني  حتدي
 . وإمنا تعزز تلك اإلمكانية  والتصدي هلاطر اهلامةاملخا

 املنهجية والقيود     
تـضمن  أويل للمراجع   استعراض  إجراء  األساليب اليت اتبعت يف إعداد هذا التقرير        مشلت    - ١٢

  واملعـايري العامـة الـيت حتكـم    طـر لألتاحة للجمهـور، و   امل املخاطر املؤسسية  إدارة   ملؤلفات اًاستعراض
مجيـع املنظمـات    إىل  رسـلت اسـتبيانات     أُو. كل من القطاعني اخلـاص والعـام      خربات  و هذا اجملال، 

املخـاطر   عامة عـن ممارسـات إدارة        حملة استخالص  من أجل  املشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة    
 مقابالت مـع مـسؤويل املنظمـات املـشاركة      وأجرى املفتشان   .  منظومة األمم املتحدة   يف املؤسسية

 . لواردةيف ضوء الردود ا

مـن أجـل حتديـد أفـضل املمارسـات والـدروس املـستفادة، أجـرى                وعالوة علـى ذلـك، ف       - ١٣
األمم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة       يف عدد من منظمات       رئيسيني  مقابالت مع مسؤولني   املفتشان
، أي الصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة، واملفوضـية األوروبيـة، والـصندوق             غري املشاركة األخرى  

والبنـك الـدويل، ومنظمـة      ،  لعاملي، ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، وصـندوق النقـد الـدويل              ا
 .  االقتصادي والتنمية يف امليدانالتعاون

ومل ُتحـدَّد   .  يف منظمات األمـم املتحـدة       نسبياً اً جديد اً هنج املخاطر املؤسسية إدارة  وتعّد    - ١٤
 سـعى   الـذ . هتنفيـذ اكتمـال   عـدم   ذا اجملـال بـسبب      بعد أفـضل املمارسـات الراسـخة واجملّربـة يف هـ           

إدارة هنـج   مجع معلومـات مـن املنظمـات الدوليـة األخـرى واحلكومـات الـيت نفـذت                  إىل  ن  ااملفتش
زيارة العديد مـن    ب تسمح   التمويل مل فمحدودية  ومع ذلك،   .  لفترة طويلة نسبياً   املخاطر املؤسسية 

 .  إعداد هذا التقريرأثر علىقيد  مبثابة وكان هذا . ذات الصلة واملواقعاملنظمات

__________ 
التقـدم احملـرز واإلجنـازات    ): اليونيـسيف (دة للطفولة  انظر التقرير السنوي للمدير التنفيذي ملنظمة األمم املتح         )٢(  

ــرة     ٢٠٠٩الــيت حتققــت يف عــام   ــر عــن الدراســة املتعمقــة للخطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل للفت  وتقري
٢٠١٣-٢٠٠٦) E/ICEF/2010/9( ١٨١، الفقرة.  
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 اإلطار املرجعي : معايري التقييم    
مؤلفات إدارة املخاطر املؤسسية واخلـربات والـدروس املـستفادة املتعلقـة هبـا،               إىل   استناداً  - ١٥

وحــدة التفتــيش املــشتركة أخــذت هبــا   مرجعيــة العناصــر التاليــة باعتبارهــا معــايري حــدد املفتــشان
  :  منظمات األمم املتحدةيف املخاطر املؤسسيةإدارة هنج تنفيذ ة جناح للحكم على إمكاني

  
  ١اإلطار 

  املعايري املرجعية لنجاح تنفيذ إدارة املخاطر املؤسسية    
     

  :املعايري املرجعية لوحدة التفتيش املشتركة يف جمال إدارة املخاطر املؤسسية
 . سسيةاملخاطر املؤدارة  وإطار رمسيني إل سياسةاعتماد  ‐١

قيـادة  ب  فيمـا يتعلـق    اإلدارة التنفيذيـة  ومشاركة تـامني مـن جانـب         التزام   وجود  ‐٢
 . هاوعملية تنفيذاملخاطر املؤسسية استراتيجية إدارة 

وتوضـح    خطـة عمـل حمـددة زمنيـاً         تنطوي على   رمسية وجود استراتيجية تنفيذ    ‐٣
 . عمليةالإدارة املتعلقة بسؤوليات املدوار واأل

وضــــمان وضــــوح األدوار   د رمسيــــاًحمــــّدمالئــــم و هيكــــل إداريوجــــود   ‐٤
 . واملسؤوليات املتعلقة بالتنفيذ

املخـاطر،  بوعي  ترمـي إىل بلـورة الـ      التـدريب   والتـصال   وجود خطـة يف جمـال ا        ‐٥
 احلامسـة    وبناء القدرات العامة واملهـارات     ،لمخاطرات التصدي ل  وتعزيز سياس 
 . سيةإدارة املخاطر املؤستنفيذ ب ذات الصلة

 واحلفــاظ املخــاطر املؤســسية إدارة الالزمــة الســتحداث املــوارد الكافيــة إتاحــة  ‐٦
 . ها عملية تنفيذ استمرارعلى

بـادئ  مب و  متـسقة  وأدوات نهجيـة ، مقترنـة مب   ملخاطرا ة إلدارة رمسيوجود عملية     ‐٧
 . لتنفيذيف جمال اتوجيهية واضحة 

ــج   ‐٨ ــاطر دمـ ــة اإلدارة يف إدارة املخـ ــالقائمـ ــة  علـ ــيط والربجمـ ــائج والتخطـ ى النتـ
 . والعمل نفيذوعمليات الت

 إدارة املخـاطر  ملتطلبـات   رصد وتقيـيم وإبـالغ لـضمان االمتثـال          وجود آليات     ‐٩
 . وضمان فعاليتها

ــسيق    ‐١٠ ــشمل  ،بــني الوكــاالت وجــود تعــاون وتن دارة مــشترك إل إطــار وضــَعي
ــسية، ــاطر املؤسـ ــارف، ووآليـــات ل املخـ ــم املعـ ــة إدارةَ اتقاسـ ــاطر التنظيميـ ملخـ

 . املتداخلة أوشتركة الرئيسية امل
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 املخـاطر املؤسـسية يف منظمـات األمـم املتحـدة إىل           إدارة  هنـج   ممارسـات    تقيـيم    واستند  - ١٦
األمـر   معـايري تقيـيم رئيـسية،        باعتبارهـا  أعـاله     التفتـيش املـشتركة املبينـة      لوحـدة  املرجعية   عايريامل

ــاح  ــذي أت ــيم منــ إجــراء  ال ــا إذا كــان هجي للتأتقي ــذ كــد مم املنظمــات هنــَج إدارة املخــاطر   تنفي
ال يقتـصر علـى هـذا    بيـد أن التقريـر    .املؤسسية يلـيب هـذه املعـايري املرجعيـة ألفـضل املمارسـات       

فـــاهيم امل معلومـــات متعـــددة املـــستويات، مثـــل شـــرح قـــدمي إىل تهـــدف أيـــضاًيالتقيـــيم، بـــل 
مارســـــات يف املأفـــــضل تبيـــــان  واملخـــــاطر املؤســـــسية إدارة األســـــاليب األساســـــية لنـــــهجو

  .خمتلفة جماالت
  

وأمهيته من منظور منظمات     املخاطر املؤسسية مفهوم إدارة   عن  حملة عامة     - ثانياً  
  األمم املتحدة

 فوائد التعريف والاخللفية و: إدارة املخاطر املؤسسية  -ألف   
 اخللفية     

دث ميكـن أن    واحلـ . )٣(هاأهداف  حتقيق املنظمة  أن يؤثر على   هوقوعل ميكن  حدثٌ اخلطر  - ١٧
ــاًيكــون ســلبياً  ــد  أو إجيابي ــاس اخلطــر  وي. اً، فرصــة أو هتدي ــال بق ــأثريه واحتم ــهت إدارة و.  وقوع

 .  وسيلة لتحقيق أهداف املنظمة هياملخاطر ليست غاية يف حد ذاهتا، بل

اخلـدمات  أو قطـاع     التجـاري  قطـاع ال يف    سـواء  واقع مجيع الكيانـات   جزء من    واخلطر  - ١٨
للتعامــل يف عملياتــه مــع  اًمــضطر حتمــ غاياتــه/حتقيــق أهدافــهإىل سعى يــكيــان فكــل . عموميــةال

ــيقن  ــشركات علــى مــدى عقــود  بلــورت و. حــاالت عــدم الت دارة املخــاطر يف إلممارســات   ال
ية جمــاالت حمــددة مثــل الــسالمة وإدارة املــشاريع وإدارة احملــافظ االســتثمارية وضــمان اســتمرار 

  وحمـدود النطـاق،  تـساق الإىل ا التقليدي املغلـق مفتقـراً      نهج  يظل هذا ال  ومع ذلك،   .  العمل سري
 تـؤثر علـى قـدرة        ميكـن أن    الرئيـسية الـيت    كما يفتقـر إىل نظـرة راصـدة ومشوليـة لعوامـل اخلطـر             

 . حتقيق أهدافه ما على كيان

 إىل تــسليط يف العقــد املاضــيكــربى شــركات الــيت طالــت ائح وأدى عــدد مــن الفــض  - ١٩
ويشار إىل هـذا    . إدارة املخاطر ومنظم ومؤسسي حيال    ضرورة اتباع هنج متكامل     الضوء على   

وقـد زادت األزمـة االقتـصادية األخـرية، الـيت أثـرت         . املخـاطر املؤسـسية   إدارة  باسم هنج   النهج  
على األعمال التجارية واحلكومات واجلمهـور يف مجيـع أحنـاء العـامل، مـن بـروز املزايـا املمكنـة                     

__________ 
  )٣(  COSO, Enterprise Risk Management Framework – Integrated Framework, appendix E.  
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ــةوجــود اجــة إىل واحلهلــذا النــهج  ــة فعال ــا  متارســهارقاب وجمــالس راجعــة املجلــان و اإلدارة العلي
 . اإلشرافهيئات /اإلدارة

املخــاطر أن هنــج إدارة مــؤداه  ة الرشــيداإلدارة خــرباء  بــني توافــق يف اآلراءوبــدأ ينــشأ  - ٢٠
 بــدأ هنــج إدارةونتيجــة لــذلك، .  إدارة املخــاطر جمــال يــشكل أفــضل املمارســات يف املؤســسية

. القطـاع العـام   يف وألـشركات التجاريـة   سـواء يف صـفوف ا   كتـسب زمخـاً  ي املخاطر املؤسـسية  
 الفـرص لتحقيـق     اغتنـام ووجتّنبـها،    ببـساطة إىل حتديـد العقبـات         املخاطر املؤسـسية  إدارة  وترمي  

 أو حكوميـة،    أو غـري رحبيـة    يـة جهـة سـواء كانـت جتاريـة           فهـي تـصلح أل     ما؛ لذا أهداف كيان   
 أجـري عـن طريـق شـبكة اإلنترنـت إىل أن املؤسـسات             ذيبحـث الـ   ويـشري ال  . ة صغري أوكبرية  

 أسـتراليا وكنـدا ونيوزيلنــدا وجنـوب أفريقيـا واململكــة املتحـدة لربيطانيـا العظمــى       يفاحلكوميـة  
 . إدارة املخاطر املؤسسية  هنجيرلندا الشمالية بدأت بالفعل يف تنفيذآو

  
 تعريف     

اعُتمـد يف هـذا   ، املخـاطر املؤسـسية   إدارة  دين يف جمـال    املتزاي  مع احلاجة والطلب   شياًامت  - ٢١
 واملعايري واألطر واملبـادئ التوجيهيـة علـى الـصعيد           عدد من املبادئ   خالل العقد املاضي  الصدد  
 إدارة املخـاطر ينبغـي       مـؤداه أن   يف مفهـوم  وتتقاطع مجيع تلك املبادئ واملعايري واألطـر        . الدويل

 إلدارة  تعاريف عديـدة   وتوجد. قائمة على نطاق املنظمة    و ةتكامل وم هيكلةأن تكون شاملة وم   
 : فيما يليبعبارات بسيطة املخاطر املؤسسية ميكن تلخيصها 

تقــوم علــى نطــاق منظمــة بأكملــها مــن أجــل حتديــد     يــةٌ عمل املخــاطر املؤســسيةإدارة  
 ورصـدها  املخاطر اليت ميكن أن تؤثر على حتقيق أهدافها وحتليلها وتقييمهـا ومعاجلتـها           

 . على حنو مهيكل ومتكامل ومنهجي

فهي ينبغـي    يف اإلدارة االستراتيجية،     اً رئيسي اًعنصراملخاطر املؤسسية    إدارة   وملاّ كانت   - ٢٢
ن عـن   و أن مجيـع املـديرين واملـوظفني مـسؤول         ومـع .  مـن نظـام املـساءلة      صـرحياً  كون جـزءاً  تأن  

. )٤( عاتق الرؤسـاء التنفيـذيني وكبـار املـديرين          تقع على  ها عن ، فاملسؤولية النهائية  إدارة املخاطر 
لكــن وضــع سياســة   مــن نظــام املــساءلة؛   ضــمنياًيف املاضــي جــزءاًوقــد كانــت إدارة املخــاطر  

املخاطر املؤسسية قـد يـستدعي عـن صـواب جعلـها جـزءاً صـرحياً مـن              دارة  إلوإجراءات رمسية   
  .هذا النظام

__________ 
  )٤(  Australia, Better Practice Guide – Risk management  (Barton, Department of Finance and Deregulation, 

2008), p. 24.  
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 تبيـان  مـن خـالل   مستوى آخـر،    ذا اجملال إىل    املخاطر املؤسسية هب  مفهوم إدارة   ويرتقي    - ٢٣
 حلاجــة هيئــات  هــذا املفهــومويــستجيب.  واملنظمــة بأكملــهامجيــع فئــات املخــاطرالــصلة بــني 

ــؤثر علــى  املنظمــة والــيت  أهــم عوامــل اخلطــر الــيت تتعــرض هلــا   لفهــم اإلشــراف واإلدارة   قــد ت
األمر الذي مـن    ،  ا مبحيطها هحتسني وعي إمكانية  لمنظمات  ل ويتيح إعمال هذا املفهوم   . هاهدافأ

 . اًأكثر استباقعلى حنو  للمخاطر التصدي من شأنه أن ُيمكّن املديرين

 مـع مـستوى اخلطـر       اتناسـب  أن يكـون هـذا النـهج م        إدارة املخـاطر  ويتطلب إجنـاح هنـج        - ٢٤
  مـع أنـشطة   يف نطاقه، ومتكـامالً شامالًو،  )هاتعقيدطبيعتها ودرجة   و ملنظمةا حجم   من حيث (

 علـى   اًوقـادر مـستمرة،     وحتـسني  رصـد مواتيـاً لعمليـة حتـديث و      ، و اً، وديناميـ  ءات املنظمة وإجرا
 . )٥(االستجابة للظروف املتغرية

  
  املزايا

املنظمــة مــي كمــا حت، يف جماهلــا متــسقة منهجيــة املخــاطر املؤســسية إعمــال إدارة تتــيح  - ٢٥
للمؤلفـات املتعلقـة    سـتعراض    إىل ا  اسـتناداً وميكـن   . هلا وألصحاب املـصلحة فيهـا     ضيف قيمة   وت

  : فيما يلي املخاطر املؤسسية إدارة هبذا اجملال إجياز مزايا
  

   ٢ اإلطار
  املخاطر املؤسسية إدارة مزايا    

  
املـساعدة  بالتـايل   و املنظمـة،  ال يتجزأ من حتقيق أهداف       جعل إدارة املخاطر جزءاً     )أ(

 . ضمان حتقيق تلك األهدافيف

 . استباقيعلى حنو هتا وإدارهاوحتديداملخاطر فهم على ة دارقدرة اإل نيسحت   )ب(

 مـن خـالل     وتعزيز تنفيذ هذه اجلوانـب     التخطيط والربجمة واختاذ القرارات      نيسحت  )ج(
مــا يتــصل هبمــا مــن  ألهــداف واألنــشطة ول وُمهيكَــل فهــم شــامل  وجــودضــمان

 .خماطر وفرص

 زأ املتبـع يف إدارة املخـاطر مـن        املرتبطة بالنهج التقليدي اجمل    أوجه القصور    تقليص   )د(
 . ومتكاملة للمخاطرخالل إدارة شاملة

__________ 
  )٥(  IRM, AIRMIC and Alarm, A structured approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the 

requirements of ISO 31000 (2010), p. 3  
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اســتناداً إىل معرفــة  ا وترتيــب أولوياهتــ املخــاطر الرئيــسيةحتديــدمــن اإلدارة متكــني   )ه(
 .املخاطر اليت قد يكون هلا تأثري على نطاق املنظمة

 .هلا وصورهتاأصوز يعزت واية ومحيف املنظمةكفاءة مستوى من ال بلوغ أفضل  )و(

ــاطر  )ز( ــة املـــشتركة واملتحتديـــد املخـ ــا  وحتـــسني التواصـــل داخلـ بـــني واملناقـــشة فيمـ
 .اإلدارات

  . الداخليةللمراقبةز املساءلة واإلطار املتكامل يعزت  )ح(
     

  األمم املتحدة يف منظومة أمهية هنج إدارة املخاطر املؤسسية  -باء   
، اوعملياهتـ   األمـم املتحـدة  منظمـات  ات واليـ نطاق خالل العقود األخرية، أدى توسع     - ٢٦

ــرن ب ــات غــري مــستقرة،  املقت ــدبيئ ــا هــذه    درجــة  حجــم وإىل تزاي ــيت تواجهه ــد املخــاطر ال تعقي
أسهمت العوملة وتطور األنشطة والـوثرية العامـة لـتغري العمليـات والتكنولوجيـا يف                و .املنظمات

منظمــات األمــم تواجــه فة إىل ذلــك، وإضــا. تــشكيل بيئــات خمــاطر تتــسم مبزيــد مــن الديناميــة 
التنظيمـي   وهيكلـها ،  هـا مواردوحمدوديـة    اوالياهتـ التنوع الكبري يف     ، مثل املتحدة حتديات فريدة  

. أخر إصـالحاهتا  ، وتـ  ها، وقلـة قـدراهتا     أهـداف  وكثـرة   فيهـا،   صنع القـرار   ل عمليات  وطو ،عقدامل
هلــا حــضور هــام يف امليــدان، ، ال ســيما املنظمــات الــيت نظمــاتهــذه املونتيجــة لــذلك، تواجــه 

  . ذات شأنمفاجآت تشغيلية وينطوي على  اً تزداد خماطره تعقيداًمناخ
معظم املـسؤولني   أن   منظمات األمم املتحدة     على صعيد   اليت أجريت   املقابالت وبينت  - ٢٧

ــا   ــسلمون مبزاي ــذ ي ــج إدارة املخــاطر املؤســسية  تنفي ــنهن ــضعة، لك ــيما مــن    ب ــسؤولني، ال س  م
املعارضة إلعمال هنج إدارة املخـاطر املؤسـسية يف      التالية   ة احلج وا، أثار لصغرية نسبياً املنظمات ا 
 : منظماهتم

أن نـستمد   ىل  إال حنتـاج    و،  ة أو غـري رمسيـ     ةحدسـي بـصورة    بالفعـل    حنن ندير املخاطر  ”  
تعمـل يف جمـال وضـع    منظمتنـا منظمـة صـغرية    ف.  مكلفة كهذه   أداة من القطاع اخلاص  

 .“املخاطر املؤسسية إدارة  هنج خماطر كبرية تربر استخدام ال نواجهوبالتايل املعايري،

مارسـات  املالتحدي هو أن    لكن  .  من أشكال إدارة املخاطر    كل منظمة شكالً  وُتعمل    - ٢٨
يــؤدي إىل   وغــري رمســي، ممــامنــهجيغــري و تتــسم بطــابع ظــريفالقائمــة يف جمــال إدارة املخــاطر 

والـيت مـن شـأهنا أن     املنظمـة  نطـاق علـى  الـيت تطـرح    طـر   خلا فهم ومراعاة أهم عوامـل    نقص يف   
  مؤسـسية عدم وجود سياسـة وإجـراءات  فإضافة إىل ذلك، و.  الرئيسية هاأهدافحتقيق  تؤثر على   

 .  عامل ال خيدم تكريس املساءلة عنهاخاطراملدارة إل
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ها يف   ومعاجلتـ  اهلامـة  إمكانيـة حتديـد املخـاطر     املخـاطر املؤسـسية     هنـج إدارة    وال يضمن     - ٢٩
، فمــن شــأن التنفيــذ وعــالوة علــى ذلــك. ه يعــزز تلــك اإلمكانيــة كــثرياً، لكنــالوقــت املناســب

علـى حنـو    خـاطر   امل إدارة    بفـضل  كفـاءة والفعاليـة   ال تعزيـز  السليم لنهج إدارة املخاطر املؤسـسية     
قــد يتمثــل يف خطــر نظمــة األمــم املتحــدة م احلاســم الــذي ميكــن أن تواجهــهطــر واخل. متكامــل

.  بواليتـها العامـة    والوفـاء  األساسيةتقدمي خدماهتا   يف  ملنظمة  ا جسيم من جانب   فشل   ؤدي إىل ي
تـها  وبالتـايل معاجل  هـذه املخـاطر     إمكانية حتديد   املخاطر املؤسسية أن يعزز     هنج إدارة   ومن شأن   

  . على نطاق املنظمةمن خالل تقييم منهجي 
يف إطــار عمليــة يــيم املخــاطر  تق قــد يظــل النــهج التقليــدي،ففــيوإلعطــاء مثــال آخــر،   - ٣٠

هنــج إدارة املُنفِّــذة، أمــا يف  دارة اإلداخــل منحــصراً  - إن أجنــز -لتخطــيط مــوارد املؤســسة   
ظهــر أن  إذا مــا أعلــى يــشمل املؤســسة ككــل  مــستوى فاملــسألة حتــال إىل، املخــاطر املؤســسية

.  املنظمـة  كبري وأهنا قد تنطوي على تـأثري جـسيم علـى عمليـات              حدوث تلك املخاطر   احتمال
ــة إدارة لــذا ف ــا برمتــها ا تتطلــب املخــاطر املؤســسية قــد  عملي لنظــر يف املخــاطر مــن اإلدارة العلي

 .  إىل أدىن حد ممكنهاوضمان ختصيص موارد للحد من

وسـواء  ،  ة صغري ة أم كبريسواء كانت   مجيع املنظمات، جملرد وجودها،     ومن املعلوم أن      - ٣١
 تواجــه حــاالت عــدم واً تــسعى إىل حتقيقهــاأهــدافتنــشد  ،بالتنفيــذأو اضــطلعت بوضــع املعــايري 

عــض املخــاطر الرئيــسية ب ميكــن أن تكــون ة كــثري حــاالتيفو. التعامــل معهــاقن حتتــاج إىل تــي
ــة  ــة معروف ــيح .  أصــالًاحملتمل ــراف املخــاطر املؤســسية هنــج إدارة ويت ــاًاالعت ــ  رمسي ذه املخــاطر هب

املـــسؤولني املعنـــيني إىل  وإســـنادهاليـــا  اإلدارة العومناقـــشتها علـــى صـــعيد تـــسجيلهاضمن يـــو
يف جمـال   ضع األسـاس للمـساءلة واملـسؤولية        تـ  املخـاطر املؤسـسية   إدارة  ومـن مث فـ    . للتصدي هلـا  

 .  يعزز اإلدارة الفعالة للمخاطر يف املنظمةالتعامل مع تلك املخاطر، األمر الذي

 كـل ا هي ار هلـا مـن     مـا ُيختـ     تطـور  مـدى  املخـاطر املؤسـسية علـى     تكلفـة إدارة    وتتوقف    - ٣٢
 ويتوقـف حتديـد   . ملخـاطر  إلدارة ا  متطورة للغايـة  تتطلب نظماً    كل املنظمات    تليسف. وأدوات

 علـى حجـم وطبيعـة عمليـات       ما  نظمة  مل واهليكل اإلداري الرمسي املناسبني   درجة التعقيد التقين    
  . املنظمةهذه
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 إدارة املخاطر املؤسسيةتنفيذ   - ثالثاً  
  منظومة األمم املتحدة يف يةاملؤسس خاطرامل إدارة مارساتمل موجز    

ــوجز  - ٣٣ ــة    ي ــر حال ــذ املرفــق الثالــث مــن هــذا التقري  هنــج إدارة املخــاطر املؤســسية يف  تنفي
 الـدويل   والـصندوق ، العـاملي األغذية اإلمنائي، وبرنامج  ويعترب الربنامج .منظمات األمم املتحدة  

ــة،   ــة الزراعي ــة  للتنمي ــة الدولي ــدة يف جمــال   ، واملنظمــة البحري ــذوكــاالت رائ إدارة املخــاطر  تنفي
فعمليـة  ومع ذلك   يف هذا اجملال؛     من اخلربة     كبرياً  قدراً  املنظمات  هذه اكتسبتوقد  . املؤسسية

 .تـها ثقافيف وإجراءات عملـها   مل ُتدرج يف  حىت اآلن    تزال    وال مكتملة ال تزال غري     التنفيذ فيها 
ــك   ــني تل ــن ب ــات، شــرع  وم ــامج اإلمنــ  املنظم ــة،    وائي،الربن ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــصندوق ال  ال

على الـرغم مـن أن برنـامج    و. إدارة املخاطر املؤسسيةتنفيذ بالفعل يف  واملنظمة البحرية الدولية    
قـد  ف،  ٢٠٠٥ يف عـام     املخـاطر املؤسـسية   دارة  إل سياسة   تعتمداألغذية العاملي كان أول منظمة      

 إدارة املخـاطر  ه رغـم كـون  أنـ  نوسؤولأوضـح املـ   و.  ألسباب خمتلفة   كامالً  تنفيذاً اتأخر تنفيذه 
ظرفية، مما يعين أن احلاجـة إىل هنـج      زال  ت ال   فهي،   حاالً  أفضل أصبحت التنفيذيعلى املستوى   

وذكروا أنه جيري حبث مسألة التنفيـذ       . املخاطر املؤسسية ال تزال قائمة    دارة  شامل ومتكامل إل  
  . ٢٠١٠صف الثاين لعام الكامل إلدارة املخاطر املؤسسية ابتداء من الن

وال تزال منظمات أخرى يف املراحل األوىل من تنفيـذ إدارة املخـاطر املؤسـسية، وهـي            - ٣٤
إما بصدد هتيئة سياساهتا وإجراءاهتـا وإمـا بـصدد تـدريب موظفيهـا واعتمـاد ممارسـات متهيديـة                     

األمـم  : نظمـات هـي   ؛ وتلـك امل   )املرحلـة األوىل أو املرحلـة التجريبيـة       (إلدارة املخاطر املؤسسية    
األمم املتحدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق             وكالة  اليونسكو، و و ،املتحدة
ــروا(األدىن  ــة    )األونـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــسكان، ومنظمـ ــدة للـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ، وصـ

دين  ومنظمــة الطــريان املــ، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ،)اليونيــسيف(
منظمــة األمــم املتحــدة و واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، ،الــدويل، ومنظمــة الــصحة العامليــة

  . والوكالة الدولية للطاقة الذرية،، واالحتاد الدويل لالتصاالت)اليونيدو (للتنمية الصناعية

نفيـذها  تإىل عـدم اكتمـال        غـري ملموسـة نظـراً      املخاطر املؤسـسية  ال تزال فوائد إدارة     و  - ٣٥
هنــج إدارة  قــرار تنفيــذ إىل اختــاذالــدافع وقــد نــشأ .  بــصفة عامــةداخــل منظومــة األمــم املتحــدة

وأدى . يف إدارات املراجعـة الداخليـة     بـصفة عامـة     منظمات األمم املتحدة    املخاطر املؤسسية يف    
 مــن خــالل توصــيتهم بتنفيــذ إدارة  دوراًان املراجعــة أيــضاًجلــن وواخلــارجيمراجعــو احلــسابات 
 . املخاطر املؤسسية
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 منظمات أخرى     

 إدارة املخـاطر املؤسـسية     يف تنفيـذ     ن أن املفوضية األوروبية متقدمـة نـسبياً       اد املفتش وج  - ٣٦
قــد إدارة املخــاطر املفوضــية يف جمــال سياســة وكانــت . باملقارنــة مــع منظمــات األمــم املتحــدة 

 مضى على وضـع هـذه الـسياسة       أنه قد   رغم  و.  جتريبية يف إطار عملية   ٢٠٠٥اعتمدت يف عام    
لمفوضـية  ل لكـي يتـسىن  زيـد مـن الوقـت    املحاجـة إىل  مثـة  ن يـرون أن    واملسؤولفمخس سنوات،   

ألمــم غــري التابعــة لخــرى ومــن املنظمــات األ. اســتفادة كاملــة مــن ذلــك الســتفادة ااألوروبيــة 
ــا يف منظمــة األمــن والتعــاون املخــاطر املؤســسية  يف إدارة املتحــدة الــيت أحــرزت تقــدماً     أوروب

 . والصندوق العاملي

  تقييم عام    

قـد ثبـت   ف، املخاطر املؤسسيةدارة إل  وتقنيات عامة مفاهيماعتمادم أنه من السهل   رغ  - ٣٧
ــاح  ــذأن جن ــل  هاتنفي ــديميث ــاًحت ــك أ ، واً حقيقي ــرد ذل ــذالن م ــهج تنفي ــال لن إدارة املخــاطر   الفع
. ى إحدى الوحدات أو أحد األفرقـة      فقط عل املنظمة بأكملها وليس    تقع على    وظيفة   املؤسسية

وجيب أن ُتفهم إدارة املخاطر املؤسسية يف سياق وظـائف مجيـع وحـدات املؤسـسة وإجراءاهتـا                  
  .وعملياهتا وأن تصبح جزءاً منها

  الكيانـات  تواجههـا قـد   العقبات الرئيسية اليت    تتمثل  ،  )٦( لدراسة أجريت مؤخراً   ووفقاً  - ٣٨
عــدم كفايــة واألولويــات؛ تــضارب : مــا يلــيفي خــاطر املؤســسيةامل تنفيــذ إدارة عنــد اعتزامهــا

وافتقار عمليـة إدارة املخـاطر املؤسـسية إىل         إدارة املخاطر املؤسسية؛    قيمة إدراك وعدم   ؛املوارد
 إدارة  الــذي يعتــرب أنتــصورال؛ وني التنفيــذياملــوظفني كبــار أودارة اإلجملــس هبــا  قيــادة يــضطلع

نفـسها هـي مـن      العناصـر   هذه  ن أن   ا املفتش واستنتج. لبريوقراطية ا عامل يعزز  املخاطر املؤسسية 
 . العوائق الرئيسية يف منظومة األمم املتحدةبني 

 تنفيـذ هنـج إدارة    يفهي إما تنظرغالبية منظمات األمم املتحدة     واتضح بصفة عامة أن       - ٣٩
زال إدارة املخـاطر يف     وال تـ  .  هـذا التنفيـذ    يف املراحل األوىل مـن    املخاطر املؤسسية وإما ال تزال      

وقـد أعـدت منظمـات عديـدة تابعـة          .  وضـمنية   وغـري رمسيـة     مهيكلة وغري جمزأةمعظم احلاالت   
دارة املخـاطر يف جمـاالت معينـة، مثـل إدارة املـشاريع، واألمـن،               إلبالفعل عناصر   لألمم املتحدة   

  متكاملــةرةإداإىل  تفتقــر لكنـها ، سـري العمــل اســتمرارية إجـراءات ضــمان   و،ونظـم املعلومــات 
 إدارة املخــاطر املؤســسية تنفيــذاً  عــدم تنفيــذ وينــتج حتمــاً عــن. املنظمــةنطــاقلمخــاطر علــى ل

__________ 
  )٦(  Mark Beasley et al., Report on the Current State of Enterprise Risk oversight, 2nd ed. (American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) and North Carolina State University, 2010). Available 

from http://mgt.ncsu.edu/erm/.  
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 حينـها يف  ُتبلـغ إلـيهم     معلومـات كافيـة     إىل   اإلشـراف  وهيئـات  الرؤساء التنفيذيني    كامالً افتقارُ 
 شــرافباإل مــا يتعلــق، مبــا يف ذلــك فيةملنظمــهلــا اتعــرض ت إلطالعهــم علــى أهــم املخــاطر الــيت 

 . العامة واإلدارة

 يف منظمــات األمــم املتحــدة تمقــابالأجريــت معهــم  معظــم املــسؤولني الــذين وســلّم  - ٤٠
علـى سـبيل املثـال      ف.  املمارسة يفاعتماده وتنفيذه    رغم بطء    ،املخاطر املؤسسية إدارة  هنج  قيمة  ب

 لكــن التنفيــذ ٢٠٠٥ يف عـام  املخـاطر املؤســسية دارة إل برنــامج األغذيـة العــاملي سياســة  اعتمـد 
أن تنفيـذ نظـام متكامـل متامـاً إلدارة     ربنـامج  يف الوأوضـح مـسؤولون   . ٢٠٠٩توقف حىت عام   

 وإعطــاء األولويــة  عــدد املــوظفنيبــسبب تقلــيص ٢٠١٠  عــاماملخــاطر املؤســسية قــد أجــل إىل
ــ ــاد امل ــام   شروع اعتم ــة للقطــاع الع ــايري احملاســبية الدولي ــّدو. ملع ــاراً  أع ــم املتحــدة إط  يف ت األم

العديــد مــن فكمــا هــو مــبني يف املرفــق الثالــث،  و. ه تنفيــذ يف لكنــها مل تبــدأ بعــد٢٠٠٨ عــام
 . حبث املسألة  يفحىت بدأتمل ال تزال املنظمات 

  
  املخاطر املؤسسيةدارة وإطار رمسيني إلاعتماد سياسة : ١  املرجعيعيارامل    

 التوصل إىل فهـم مـشترك إلدارة   يتمثالن أوالً يف ن يف إدارة املخاطر     ا أساسي حتديان مثة  - ٤١
 ؛املنظمـة يف مجيـع أجـزاء      موحـدة   ومـصطلحات   متـسقة  املخاطر، مبا يف ذلك استخدام منهجية     

يف عملية شاملة يف هذا الصدد علـى         بدجمهادارة املخاطر   إل  الفردية مارساتامل وثانياً يف تنسيق  
دارة إل نيرمســــيطــــار وإسياســــة باعتمــــاد   وال يتــــأتى جتــــاوز التحــــديني إال.نطــــاق املنظمــــة

 . املؤسسية املخاطر

أو أعــدت /وضـعت املنظمــات التاليــة سياســة و  منظومــة األمــم املتحــدة، وعلـى صــعيد   - ٤٢
ربنــامج ال و،برنــامج األغذيــة العــاملي: وثــائق إطاريــة ذات صــلة بنــهج إدارة املخــاطر املؤســسية 

 ،ة الطـريان املـدين الـدويل    ومنظمـ ، واليونـسكو ، ومنظمـة العمـل الدوليـة     ، واليونيسيف ،اإلمنائي
  العامليـــة لألرصـــاد اجلويـــة،املنظمـــةو ومنظمـــة الـــصحة العامليـــة، ،واملنظمـــة البحريـــة الدوليـــة

ــو ــة، صندوقال ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــة ال ــة  والوكال ــة الذري ــة للطاق ــة   . الدولي ــا منظمــة األغذي أم
 . ئقإعداد تلك السياسة أو الوثا فهي بصدد واليونيدوواألونروا والزراعة 

اعتمـاد وثـائق سياســة إدارة   هتيئــة و يف  موحـداً منظمـات األمـم املتحــدة هنجـاً   وال تّتبـع    - ٤٣
 ىخــرأ ت، يف حــني اختــار داخليــاًابعــض املنظمــات وثائقهــقــد أعــدت و. املخــاطر املؤســسية

 أو قـرار   إداري رمسـي  قـرار  علـى املنظمـات واعتمـدت بعـض    . وظيف استشاريني هلذا الغرض   ت
تنفيـذ علـى أسـاس غـري رمسـي مـن دون       بينما شرعت منظمات أخرى يف ال، فشرا اإل هيئةمن  

 . رمسيةسياسة  اعتماد وثيقة
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  عامـة وأطـر     سياسـة  وضـع مسؤولو غالبية املنظمات اليت وضعت أو هـي بـصدد           وقال    - ٤٤
  إطار إدارة املخاطر املؤسـسية الـذي وضـعته         الرئيسي هو مرجعهم  ن  إ املخاطر املؤسسية دارة  إل

 وفــق اإلطــار يكيفــون هــذا م، علــى الــرغم مــن أهنــ )٧(لجنــة تريــدوايلظمــات الراعيــة جلنــة املن
لتوحيـد  املنظمة الدوليـة    نشرت  ،  ٢٠٠٩ يف عام ويف اآلونة األخرية،    . احملددة ملنظماهتم  ةطبيعال

 .  املبادئ واخلطوط التوجيهية- بشأن إدارة املخاطر ٣١ ٠٠٠املقياس رقم  املقاييس

وينبغــي أن . ممــا تتبــاينطــر الدوليــة املتاحــة مــن حيــث اجلــوهر أكثــر ألوتتــشابه مجيــع ا  - ٤٥
ــر العامــة املتاحــة         و املــسؤوليبحــث ــج ملنظمــاهتم مــن خــالل اســتعراض األط ــن أفــضل هن ن ع

  سـياق  يفومـن األمهيـة مبكـان       .  يف منظومة األمم املتحدة    ها وضع  اليت سبق  والسياسات واألطر 
ــة   ــسياسة العامـ ــائق الـ ــداد وثـ ــعإعـ ــاطر، مـــصطلحات إلو فلـــسفة وضـ مـــع احلـــرص دارة املخـ

ــى ــورة عل ــة وتوجيهــ هيكــل بل ــذ ويف   وأدوات ات أساســي ومنهجي ــساق يف التنفي لــضمان االت
 . العملية إدارة

وثائق إدارة املخاطر املؤسـسية علـى صـعيد منظومـة           ما هو متاح من   كبري في ومثة تنوع     - ٤٦
 هاتفــصيلدرجــة  ونوعيتــهاو اهــا وحمتوهــاونطاقمــن حيــث هيكلــها    األمــم املتحــدة، وذلــك  

 واملنظمـة البحريـة     ، واليونـسكو  ،ربنـامج اإلمنـائي   ال و ،اليونيسيفوتتضمن وثائق   . ومصطلحاهتا
، مبا يف ذلـك التعـاريف واألهـداف وتقنيـات التنفيـذ، يف حـني                 معلومات مفصلة نسبياً   ،الدولية

 .  بضع صفحات من املعلومات العامةتكتفي بتقدمي األخرى املنظماتأن معظم 

 املخـــاطر املؤســـسية إدارة اتسياســـ لتنـــسيقجمـــاالً كـــبرياً  أن هنـــاك ويـــرى املفتـــشان  - ٤٧
والـــُنُهج صطلحات املــ  يــشمل  منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا     ووثائقهــا اإلطاريــة علــى صــعيد    

 ألطــرباالسـتناد إىل املــصطلحات وا  ا املنظمـات وثائقهــ  تــصيغ أنويقتــرح املفتـشان . والتقنيـات 
 .  فيما بينها على ذلك- وهذا هو األهم -أن تتعاون ، وية املعترف هبا دولياً املهنواملعايري

 وإطارهـا، الـصادرة عـن املنظمـة         إدارة املخـاطر  سياسـة    تعـاريف    وترد يف اإلطار أدنـاه      - ٤٨
  . الدولية لتوحيد املقاييس

   ٣ اإلطار
  هاإدارة املخاطر وإطار تعريف سياسة

وايا والتوجهات العامة ملنظمة    لنل بيانيهسياسة إدارة املخاطر   •
__________ 

 من أجل رعاية اللجنة الوطنية املعنيـة بـاإلبالغ          ١٩٨٥ يف عام    لجنة تريدواي ل املنظمات الراعية    جلنةُشكلت    )٧(  
وكانـت جلنـة تريـدواي حتظـى برعايـة ومتويـل مـشتركني مـن جانـب مخـس               ). جلنة تريدواي (املايل االحتيايل   

ل هــذه املنظمــات وُتــشك. مجعيــات ومعاهــد حماســبية رئيــسية يوجــد مقرهــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
  .اخلمس ما يعرف اليوم بلجنة املنظمات الراعية للجنة تريدواي
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 .إدارة املخاطرب ما فيما يتعلق

 تتـشكل منـها   الـيت  العناصـر  جمموعة مـن     و ه إطار إدارة املخاطر      •
 علـى نطـاق  األسس والترتيبات التنظيمية لتصميم إدارة املخاطر      

 .ها ومواصلة حتسينها واستعراضها ورصدهاوتنفيذ املنظمة

إدارة بــلتــزام االف والواليــة وواألهــدا ةيســس الــسياستــشمل األ   •
 .املخاطر

اخلطــط والعالقــات واملــسؤوليات والترتيبــات التنظيميــة تــشمل    •
 .واملوارد والعمليات واألنشطة

ــاطر     • ــار إدارة املخــ ــن  إطــ ــزء مــ ــات جــ ــسياسات واملمارســ  الــ
 . العامة للمنظمةوالتنفيذيةاالستراتيجية 

 
  .١‐١‐٢ و٢‐١‐٢، التعريفان ISO guide 73:2009: املصدر 
    

 دراسة اجلدوى    

استكــــشاف واســــتحداث إدارة املخــــاطر املؤســــسية ومــــن أجــــل تــــسهيل اعتمــــاد    - ٤٩
دراســـات جـــدوى  أن يعـــّدوالرؤســـاء التنفيـــذيني ل، ميكـــن هااالســـتراتيجيات املمكنـــة لتنفيـــذ

ربر  وتـ  ، املوارد الالزمـة   وحتدد،  واملزايا حتلل التكاليف    وهي دراسات ينبغي أن   ،  ويستندوا إليها 
 ومـن شـأن هـذا النـهج أن          .يهااحلفاظ عل هتيئة إدارة املخاطر املؤسسية و    تنفق يف   ساألموال اليت   

فـف العقبـات الرئيـسية احملتملـة الـيت      خيبـة تـدبري    وأن يكـون مبثا  اإلدارةكـسب تأييـد   يفيساعد  
 . إدارة املخاطر املؤسسيةاعتماد عند اعتزامها  املنظمات هاتواجه

  
 يار املرجعي املعتنفيذمؤشر     

 :  يتطلب من الرؤساء التنفيذيني ما يلي١  املرجعيتنفيذ املعيارأن  املفتشان استنتج  - ٥٠

أن ُيعّدوا ويستحدثوا سياسـة وإطـاراً رمسـيني إلدارة املخـاطر املؤسـسية هبـدف إرسـاء                    •  
إدارة متكاملة ومنهجية للمخاطر على نطاق املنظمة، إن كانـت منظمتـهم مل تـضطلع               

  .عدبذلك ب

أن يــستعرضوا وينقحــوا سياســة وإطــاراً إلدارة املخــاطر املؤســسية يف ضــوء املعــايري          •  
وأفــضل املمارســات املتاحــة علــى الــصعيد الــدويل، إن كانــت منظمتــهم قــد اعتمــدت  

 . بالفعل سياسة وإطاراً إلدارة املخاطر املؤسسية
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رة التنفيذيـة فيمـا يتعلـق       وجود التزام ومشاركة تـامني مـن جانـب اإلدا         : ٢املرجعي  املعيار  
 بقيادة استراتيجية إدارة املخاطر املؤسسية وعملية تنفيذها

وجـود   علـى    بعيـد إىل حـد    إدارة املخاطر املؤسـسية يتوقـف       تشري التجربة إىل أن تنفيذ        - ٥١
فالرؤسـاء التنفيـذيون وغريهـم مـن كبـار          . العليااإلدارة  /اإلدارة التنفيذية فهم وتفان من جانب     

ومـن الـضرورة مبكـان      . “القدوة يف أعلى اهلرم   ”وإعطاء  عن إدارة املخاطر     مسؤولون   املديرين
، وهو ما يدل عليـه إدراُجهـم بـصورة منتظمـة عمليـات              كبار املديرين يف صفوف   التزام  وجود  

  . وأعماهلم اليوميةتهمدارة املخاطر يف لغإل إدارة املخاطر يف جماالت مسؤولياهتم وتروجيهم

 اإلدارة العليـا يف منظمـات       مـن جانـب    ني الكافي  وااللتزام غري  ن أن الفهم  اتش املف ويرى  - ٥٢
 أو بـطء التقـدم      املخـاطر املؤسـسية   إدارة  هنـج    أسـباب عـدم اعتمـاد        أشيعمن  مها  األمم املتحدة   
مـسؤول كـبري أو عـدد مـن املـسؤولني الكبـار زمـام                تـولَّى فيهـا    حـاالت    ومثـة . احملرز يف تنفيذه  

ــور ليــ  ــة، لكــن بال وادفعاألم ــك    عملي ــف ذل ــا توق ــد  ســرعان م ــصبهم عن ــادرهتم ملن ــيريمغ   أو تغ
  هنـج  بقـوة تنفيـذ    بعـض املـسؤولني    يؤيـد    أن  املألوف مل خيرج عن  خالل املقابالت،   و. وظائفهم

. يـه احلاجـة إل  مـدى    اً بـشأن   أثـار شـكوك    همبعـض علـى الـرغم مـن أن        ،  املخاطر املؤسسية إدارة  
 هـــو عامـــل لـــيس مواتيـــاً، ويف قمـــة اهلـــرم نييمجـــاعوالتـــزام  فهـــم  وجـــود عـــدميـــبني ذلـــكو
 . التنفيذ جناحإل

 مــن التــامني تهم ومــشارك كبــار املــسؤولني التــزام باإلمكــان تــسهيلن التجربــة أنوتبــّي  - ٥٣
 املخــاطر املؤســسيةتعلــق مبفهــوم إدارة ت  ودورات تدريبيــة مركــزةضوعــراســتهدافهم بخــالل 
إدارة املخــاطر  اســتخدام دراســة جــدوىكــن وعــالوة علــى ذلــك، مي. اوكيفيــة تنفيــذهومزايــا 

لرؤسـاء  لشـك يف أن     ولـيس مـن     .  املنظمة على نطاق اإلدارة العليا و  املؤسسية للترويج هلا لدى     
 .  وتفاين اإلدارة العليالتزاما يف تعزيز اً يؤدونه حامساًالتنفيذيني دور

  
  مؤشر تنفيذ املعيار املرجعي    

احلـرص   الرؤساء التنفيـذيني     يتطلب من  ٢  املرجعي عيار تنفيذ امل  إىل أن  املفتشان   خلص  - ٥٤
وتفـانيهم يف    م التزامه وا عن ربهنأن ي  و املخاطر املؤسسية إدارة  هنج  كبار املديرين   على أن يفهم    

ه وحتمـل املـسؤولية يف      تنفيـذ و ه اسـتراتيجيات  هذا الصدد مـن خـالل املـشاركة الفعليـة يف تعمـيم            
ــوا “القــدوة يف أعلــى اهلــرم ”أن يعطــوا م  أنفــسهنيالرؤســاء التنفيــذيوعلــى . ذلــك  وأن يربهن

   .بالقول والعمل عن دعمهم الّتام إلدارة املخاطر املؤسسية
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 خطـة عمـل حمـددة زمنيـاً    علـى   ة تنطوي  استراتيجية تنفيذ رمسي    وجود :٣  املرجعي املعيار    
 عمليةالإدارة  املتعلقة بسؤولياتاملدوار ووتوضيح األ

  رمسيتني وموثقتني  وخطةستراتيجيةوجود ا    

 خطـة رمسيـة     يتطلـب املخـاطر املؤسـسية     إدارة  جنـاح إعمـال هنـج       أن  على   التجربة   تدل  - ٥٥
ويـتعني أيـضاً    .  خطوات ومراحل التنفيذ   يبنيبرنامج  /استراتيجيةحمكمة وحمددة زمنياً ومقترنة ب    

 خطـة وضـع  أن ومـن شـ  . طـة املرتبطـة بتنفيـذ اخل  سؤوليات املـ وأن حتدَّد وتبلَّـغ بوضـوح األدوار        
يف حـال عـدم وجـود خطـة     أمـا  . ضع األساس للمساءلة والتنفيذ املـستدام   أن ي لمشروع  ل رمسية

 علـى جهـود     متوقفـاً تنفيـذ   سـيظل ال  واملخـاطر املؤسـسية     إدارة  مأسـسة هنـج      فلـن تتـسىن   رمسية،  
ــديرين،   ــبعض امل ــه عرضــة للتالشــي احلتمــي   شخــصية ل ــدما ممــا جيعل ــديرين يعن ــرك هــؤالء امل  ت

 . رور الوقتمب أو مناصبهم

علـى صـعيد     يف جمال إدارة املخاطر املؤسسية  تقدم  إحراز من األسباب الرئيسية لبطء   و  - ٥٦
  عمليـات  وتظـل . خطط تنفيـذ رمسيـة موثقـة وحمـددة زمنيـاً          منظمات األمم املتحدة عدم وجود      

ــاد  ــة  املؤســس خــاطراملإدارة اعتم ــرارات ظرفي ــاً خاضــعة لق ــت   . ية عموم ــع أن اخلطــط كان وم
نوايا املـسؤولني    اكُتفي فيها بإبراز     ، أو اكتنفها التعميم املفرط   فقد،  وجودة يف بعض احلاالت   م

  .ة رمسيبصورة بإحكام ومعتمد موثق أيت يف شكل برنامج من أن تبدالً
  

  التزاميناحل مقابل التنفيذ التنفيذ على مر/تدرجييالتنفيذ ال    

ــار املنظمــات    - ٥٧ ــا ختت ــيت اســتحدثت عــادة م ــ ال ــاع هنــج  املخــاطر املؤســسية  إدارة ج هن  اتب
وكـان االسـتثناء   . ته وسـرع  التنفيـذ  نطـاق مـن حيـث  بعـض االختالفـات     رغـم وجـود     تدرجيي،  
 ى املنظمـة علـى مـستو  الـذي اسـتحدث إدارة املخـاطر املؤسـسية     ربنامج اإلمنـائي،    هو ال الوحيد  

سؤولو وذكــر مــ. للمخــاطر إنــشاء ســجالت مــن خــاللالقطــري يف وقــت واحــد  واملــستوى 
 علــى مــستوى املنظمــة كانــاخــاطر املاســتخدام ســجالت إدارة املخــاطر وأن  ربنــامج اإلمنــائيال

 نياملـسؤول هـؤالء    أبدىلذلك،  .  القطري ستوىعلى امل لكن ختللتهما صعوبات    ،   نسبياً سلسني
ــول بنجــاح   ــال الق ــردداً حي ــزامن  ت ــذ املت ــهم التنفي ــارت   . يف منظمت ويف منظمــات أخــرى، اخت

 . اتباع هنج تدرجيياألمن والتعاون يف أوروبا مثالً وروبية ومنظمة املفوضية األ

ــد مــن املــسؤولني     - ٥٨ ــابالت وذكــر العدي ــدروس    ،خــالل املق يف معــرض حــديثهم عــن ال
املــستفادة، أن النــهج النــاجح حيــال تنفيــذ إدارة املخــاطر املؤســسية قــد يتمثــل فيمــا عــربوا عنــه 

، الــيت تفتــرض االســتناد يف البدايــة إىل هنــج “يف املؤســسةالــصيغة املخففــة إلدارة املخــاطر ” ــــب
 اختـارت بعـض املنظمـات     و. خـربة ومعرفـة   تطويره الحقـاً وفقـاً ملـا ُيكتـسب مـن             ميكن   مبسط
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ــى كنقطــة انطــالق  ــز عل ــة واإلوظــائف ال  التركي ــدرجيياًاالنتقــالداري ــةاجملــاالتىل إ  ت  ؛ الربناجمي
 . يف املقر واملكاتب امليدانية جتريبية أنشطة واختارت منظمات أخرى تنفيذ

دورات  و أكــرباملنظمــة مــوارد بــشريةوعــادة مــا يتطلــب التنفيــذ التــزامين علــى نطــاق    - ٥٩
. الـداخلي علـى الـصعيد      املـستفادة  االستفادة مـن الـدروس       لكنه ال يتيح  ،  لتيسري التنفيذ  تدريبية

  التـزام   اليت يوجد هبا    الصغرية املنظماتاملنظمة قد يفيد     نطاقعلى  التنفيذ التزامين   ويف حني أن    
يكـون  قـد   تـدرجيي   النـهج   فال للمـوظفني،    ومشـويل  اإلدارة العليا وتدريب مبكر      قوي من جانب  

 مـن   وأ ميـداين، سـواء مـن حيـث التكلفـة            وحـضور  عمليات متنوعة    ذاتأكثر فائدة ملنظمات    
 أن أي هنـج     نا املفتـش  يؤكـد ومـع ذلـك،     .  املكتـسبة   اخلـربة  لالسـتفادة مـن   فرصة  حيث إتاحة ال  

  .  خطة موثقةعن طريقذ فني أنبد  ال
  

  املركبةستراتيجية اال:  املناِفسةصالحاإلمبادرات     

 يف  إدارة املخـاطر املؤسـسية    تقدم يف تنفيـذ     إحراز  من األسباب الرئيسية لتأخر أو بطء         - ٦٠
ــادرات إصــالح وجــود ممنظومــة األمــم املتحــدة   ــسةب ــومومــن .  ُمناِف مــم  منظمــات األأن املعل

 مـن   كـبرياً  مـستوى  منـها  كـل إصـالح      يتطلب مبادرات إصالح متعددة     قد شرعت يف  املتحدة  
يف املـسؤولني   وأوضـح بعـض     .  املـوظفني  وقـت حجمـاً هامـاً مـن       القدرات واملوارد واالهتمام و   

 مبـادرات   هم ذكّـروا بوجـود     لكنـ  ية،خـاطر املؤسـس   املقيمـة إدارة    ب مقتنعونهنم  أأثناء املقابالت   
وذهـب آخـرون   . إدارة املخـاطر املؤسـسية  تأجيل تنفيذ نتيجة لذلك سة، واقترحوا  ناِفإصالح مُ 

املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام،          مبادرات تنفيذ   ستكمال  إيالء األولوية ال  إىل أنه ينبغي    
تنفيـذ  مـسألة    تنـاول     االنتقـال إىل   اإلدارة على أساس النتائج قبل    و ة،املؤسس يف   وارداملختطيط  و
 . رة املخاطر املؤسسيةإدا

فرصـة  ال تنفيـذ إصـالحات رئيـسية يف وقـت واحـد، إال أن      بـصعوبة ن اويعترف املفتـش    - ٦١
  كمـا ميكـن،     بـسهولة يف هـذه املبـادرات اإلصـالحية،         يةخاطر املؤسس املإدارة  هنج  ساحنة لدمج   

رات مبـاد حيـال    هنـج متكامـل      فاعتمـاد . اتاإلصـالح هذه   يف ه االستفادة من  ،عالوة على ذلك  
.  مجيـع اإلصـالحات     يف كفـاءة الفعاليـة و  ال وتعزيـز   بينـها   تـآزر  من شأنه إجيـاد    متعددة   يةإصالح

ــسهولة    ف ــال، ميكــن ب ــى ســبيل املث ــد يةخــاطر املؤســس املرة دمــج إداعل ــة حتدي ــق يف عملي   وحتقي
ن كـو ت أن    يف واقع األمر   ينبغيو ؛دارة على أساس النتائج   املتعلقة باإل األهداف والنتائج املتوقعة    

داخـل   نيي االسـتراتيج  والرصـد  التخطـيط غـىن عنـه مـن عمليـة      ال   جزءاًإدارة املخاطر املؤسسية    
أمــا فيمــا يتــصل مبــشروع ختطــيط املــوارد يف املؤســسة، فمــن شــأن تــضمينه بعــض .  منظمــةةأيــ

أن يتيح حتقيق وفورات مـن حيـث التكلفـة وحتـسني            بداية  عناصر إدارة املخاطر املؤسسية من ال     
 . يةخاطر املؤسسامل عملية إدارة
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 تـأخر ل ذريعـة ل ُيتخذ الوازية ينبغي أت ميةمبادرات إصالحتنفيذ ن من أن ااملفتشوحيذر    - ٦٢
 ال يتجـزأ مـن مجيـع    كـون جـزءاً  ي أن  فهـذا النـهج ينبغـي      ية،خاطر املؤسـس  املدارة  هنج إ  تنفيذ   يف

فهـي مطالبـة بـأن    ، ية إضـاف إىل مـوارد  املنظمـات قـد حتتـاج     أن إىل نظراًفومع ذلك،   . املبادرات
 . يلزمها يف هذا الصدد ما أجل تعبئة تبذل جهداً من

  للــسكان، وصــندوق األمــم املتحــدة، ختطــط اليونيــسيف، منظومــة األمــم املتحــدةويف  - ٦٣
وأُبلغ املفتشان بـأن تنفيـذ      . واليونيدو العتماد هنج متكامل الستحداث إدارة املخاطر املؤسسية       

، عمـل املنظمـة     اليونيـسيف جيـري كجـزء مـن عمليـة أوسـع لتعزيـز              إدارة املخاطر املؤسـسية يف    
: ومبـادرات حتـسينية أخـرى مـن قبيـل مـا يلـي               إدارة املخاطر املؤسـسية    بنيالترابط   ويراعى فيه 

وحتـسني إجـراءات    ؛  يـة  الربناجم ائجنتـ التبـسيط هيكـل     وتعزيز نظام املـساءلة واإلطـار التنظيمـي؛         
واعتمـاد املعـايري احملاسـبية    ة؛  املؤسـس  يف وارداملـ ختطـيط   و؛  نظمةيف امل نظام إدارة األداء    و؛  العمل
 .  للقطاع العامالدولية

  للـسكان   هنـج متكامـل، أنـشأت اليونيـسيف وصـندوق األمـم املتحـدة              بـاع تال اًتيسريو  - ٦٤
وأوضـح مـسؤولو    . إدارة التغـيري  بـ  مكتبيهمـا املعنـيني   رئـيس إدارة املخـاطر يف       ملنـصب    وظيفتني

جديـدة، كمـا أهنـا تتـيح         الختـاذ مبـادرات    منظَّمة استراتيجية إدارة التغيري وسيلة      اليونيسيف أن 
ــة واحــدة إدراج مواضــيع ــة يف دورة تدريبي ــزم.  خمتلف ــدو وتعت خــاطر امل إدارة اســتحداث اليوني

شمل إعــادة صــياغة كاملــة   دارة التغــيري، الــيت تــ  إل هتــا الــشاملة بــالتزامن مــع مبادر ية املؤســس
اإلدارة علـى  تطبيـق هنـج      و ة،املؤسـس يف  وارد  املـ تخطيط  جديد ل تنفيذ نظام   وإلجراءات العمل،   

فعاليـة مـن     أفضل   وحتقيق إعداد متسق لتداخل وضمان   تفادي ا  وبذلك سيتسىن . أساس النتائج 
 . حيث التكلفة

  
 مؤشر تنفيذ املعيار املرجعي    

التنفيـذيني ضـمان    لرؤسـاء    يتطلب من ا   ٣  املرجعي تنفيذ املعيار إىل أن   خلص املفتشان     - ٦٥
، مبـا يف ذلـك خطـة عمـل          وجود استراتيجية رمسية إلدارة املخاطر املؤسسية على نطاق املنظمة        

. بوضـوح  أدوار ومـسؤوليات إدارة العمليـة   وتـسند   خطوات ومراحل التنفيـذ     تبني   حمددة زمنياً 
 . عّمم على مجيع أجزاء املنظمة وت على حنو صريحستراتيجيةالعتمد اُتأن وينبغي 

وضــمان وضــوح األدوار  حمــدد رمسيــاًمالئــم و وجــود هيكــل إداري :٤  املرجعــياملعيــار    
 واملسؤوليات املتعلقة بالتنفيذ

 إقامـة   حتـدياً يتمثـل يف     إدارة املخاطر املؤسسية   قرار تنفيذ    ها اختاذ تواجه املنظمات عند    - ٦٦
ــة املياكــل اهل ــد األدوار واملــسؤوليات  ةناســباإلداري ــيح ا  وحتدي ــا يت ــة  مب الضــطالع الفعــال بعملي
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 أن تـصب يف االجتـاه نفـسه       إدارة املخاطر   ذات الصلة ب   الفاعلني مجيع   اتسامهميكن مل  و ؛تنفيذال
  . )٨(سقن منهجي ومعلى حنو

  
  القطاع اخلاص جتربة  ‘١’    

ذات صــلة فــضائح مــا شــهده العقــد املاضــي مــن يف أعقــاب اكتــسبت إدارة املخــاطر،   - ٦٧
 للـشركات والـدور   ةالرشـيد ، مكانة متزايدة ضمن سياق اإلدارة ية مالاتأزممن الشركات و ب

 يف اآلونــة األخــرية تفــرض يف بعــض البلــدان األنظمــة أصــبحتوقــد .  جملــالس اإلدارةاإلشــرايف
 جمـالس اإلدارة  اختذت  ،  التطور مع هذا    شياًاومت. )٩(تقييم املخاطر ل  املتخذة تدابريالالكشف عن   

راجعــة بامل  املعنيــةلجــانالدور إلشــرايف متثلــت إمــا يف تعزيــز  ا ا ممارســة دورهــتــدابري مــن أجــل 
، بـدأ الرؤسـاء   ة التنفيذيـة  اإلداروعلـى صـعيد  . ملخـاطر معنيـة با خاصـة  خارجيـة   جلـان    إنشاء أو

إنـشاء جلـان    يف استحداث وظائف رفيعة املستوى ملنصب رئيس إدارة املخـاطر ويف            ن  والتنفيذي
 . املخاطرداخلية معنية ب

  
  يةخاطر املؤسساملرة إداجلنة     

ممارســات إدارة  ُتكلَّــف بــصفة عامــة باســتعراض )١٠(مــع أن جلــان مراجعــة احلــسابات  -٦٨
، فقد شرعت هـذه األخـرية، ال سـيما يف القطـاع املـايل، يف إنـشاء جلـان             لشركاتيف ا املخاطر  

 وأفـادت دراسـة   .  التركيـز واخلـربة    االستفادة من مستوى أعلى من     من أجل    خارجية للمخاطر 
لمخـاطر  خارجيـة ل  هلـا جلنـة   املـصارف  يف املائة مـن  ٣٥بأن  يف القطاع املصريف     ت أجري ةحديث

مـن خمتلـف    كيـان    ٧٠٠ ت مشلـ  وبينت دراسة أخرى  . )١١(مراجعة احلسابات منفصلة عن جلنة    
ــة   (القطاعــات  ــاأجنزهــا املعهــد األمريكــي للمحاســبني القــانونيني ووالي  )١٢() الــشماليةكارولين

 ففـي معظـم احلـاالت     ،  هلـا  تابعـة  مهمـة مراقبـة املخـاطر للجنـة       جمـالس اإلدارة    تفوض  عندما   أنه
 يف  ٣٠ اسـُتنتج أيـضاً أن     و ملراجعة احلـسابات؛   املهمة إىل جلنة     ُتسند هذه اللجنة  )  يف املائة  ٦٥(

 هـا  خماطر حتليـل رمسيـاً ا الدراسة هلـا جلـان داخليـة للمخـاطر تتـوىل         هتمشلالكيانات اليت   املائة من   
 . املؤسسية

__________ 
  )٨(  South Africa, Public Sector Risk Management Framework (National Treasury).  
  )٩(  Art. 663b, Swiss Code of Obligations.  
ن املعنيـة مبراجعـة حـسابات الـشركات       ، اعتمدت بورصة نيويورك قواعد تشترط علـى اللجـا         ٢٠٠٤يف عام     )١٠(  

  .املسجلة أن تشرف على اإلجراءات اليت تتخذها هيئات اإلدارة فيما يتعلق مبراقبة املخاطر
  )١١(  Grant Thornton LLP, 17th Bank Executive Survey (2010), conducted in conjunction with Bank Director 

magazine.  
  )١٢(  Report on the Current State of Enterprise Risk Oversight.  
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 إدارة املخاطر رئيس     

الكــربى مــن  يف الــشركات املاليــة اســُتحدث منــصب رئــيس إدارة املخــاطر أول األمــر  - ٦٩
 انتقل هنج اسـتحداث مثـل هـذا املنـصب          قضايا االمتثال، و   باإلشراف على  أجل تكليف شاغله  

 ،“ليسـاربيرت أوكـس   نظـام   ”لزمـة بالتقيـد بلـوائح تنظيميـة مـن قبيـل             الشركات األخـرى امل   إىل  
 يف  ٧٣  أن  يف القطـاع املـايل     يـت جرأ دراسـة  وبّينـت . )١٣( ضوابط داخلية صـارمة    يفرضي  ذال

 .)١٤(منــصب مماثــل لــديها رئــيس إلدارة املخــاطر أو الدراســة اهتــمشلالــيت املائــة مــن الــشركات 
رئــيس إدارة املخــاطر خيــضع  االســتطالع أن امشلــهوأفــادت نــسبة تفــوق ربــع الــشركات الــيت  

لكــن دراســة املعهــد األمريكــي للمحاســبني القــانونيني وواليــة       . اإلدارةلــس جملتابعــة لجنــة ل
مـن هـذه    يف املائـة فقـط   ٢٣أفـادت بـأن     ،  كارولينا، اليت مشلت كيانـات مـن قطاعـات متنوعـة          
 إىل أن املؤسـسات  الدراسـة نتـائج  وتـشري  . الكيانات استحدثت مناصب لـرئيس إدارة املخـاطر   

تعيني رئـيس إلدارة     ف، هي اليت ختتار اآلن، يف معظم احلاالت،       ى، ال سيما املصار   املالية الكرب 
 . املخاطر

  
 جتربة منظمات األمم املتحدة واملفوضية األوروبية   ‘٢’  

 املخاطر موظف معين ب :يةخاطر املؤسساملإدارة أمانة     

لــرئيس خمــصص  رفيــع املــستوىمنــصب ثابــت يف منظمــات األمــم املتحــدة  ال يوجــد   - ٧٠
ُتكلـف   وعـادة مـا   . إدارة املخـاطر املؤسـسية    شعبة أو وحـدة لتنفيـذ       وال توجد   ،  اطرإلدارة املخ 

ــاً أو ضــمنياً      ــا بــصفة عامــة، باالضــطالع رمسي جلــان معنيــة باملخــاطر، أو اإلدارة التنفيذيــة العلي
 مــوظفني تعــينيوقــد اختــار عــدد قليــل مــن املنظمــات . يةخــاطر املؤســساملوظيفــة قيــادة إدارة ب

، وهــو ٥- أو ف٤-، مــن الرتبــة فدارة املخــاطرإل موظــف/ خــبري بــدورخمتــصني لالضــطالع
ملـساعدة  ا ة هـؤالء املـوظفني يف     وظيفـ تتمثـل   و. “أمانة إدارة املخـاطر املؤسـسية     ”ـ  بدور يعرف   

 اختـارت منظمـات أخـرى     و.  املعرفـة التقنيـة    إتاحـة  من خـالل     إدارة املخاطر املؤسسية   تنفيذ   يف
رمسيـة أو غـري رمسيـة،       ها كوظيفـة مزدوجـة، سـواء بـصورة          إسناد هذه املهمة أو ختطط إلسـناد      

 املكتـب التنفيـذي ومكتـب       مثـل ،  مكاتب اإلدارة العليـا   أو أكثر من موظفي     موظف واحد   إىل  
 . التخطيط االستراتيجي والربجمة

__________ 
  )١٣(  Keith Regan, “Does your company need a chief risk officer?”, E-Commerce Times. Available from 

http://www.ecommercetimes.com/story/43737.html.  
  )١٤(  Deloitte, Global Risk Management Survey: Sixth Edition – Risk management in the spotlight (2009). 

The survey includes responses from 111 financial institutions worldwide with more than $19 trillion in 

total assets.  
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ملوظـف   اًواحـد منصباً   تضم   يةخاطر املؤسس املدارة  إلربنامج اإلمنائي أمانة    وتوجد يف ال    - ٧١
يف أمـا   . جمموعة دعم العمليات التابعة للمكتب التنفيـذي       يعمل ضمن    ٤- ف رتبةمتفرغ من ال  
 .يف مكتـب إدارة التغـيري     ) ٥-فالرتبـة    (أنشئ منـصب رئـيس إلدارة املخـاطر       قد  فاليونيسيف  

وذكـر مــسؤولو اليونيـسيف أن املوقــع األمثــل للتنـسيق املركــزي إلدارة املخـاطر املؤســسية هــو     
خــاطر امل إدارة ذي ســتنقل إليــه هــذه الوظيفــة عنــد اكتمــال تنفيــذ  الــمكتــب املــدير التنفيــذي، 

 . يةاملؤسس

ــيِّن مــؤخراً  ، األمــم املتحــدة للــسكان يف صــندوق و  - ٧٢ ــشار ُع ــع املــستوى إلدارة  مست رفي
لمكتـب  التـابع ل  ،  ضمان اسـتمرار سـري العمـل       إدارة التغيري و   يف مكتب ) ٥-فالرتبة   (املخاطر

ــذي ــا . التنفيـ ــةأمـ ـــ     العيف املنظمـ ــّين موظـــف معـــين ب ــد ُعـ ــة فقـ ــاد اجلويـ ــة لألرصـ التخطيط امليـ
يف منظمــة و.  مكتــب التخطــيط االســتراتيجييف) ٥-فالرتبــة (االســتراتيجي وإدارة املخــاطر 

ــة،   ــصحة العاملي ــدعم موظــف  ال ــة فيإداري ــيَّن ٥- برتب ــساعد     ُمع ــام امل ــدير الع ــب امل يف مكت
ــة إدارة املخــاطر، إضــافة   علــشؤون اإلدارة العامــة ــامج  و. إىل وظــائف أخــرى ملي ــة برن يف حال

إىل  ، ممـا أدى    صـعوبات يف تعـيني مـوظفني متفـرغني         وجـود سؤولون  املاألغذية العاملي، أوضح    
ــساءلة  اضــطالع  ــيس شــعبة األداء وامل ــسهرئ ــك       بنف ــن املهمــة، يدعمــه يف ذل ــاجلزء األكــرب م ب
 . نو خارجيمستشارون

  
 املفوضية األوروبيةممارسة     

 املفوضـية  أنن االحـظ املفتـش  فقـد  تابعـة لألمـم املتحـدة،    الملنظمـات غـري   ا يف حالـة  أما    - ٧٣
 علـى   إدارة املخـاطر املؤسـسية    تنفيـذ   يتوليـان    موظفأو   وحدة خمصصة ليس هلا     مثالً األوروبية

 ملسؤولية النهائية عن إدارة املخاطر يف املديرية العامـة        بااملدير العام   ويضطلع  . املستوى املركزي 
  جمـال  ل مديريـة عامـة دور احملفـز يف        و املراقبـة الداخليـة املُعيَّنـون يف كـ         منـسق يـؤدي   و. التابعة له 

 مديريـة عامـة مـا إذا كـان          تقـرر كـل   تعقيـد األنـشطة،     درجـة    حجـم و   وحسب. إدارة املخاطر 
سؤولون املـ وأكـد  . دارة املخـاطر إلبة الداخلية   قراملاقضايا  فيها سيتفرغ ل   الداخلية   املراقبةمنسق  

يف احلفـاظ علـى     املبـادرة عامـل هـام        له ما يلزم من خربة وحتفز وقدرة على        “فزحم”وجود  ن  أ
ملفوضــية تتــوىل دائرتــان مركزيتــان يف ا وعــالوة علــى ذلــك،  . عمليــة إدارة املخــاطرةاســتمرار 
 . املتداخلة إدارة املخاطر وإدارة املخاطر بشأن تقدمي التوجيه العام مسؤوليةاألوروبية 

  ية املؤسسخاطراملإدارة جلان     

 العامليــة  واملنظمــة، وبرنــامج األغذيــة العــاملي، واليونــسكو،ربنــامج اإلمنــائييوجــد يف ال  - ٧٤
ــة،  ــاد اجلويـ ــصندوقلألرصـ ــسية،     والـ ــاطر املؤسـ ــان إلدارة املخـ ــة جلـ ــة الزراعيـ ــدويل للتنميـ  الـ

مومـاً  وع. ذ هـذه املهمـة  يـ  تنفاإلدارة العليـا جلـان  تتـوىل   أن فقد اختـارت املنظمات األخرى    أما
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ــُت ــذ  ب يةخــاطر املؤســس املف جلــان إدارة كلَّ ــتعراض ورصــد تنفي ــة اس ــذه العملي ــدمي/، و ه  أو تق
املخـاطر  أهم  تحديد  ب، و يف هذا الصدد  أو اختاذ قرارات    /و،   استراتيجيات التنفيذ  بشأناملشورة  
 . التصدي هلاوتوجيه 

لـيت يرأسـها مـدير معـاون،        ، ا املؤسـسية خاطر  املجلنة إدارة   تتوىل  ربنامج اإلمنائي،   الويف    - ٧٥
وتطبيقهــا بــصورة متــسقة    املؤســسية وســداد هنجهــا  خــاطر املدارة فعاليــة إة ضــمان يمــسؤول
يف  و املؤسـسية خـاطر   امل يف تتـوىل البـت   ، و فـصلّياً وجتتمـع اللجنـة     .  املنظمـة  على نطاق  ومنهجية

 ؤسـسية خـاطر امل  امل موضـوع  بـإدراج وأوصـت اللجنـة يف اآلونـة األخـرية          . أسلوب التصدي هلا  
 ، مـدير معـاون    الفريـق  اهـذ ويـرأس   .  العمليـات  الفـصلي لفريـق   عمـال   األ جـدول    يفكبند دائـم    

أن بـ ن ْيربنـامج اإلمنـائي املفتـشَ   الوأبلـغ مـسؤولو   .  نـواب مـديري مجيـع املكاتـب        وحيضر أعمالـه  
 . يةاملؤسس خاطراملدور جلنة إدارة يضطلع ب العمليات سوف فريق

وتــضطلع ر يف اليونــسكو مكتــب التخطــيط االســتراتيجي،   جلنــة إدارة املخــاطويــرأس  - ٧٦
،  ككــلاملنظمــةيف  عمليــة إدارة املخــاطر  اللجنــةدعمتــو.  بــدور األمانــةقابــة الداخليــةدائــرة الر

وضـع خطـط عمـل      ل خمـاطر و   ملناقشة اجملاالت اليت تكتنفها    كل شهر أو شهرين    بانتظام   جتتمعو
ــة. مــن أجــل التخفيــف مــن حــدهتا   ــ وختــضع اللجن ــا وكــذلك إلدل ــة االستــشاريةلارة العلي  لجن

 . للرقابة

هـو املـسؤول التنفيـذي األول       نائـب الـرئيس     ف  الدويل للتنمية الزراعيـة    صندوقال يف   أما  - ٧٧
 وتتألف اللجنة مـن نائـب الـرئيس       . يةخاطر املؤسس امليرأس جلنة إدارة    هو  ، و عن إدارة املخاطر  

رئـيس  بـصفة    يعمل أيضاً (ون املالية واإلدارية    ، ورئيس الشؤ  باعتباره املكلف الرئيسي باملخاطر   
واملستشار العـام   ة للحسابات    الداخلي املراجعةمدير  ويشارك  . إدارةممثلي كل   كبار  ، و )مناوب

ها وتنفيــذهتيئــة إدارة املخــاطر املؤســسية  توجيــه عمليــةدور وتــضطلع اللجنــة بــ. بــصفة مــراقبني
 . نتظمعلى أساس موباستعراض عملياهتا ونواجتها ورصدها 

  
  يةخاطر املؤسساملدارة إلدولية الكومية احللجنة ال: جتربة املنظمة البحرية الدولية    

ــة  توجــد يف  ، منظومــة األمــم املتحــدة علــى صــعيد مؤســسات   - ٧٨ ــة الدولي املنظمــة البحري
  مــا للجــان نوعــاًة مــشاهبي جلنــةوهــ. يةخــاطر املؤســساملدارة إل حكوميــة دوليــة  جلنــةٌوحــدها
 تعريـف    أدنـاه  ويـرد يف اإلطـار    .  القطاع اخلاص  املوجودة يف  يةخاطر املؤسس املدارة  إل اخلارجية

  .  املنظمة البحرية الدولية املتبعة يفمارسةمقتضب بامل
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   ٤ اإلطار
 إلدارة املخــاطر املؤســسية يف احلكوميــة الدوليــةاللجنــة /الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل 

  املنظمة البحرية الدولية
  

جلنـة حكوميـة    /فريقاً حكوميـاً دوليـاً عـامالً       املنظمة البحرية الدولية     أنشأ جملس   
دولية من أجل استعراض وإدارة املخـاطر واإلبـالغ عنـها، وهتيئـة نظـام إلدارة املخـاطر            
واإلشــراف علــى تنفيــذه، وتقــدمي تقــارير إىل اجمللــس بانتظــام يف ســياق خطــط العمــل     

 .ةالرفيعة املستوى داخل املنظماالستراتيجية 

وحــدة الــسياسات والتخطــيط يف مكتــب األمــني وضــمن أمانــة املنظمــة، تتــوىل   
ــ ها يف ذلــكدعموتــ، يةتنفيــذ إدارة خمــاطر املؤســس  قيــادة عمليــة العــام ة يــشعبة اإلدارال

ــرة و ــة دائ ــة الداخلي ــستوى و. الرقاب ــى م ــرافعل ــادة    ،  اإلش ــدور القي ــس ب ــضطلع اجملل ي
 . وتدعمه يف ذلك اللجنة املعنية باملخاطر

تقيـيم  وركزت أوىل عمليات    ،  يةخاطر املؤسس امل إطار إدارة    وقد اعتمد اجمللس    
اً أن اجمللــس قــد أنــشأ فريقــ بــنْيسؤولون املفتــشاملــوأبلــغ . األمانــةنــواتج لــى عاملخــاطر 
ــضاً ينبغــي  املخــاطر مــا إذا كانــت إدارة راســلة للنظــر في بامل عــامالً ــىأن تنطــوي أي   عل

  .يئات التنظيميةاهل/باألعضاء النواتج املتعلقة
    

ملنظمـة اعتمـدت علـى       اً فريـد  مثـاالً  ، يف الوقـت الـراهن،     املنظمة البحريـة الدوليـة    وتعّد    - ٧٩
دون يف هـذا اجملـال بـ      وضـع سياسـة     ل يةخـاطر املؤسـس   املإدارة  الدول األعـضاء يف جمـال       خربات  
عال، مـن خـالل      على حنو ف   الرقابية تهاسؤوليمبالدول األعضاء   وهو مثال اضطلعت فيه      ؛تكلفة
وأوضـح  . ة واستـشارية  يـ  وظـائف رقاب   وذي  املؤسسية خاطراملدارة  إل  فريق عامل مكرس   إنشاء

 ت وسـاعد   جداً ةجيابيإ تعملية كان ال ن املشاركة املباشرة للدول األعضاء يف     أ  املنظمة مسؤولو
 أن اهوأسهم ذلـك أيـضاً يف بلـورة فهـم مـؤد       ية؛خاطر املؤسس املإدارة  عملية  يف تطوير وحتسني    

 . ملنظمة ككلهي مسؤولية ا  فقط وإمناألمانة مسؤولية ا ليستإدارة املخاطر املؤسسية
  

 املكلفون باالتصال/ االتصالجهات    

ــضم   - ٨٠ ــائي  المعظــم الوحــدات يف  ت ــامج اإلمن ــصال جهــات ربن ــة باملخــاطر ات ــوىل معني  تت
ما تكون مهمـة جهـة االتـصال        ونادراً  . مسؤولية تنسيق اجلهود الرامية إىل تعزيز إدارة املخاطر       

وتـستعني  . املوجـودين ضاف عـادة إىل مـسؤوليات املـوظفني         تـ  منوطة مبوظف متفرغ هلا، وإمنـا     
وحتــدد . االتــصالجبهــات   أيــضاًوالــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة املنظمــة البحريــة الدوليــة 

ــسيف سياســة  ــصال    اليوني ــوظفي االت ــسؤوليات م ــات /يف جمــال إدارة املخــاطر بوضــوح م جه
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ــيني باملخــاطر   ــصال املعن ــذه  . االت ــنص ه ــسياسة وت ــة ال ــى إمكاني ــيني  عل ــوظفنيتع   للتخطــيطم
 . األخصائيني أو البحث، أو غريهم من  أو التقييمالرصد وأ

  
  األمثل ملنظمات األمم املتحدة اإلشرايفاهليكل : التقييم واالستنتاج  ‘٣’  

 نظمات األمم املتحدة مب مقارنةالقطاع اخلاص     

 احلـاالت   واحـد يناسـب مجيـع   حـل وجـد  يال إىل أنه ن املفتشاكر أعاله، خلص    كما ذُ   - ٨١
ــق  ــا يتعل ــة   حجــم فبحــسب. يةخــاطر املؤســس املدارة إل اإلشــرايفيكــل باهل فيم ــات املعني الكيان

جلهـات متباينـة     إدارة املخـاطر     أن تسند وظيفة   ها، ميكن خماطرنوع   و ها وقطاع هاتعقيددرجة  و
عـن إدارة املخـاطر، أو موظـف غـري متفـرغ معـين باملخـاطر، أو هيكـل            من قبيـل مـسؤول أول       

. إداري كامل إلدارة املخاطر، أو رئـيس إلدارة املخـاطر ذي منـصب رفيـع املـستوى ومـستقل                  
يكـون مـن    فقـد   بني الشركات اخلاصة ومنظمات األمم املتحـدة،        فيما  كبري  تباين ال لإىل ا  ونظراً

 .  املؤسسيةخاطراملدارة إل ها هيكلفئتني عن األخرىأن تنقل إحدى هاتني الغري املناسب 

ــة إلدارة املخــاطر املؤســسية     ويف القطــاع اخلــاص،    - ٨٢ ــاًتوجــد اهلياكــل املكرس يف  أساس
مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة مـن         من نظرياهتا يف    أكرب بكثري   ، وهي عادة    الشركات املالية 

يف هـذه    بصورة أكرب  واملخاطر املالية    يمن اجملازفة وهت.  اإلدارية واملالية  ا وعملياهت اهتاحيث ميزاني 
  امتثـال   مما جيعـل رؤسـاء إدارة املخـاطر واللجـان املعنيـة باملخـاطر مطـالبني بـضمان                  ،الشركات
خمـاطر ماليـة    تواجـه بطبيعتـها      ومعلوم أن تلك الشركات   . تهاأنشطلألنظمة ومبراقبة    الشركات

، بيـد  سائدةهـي الـ   التنفيذيـة املخـاطر  فقطاع العـام   يف ال   أما . وجودها  حىت هتددميكن أن    كبرية
تعزيـز  يف ثقافة كيانات هذا القطاع تنأى عن املخاطر، ويتجسد املوقف مـن إدارة املخـاطر            أن

 يف القطاع العام صعوبة يف اختـاذ قـرار          العديد من املنظمات   وتواجه. التقييم املسؤول للمخاطر  
وتكمـن أهـم    . )١٥(املتعلقـة هبـا    اإلبـالغ     وضـوابط  لوظيفة إدارة املخـاطر   بشأن اهليكل الصحيح    

وانـب  اجلشمل مجيـع    تـ  فهـي  ،يف أن إدارة املخاطر ليست وظيفة قائمـة بـذاهتا         جوانب الصعوبة   
ال يتــضح مــن الوهلــة  الــذ.  االضــطالع هبــامجيــع الوحــدات التنظيميــةويــتعني علــى املنظمــة يف 

 . أفضل ضوابط إبالغية تالئمهاوهلا  األوىل أنسب هيكل

 عــن رأي مفــاده أن هــماملــسؤولني أعــرب معظممــع   الــيت أجريــتخــالل املقــابالتو  - ٨٣
 إدارة  عطـي االنطبـاع بـأن     قـد ي   ذلـك    ثقيل، ألن ومنفصل  إىل وجود هيكل    ليست هناك حاجة    

مجيــع ولــيس يف مــسؤوليات ، املكــرس هلــامــسؤولية هــذا اهليكــل بأكملــها تــدخل يف املخــاطر 
ية علـى حنـو قـائم بذاتـه وإىل جعـل            خـاطر املؤسـس    امل ىل إدارة إذلك  ؤدي  ي وميكن أن    ،املوظفني

__________ 
  )١٥(  South Africa, Guidebook: Risk Management Reporting Lines (National Treasury).  
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ويتفـق املفتـشان، يف ضـوء       . ال فائدة منه   اًبريوقراطيروتينياً و  هذه اإلدارة يف هناية املطاف عمالً     
القائــل إن إدارة املخــاطر املؤســسية ينبغــي أن ُتقــام ضــمن الــنظم        مــا اســتنتجاه، مــع الــرأي   

ــام فوقهــا واملمارســات اإلداريــة للمنظمــة ال   ــاً أن ن ايــستنتجو.  أن ُتق منظمــات األمــم  عموم
أو وحــدات كــبرية ، يةخــاطر املؤســساملدارة إلجلنــة خارجيــة إىل املتحــدة ال حتتــاج بالــضرورة 

 املفتـشني   لكـن . مكرسة هلذا اجملـال، أو وظـائف رفيعـة املـستوى ملنـصب رئـيس إدارة املخـاطر                 
، )أمانـة (ركزية على إدارة املخـاطر املؤسـسية    مقدرةوجود ، أن  الحقاًسيوّضح، كما  يعتقدان

 . إىل جانب مسؤول أول عن إدارة املخاطر، من شأهنما تسهيل التنفيذ إىل أبعد حد
  

 أفضل املمارسات الناشئة     

ناشـــئة  اجتاهـــاتفثمـــة ، احلـــاالتيناســـب اجلميـــع  حـــل واحـــد وجـــديرغـــم أنـــه ال   - ٨٤
ــاجح  وممارســات ــذ الن ــسية  . يةخــاطر املؤســس ملا إلدارة  فــضلى ختــدم التنفي ــدروس الرئي ومــن ال

مبـا يف ذلـك وجـود       ،  اًمناسـب و اً رمسيـ  هيكالً إدارياً  والفعال يتطلب    املستداماملستفادة أن التنفيذ    
مـسؤول رفيـع    تعـيني    األمهيـة مبكـان   ومن  . على صعيد املنظمة  التنسيق  والقيادة  قدرة قوية على    

 مثـل إدارة املخاطر، وإنشاء قدرة مركزية،       جمال   يف املنظمة    واستراتيجية قيادة سياسة لاملستوى  
املنظمـات الـيت    و. إدارة املخـاطر املؤسـسية    تنفيـذ   إجنـاح   ، لـضمان    إلدارة املخاطر أمانة  أو  فريق  

 لإلشـراف   اً أو فريقـ   شخـصاً  عّينـت إدارة املخـاطر هـي تلـك الـيت          يف جمـال    ممارسـات جيـدة     هلا  
جهـات   الناشـئة تعـيني       األخـرى  املمارسـات أفـضل   ومـن   . )١٦(على تنفيذ عمليـة إدارة املخـاطر      

 .  برمتها إدارة املخاطر يف املنظمةإعمالتصال لتسهيل ا

 يةخـاطر املؤسـس   امل إدارة   لإلشـراف علـى   هيكـل رمسـي     وجـود    بد مـن التأكيـد أن        وال  - ٨٥
 وجـود  ومـع ذلـك، ال بـد مـن    . يف املنظمات زيادة مستوى إشرايف إضايف     يتطلب بالضرورة    ال

 لفـاعلني  رمسيـاً ية ومـن إسـنادها   خـاطر املؤسـس  املإدارة واملـسؤولية عـن   مـساءلة   لحتديد واضح ل  
  .  القائماإلشراف هيكليف 
خـاطر  املإدارة  مـن    املتـوخى قيمة  ال على مستوى    ة املناسب اإلداريةبنية  ال ويتوقف اختيار   - ٨٦

ح حجمهـا  الـيت يتـراو   املنظمـات   ف. كيـان اليتعـرض هلـا      الـيت    املخاطرنطاق وجسامة    و يةاملؤسس
تعـيني مـسؤول أول    قـد حتتـاج إىل  ملخاطر ا مستويات عالية من    واليت تواجه  كبريومتوسط  بني  

 إىل جانـب فريـق   -يكـون متفرغـاً    مـن الـضروري أن   يس  ل - خاطررفيع املستوى عن إدارة امل    
وميكـن لفريـق مـن هـذا القبيـل يف سـياق             . أمانـة معنيـة بـإدارة املخـاطر       /مركزي إلدارة املخاطر  

إدارة املخـاطر املؤسـسية، أي تقـدمي    املـساعدة العامـة يف تنفيـذ      تقـدمي    ية مـسؤول   أن يتوىل  عادي
__________ 

  )١٦(  Better Practice Guide - Risk management, p. 38. June 2008.  
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 وَمـْسك ،  يف عمل املنظمـة   امسة  احل  واملشاريع بادراتبامل اليت حتيط املخاطر  ب املتعلقالدعم التقين   
ــة،    حلــاالت اإلخفــاق ل ســّج وإحاطــة املــستوى   اجلــسيمة الــيت تالحــظ خــالل عمليــات املراقب
الـيت تطـرأ مـن حيـث     اجلديـدة  والتغريات املخاطر  ب ي املناسب علماً، يف الوقت املناسب،     اإلدار

 تقـدمي   وظيفـة مكتـب   ب واالضـطالع ملخـاطر،   جلـرد ا   فهارس موحـدة   وإعدادخاطر،  امل توصيف
 . املساعدة

  
 منظمات األمم املتحدة     

ــرار ينبغــي أن تتخــذ   - ٨٧ ــشأن اً املنظمــات ق ــ املناســب اإلدارييكــل اهل ب ــدرة ال ستوىوم ق
 هاتعقيـد درجـة  وأنـشطتها   حلجـم  ية وفـق حتليـل  خـاطر املؤسـس  لإلشراف على إدارة املكرسة  امل

  هــذه، ودرجــة التطــور املتــوخى يف إدارة  املتأصــلة يف عملــها املخــاطر وتوصــيف ، تــهاوطبيع
القـدرة علـى اسـتيعاب حجـم العمـل اإلضـايف       مـدى   و،الهـذا اجملـ  ربة املتاحـة يف    اخلاملخاطر، و 

 . اهلياكل القائمةضمن 

ــشويعتقــد  - ٨٨  الــيت هلــا  ىن أن منظمــات األمــم املتحــدة، ال ســيما املنظمــات الكــرب   ا املفت
، كـبرية متأصـلة يف عملـها      خـاطر   ملتعرض  ت، و متنوعة، وعمليات ميدانية    نفصلةمكبرية  إدارات  
ــب  ــة تكــريَس تتطل ــة مركزي ــق/أمان ــوظفني إلدارة ا/فري ــشاَء؛ملخــاطرم ــة رمسيــ  وإن ــ ة جلن ة معني

كبــار املــديرين ألحــد دورِ مــسؤول أول يف هــذا الــصدد /ي بــارزقيــاددورٍ  ؛ وإســنادخــاطربامل
مثــل هــذه وجــود  ايــربراملطلــوبْين أن  مــستوى التطــور وحجــم العمــل  ومــن شــأن. التنفيــذيني
ــدرة  ــةالق ــة و. اإلداري ــصغرية   يف نقــص وجــود يف حال ــوارد، ميكــن للمؤســسات ال ــار امل أن ختت

 بوظيفة األمانـة     مزدوج من موظفيها القادرين باالضطالع على أساس     تكليف موظف أو أكثر     
 . املوظف املعين املخاطر/املعنية باملخاطر

خــاطر املدارة إل منفــصلة  رمسيــة إنــشاء جلــان أن علــى الــرغم مــنهن أنــااملفتــشيعتقــد و  - ٨٩
. رمســيالنــهج أن تــسهم يف إبــراز ال مفيــدة وميكــن فهــذه اللجــان، ية لــيس أمــراً أساســياًاملؤســس

علـى أن تكـون      ، يف اختصاصاهتا   ذلك توضيح يلزم   ة عليا ي إدار  جلنةٌ ما تتوىل هذه الوظيفةَ   حيثو
 . اجدول أعماهليف  اً دائماًإدارة املخاطر بند

ــ أو جلنــة إداريةخــاطر املؤســساملدارة إلجلنــة تــويل  أن التأكيــدن اويــود املفتــش  - ٩٠ ة عليــا ي
 االضـطالع  ان ال تـستطيع    جلنتني مـن هـذا القبيـل        مفيد، لكن  ية أمر خاطر املؤسس امل إدارة   رمسياً

هو إسناد وظيفـة مـسؤول أول       كثر فعالية   األنهج  الوتبني التجربة أن    .  املطلوبة  اإلدارية القيادةب
وظـف املكلـف   مينبغي أن تكـون لل  و. ملوظف كبري من موظفيها    يف املؤسسة خاطر  عن إدارة امل  

 والتنــسيق توجيــه مجيــع أجــزاء املنظمــة الــيت ختولــه الزمــة  الــسلطة اليةخــاطر املؤســساملإدارة بــ
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ــ فيمــا يتعلــق بينــها فيمــا رمسيــة بــصورة لــرئيس التنفيــذي أن يتعــاون اوينبغــي . إدارة املخــاطرب
 . الدعم الكاملوأن مينحه رمسية مع هذا املسؤول  وغري

ارة رؤســاء إلد بــني شــركات القطــاع اخلــاص الكــبرية الــيت توظــف   التبــاينويف ضــوء   - ٩١
إىل هـذه املنظمـات   حاجـة يف    مثة مـن    ن أن ليس    ااملفتشيرى   ومنظمات األمم املتحدة،     املخاطر
 تـدعو ومـع ذلـك،     . لرؤسـاء إدارة املخـاطر      علـى أسـاس التفـرغ      رفيعة املـستوى  وظائف  إنشاء  

بـصفته مـسؤوالً أوالً   ، عمليـة يوميـاً  ال أحـد كبـار املـسؤولني قيـادة وتنـسيق            إىل أن يتوىل   اجةاحل
وإىل جانـب   . امـ  مسؤولية وسـلطة معتـرف هب      على أن تكون له   ،  إدارة املخاطر يف املؤسسة   عن  

ــك، ــي أن يكــون واضــحاً  ذل ــة ينبغ ــها يف املنظم ــة،    برمت ــة تنظيمي  أن إدارة املخــاطر هــي وظيف
 . لتنسيق والقيادة با املكلفاملوظف/كتباملوظيفة لنطاق  توسيع جمرد توليس

ــن أن عناصــر    و  - ٩٢ ــرغم م ــى ال ــى  اإلعل  موجــودة يف يةخــاطر املؤســس املإدارة شــراف عل
 وأدوار ومــسؤوليات ،القيــادةفلــيس مثــة وضــوح فيمــا يتــصل لــدور  منظمــات األمــم املتحــدة، 

  وحتتــاج.ضــمنيةورمسيــة تظــل غــري  ، حيــث إهنــاعمليــة التنفيــذ، وخطــوط اإلبــالغ واالتــصال 
لقيـادة ومجيـع األدوار   حيـدد ا   رمسـي وضع إطـار    املؤسسية إىل  خاطراملاملنظمات اليت تنفذ إدارة     

 . واملسؤوليات األخرى

، ملنظمـة البحريـة الدوليـة    يف ا دارة املخـاطر     إل عمليـة األوىل  مبحـصلة ال    متعلقة  وثيقة ويف  - ٩٣
 وظيفـة   املـستفادة إىل ضـرورة وجـود    لـدروس خلصت أمانة هذه املنظمة يف سـياق اسـتنتاجها ل         

 حاجـة إىل الوقـت      وجـود  كـذلك    واسـتنتجت .  للعملية  سلس سريتنسيق مركزية قوية لضمان     
ــدرة ــى مــستوى    ل  الالزمــنيوالق ــائج إدارة املخــاطر عل ــيم نت ــد املنظمــةتقي ــشواغل يف ، وحتدي ال

 . )١٧(الشواغل وختطيط ورصد استجابة املنظمة لتلك ،معينةاالت جم
  

 وظيفة األمانةوموقع القيادة     

 وبالتايل، ينبغـي أن توضـع وظيفـة         ها؛برمت املنظمة   يشمل جمال يةخاطر املؤسس املإدارة    - ٩٤
 ومـن املفتـرض  . قمـة اهلـرم  يف ) املسؤول األول عن إدارة املخاطر يف املؤسسة    (القيادة والتنسيق   

ــ ــن  اأن موقعهـ ــة مـ ـــ  يف املنظمـ ــأنه أن ي ــج إدارة شـ ــس املسهل دمـ ــاطر املؤسـ ــيط يف يةخـ  التخطـ
التنفيذيــة وإجــراءات ليــات  ومجيــع العم،واإلدارة علــى أســاس النتــائج،  والربجمــة،االســتراتيجي

 يكـون   يفـضل أن  واملنظمات الكـبرية تفـويض هـذه املهمـة،          يف  جيوز للرئيس التنفيذي    و. العمل
رئـيس  املـسؤول األول عـن إدارة املخـاطر هـو     وينبغـي أن يكـون   . القيادةملن يليه يف هرم     ذلك

بـدور األمانـة تابعـاً      ية، وأن يكون املوظـف املعـين باملخـاطر املكلـف            خاطر املؤسس املجلنة إدارة   
__________ 

  .CWGRM 4/2/1، الوثيقة ٢٠٠٩املنظمة البحرية الدولية، حمصلة عملية اإلدارة األوىل يف األمانة لعام   )١٧(  
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ية عــضواً خارجيــاً خــاطر املؤســساملجلنــة إدارة  أيــضاً أن تــضّم مــن املمارســات اجليــدةو. ملكتبـه 
إدارة املخـــاطر، مـــن أجـــل تقـــدمي وجهـــة نظـــر بـــمعرفـــة جيـــدة هلـــم  )١٨()أعـــضاء خـــارجيني(

 . ومستقلة موضوعية
  

 دور املراجعة الداخلية     

تقــدمي ضــمانات هــو ة فيمــا يتعلــق بــإدارة املخــاطر لمراجعــة الداخليــلالــدور األساســي   - ٩٥
الـداخليني يف   احلسابات  معهد مراجعي   وحيدد  . موضوعية بشأن فعالية ممارسات إدارة املخاطر     

خـاطر  املدارة  إلر املراجعة الداخليـة     ادومن أ  ثالث فئات     يف هذا الشأن   )١٩(موقفهضمنها  ورقة  
تـضطلع هبـا وحـدات      ال  أ واألدوار اليت جيـب      ،ةاألدوار األساسية، واألدوار املشروع   : يةاملؤسس

جمموعة واسـعة مـن األدوار      أن تؤدي    لقدراهتا،   وفقاًهلذه الوحدات،   ميكن  و. ملراجعة الداخلية ا
واخلـــضوع ، إال أهنـــا ال تـــستطيع حتمـــل املـــسؤولية يةخـــاطر املؤســـسامل وتنفيـــذ إدارة يئـــةيف هت

امـــة ومـــن الوظـــائف اهل. جـــب اإلدارة واهـــذا مـــنن تنفيـــذ إدارة املخـــاطر، ألن عـــ للمـــساءلة
املخــاطر عمليــة حتديــد وإدارة  ضــمان وتقيــيم حــرص القــائمني عليهــا علــى ة الداخليــمراجعــةلل

ملراجعــة الداخليــة يف االعتبــار ا وحــدات  أن تأخــذينبغــيو. ملنظمــةالــيت تتعــرض هلــا االرئيــسية 
 . خاطرعند التخطيط للمراجعة على أساس امل منظماهتا املخاطر يف اتتقييم

ــد مــن املنظمــات   - ٩٦ ــة دوراً   ،ويف العدي ــة الداخلي ــة باملراجع ــؤدي اجلهــة املكلف ــداًت  يف  رائ
حلقـات  تنظـيم    و  املتعلقـة هبـا    وثـائق ال إعـداد    يـشمل ، مبا   يةخاطر املؤسس املالترويج ملفهوم إدارة    

ملـساعدة  مة  مؤهلة تأهيالً جيداً بصفة عا    راجعة الداخلية   املهيئات  و. يةالتدريبالدورات  العمل و 
ــصدد  ــه، حبكــماإلدارة يف هــذا ال ــاتوب ا باملخــاطر معرفت ــة وفهمهــا هلــذا    ومفــاهيمنظري املراقب

 ففــي حالــة جتــاوز مــشاركتها يف أنــشطة إدارة املخــاطر املؤســسية أدوارهــا ومــع ذلــك،. اجملــال
 لحفـــاظ علـــى اســـتقاللية املراجعـــة الداخليـــة ل الـــضمانات املطلوبـــة وضـــعنبغـــي ي األساســـية،
 تـشجيع وتـسهيل    يفاملراجعة الداخلية   ينبغي، يف حالة إشراك     وإضافة إىل ذلك،    . تهاعيوموضو
إدارة املنظمـة  مـىت تتحمـل   دد بوضـوح  حتـ طـة  خب قترن ذلـك  أن يإدارة املخاطر املؤسسية، تنفيذ  
 . كاملة تهامسؤولي

 خــاطراملدارة إلويف برنــامج األغذيــة العــاملي، وضــعت شــعبة الرقابــة مــشروع سياســة    - ٩٧
ــذي، وشــارك  ليعتمــده يةاملؤســس ــديرين   ت اجمللــس التنفي ــدريب امل ــصورة مباشــرة يف ت ــى ب  عل

إدارة يف تعزيـــز املراجعـــة الداخليـــة أســـهمت نـــامج اإلمنـــائي، الربيف و. تقنيـــات إدارة املخـــاطر
__________ 

  )١٨(  Public Sector Risk Management Framework, p. 49.  
  )١٩(  Institute of Internal Auditors, The Role of Internal Audit in Enterprise-wide Risk Management. Position 

statement.  
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يف منظمــة األغذيــة و.  رمسيــاًااعتمادهــشــارك املكلفــون هبــا عــن كثــب يف  ويةخــاطر املؤســسامل
خـــاطر امل إدارة العتمـــادنظمـــة امل هتيئـــة رئيـــسي يف دورلمراجعـــة الداخليـــة لكـــان والزراعـــة، 

 مكتــب االســتراتيجية والتخطــيط وإدارة املــوارد يف إطــار خطــة  يتــوىل شــؤوهنا، الــيت يةاملؤســس
حــدة املكلفــة وتــضطلع اليف اليونــسكو، و. فوريــة لتجديــد منظمــة األغذيــة والزراعــة العمــل ال
هّيـأت اجلهـة    يف اليونيـسيف،    و. يةخـاطر املؤسـس   املمانـة جلنـة إدارة      وظيفة أ باملراجعة الداخلية   ب

بــشأن التقيــيم الــذايت للمخــاطر واملراقبــة، ويــّسرت   مــادة متكاملــةراجعــة الداخليــة املكلفــة بامل
يف دعــم تنفيــذ إدارة أقــرب دور ومتوضــعت يف موقــع يتــيح هلــا االضــطالع بــ ،التــدريبعمليــة 

 اجلهـات املكلفـة باملراجعـة الداخليـة يف منظمـة األمـم املتحـدة           مل ُتْجـرِ   و .)٢٠(يةخاطر املؤسس امل
  .ية، ألهنا مل تنفَّذ بعد ملدة كافيةخاطر املؤسساملحىت اآلن أي تقييم ملمارسات إدارة 

  
 راجعة املدور جلان     

ــضطلع جلــ   - ٩٨ ــةان ات ــة ممارســات إدارة املخــاطر و  بواجــب ملراجع ــ اســتعراض فعالي إدارة ب
تنفيـذ إدارة   عمليـات    مـع انتـشار      شـياً امتو.  اإلدارة هيئـة  إىل   تقاريرهـا م  قـدِّ ، وتُ ةاملخاطر الرئيسي 

ُتدرج أكثر فأكثر يف جـدول      يف منظومة األمم املتحدة     ية، بدأت جلان املراجعة     خاطر املؤسس امل
حتــرص املنظمــات ن أن ااملفتــشويقتــرح  .أعماهلــا موضــوع اســتعراض ممارســات إدارة املخــاطر

هـذه    تـضمّ  وأنملخـاطر   وظيفـة للرقابـة املتعلقـة با        فيهـا  راجعةاملجلان  ات  على تضمني اختصاص  
 . إدارة املخاطريف جمال يف عضويتها أصحاب اخلربة اللجان 

  
 ٦٤/٢٥٩تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية وقرار اجلمعية العامة     

عنــوان لــصادر مــؤخراً حتــت    ا األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة، يف تقريرهــا    اقترحــت  - ٩٩
 إنـشاء   ،)٧٨، الفقرة   A/64/640الوثيقة   (“ألمم املتحدة األمانة العامة ل  لمساءلة يف   لنظام   حنو”

 القـصري مكتـب وكيـل    األجـل يف ية واملراقبة، يضطلع هبا    خاطر املؤسس املدارة  إل  مكرسة وظيفة
إنـشاء وظيفـة لـرئيس إلدارة         يف األجل املتوسط   يتوخى التقرير و. األمني العام للشؤون اإلدارية   

اللجنــة االستــشارية مل تقــر  و.املخــاطر وفريــق تنظيمــي جديــد يتمتــع باالســتقالل واملوضــوعية 
يتـبني مـن الـنص أدنـاه         كمـا    ،مـن األمانـة العامـة     املقـدم   قتـراح   هـذا اال  لشؤون اإلدارة وامليزانية    

 ): A/64/683( من تقريرها املقتبس

ــشدد اللجنــة    -٥٠”    جــزءاًعلــى أن إدارة املخــاطر جيــب أن تكــون     االستــشاريةوت
تـؤدي فقـط      من هيكل منفصل، وينبغي أال     يتجزأ من خمتلف اإلدارات وليس جزءاً      ال

ال توصـي اللجنـة االستـشارية بإنـشاء قـسم إدارة          و. إىل جتميع سـجل ثابـت للمخـاطر       
__________ 

  .٢٣٦، الفقرة E/ICEF/2010/9الوثيقة   )٢٠(  
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ود اعتـراض علـى تركيـز اجلهـ       لديها  ليس  املخاطر يف املؤسسة والسيطرة عليها، ولكن       
 .“.املديرين على وضع املعايري والسياسات واألساليب ودعم

وفيما يلـي   . ، رأي اللجنة االستشارية   ٦٤/٢٥٩ اجلمعية العامة، يف قرارها       واعتمدت - ١٠٠
  :املواد ذات الصلة من القرار

ــ  -٣٠”   ــىشددت ــةإدارة املخــاطر أن تكــون   ضــرورة عل ــا  ، فعال ــى أهن ــسؤولية وعل م
 ةمـسؤول ة  إداروأن كـل     يف األمانة العامـة،      رتبمجيع ال من  ن  وملوظفأساسية يتحملها ا  
 ؛ اليت تواجهها لدى إجناز واليتهاعن تقييم املخاطر 

ــةفعــال ومتكامــل إطــار  لعــدم وجــود تأســف  -٣١”   ــةللمراقب ، األمــر الــذي  الداخلي
علـى  أن يعمـل     األمـني العـام      إىلطلـب   ت، و  احلـايل  ملساءلةاثغرة خطرية يف نظام     يشكل  
قبـة  ارمللتقيـيم املخـاطر والتخفيـف منـها و        ل يف األمانـة العامـة       املوجودة القدرات   تعزيز

ــاء  ــة، بن ــرتني     الداخلي ــواردة يف الفق ــى التوصــيات ال ــة   ٥٠  و٤٩عل ــر اللجن ــن تقري  م
 .“.العام تقرير األمنيلواملرفق الثاين  االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

  
 ش املشتركة وحدة التفتياملعايري املقترحة من     

حتديـُد   -الـذي ُيختـار   يكـل  اهل  أياً كان-التذكري بأنه من األمهية مبكان ن ا املفتش  يود - ١٠١
اهليكل اإلداري واألدوار واملسؤوليات ودجمها يف الـسياسات واإلجـراءات الداخليـة وتعميمهـا              

فيما يتعلـق بتوزيـع   وترد أدناه املعايري املقترحة من وحدة التفتيش املشتركة        . على نطاق املنظمة  
األدوار واملــسؤوليات، اســتناداً إىل اســتعراض للمؤلفــات واملمارســات اجليــدة واملقــابالت الــيت  

   .أجريت مع املسؤولني
   ٥ اإلطار

  األدوار واملسؤوليات املتعلقة اإلشراف على إدارة املخاطر املؤسسية
 جلنة املراجعة هيئة اإلشراف

 تعتمــد هيئــة اإلدارة التنفيذيــة تــضمن أن  )أ(
ــافظ    ــاطر وحتـ ــة إلدارة املخـ ــة فعالـ عمليـ
عليها وأن حتدد للمنظمة ما يناسبها مـن        

 .“إقبال على املخاطرة”

ــة إجــراءات إدارة    )أ( ــستعرض نوعي ت
ــة    ــصورة عام ــها ب املخــاطر وفعاليت
وتقــــدم املــــشورة بــــشأن ذلــــك، 
ــة   ــا إىل هيئـــــ وتقـــــــدم تقاريرهـــــ

 .اإلشراف

دور هيئات الرقابة
 

 املخـاطر الـيت تتعـرض هلـا         تستعرض أهم   )ب(
املنظمــة واســتراتيجيات اإلدارة التنفيذيــة 

 .من أجل التصدي هلا

ترصد تنفيذ إدارة املخاطر مقارنة       )ب(
 .خطة التنفيذ/باستراتيجية
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   املراجعة الداخلية

ــات     )ج( ــسني سياســ ــة وحتــ ــساعد يف هتيئــ تــ
 .وأنشطة إدارة املخاطر املؤسسية

 خــربة ينبغــي أن يكــون ألعــضائها  )ج(
 .يف إدارة املخاطر

ــاطر    )د( ــة إدارة املخـــ ــة عمليـــ ــّيم فعاليـــ تقـــ
املؤســـسية وتقـــدم توصـــيات مـــن أجـــل  

 .تعزيزها

 

ــاطر الرئيــــسية يف      )ه( ــل حتديــــد املخــ تكفــ
 .املنظمة وإدارهتا وتقييمهما

 

إدارة املخاطر /جلنة اإلدارة العليا الرئيس التنفيذي
 املؤسسية

مسؤول أمـام هيئـة اإلشـراف عـن تنفيـذ             ) أ(
 .عملية إدارة املخاطر

ــة ممارســات     ) أ( ــاقش فعالي ترصــد وتن
ــة    ــصورة عامـــ ــاطر بـــ إدارة املخـــ
وتقـــدم اســــتنتاجاهتا إىل الــــرئيس  

 .التنفيذي

 ويعــزز “يعطــي القــدوة يف قمــة اهلــرم  ”  ) ب(
 .إدارة املخاطر املؤسسية يف املنظمة

طر الــيت  تــستعرض توصــيف املخــا  )ب(
تتعرض هلـا املنظمـة ومـا يتـصل هبـا        

 .من خطط للعمل

يــــضمن فعاليــــة اإلطــــار العــــام إلدارة      ) ج(
 .املخاطر املؤسسية

تـــستعرض وتقـــيم أهـــم جمـــاالت      ) ج(
املخاطر واملخاطر الرئيسية، وحتدد    
ــال   ــة حيـ ــة للمنظمـ ــسياسة العامـ الـ

 .كيفية إدارة تلك املخاطر

باملخــاطر يتخــذ القــرارات ذات الــصلة     ) د(
ــاطر   ــة ويـــــضمن إدراك املخـــ يف املنظمـــ

 .احلامسة وإدارهتا على النحو املناسب

ترصــــــد سياســــــة وإطــــــار إدارة   ) د(
املخاطر املؤسسية وتقـدم املـشورة      

 .بشأن التقدم احملرز يف تنفيذمها

ــسية      ) ه(  ــاول املخــاطر الرئي ــضمن تن ت
ــيط    ــة التخطــــ ــياق عمليــــ يف ســــ

 .االستراتيجي والربجمة

دور اإلدارة التنفيذية العليا
 

فــرض احليطــة مراعــاة أن تــضّم   ت  )و( 
 .اللجنة أعضاء مستقلني
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املسؤول األول عن إدارة املخاطر 
 املؤسسة  يف

أمانة معنية بإدارة املخاطر املؤسسية 
موظفون (موظف معين باملخاطر [

 ]فريق معين باملخاطر)/معنيون باملخاطر
نفيذيـة العليـا    يعمل إىل جانـب اإلدارة الت       ) أ(

مــــــن أجــــــل هتيئــــــة سياســــــة وإطــــــار 
 .واستراتيجية إدارة املخاطر

تساعد املـسؤول األول عـن إدارة         ) أ(
  .املخاطر املؤسسية

ينــّسق تنفيــذ إدارة املخــاطر املؤســـسية،      ) ب(
ــضل    ــو أفـــ ــا حنـــ ــسعى إىل توجيههـــ ويـــ

 .املمارسات

يكــون هلــا كفــاءة رفيعــة املــستوى   ) ب(
  .يف إدارة املخاطر

ــار املـــوظفني التنفيـــذيني مـــن     )ج( يـــدعم كبـ
خـــــالل التنـــــسيق وإتاحـــــة معلومـــــات 
ــاطر ميكــن      ــن املخ ــضبة ع واضــحة ومقت

  .استخدامها يف التخطيط وصنع القرار

تساعد يف إعداد وثـائق سياسـات         ) ج(
إدارة املخـــاطر ومتابعـــة حتـــديثها، 

  .مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية

حــــدات يف املنظمــــة  تــــساعد الو  ) د( .يدعم التنفيذ  ) د(
ــاطر   ــال إدارة املخــ ــل يف جمــ ككــ

  .لضمان اتباع هنج موحد
يرصد توصيف املخاطر اليت تتعـرض هلـا          ) ه(

ــه     ــة ب املنظمــة وحيــدث املعلومــات املتعلق
  .ويبلغها

ترصـــــد بيانـــــات إدارة املخـــــاطر   ) ه(
ــاإلبالغ وجتمِّعهــــــا    ــة بــــ املتعلقــــ

  .وحتللها
حتـــها يتـــوىل جتميـــع تقـــارير حتليليـــة إلتا  ) و(

ــة املعنيــة باملخــاطر    ــا واللجن لــإلدارة العلي
  .وجلنة املراجعة

ــتراتيجية    ) و( ــذ اســـ تـــــساعد يف تنفيـــ
 .للتدريب واالتصال

ــرئيس     ) ز( ــة إىل الـــ ــارير منتظمـــ ــدم تقـــ يقـــ
ــة    ــة املعنيـــــــــ ــذي، واللجنـــــــــ التنفيـــــــــ

اللجنــة اإلداريــة العليــا، وجلنــة  /باملخــاطر
  جهات االتصال املعنية باملخاطر  .املراجعة

ُيعّد ويتعهـد إطـاراً تنفيـذياً لإلبـالغ عـن             ) ح(
املخاطر، إىل جانـب توصـيف للمخـاطر        

  .واملخاطر الرئيسية

ينبغـــي أن يكـــون هلـــا قـــدر أكـــرب   ) أ(
نــسبياً مــن التــدريب واملعرفــة يف    

  .جمال إدارة املخاطر
ــبة    ) ط( ــتراتيجية مناســـ ــذ اســـ ــّد وينفـــ عـــ ُي

ــدريب املـــــــتعلقني    ــصال والتـــــ لالتـــــ
 .باملخاطر

وجه وتيسر عملية إدارة املخاطر     ت  ) ب(
ــشأن اســتخدام    ــشورة ب ــدم امل وتق
األدوات، مبـــا يـــشمل التقييمـــات 
الذاتيـــــــة للمخـــــــاطر، واألدوات 
ــسك    ــصلة، وم ــة ذات ال املعلوماتي

  .سجل املخاطر

املنفذون الرئيسيون وهياكل الدعم
 

 املديرون

جتمـــع وحتلــــل بيانــــات املخــــاطر    ) ج(
وتقدمي تقـارير إىل رئـيس املكتـب        
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 واألمانـــة املركزيـــة املعنيـــة بـــإدارة
  .املخاطر

يتولون مـسؤولية حتديـد وإدارة املخـاطر          ) أ(
  .املتعلقة بأهداف وحداهتم

حتدد أفضل املمارسات والدروس      ) د(
 .املستفادة وتعميمها

ــسياسات    ) ب( ــال للــ ــذ الفعــ يكفلــــون التنفيــ
  املوظفون  .واإلجراءات املتعلقة باملخاطر

حيـــددون مـــسؤوليات إدارة املخـــاطر يف   ) ج(
  .وحداهتم

يـــدعمون حتديـــد وإدارة املخـــاطر   ) أ(
ــؤثر علــى حتقيــق األهــداف    الــيت ت

  .ذات الصلة مبسؤوليتهم
ــاطر الــــيت    ) ب(  .يكفلون توثيق إجراءات إدارة املخاطر  ) د( ــسائل املخــ ــون مــ حييلــ

ــلطتهم إىل مــــستوى   ــاوز ســ تتجــ
  .أعلى

ــن     ) ه( ــيت ال ميكـ ــاطر الـ ــة املخـ ــون إحالـ يكفلـ
 مـستوى   إدارهتا على مـستوى الوحـدة إىل      

  .أعلى

ــديث    ) ج( ــق وحتـــــ ــدعمون توثيـــــ يـــــ
 .املعلومات املتعلقة باملخاطر

يرصـــدون املخـــاطر وطـــابع املخـــاطر يف   ) و(
 .جماالت مسؤولياهتم

  

       
  مؤشر تنفيذ املعيار املرجعي    

الرؤســاء ينبغــي أن يكفــل ، ٤  املرجعــي أجــل تنفيــذ املعيــاره مــننــإىل أخلــص املفتــشان  - ١٠٢
، وأدوار ومـسؤوليات    مكرسـة بوضـوح   مـساءلة   و  حمـدد رمسيـاً     لإلشراف ود هيكل ن وج يوالتنفيذ
 .  القيادة والتنفيذ والرصد والرقابةيشمل حتديد مبا  إدارة املخاطر املؤسسية،لتنفيذ

املخـاطر،  بوعي  ترمي إىل بلورة الـ    التدريب  والتصال  وجود خطة يف جمال ا    : ٥املرجعي  املعيار      
  احلامسـة ذات الـصلة      وبنـاء القـدرات العامـة واملهـارات        ،مخـاطر لات التـصدي ل   وتعزيز سياس 

 إدارة املخاطر املؤسسيةتنفيذ ب

 داخليـة  اسـتراتيجية    تنفيـذ وتعزيـز قـدرات إدارة املخـاطر        املخـاطر   بالوعي  يتطلب إذكاء    - ١٠٣
، ال بـد مـن      من املنظمـات  إلدارة املخاطر داخل منظمة     و .)٢١(حمكمة يف جمال االتصال والتدريب    

 أن ترمي   وينبغي. إجراءاهتالسياسة إدارة املخاطر و   املنظمة  يع وحدات   بني مج فهم مشترك   ود  وج
علـى   املعرفـة    قاسـم  عـن تـسهيل ت     الـوعي وااللتـزام واملعرفـة التقنيـة، فـضالً         بلورة  الستراتيجية إىل   ا

 واللقـاءات  ، العمـل وحلقات ،الندواتوميكن االستفادة يف هذا الصدد من     .  ككل  املنظمة صعيد
__________ 

  )٢١(  Better Practice Guide – Risk management, p. 40.  
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ــة، ــواد واملفتوح ــبكة        تدريبال امل ــرب ش ــة ع ــة املتاح ــديات تقاســم املعرف ــشة ومنت ــديات املناق ــة ومنت ي
 : ترد فيما يلي هلذه االستراتيجية عناصروحدة التفتيش املشتركة وتقترح . اإلنترنت

 املنظمة؛ نطاق إدارة املخاطر على بالوعي إذكاء   )أ(

 ؛ إجراءاهتاوا  واستراتيجياهتةاملؤسسيخاطر املإدارة سياسات ضمان فهم   )ب(

 قيادة عملية إدارة املخاطر؛ على تعزيز قدرة اإلدارة العليا   )ج(

 هارات إدارة املخاطر يف املنظمة؛ مبالتنفيذ وب املتعلقة ة العامالقدراتبناء   )د(

 .  ككل املنظمةاملستفادة بصورة منتظمة يفأفضل املمارسات والدروس تقاسم ونشر   )ه(

ــاول إ وي- ١٠٤ ــزم تن ــها املــضافة  مــن منظــور قيميةخــاطر املؤســساملدارة ل مــن وجهــة نظــر  و، ت
كـسب   العملية منذ البداية لضمان      عموماً يف هذه  املديرين واملوظفني   لذا يتعني إشراك    . املستخدم

 هاوتنفيــذإدارة املخــاطر املؤســسية   قــرارات ال تكــونينبغــي أو. فهــم مــشترك التأييــد وإرســاء  
 اً فهمــيتقـامسوا جميــع املـديرين واملـوظفني ينبغــي أن   ف؛ املـسؤولني كبـار  التــزام  إىل فقـط  ينستندمـ 

الندوات وحلقـات العمـل     وتشري التجربة إىل أن     . يةخاطر املؤسس امل إلدارة   اً مشتركاً  وعملي اًنظري
اليت تستهدف كبار املديرين من أجل شرح مفهوم إدارة املخـاطر ومزايـا هـذه اإلدارة وإجراءاهتـا          

 . للغاية يف كسب التأييد يف قمة اهلرم التنظيميمفيدة 

 ومستوى الكفاءة املطلوبـة مـن كـل          القائم لوعيا ى ملستو التدريب وفقاً  وينبغي تكييف    - ١٠٥
لمـسؤولني عـن تنـسيق وتنفيـذ خطـة املنظمـة            ل  يتـاح   أن األمهية مبكان ومن  .  يف هذه العملية   فاعل

ملنظمـات الفرصـة   أن تغتـنم ا وينبغـي   . الكفـاءة مـستفيض قـائم علـى        تـدريب    تلقيإلدارة املخاطر   
املتعلقـة مـثالً      اجلاريـة   يف مبـادرات التـدريب      املؤسسية خاطرامل إدارة   لدمج قدر من التدريب على    

ــ ــائجعلــى   القائمــةاإلدارةب ــة  التخطــيط و و،النت   للقطــاع العــام، الربجمــة، واملعــايري احملاســبية الدولي
  آليـات لتقاسـم املعرفـة    أيضاً يف هذا الصدد أن تنشأ    ات أفضل املمارس   ومن .والتدريب التوجيهي 

  .وأفضل املمارسات والدروس املستفادة

 منظمات األمم املتحدة     

ــد يف- ١٠٦ ــدة   ال توجـ ــم املتحـ ــات األمـ ــة   منظمـ ــدريب موثقـ ــصال وتـ ــط اتـ ــلة خطـ  ذات صـ
 .ت ظرفيـة   توجد أمثلة جيدة يف املنظومة وإن كان       ومع ذلك . يةخاطر املؤسس امل إدارة   باستحداث

 مـن خـالل     اإلعـالم  مـن فـرص التـدريب و       اً عـدد   قد قـدمت    اليونيسيف ويذكر يف هذا الصدد أن    
 يرسـائل علـى موقـع شـبك       متريـر   و علـى الـشبكة الداخليـة،         صـفحة   ختـصيص  وسائل خمتلفة، مثل  

بث رسائل عامة منتظمة صادرة عـن       ، و وحلقات التعليم الشبكي   عرب األوساط املهنية  اجتماعي و 
فقـد خـصص   ربنـامج اإلمنـائي    أمـا ال   .، ومذكرات إعالميـة، ومـواد مـسجلة بالفيـديو         لعلياإلدارة ا ا

إدارة ، وأدرج    على شبكة اإلنترنت    تدريبية دورةونظم  ،  يةخاطر املؤسس املدارة  صفحة إنترنت إل  
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كمـادة يف دورة تدريبيـة علـى اإلدارة القائمـة علـى النتـائج مـدهتا مخـسة أيـام،                    يةخاطر املؤسـس  امل
نظمـت املنظمـة البحريـة الدوليـة        و. يف برنامج التدريب التوجيهي الذي يتلقاه املوظفـون       وكذلك  

ونظمــت هــذه اجلهــات بــدورها حلقــات عمــل  االتــصال، جهــاتدورة تدريبيــة مركزيــة جلميــع 
ــعبها  ــة يف ُش ــى نطــاق املنظمــة،    ونظمــت.فرعي ــة عل ــسكو دورة إعالمي ــاً  اليون  )٢٢(وأعــدت كتيب

دارة إل تهبرنامج األغذية العاملي سياسـ    ونشر  . ية تدريب  وجمموعة مواد  رإدارة املخاط على  تدريب  لل
 . جلميع املوظفني إلتاحتها  الداخليةتهعلى شبكات املتعلقة هبا التوجيهية وخاطر املؤسسامل

  وممارسات املفوضية األوروبية  الدويل للتنمية الزراعيةالصندوق    

إىل رئيس  الـ مـن   موجهة  فيديو  بال رسالة مسجلة    ة الدويل للتنمية الزراعي   صندوقالصدر   أ - ١٠٧
واختـذ خطـوة إىل األمـام مـن خـالل تنظـيم دورة           ،  يةخـاطر املؤسـس   املمجيع املوظفني لتعزيـز إدارة      

ظمــت  وُن.جلهــات االتــصال يف الــصندوق تتــيح احلــصول علــى شــهادة يف هــذا الــصدد    تدريبيــة
مـن   مـن الـتعلم    املـوظفني    لتمكني لعلى صعيد املنظمة كك   حلقات عمل بشأن القضايا املشتركة      

 يف حلقـات    اً طويالً قتومضوا يف البداية    أ مهنأ  الصندوق  مسؤولو أوضحو. ناقشات مع زمالئهم  امل
ضمان حتديـد املخـاطر     لـ استثمار  وقد كان ذلك مبثابة      ؛شكوىال و اخلطرشرح الفرق بني    لالعمل  

شــبكية  صــفحة  للــصندوق أيــضاً بــأننْي املفتــشنسؤولواملــوأبلــغ .  علــى حنــو ســليم يف املــستقبل
 ميـع املـوظفني   جل الـيت ميكـن      ذات الـصلة بـذلك    لمـواد   ل ومكتبـة افتراضـية      خمصصة إلدارة املخاطر  

 .  يف أي وقتاالطّالع عليها

ــد - ١٠٨ ــة دورات  وتعقـ ــية األوروبيـ ــةاملفوضـ ــشأن   عامـ ــاطر بـ ــة إدارة املخـ ــديرين موجهـ للمـ
 اًبـدأت تـدريب   و ؛دارة املخـاطر   شـبكياً مركزيـاً إل     املفوضـية موقعـاً    وأنـشأت    ؛واملوظفني الرئيـسيني  

عـروض  لتنظـيم    اتترتيبـ اختذت   و ؛ مهارات إدارة املخاطر   تطوير للموظفني املسؤولني عن     اًخاص
 شــبكات  أيــضاًفوضــيةوقــد أنــشأت امل. ملختلــف مــستويات اإلدارةموجهــة  إدارة املخــاطر بــشأن
 اهلرم التنظيمي مستويات  يف خمتلف   دريبية  دورات ت وتتاح  .  أفضل املمارسات واملعلومات   لتقاسم

 مــن اً خاصــاًتــنظم تــدريبللمــديريات أن وميكــن ). الداخليــةمنــسقو املراقبــة ن واإلدارة وواملوظفــ(
 . مع شركة استشارية خارجيةُيربم  يخالل عقد إطار

  املرجعي املعيار مؤشر تنفيذ    

ن وؤسـاء التنفيـذي   لـب أن يكفـل الر      يتط ٥إىل أن تنفيـذ املعيـار املرجعـي          املفتـشان     خلص - ١٠٩
ــإدارة املخــاطر         ــوعي ب ــاء ال ــي إىل إذك ــة ترم ــدريب يف املنظم ــصال والت ــة لالت ــة موثّق وجــود خط
املؤسسية، وإرساء فهم إلجراءات إدارة املخاطر، وهتيئة قدرات التنفيذ يف املنظمة برمتها، وإقامـة          

 . آليات لتقاسم املعارف من أجل حتسني هذه العملية
__________ 

  .BSP/2009/PI/H/2مكتب التخطيط االستراتيجي يف اليونسكو، كتيب التدريب على إدارة املخاطر،   )٢٢(  
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 واحلفاظ  يةخاطر املؤسس امل إدارة   الالزمة الستحداث  املوارد الكافية    إتاحة :٦املرجعي  يار  املع    
 ها عملية تنفيذ استمرارعلى

 إدارة املخاطر املؤسسيةتكلفة تنفيذ     

 كــبرياً قــدراً إدارة املخــاطر املؤســسية تتطلــباملرحلــة األوىل مــن تنفيــذ  ُتبـيِّن التجربــة أن  - ١١٠
وأُدرج املزيـد   التنفيـذ   وكلما تقّدم    لكن ذلك يتراجع مع مرور الوقت     ضافية؛  اإل ملواردمن ا  نسبياً

 أن ختـصيص مـوارد ماليـة        التأكيـد ن  اويود املفتش . من نواتج العمل يف األنشطة اإلدارية األساسية      
 .  جناح املشروعيعززأن من شأنه   املوضوعةطةاخلوبشرية يف سياق 

 تباينـاً  يةخـاطر املؤسـس  املتكلفـة إدارة    تتبـاين   ،  ٢ العمـود    كما يتضح يف املرفق الثالـث،      و - ١١١
.  املباشــرة وغــري املباشــرة التكــاليَفهيكــل التكــاليِفويــشمل .  منظمــات األمــم املتحــدةيف كــبرياً

دارة إل منفــصلة مناصــب وهياكــلاالستــشاريني، وإنــشاء االســتعانة ب التكــاليف املباشــرة وتغطــي
وتــشمل التكــاليف غــري املباشــرة الوقــت الــذي . املعلوماتيــةت ربجميــاال وشــراء ية،خــاطر املؤســسامل

تنفيـذ ممارسـات إدارة املخـاطر، ال سـيما أولئـك الـذين يقـودون             يف   املوجـودون ن  ويقضيه املوظفـ  
 . تكاليفها غري املباشرةبمنظمات األمم املتحدة، باستثناء اليونسكو، ومل تدل . العملية

  يف مرحلـة التخطـيط لـضمان        الالزمة وحتدد مـصدرها    اردملنظمات املو أن تقّدر ا  وينبغي   - ١١٢
 لـدعم وتعزيـز     فريـق إلدارة املخـاطر    /أمانـة /ومن الالزم بصفة خاصة وجود موظـف      .  التنفيذ جناح

 وحلقــات يــةتدريبتنظــيم دورات  تــدعو احلاجــة إىلإضــافة إىل ذلــك، و. إدارة املخــاطر املؤســسية
الـيت  ومـن العناصـر األخـرى       .  برمتـها   املنظمـة  يفيـذ    الوعي وبنـاء القـدرة علـى التنف        لبلورةدراسية  

شـأنه  معلومـايت مناسـب، األمـر الـذي مـن           اسـتخدام حـل     ينبغي مراعاهتا من أجـل إجنـاح التنفيـذ          
ملنظمـات لـدمج    ا  أن تــخطِّط   وينبغـي . ها ورصـد  هاحتليلـ و عملية توحيد البيانـات   تنفيذ و التسهيل  

 يــةنظم املعلوماتالــ وغريهــا مــن ةاملؤســسيف ارد واملــختطــيط نظــام يف الوحــدات الوظيفيــة الالزمــة 
 .  استخدام برجميات خاصةاختيار، أو بذلكالصلة املتكاملة ذات 

استــشاريني خــارجيني اســتعانت باملنظمــات قــد بــأن بعــض  الــواردةملعلومــات ا  وأفــادت- ١١٣
 االعتماد علـى ب داخلياًإدارة املخاطر املؤسسية  تنفيذ ت أخرىتكلفة كبرية، يف حني اختار  مقابل  

 منظمـات األمـم     ويف. إضـافية قليلـة    أو بتكلفـة     تكلفةدون  ،  املتاحة واملوارد البشرية     القائم يكلاهل
 معـين   وظـف مب  للـسكان  ربنامج اإلمنـائي واليونيـسيف وصـندوق األمـم املتحـدة          ال ، يستعني املتحدة
هـو  ربنامج اإلمنائي   الو ية؛خاطر املؤسس املوظيفة أمانة إدارة    على أساس التفرغ يضطلع ب     باملخاطر

 .  داخلياًاملنظمة الوحيدة اليت متلك برجمية خاصة أعدت

الـذي يقـع عليـه       التطـور    ومـستوى  نظمـة  حلجـم امل   تبعـاً أن يتغري   يكل التكاليف   هل ميكنو - ١١٤
سـتحداث إدارة املخـاطر    ال حامسـاً كـون عـامالً  ت؛ ومع ذلك، فالتكلفة ليست وينبغي أال      االختيار
خـاطر  املدارة  وخطـة اسـتراتيجية إل    ، عنـد إعـداد سياسـة         مطـالبون  نولرؤساء التنفيذي اف. املؤسسية
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فعلــيهم كافيــة، غــري  وإذا كانــت املــوارد املوجــودة ؛تقــدير التمويــل الــالزم لتنفيــذها ب، يةاملؤســس
 املوارد  تقدمي شرافهيئات اإل وعلى  . حلصول على التمويل  طلب ا  ل شرافهيئات اإل الرجوع إىل   

إجــراء دراســة جــدوى،   ومــن شــأن .فوائــدية مــن خــاطر املؤســساملدارة  إىل مــا إل نظــراًالالزمــة
رسم معامل سياسة وخطة يف هـذا الـصدد، أن تـشكل عـامالً مـساعداً       حتليل التكاليف و يشمل مبا

 . توفري املوارد الالزمةهيئات اإلشراف بإقناع يف 

 اً تــدرجيياًن هنجــواء التنفيــذيلرؤســا  أن خيتــاراملــوارد، ينبغــييف نقــص وجــود ويف حالــة  - ١١٥
 ومـن املؤكـد  .  غـري مؤكـد  تـاريخ  من تأجيل ذلـك إىل      ، بدالً يةخاطر املؤسس املدارة  لتنفيذ إ  بسطأ

يف جمـال  أن العديد من املنظمات يف منظومة األمم املتحدة راكمت على مـر الـسنني خـربة كـبرية           
إدارة املـشاريع،  بـ  مـثالً  تتعلق  االت جم يفدارة املخاطر   إل  فردية إدارة املخاطر، من خالل ممارسات    

االرتكـاز    تلـك املنظمـات  اولحتـ وينبغـي أن  . يـة نظم املعلوماتالـ وسـري العمـل،   استمرارية  ضمان  و
  . دارة املخاطرإل  شامل ونظاميةمخاطر املؤسسلل إدارة إلرساءعلى هذه التجربة 

  اخلدمات االستشاريةاالستعانة ب    
 املدرج يف املرفق الثالث أن بعض املنظمات قد أنفقت مبـالغ             من اجلدول  ٢ يبّين العمود    - ١١٦

 مليـون دوالر  ١,٣٢، أنفقـت األمـم املتحـدة    ٢٠٠٨ففي عام . طائلة على خدمات االستشاريني 
ــر األول        ــن التقري ــسياسات إدارة املخــاطر املؤســسية م ــداد اجلــزء اخلــاص ب ــى إع ). A/62/70(عل

إلجنـاز العمـل األساسـي املتعلـق بوضـع سياسـات            دوالراً   ٦٨٩ ٧١١وأنفقت منظمة اليونيسيف    
كمـا أنفقـت املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة ومنظمــة       . ٢٠٠٨إدارة املخـاطر املؤسـسية يف عـام    

 فرنــــك سويــــسري، علــــى التــــوايل، يف اخلــــدمات ١٩٥ ٠٠٠ و ٢٢٨ ٠٠٠الــــصحة العامليــــة 
ــإدارة املخــاطر املؤســسية   ــشارية املتعلقــة ب ــامج اإلمنــائي  ومــن املالحــظ عــدم . االست  اســتعانة الربن

واملنظمة البحرية الدولية خبدمات استشارية خارجية، نظراً لتقدمهما النـسيب يف جمـال تنفيـذ إدارة      
  . املخاطر
 ويف منظمة األغذية والزراعة بلغـت التقـديرات املبدئيـة لتكلفـة االسـتعانة باالستـشارات                 - ١١٧

غري أن تقييم   .  مليون دوالر مت رصدها يف امليزانية      ٢,٥اخلارجية ملشروع إدارة املخاطر املؤسسية      
هنج املنظمة إلدارة املخاطر بّين أن اخلطة األولية، اليت اعتمدت علـى إبـرام عقـد كـبري للخـدمات               

. االستشارية، ال ُيرّجح أن تكون ناجحة أو أن تؤدي إىل استخدام املوارد احملدودة بـصورة فعالـة        
شروع تتــواله جهــات داخــل املنظمــة ويدعمــه، إذا لــزم األمــر،  ودعــا النــهج اجلديــد إىل تنفيــذ مــ

استشاريون متخصصون يف إدارة املخـاطر، بـدالً مـن النـهج القـائم علـى خـدمات االستـشاريني،                    
  .  مليون دوالر١,٣أدى إىل تقليص امليزانية إىل  مما

ات فيمـا يتعلـق      ويرى املفتشان أن من دواعـي القلـق الرئيـسية التبـاين الكـبري بـني املنظمـ                  - ١١٨
باالستفادة من اخلدمات االستشارية وتكلفتها، عالوة على أن القيمة املـضافة هلـذه االستـشارات               
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ومتيل املنظمات إىل االسـتعانة باستـشاريني   . ال يسهل حتديدها نظراً لعدم وجود خطط للمشاريع      
اركة فعليــة مــن مــش خــارجيني إذا مل تتــوفر لــديها املعرفــة داخليــاً، وذلــك دون ختطــيط حمكــم أو 

وحيــذر املفتــشان مــن أن التقــارير االستــشارية ســُتترك وُتنــسى يف هنايــة األمــر يف  . جانــب املنظمــة
أرفف احملفوظات، طاملا مل يكن هناك توجيه داخلي إلدارة املخاطر املؤسسية بـسبب االفتقـار إىل     

وموظفيهــا؛ وعليــه، فمــسؤولية إدارة املخــاطر تقــع علــى إدارة املنظمــة  . اخلــربات داخــل املنظمــة
وذكـر مـسؤولون يف منظمـات       . يتحتم توفر قدرة داخلية على توجيه العملية وكفالـة اسـتمرارها          

لديها خـربة متقدمـة يف تنفيـذ إدارة املخـاطر املؤسـسية أن جناحهـا يـستوجب التوجيـه مـن داخـل                 
 كبــار املــديرين كمــا ينبغــي أن تتــوىل اإلدارة مهمــة التنفيــذ منــذ البدايــة، علــى أن يتــوىل . املنظمــة

  . حتضري العملية وعرضها
 وينبغي النظر إىل االستفادة من اخلدمات االستشارية يف سياق خطة فعليـة بوصـفها مـن                 - ١١٩

وال بـد للمنظمـات مـن تطـوير قـدرات داخليـة لتوجيـه           . خطوات تنفيـذ إدارة املخـاطر املؤسـسية       
لالستــشاريني العمــل باســتمرار مــع وينبغــي . العمليــة واالســتفادة مــن االستــشاريني عنــد تعيينــهم

املوظفني األساسيني املعنيني بإدارة املخاطر املؤسسية، والشيء األهم هـو قيـام االستـشاريني بنقـل              
  .معارفهم إىل هذه الفئة من املوظفني

  مؤشر تنفيذ املعيار املرجعي     
ن التنفيذيني بتقـدير    يستوجب قيام املديري   ٦ خيلص املفتشان إىل أن تنفيذ املعيار املرجعي         - ١٢٠

التكلفة املطلوبة عند وضع خطـة مـشروع إدارة املخـاطر املؤسـسية، وطلـب التمويـل مـن الـدول                     
وينبغي تكييف اسـتراتيجية التنفيـذ وفقـاً للتمويـل          . األعضاء يف حالة عدم كفاية التمويل الداخلي      

أكثر تدرجاً بدالً من تأجيله،   املتاح، كما يتعني على املديرين التنفيذيني اختيار هنج للتنفيذ يكون           
  . إذا كانت احتياجات التمويل املقّدرة غري متوفرة يف احلال

ــار املرجعــي       ــة إلدارة املخــاطر مقترنــة مبنهجيــة وأدوات متــسقة       : ٧املعي وجــود عمليــة رمسي
  ومببادئ توجيهية واضحة يف جمال التنفيذ

  عملية إدارة املخاطر    
  . وعمليات املعاجلة) حتديد وحتليل وتقدير املخاطر(م املخاطر  إدارة املخاطر تشمل تقيي- ١٢١
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  ١الشكل 
  )  للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس٣١ ٠٠٠استناداً إىل املقياس رقم (عملية إدارة املخاطر 

  

    
ــة     - ١٢٢ ــة يف إطــار املنظمــة، وجــود منهجي  وتتطلــب إدارة املخــاطر املؤســسية، بوصــفها عملي

وينبغي إضفاء الطابع الرمسـي عليهـا وتنفيـذها عـن طريـق       . ة لتنفيذها خطوة خبطوة   وأدوات متسق 
إطار ومبادئ توجيهية وغري ذلك من التعليمات اإلدارية، من أجل تنفيذ متـسق وسـليم يف مجيـع                  

  .الوحدات التابعة للمنظمة

   تقييم املخاطر وسجالت املخاطر  ‘١’  
ــات واخلــ  - ١٢٣ ــن جانــب وحــدة     اســتناداً إىل اســتعراض املؤلف ــايري املقترحــة م ــإن املع ربات، ف

  :التفتيش املشتركة لتقييم املخاطر بصورة ناجحة هي على النحو التايل
  

  ٦اإلطار 
  معايري جناح تقييم املخاطر

  
  :معايري وحدة التفتيش املشتركة

  فهم جّيد ومشترك ملفهوم املخاطر؛  )أ(  
  عملية مبسطة وواقعية؛  )ب(  

ات
اور
ملش
 وا
صال

االت
 

ض
عرا
الست

 وا
صد

الر
 

حتديد السياق
تقييم املخاطر

حتديد املخاطر

 املخاطرحتليل

تقدير املخاطر

معاجلة املخاطر
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  يط واهليكلة بأهداف واضحة ُتحدد منذ البداية؛هنج جّيد التخط  )ج(  
  نطــاق املخــاطر الــيت تواجــه /قائمــة مــشتركة حتــدد اجملــاالت املعرضــة للمخــاطر   )د(  
  املنظمة؛    
  ُميّسر داخلي فعال ملراقبة العملية؛  )ه(  
  مبادئ توجيهية وتعليمات واضحة ومناسبة للتنفيذ؛  )و(  
  دة؛الشدي/التركيز على املخاطر احلامسة  )ز(  
  .إشراك كبار املديرين واملوظفني الرئيسيني يف العملية  )ح(  

  
وميكّن تقييم املخاطر   . )٢٣( وتقييم املخاطر يشمل عمليات حتديد وحتليل وتقدير املخاطر        - ١٢٤

 وقوعهـا، ويـوفر األسـاس لتحديـد         من فهـم وحتديـد هـذه املخـاطر وأسـباهبا وتبعاهتـا واحتمـاالت              
ــُنهج للتــصدي هلــا  وينبغــي أن يتــسم تقيــيم املخــاطر بديناميكيــة وأن خيــضع لعمليــات   . أنــسب ال
فاملخــاطر موجــودة أصــالً علــى كافــة املــستويات واألنــشطة املتــصلة  . حتــديث منتظمــة ومــستمرة

املنظمـة وعملياهتـا،    وعليه، ميكن إجراء تقييم املخـاطر علـى خمتلـف مـستويات هيكـل               . مبنظمة ما 
كــأن يكــون ذلــك علــى مــستوى املؤســسة واألقــسام والــُشعب والوحــدات والعمليــات والــربامج  

  .واألنشطة واملشاريع
 ولتحديد أولويات أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات، يتم أيضاً إجـراء تقيـيم املخـاطر               - ١٢٥

ســـة املهنيـــة للمراجعـــة الداخليـــة للممارعـــن طريـــق املراجعـــة الداخليـــة وفقـــاً للمعـــايري الدوليـــة  
وال ينبغي اخللط بـني هـذه املمارسـة ومـسألة حتديـد وتقيـيم املخـاطر ألغـراض إدارة                    . للحسابات

 ميكـن   املراجعـة الداخليـة للحـسابات     عن طريـق    خاطر  املتقييم  ومع ذلك، فإن    . املخاطر املؤسسية 
  . أو العكسأن يستخدم كأحد املدخالت املتعلقة بإدارة املخاطر املؤسسية، 

ومن املمارسات اإلدارية اجليـدة     .  وجيب تسجيل وحتديث تقييم املخاطر بصورة منتظمة       - ١٢٦
سـجل املخـاطر، وسـجل    : توفري مناذج موحدة للوثائق لـدعم عمليـة تقيـيم املخـاطر، مبـا يف ذلـك              

احلــوادث، وتقيــيم املخــاطر، وإحالــة املخــاطر إىل املــستوى األعلــى، وتوصــيف املخــاطر، وخطــة   
والنمــاذج اإللكترونيــة املدجمــة يف نظــام املعلومــات تيــّسر إىل حــد كــبري توحيــد  . معاجلــة املخــاطر

  .وحتليل البيانات املتعلقة باملخاطر، وهو أمر ضروري وهادف على الصعيد االستراتيجي

__________ 
ــد القيــ  مواصــفات ا  )٢٣(   ــة لتوحي ــة الدولي ــيم املخــاطر،   -، إدارة املخــاطر IEC/ISO 31010س املنظم  أســاليب تقي

  .١٢الصفحة 
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 وإذا كانــت املنظمــة صــغرية ومركزيــة األداء ولــديها أنــشطة متــسقة نــسبياً والقليــل مــن  - ١٢٧
ويض الصالحيات، فقد حتبذ أن يكون لديها سجل واحد فقط للمخاطر، وإذا كانت             حاالت تف 

املنظمة كبرية ولـديها متثيـل ميـداين واسـع النطـاق وعمليـات متنوعـة تقتـضي املزيـد مـن تفـويض                        
الصالحيات وال مركزية األداء، فمن الـضروري أن تكـون لـديها مـستويات متعـددة فيمـا يتعلـق                    

وليس من الضروري أن يكون سجل املخاطر قائمـاً بذاتـه، إذ ميكـن              . تبتقييم املخاطر والسجال  
وال ينبغــي أن يتحــول ســجل  . دجمــه يف التخطــيط والربجمــة وبــرامج اإلدارة القائمــة علــى النتــائج  

املخــاطر إىل ســجل ســاكن بــل يكــون مبثابــة خطــة عمــل ديناميكيــة للمخــاطر، يــشمل املخــاطر     
إلجـراءات احملـددة زمنيـاً، واجلهـات املـسؤولة عـن تلـك              الكبرية، والـضوابط احلاليـة، وخطـوات ا       

  . اإلجراءات
 ولــدى املنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة اليونــسكو ســجالت للمخــاطر علــى مــستوى   - ١٢٨

مـستوى  (ويف الربنامج اإلمنـائي، حتـتفظ الوحـدات علـى مجيـع مـستويات املنظمـة                 . املؤسسة فقط 
بـسجالت للمخـاطر وحتـدثها كلمـا كـان ذلـك            ) القطـر املؤسسة واألقسام واإلدارات واألقاليم و    

ويف إطار املشروع التجرييب املتعلق بإدارة املخاطر املؤسـسية، وضـعت املنظمـة البحريـة               . ضرورياً
ــاطر     ــة إدارة املخـ ــام بعمليـ ــنتني عنـــد القيـ ــه كـــل سـ ــةً لتحديثـ ــاطر وخطـ ــة ســـجالً للمخـ . الدوليـ

ــا ــة    أم ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــصندوق ال ــس ال ــُشعب    ، فيحــتفظ ب ــستوى ال ــى م جالت املخــاطر عل
واإلدارات واملؤسسة يف نظام نتائج أداء املؤسـسة املـدمج يف نظـام تكنولوجيـا املعلومـات اخلـاص               

وتـستخدم سـجالت املخـاطر اخلاصـة بـاإلدارات          . هبا وجيري حتديثه كل ثالثة أشـهر علـى األقـل          
ــاً الـــيت تـــؤثر يف    حتقيـــق األهـــداف اإلداريـــة واملؤســـسة لتـــسجيل وإدارة املخـــاطر األوســـع نطاقـ

  . االستراتيجية للمؤسسة أو
 وتتطلب سياسة إدارة املخاطر يف اليونيسيف القيـام سـنوياً بـإجراء تقيـيم ذايت للمخـاطر                  - ١٢٩

ويقوم موظفو االتصال املعنيون    . )٢٤(والضوابط على مستوى الُشعب واألقاليم واملكاتب القطرية      
ــيم    ــة التقي ــسري عملي ــة     مبــسألة املخــاطر بتي ــيني وأمان ــارير لرؤســاء املكاتــب املعن ــدمي تق ــذايت وتق  ال

  .املخاطر إدارة
، اعتمد برنامج األغذية العاملي توصيفاً للمخـاطر املؤسـسية اسـتناداً إىل             ٢٠٠٦ ويف عام    - ١٣٠

ومع ذلـك،   . نتائج تقييم املخاطر املقدمة من إدارة الرقابة الداخلية، ومت وضع سجالت للمخاطر           
يجية رمسيــة إلدارة املخــاطر املؤســسية أو نظــام لتقيــيم وتــسجيل املخــاطر واختــاذ  ال توجــد اســترات

وعلى املـستوى التنفيـذي، يـشجع برنـامج األغذيـة العـاملي علـى               . إجراءات للتخفيف من تأثرياهتا   
بيـد أن معاجلـة املخـاطر والتـصدي       . إدارة املخاطر، ال سيما يف البيئات األكثر هشاشة واضـطراباً         

وال تـزال إدارة    . م يتم على أساس ظريف وتفتقـر هـذه املـسألة إىل التوثيـق واالتـساق               هلا بشكل عا  
__________ 

  .١٢منظمة اليونيسيف، سياسة إدارة املخاطر املؤسسية، صفحة   )٢٤(  
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وأدى اقتران هذا الوضع بعـدم تـوفر اهلياكـل اإلداريـة     . املخاطر ممارسة مستحسنة وليست إلزامية   
  .٢٠١٠الرمسية وقلة املوارد إىل تأخري تنفيذ مشروع إدارة املخاطر املؤسسية حىت عام 

ق اإلطار اجلديد إلدارة األداء املؤسسي، ُيخطط برنامج األغذيـة العـاملي لوضـع      ويف سيا  - ١٣١
 شـهراً إلطـالق إطـاره اخلـاص بـإدارة املخـاطر املؤسـسية، ويتوقـع أن يبـدأ          ١٨جدول زمين مدته   

وأوضــح املــسؤولون أهنــم اســتعانوا    . ٢٠١٠تنفيــذ إدارة املخــاطر يف النــصف الثــاين مــن عــام      
، ٢٠٠٩ نــوفمرب/ ر العــام إلدارة املخــاطر؛ ويوجـد، منــذ تــشرين الثــاين باستـشاريني لوضــع اإلطــا 

توصــيف للمخــاطر املؤســسية ُيتوقــع تنقيحــه عقــب اســتكمال الــسجالت االســتراتيجية واخلاصــة 
  . باملنظمة
 أوروبا بسجالت مؤسـسية     منظمة األمن والتعاون يف    وكسائر املنظمات الدولية، حتتفظ      - ١٣٢

 الــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والــسل واملالريــا حــني حيــتفظ وعلــى مــستوى الوحــدات، يف 
وتوصـي املبـادئ التوجيهيـة للمفوضـية األوربيـة          . بسجل للمخاطر على املـستوى املؤسـسي فقـط        

بــشأن املخــاطر بالقيــام، كحــد أدىن، بوضــع ســجل عــام للمخــاطر علــى مــستوى اإلدارة العامــة، 
جالت خمـــاطر علـــى مـــستويي اإلدارة العامـــة لكنـــها تـــرى أيـــضاً أن مـــن املفيـــد االحتفـــاظ بـــس 

وتطلب حتديث سجالت املخـاطر كلمـا طـرأ تغـيري كـبري فيمـا يتعلـق باملخـاطر الـيت                 . والوحدات
  .تتعرض هلا اإلدارة العامة

  حتديد املخاطر    
ويستتبع ذلـك توحيـد وهيكلـة    .  حتديد املخاطر هو عملية االعتراف باملخاطر وتسجيلها  - ١٣٣

ــو  ــارف املوجـ ــسابقة،      املعـ ــارب الـ ــن التجـ ــستفادة مـ ــدروس املـ ــة، والـ ــاطر احملتملـ ــشأن املخـ دة بـ
.  يف كـل واحـد مـن اجملـاالت         “استشراف املـستقبل  ”، ومواصلة   “توقع األسوأ؟ ” توسيناريوها

وتيسرياً لتحديد املخاطر، تنظم املنظمات التابعـة لألمـم املتحـدة حلقـات العمـل، وجتـري التقيـيم                   
وميكـن االطـالع    . ستقـصائية، ومقـابالت وتعقـد مناقـشات مجاعيـة         الذايت للمخاطر، ودراسـات ا    

  .على عملية حتديد املخاطر اخلاصة باملنظمة البحرية الدولية يف املرفق الثاين من هذا التقرير
 ويستخدم عدد من املنظمـات أدوات تـصويت إلكترونيـة لتحديـد املخـاطر الكـبرية مـن                   - ١٣٤

مـات اختيـار الوسـائل األنـسب الحتياجاهتـا؛ ومـع ذلـك،        وينبغـي للمنظ  . بني عدة خماطر مقترحة   
  . جيب استخدام الوسائل ذاهتا بصورة مستمرة، حىت ال تصبح هذه املمارسة روتينية ومتكررة ال

 وكواحد من الـدروس املـستفادة، شـدد بعـض املـسؤولني علـى أن حلقـات العمـل متثـل                       - ١٣٥
خمتلف اجلهات صـاحبة املـصلحة؛ ومـع ذلـك،     قيمة مضافة ألهنا تيسر إجراء مناقشات هادفة بني        

وال بـد مـن وضـع جـدول أعمـال واضـح، وجـدول زمـين، وحتديـد               . ال بد من وجود هنج متسق     
ــد     ــّسر جّي ــار ُمي ــة واختي ــائج املتوقع ــّسر،     . النت ــشاريني كُمي ــن أحــد االست ــتفادة م ــة االس ويف حال
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ملناقـشات وتوجيههـا حنـو الـسياق        يقوم أحد املوظفني األكفاء يف املنظمة باملـساعدة يف ا          أن ينبغي
  .احملدد للمنظمة

ومـن الـضروري    .  وينبغي أن حتدد املبادئ التوجيهية إلدارة املخاطر أسـس هـذه العمليـة             - ١٣٦
حتديد املخاطر يف سياق األهداف احملددة على كافة مـستويات املنظمـة ملـساعدهتا يف حتقيـق هـذه                   

ى النتائج االستجابة بفعالية هلذه احلاجة، من منظور     وبإمكان مبادرة اإلدارة القائمة عل    . األهداف
ويتعني حتديد املخاطر يف سياق األهـداف وتـدّرج حتقيـق النتـائج             . املنظمات التابعة لألمم املتحدة   

  . املتوقعة يف إطار اإلدارة القائمة على النتائج
طر يف بعــض  وأُثــريت يف إطــار املقــابالت مــشكلة فحواهــا صــعوبة حتديــد وتقيــيم املخــا  - ١٣٧

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن األهــداف . األحيــان بــسبب عــدم وضــوح األهــداف والنتــائج املتوقعــة 
. مـا  احملددة رمسياً قد ال تساعد يف معرفة كافة األبعاد ذات الصلة باملخاطر الـيت تواجههـا منظمـة                 

 مناقـشة   ونتيجة لذلك، تركز املنظمات على أي من العناصر العملية اليت مـن شـأهنا تيـسري إجـراء                 
ويعترف املفتشان بأمهية اتباع    . هادفة، كأهداف املنظمة، والفوائد املتوقعة، واألنشطة والعمليات      

هنج يتسم باملرونة يف حتديد املخـاطر؛ ومـع ذلـك، ومبـا أن الغـرض مـن إدارة املخـاطر هـو تيـسري                         
وحتقيــق بلــوغ األهــداف، فينبغــي للمنظمــات أن تــسعى جاهــدة إىل الــربط بــني حتديــد املخــاطر    

  . األهداف
ــائج متوقعــة  - ١٣٨  صــلة ات وذا للقيــاس وميكــن حتقيقهــ ة وقابلــةحمــدد إن وجــود أهــداف ونت
ومن الدروس الـيت استخلـصتها      .  سييّسر القيام بعملية سليمة لتحديد وإدارة املخاطر        املدة ةوحمدد

اطر يتطلـب حتـسني   املنظمة البحرية الدولية أن حتقيق الفائدة القصوى من تطبيق عملية إدارة املخـ   
وهلـذا الغـرض، يعتـرب      . )٢٥(مستوى دجمها مع عملية وضع أهـداف الـُشعبة املعنيـة واملوافقـة عليهـا              

وتـشمل عمليـة    . املسؤولون أن حتديد وحتليـل املخـاطر ينبغـي أن يـتم عنـد وضـع أهـداف الـُشعبة                   
  . حتديد املخاطر اخلاصة باملنظمة البحرية الدولية مسامهات من الدول األعضاء

 وتــدعو وثيقــة سياســات اليونيــسيف بــشأن املخــاطر إىل حتديــد املخــاطر وفــق أهــداف     - ١٣٩
اللجنة املعنية باملخـاطر واملـديرين،      /املنظمة؛ وقيام أمانة إدارة املخاطر، بالتعاون مع كبار املوظفني        

  . بإجراء استعراض سنوي للمجاالت الرئيسية املعرضة للمخاطر على نطاق املنظمة
ّين للمفتشني أن حتديد املخاطر يف منظومة األمم املتحدة يركز بصورة أساسـية علـى                وتب - ١٤٠

ففــي حالــة اليونيــدو، . ومثــة حاجــة أيــضاً إىل تعزيــز حتديــد الفــرص ودجمهــا بوضــوح. التهديــدات
 ونطاق “نظام إدارة املخاطر والفرص   ”توضح وثيقة استراتيجية إدارة املخاطر املؤسسية، املعنونة        

  . لفرص بشكل مستقلتأثريات ا

__________ 
  )٢٥(  CWGRM/4/2/1.  
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  الفئات الرئيسية للمخاطر، وبيئة املخاطر وتوصيفها/اجملاالت    
 تــوفر بيئــة املخــاطر قاعــدة بيانــات رئيــسية لتعريــف مجيــع املخــاطر احملتملــة واألحــداث    - ١٤١

. احملفوفة باملخاطر القابلة للتطبيق على املنظمة، بصرف النظر عن مدى احتمال وقوعها وتأثرياهتا            
تبويـب  /ويـضمن ذلـك اتـساق تـصنيف    . قائمة باملخاطر مصّنفة يف فئات رئيـسية وفرعيـة        وتشمل  

وعليــه، ميكــن توحيــد وحتليــل ورصــد املخــاطر . املخــاطر وتغطيــة شــاملة جلميــع جماالهتــا الرئيــسية
  . بصورة هادفة

 ويبـّين توصــيف املخـاطر حالتــها العامـة ويقــدم لكبـار املــديرين معلومـات عــن أولويــات      - ١٤٢
وهــو حتليــل جلميــع املخــاطر، مبــا يف ذلــك املخــاطر الرئيــسية    . رة املخــاطر يف املنظمــة ككــل وإدا

والناشئة وجماالهتا؛ ويوفر خارطة للمخاطر حبسب هياكل ومواقع املنظمـة؛ ويوضـح أي تغـيري يف               
كمـــا ييـــسر اســـتعراض ورصـــد املخـــاطر علـــى املـــستوى  . مـــستوى املخـــاطر مبختلـــف أنواعهـــا

نشوء  ى سبيل املثال، قد يبّين تصاعد املخاطر األمنية واملتعلقة بالسالمة، أو          فعل. )٢٦(االستراتيجي
مــشكلة ماليــة كــبرية، أو أن بعــض املخــاطر الــسائدة يف أحــد األقــاليم بــدأت تنتــشر يف حــني أهنــا 

وعليه، تتمكن اإلدارة العليا من التصدي هلا بصورة استباقية وختصيص          . تتراجع يف مناطق أخرى   
  .  على ذلكاملوارد بناًء

الفئـات الرئيـسية    / وميكن االطالع يف املرفق الثالث على البيانات املتاحـة بـشأن اجملـاالت             - ١٤٣
وهـو يبـّين أن فئـات املخـاطر العامـة يف            . للمخاطر اليت تتعرض هلا املنظمات التابعة لألمم املتحدة       

ناك اختالفـات كـبرية     ومع ذلك، ه  . منظومة األمم املتحدة ذات طابع تنفيذي واستراتيجي ومايل       
ومبـا أن املنظمـات التابعـة لألمـم         . الفئـات األخـرى للمخـاطر     /بني املنظمات فيما يتعلق باجملـاالت     

املتحدة لديها أوجه تشابه أكثر من االختالفات، فمن الصعب تربير هـذا التبـاين الكـبري يف فئـات      
  .املنظومةوهذا الوضع ال ُيمكّن من توصيف ورصد املخاطر على نطاق . املخاطر

  الُنهج التنازلية والتصاعدية    
ــصاعدياً      - ١٤٤ ــع املنظمــات هنجــاً ت ــد املخــاطر املؤســسية، تتب ــستويات  ( يف ســياق حتدي ــن م م

ــُشعب ــاً ) الوحــدات وال ــا (أو تنازلي ، أو تــستخدم تــشكيلة مــن هــذين  )مــن مــستوى اإلدارة العلي
ويف املنظمـات  . ي إىل نتيجـة أفـضل    وتبّين التجربة أن استخدام توليفة من النهجني يـؤد        . النهجني

الكبرية ذات األنشطة املتنوعة والوجود امليداين املكثف، من املهم استخدام النهج التـصاعدي مـع             
وميكـن إجـراء    . ومـع ذلـك، فـإن حتديـد املخـاطر ال يقتـصر علـى هـذين النـهجني                  . النهج التنـازيل  

__________ 
  )٢٦(  United Kingdom, The Orange Book: Management of Risk - Principles and Concepts (Norwich, HM 

Treasury, 2004), p. 20.  
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 ال سيما يف اجملاالت املعرضة أصـالً        استعراض حمدد اهلدف يركز على القليل من األنشطة احملددة،        
  .للمخاطر
 ويود املفتـشان التركيـز علـى أنـه ال ينبغـي جتاهـل النـهج التنـازيل لتحديـد املخـاطر علـى                   - ١٤٥

ومما الشك فيـه أن مـن الـضروري أن تـوفر إدارة املخـاطر املؤسـسية رؤيـة تنازليـة                     . نطاق املنظمة 
 منظمة ما حتديـد املخـاطر مـن وجهـة نظرهـا،             ويف حني ميكن لكل وحدة يف     . على نطاق املنظمة  

فإن اإلدارة العليا، عندما تضع يف اعتبارها املخاطر اليت مت حتديدها يف مجيع أجزاء املنظمة، تتـوفر                 
واستخدام النهج التنـازيل فقـط      . لديها أفضلية رؤية وتقييم هذه املخاطر من منظور املنظمة ككل         

ئج الــيت يتوصــل إليهــا األشــخاص العــاملون يف اخلطــوط يكــون مآلــه الفــشل ألنــه ال يعكــس النتــا
  . األمامية للمنظمة

 ويف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ُتحدد املخاطر املؤسـسية عـن طريـق ثـالث عمليـات                  - ١٤٦
اإلحالــة مــن املكاتــب القطريــة والوحــدات األخــرى عــن طريــق النظــام اإللكتــروين  ‘ ١’: رئيــسية

التحليالت اليت جتريها أمانة إدارة     ‘ ٣’يت ُتجرى مع مديري املكاتب؛      املقابالت ال ‘ ٢’للمخاطر؛  
وتقوم اللجنـة املعنيـة بـإدارة املخـاطر املؤسـسية باسـتعراض املخـاطر املؤسـسية                 . املخاطر املؤسسية 

 النـهجني   الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة       ويـستخدم   . وكيفية معاجلتها واختاذ قرار هبذا الـشأن      
وُترفع املخاطر الرئيسية إىل مستوى أعلـى حيـث تـستخدم           . ازيل لتحديد املخاطر  التصاعدي والتن 

  ). التصويت أوالً مث توافق اآلراء(عملية انتقاء لتحديد أهم املخاطر 
 واسُتخدم النهج التصاعدي بغية وضع سجل للمخاطر يف أمانة املنظمة العاملية لألرصـاد             - ١٤٧
اطر يف اإلدارات الرئيسية، وبصورة مستقلة ملوظفي فئة        وُنظمت حلقات عمل بشأن املخ    . اجلوية

وخالل احلصة األوىل من حلقة العمل الـيت ُنظمـت، حـدد املـشاركون املخـاطر                . اخلدمات العامة 
اليت تواجه إداراهتم واألمانة بشكل عام، وجرى التصويت لترتيب تـأثريات هـذه املخـاطر ومـدى           

ضــع املــشاركون اســتراتيجيات معاجلــة ألهــم املخــاطر   ويف احلــصة الثانيــة و. تعــّرض املنظمــة هلــا 
  .)٢٧()ذلك حتديد اجلهة املسؤولة عن مواجهة املخاطر، وخطط العمل واجلداول الزمنية يف مبا(

 هنجـاً مزدوجـاًً لتقيـيم املخـاطر         ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا        ويتبع الصندوق العاملي     - ١٤٨
. )٢٨(واسـتعراض املـستوى التنفيـذي     ) تنـازيل (سـتراتيجي   استعراض املـستوى اال   : وحتديد أولوياهتا 

وخالل أحدث عملية لتحديد املخاطر، ُشـجعت الفـرق علـى االلتقـاء واالتفـاق بـشأن املخـاطر؛                   
التقــى مــديرو الوحــدات خــارج مواقــع عملــهم بغــرض اســتعراض املخــاطر واالتفــاق بــشأهنا      مث

__________ 
ــسنوي، الوثيقــــة           )٢٧(   ــة، تقريــــر املــــساءلة الــ ــة الداخليــــة للمنظمــــة العامليــــة لألرصــــاد اجلويــ                    مكتــــب الرقابــ

EC-LXII/Rep.7.2(6)  ٩، اإلضافة باء، صفحة.  
  .١٢-٣، الفقرة )٢٠٠٩(طر ، إطار إدارة املخاملكافحة اإليدز والسل واملالرياالصندوق العاملي   )٢٨(  
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 ذلــك، مت خــالل لقــاء يف معتكــف وعقــب. وإضــافة املزيــد مــن املخــاطر إذا كــان ذلــك ضــرورياً 
  . التصديق على املخاطر وحتديد أولوياهتا، ومشل ذلك إضافة خماطر جديدة

ــة ومــصايد األمســاك  ( ويف واحــدة مــن اإلدارات - ١٤٩ التابعــة ) اإلدارة العامــة للــشؤون البحري
ــابالت، ُتحــدد املخــاطر يف ســي       ــشان إحــدى املق ــا املفت ــيت أجــرى فيه ــة ال اق للمفوضــية األوروبي

وأوضح املسؤولون أن هناك حلقـات عمـل لتحديـد املخـاطر            . عملية وما تتضمنه من أنشطة     ٢٢
ُتنظم عندما تكون العمليات مشتركة بني اإلدارات، ويشارك فيها موظفـون رئيـسيون مـن مجيـع                 

ومــن شــأن ذلــك تيــسري احلــوار بــني اجلهــات املــسؤولة عــن مواجهــة املخــاطر،   . اإلدارات املعنيــة
  .ن حتديد املخاطر بشكل فعال، مما يؤدي بالتايل إىل تعزيز الضوابط الداخليةوالتمكني م

  املخاطر املتأصلة مقابل املخاطر املتبقية    
فاملخـاطر الـيت ال توجـد أي    .  ميكن حتديد املخاطر وتقييمها علـى أهنـا متأصـلة أو متبقيـة             - ١٥٠

متبقيــة بعــد وضــع ضــوابط وتوصــف املخــاطر بأهنــا . ضــوابط للتــصدي هلــا توصــف بأهنــا متأصــلة
والــتفكري بــشأن املخــاطر غالبــاً مــا يركــز علــى املخــاطر املتبقيــة، ألن ذلــك يــبني    . للتعامــل معهــا

وتنحـو املنظمـات التابعـة لألمـم املتحـدة إىل اسـتخدام             . املخاطر اليت تواجه املنظمة بـصورة فعليـة       
 توصـف بوضـوح علـى أهنـا     خطوة واحدة فقط لتحديد املخاطر املتبقية بشكل مباشر، مع أهنـا مل         

والسبب هو عدم تقييم املخاطر من جانب املهنيني املعنيني مبسألة املخاطر وإمنا مـن       . خماطر متبقية 
  .جانب املديرين واملوظفني الذين يفكرون بصورة بديهية يف املخاطر املتبقية

رجـة إتقـان     وجيب على املنظمات اختيار األساليب املفضلة لديها على أساس مرحلـة ود            - ١٥١
وببساطة، فإن حتديد املخاطر املتبقية مفيد فقط يف املراحل املبكـرة           . تنفيذ إدارة املخاطر املؤسسية   

لتعلم واعتماد إدارة املخاطر؛ ومع ذلك، اقترح املفتشان أنه ينبغي للمنظمات التحول، مـع تقـدم             
 لكـي تـصبح العمليـة أكثـر      عملية التنفيذ، إىل تعريف املخاطر املتأصـلة واملتبقيـة علـى حـد سـواء،              

فاالعتماد فقط على حتديد املخاطر املتبقية قد يؤدي إىل فقدان معلومات ميكـن أن   . فائدة وهادفة 
تكون مفيدة بشأن ما تواجهه املنظمة مـن أحـداث حمفوفـة باملخـاطر، كمـا جيعـل العمليـة أبـسط                      

املتعلقــة بالعمليــات علــى وجــه ففـي جمــال املراقبــة الداخليــة واملخـاطر   . ينبغــي لالســتفادة منــها ممـا 
اخلصوص، ال بد من حتديد وتوثيق املخاطر املتأصلة، وإجراءات املراقبة واملخاطر املتبقية كأساس             

  . لوضع نظام سليم للمراقبة الداخلية يف املنظمة
ــضوابط املوجــودة،      - ١٥٢ ــق املخــاطر املتأصــلة، وال ــد وتوثي ــة بتحدي  وتقــوم املفوضــية األوروبي

وتقوم منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بتحديد وتوثيق املخاطر         . املتبقية يف هناية األمر   املخاطر   مث
املتأصلة؛ وتقييم وتوثيق املخاطر احلالية، وذلك استناداً إىل الضوابط املوجـودة؛ كمـا تقـّيم فعاليـة            

لتعـاون  وأخرياً، تقوم منظمة األمـن وا     . هذه الضوابط عن طريق إجراء اختبارات لكل واحد منها        
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بتقييم وتوثيق املخاطر اليت مت التحقق منـها آخـذة يف االعتبـار فعاليـة الـضوابط املقترحـة املخطـط                     
  . لتطويرها مستقبالً

  حتليل وتقدير ومعاجلة املخاطر  ‘٢’  
تأثريهـا، واحتمـال وقوعهـا،       - يشمل حتليل وتقدير املخاطر ثالثة مستويات قيـاس هـي            - ١٥٣

مــستوى : وتوضــح املعادلــة التاليــة العالقــة بــني هــذه القياســات). اهانظــر الــشكل أدنــ (ومــستواها
ويتم حتليـل املخـاطر بتقـدير احتمـال وقـوع اخلطـر وتـأثريه               .  احتمال الوقوع  xالتأثري  = املخاطرة  

واسـتناداً إىل حتليـل التـأثري واحتمـال الوقـوع، ينبغـي إجـراء تقـدير لكـل واحـد مـن                       . عند وقوعـه  
  . توى اخلطرمس/املخاطر لتحديد أمهية

 ينبغـي أن يكــون لتــأثري اخلطــر واحتمــال وقوعــه ومــستواه فئــات حمــددة الســتخدامها يف  - ١٥٤
ومـع  . وال يوجـد معيـار حيـدد عـدد ومـسميات الفئـات            . التقييم، من قبيل قليل، متوسط، شـديد      

ذلك، مـن املهـم، أيـاً كانـت الفئـات املـستخدمة، تطبيقهـا علـى كـل املنظمـة لكـي يكـون تقيـيم                           
  . خاطر متسقاً وقابالً للمقارنة، حبيث يتم جتميع البيانات وحتليلها بصورة هادفةامل

 من املرفق الثالث، تستخدم املنظمات التابعـة لألمـم املتحـدة            ٣ وحسبما ورد يف العمود      - ١٥٥
ثالث أو مخس فئات لتقييم احتمال وقوع املخاطر وتأثرياهتا، أدت إىل وضع مصفوفات املخاطر              

وعلى سبيل املثال، ميكن متثيل الفئات قليل ومتوسط وشديد على أهنـا املـصفوفة    . ٥×٥ أو   ٣×٣
وفيمـا يتعلـق بتقـدير      . ومنظمة العمل الدولية هي وحدها اليت تستخدم فئيت قليـل وشـديد           . ٣×٣

  .املخاطر، تستخدم املنظمات أرقام ومسميات فئات مماثلة أو خمتلفة
روفهـا؛ ومـع ذلـك، يستحـسن املفتـشان اسـتخدام             وحتدد املنظمات الفئـات األنـسب لظ       - ١٥٦

املزيد من الفئات يف التصنيف وحتديد األولويـات والقيـام يف النهايـة بـإجراء تقيـيم للنتـائج يكـون                    
فوجود عدد أقل من الفئات يؤدي بالـضرورة إىل تركيـز املخـاطر يف فئـة                . أكثر تفصيالً وجدوى  

  .  املراجعة وحتديد األولوياتواحدة، الشيء الذي قد يستوجب إجراء املزيد من
 وأساليب حتليل املخاطر قد تكون كمية أو شـبه كميـة أو نوعيـة، حبـسب اجملـال املعـين،                    - ١٥٧

وبصرف النظر عن األسلوب املستخدم، يتعلق األمـر بتحديـد مـستوى            . والتطبيق وتوافر البيانات  
ال، ميكـن تقيـيم تـأثري تعطـل     وعلى سبيل املثـ . تأثري املخاطر عند وقوعها، ومدى احتمال وقوعها   

إذ ُيتوقـع أن يتـسبب يف توقـف          (تأثري كـبري  أحد األنظمة الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات على أنه        
 يف املائـة  ٥ وقوعه قد ُتحـسب علـى أهنـا أقـل مـن           احتماالت، إال أن    )العمليات احليوية لعدة أيام   

راقبـة املوجـودة واإلحـصائيات املتاحـة        من الناحية اإلحصائية، إذا وضعت يف االعتبار إجراءات امل        
  .لإلدارات فيما يتعلق باألعطال
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 واملنظمات التابعة لألمـم املتحـدة تعتمـد بـشدة يف الوقـت الـراهن علـى اخلـربات املتاحـة           - ١٥٨
وتتطلـب األسـاليب الكميـة إحـصائيات موثوقـة          . واالجتهادات ولـيس علـى البيانـات اإلحـصائية        

ومبا أن التقييم النوعي يتطلب نوعاً من االجتهاد، فمـن الـضروري            . ونظم معلومات ُيعتمد عليها   
توثيق االفتراضات والتحقق من صحة النتائج، ويتسىن ذلك مـثالً بتنظـيم جلـسات لتـداول اآلراء           

  . يشارك فيها املوظفون على خمتلف مستوياهتم
 التوصل إىل قرار بـشأن       واستناداً إىل نتيجة حتليل املخاطر، ينبغي تقييم املخاطر من أجل          - ١٥٩
مــستوى كــل واحــد منــها بالنــسبة للمنظمــة ومــا إذا كــان مــن الــضروري القبــول هبــا أو   /فداحــة
ومـن املهـم    . وتؤدي هذه النتيجة إىل ترتيب املخاطر حبسب األولويـة بالنـسبة للمنظمـة            . معاجلتها

 يف ذلـك احلـدود   أن حتدد املنظمات فئات لقيـاس مـستوى املخـاطر ومعـايري لتقـدير فداحتـها، مبـا          
ولـوحظ أن بعـض     . قبول املخاطر، وذلك لتيسري اختاذ القرارات بشأن معاجلتـها        /القصوى لتحمل 

املنظمات حتدد مبلغاً من املال كمعيار لقياس فداحة املخاطر املالية، أما املخـاطر الـيت قـد تتـسبب                   
  . يف توقف العمليات فمعيار قياسها هو الفترة الزمنية هلذا التوقف

  فوفة املخاطرمص    
 تيّسر مصفوفة املخـاطر الـواردة أدنـاه توضـيح عمليـة حتليـل املخـاطر وتقـديرها، وميكـن                     - ١٦٠

  : استخدامها لعرض تأثري املخاطر واحتماالت وقوعها ومستواها
  

  ٢الشكل 
  مصفوفة حتليل وتقدير املخاطر

  

  

تقدير املخاطر
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املخاطر يف مصفوفة املخاطر على أهنا قليلـة    وعلى حنو ما ورد أعاله، ُتحدد فئات تقدير          - ١٦١
 نقطـة تقـاطع التـأثريات والعالمـات         ووتكون حصيلة التقـدير أ    . أو متوسطة أو جسيمة أو حامسة     

الدالة على احتماالت حدوث املخاطر ضمن واحدة من هذه الفئات بصورة تلقائيـة، وُتحـدد يف             
  .هاضوء ذلك أولويات املخاطر لكي ُيتخذ قرار بشأن معاجلت

 وعند الفراغ من حتليل املخاطر وتقديرها وحتديد أولوياهتا، يتعني على املنظمات اعتمـاد     - ١٦٢
ومبعـىن أمشـل، فـإن خيـارات التـصدي قـد تتـضمن              . األساليب املالئمة للتصدي لكل واحدة منها     

ى املخـاطر   وُيعّرف مستو . تقليل التأثري، أو نقل املخاطر وجتنبها     /القبول، املعاجلة /التحمل: يلي ما
وميكـن حتديـده   . ، وهو يوفر املعيار ملدى حتمل منظمة ما للمخـاطر “مستوى التحمل”ـ باملقبولة  

فعلـى سـبيل املثـال، وبـالرجوع إىل املـصفوفة أعـاله، ميكـن اعتبـار                 . ترتيب املخـاطر  /وفقاً لفداحة 
 اعتبارهــا مقبولــة املخــاطر القليلــة واملتوســطة حمتملــة، إال أن املخــاطر احلامســة واجلــسيمة ال ميكــن 

وينبغـي عنـد اختـاذ كـل قـرار دراسـة التكلفـة والفوائـد              . وتكون األولوية ملعاجلـة املخـاطر احلامسـة       
وعنـد حتديـد مـا إذا كـان أحـد املخـاطر مقبـول أو غـري                  . املتعلقة مبعاجلة كل واحدة مـن املخـاطر       

ي أن تكــون إجــراءات وينبغــ. مقبــول، ُوضــع يف االعتبــار الفوائــد املتوقعــة مــن إجــراءات معاجلتــه 
ولكفالـة معاجلـة املخـاطر، ينبغـي حتديـد اجلهـات            . معاجلة املخاطر حمددة الزمن وأن يتم تسجيلها      

  .املعنية بالتصدي هلا وجعلها مسؤولة عن اختاذ اإلجراءات الضرورية وفقاً خلطة املعاجلة
ة يف املنظمــات  وعمومــاً، فــإن اســتخدام مقــاييس تقيــيم املخــاطر مل ُيطــّور بــصورة كــبري - ١٦٣

كمــا أن اســتخدام فئــات التقيــيم مــن أجــل معرفــة تــأثريات املخــاطر         . التابعــة لألمــم املتحــدة  
وهذا األمر متوقع إىل حـد مـا نظـراً إىل أن تنفيـذ              . واحتماالت وقوعها وتقديرها غري ناضج متاماً     

غمــوض يــشوب ومثــة أيــضاً . إدارة املخــاطر املؤســسية ال يــزال يف مراحلــه املبكــرة يف املنظمــات  
كما أن عدم وجود مبادئ توجيهية واضـحة        . تعريف واستخدام الفئات وأساليب التنفيذ العملي     

  . يؤدي إىل تفاقم هذا الوضع

  جتربة املنظمة البحرية الدولية    
 تستخدم املنظمة البحرية الدولية ثالث فئـات يف تقييمهـا للمخـاطر هـي قليلـة وجـسيمة             - ١٦٤

ــد   ويف أول تكــرار لع. وحــادة ــة، مت حتدي ــة إدارة املخــاطر يف املنظم ــن املخــاطر  ٧٩ملي ــاً م .  نوع
 يف املائـة قليلـة،      ٦: )٢٩(تصنيف املخاطر إىل الفئات التالية ووفقاً لتقدير املخاطر الذي أُجـري           ومت
غري أن تركيز مجيع املخاطر تقريباً يف فئة عاليـة يعـوق        .  يف املائة حادة   ٥ يف املائة جسيمة، و    ٨٩و

اطر ألن تصنيفها على هذا األساس يستوجب معاجلتها ويؤدي إىل تنافسها على املوارد          إدارة املخ 
  .احملدودة

__________ 
  )٢٩(  CWGRM 4/2/1 ٤، الصفحة.  
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 ورأت أمانة املنظمة البحرية الدولية أن هناك مشكلة تتمثل يف عدم التفريق بني درجات     - ١٦٥
ئـات  ونظراً لعدم توفر تفاصيل عن حتليـل املخـاطر وف     . املخاطر، مما يؤدي إىل قلة وضوح التحليل      

ويعين ذلك مـن الناحيـة العمليـة أن         . “جسيمة”التقييم والتعريفات، وصفت غالبية املخاطر بأهنا       
غالبيــة املخــاطر احملــددة مت تقييمهــا علــى أهنــا فــوق مــستوى التحمــل وحباجــة إىل معاجلــة إضــافية، 

وطلـب عـدد كـبري مـن        . يعكس ذلك بالضرورة وجهة نظر األشخاص الذين قـاموا بالعمليـة           وال
. ملوظفني توجيهات إضـافية بـشأن النـهج الـذي ينبغـي اعتمـاده لتحديـد إمكانيـة حتمـل املخـاطر                     ا

وقدمت أمانة املنظمة تفاصيل إضافية من أجل وضع عالمات رقميـة لدرجـة اخلطـر الـيت تنطـوي                   
  . عليها كل خماطرة، وتفكر يف اعتماد فئة رابعة من أجل زيادة التركيز على املخاطر األكرب

  ملخاطر وحتملهاتقبل ا    
 مــستوى تقبــل وحتمــل املنظمــة للمخــاطر يلعــب دوراً عنــد اختــاذ أي قــرار بــشأن تقبــل    - ١٦٦

وتقبـل املخـاطر ميثـل جممـوع املخـاطر املقبولـة بالنـسبة ملنظمـة مـا، أمـا حتمـل                      . املخاطر ومعاجلتها 
وحتديـد  . ددةاملخاطر فهو مستوى التفاوت الذي ميكن أن تتقبله املنظمة فيما يتعلـق بأهـداف حمـ               

تقبل منظمة مـا للمخـاطر يتـسم بالتعقيـد، فهـو يوضـع اسـتناداً إىل التوصـيف املوجـود للمخـاطر                        
وُيحدد حتمل املخاطر، يف املمارسة الفعلية، وفقاً لتفـسري فئـات       . والقدرة على مواجهتها وحتملها   

  . تقدير املخاطر يف إطار كل تقييم هلذه املخاطر
اب إدارة املخاطر املؤسسية يف الثقافة الـسائدة يف املؤسـسات وزيـادة              ونظراً لتزايد استيع   - ١٦٧

مستوى إتقاهنا، ميكن للمنظمات االستفادة من تصنيف قدرهتا على حتمـل املخـاطر يف إطـار كـل                
ــة وتلــك املتعلقــة        ــة والتنفيذي ــسية الــيت حــددهتا، كاملخــاطر املالي واحــدة مــن فئــات املخــاطر الرئي

ت حماولة جتميع نتائج إدارة املخاطر املتعلقـة بكـل واحـد مـن اجملـاالت                وينبغي للمنظما . بسمعتها
الرئيسية وتوحيدها على مستوى املؤسسة، لكي تضمن أن املخاطر اليت تواجهها املنظمـة معقولـة    

  .ومتوازنة وميكن حتملها

  تركيز إدارة املخاطر  ‘٣’  

  التركيز على أهم املخاطر املؤسسية    
ــى اإلدارة ا - ١٦٨ ــد وإدارة ورصــد املخــاطر      جيــب عل ــا تكــريس الوقــت واالهتمــام لتحدي لعلي

وينبغي أن يكون عـدد املخـاطر املؤسـسية معقـوالً وال يـشمل سـوى املخـاطر             . املؤسسية الرئيسية 
ويتضمن املرفق األول قائمة تـشمل      . اهلامة اليت تكون ملعاجلتها قيمة مضافة أكرب بالنسبة للمنظمة        

لــواردة يف ســجالت املخــاطر املؤســسية للربنــامج اإلمنــائي واملنظمــة  جمموعــة مــن املخــاطر اهلامــة ا
  . البحرية الدولية واليونسكو
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وعقـب  .  مـن املخـاطر أثنـاء معتكـف مجـع كبـار املـديرين              ٣١ ويف اليونسكو، مت حتديـد       - ١٦٩
 هـدفاً، وارُتئـي   ٥٦ذلك، مت ترتيبها عن طريق دراسة استقصائية إلكترونية مقابل كل واحـد مـن      

ومن املخاطر اليت ُحددت عدم وجود .  فقط منها متثل خماطر مؤسسية هامة      ١٠اية األمر أن    يف هن 
 يف املائة من املوظفني سيتقاعدون خالل الـسنوات الـثالث أو            ٣٠خطة لتعاقب املوظفني، مع أن      

ن ونوقش هذا اخلطر يف إطار اللجنة املعنية بإدارة املخاطر وأُحيل إىل إدارة شـؤو     . اخلمس القادمة 
  . املوظفني بوصفها اجلهة املعنية مبعاجلته

ــائي علـــى    - ١٧٠ ــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـ ــاطر لـــدى برنـ ــرا١٢ً ويـــشتمل ســـجل املخـ .  خطـ
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية فقد أجرى أول حتديد للمخـاطر عـن طريـق تنظـيم جمموعـة                   أما

مـن جانـب اللجنـة املعنيـة        ومتت مراجعـة هـذه املخـاطر        . حلقات عمل وباستخدام هنج تصاعدي    
ــة مـــن   ــة اإلدارة ١٤بـــإدارة املخـــاطر، الـــيت اختـــصرهتا يف قائمـ ــتها علـــى جلنـ . )٣٠( خطـــراً عرضـ

وباســتخدام إحــدى وســائل التــصويت، اختــارت جلنــة اإلدارة يف هنايــة األمــر أهــم مخــسة خمــاطر   
  .وحددت اجلهة املعنية بالتصدي هلا واستراتيجيات التخفيف من تأثرياهتا

  يز على عدد حمدود من املخاطر اهلامةالترك    
 تركز اإلدارة اجليدة للمخاطر على املخاطر اليت يرجح وقوعهـا بـشكل كـبري وميكـن أن                  - ١٧١

ووحدات املنظمة اليت تقل أو تنعدم لديها اخلـربة يف جمـال            . حتدث تأثرياً كبرياً يف حتقيق األهداف     
 مجيـع املخـاطر احملتملـة، ممـا يـؤدي إىل زيـادة       إدارة املخاطر املؤسـسية قـد متيـل إىل حتديـد وتوثيـق          

وتفادياً هلذه املشكلة، ينبغي لكل وحدة يف املنظمة . مفرطة يف عدد املخاطر يصعب التعامل معها      
أن تركز على عـدد حمـدود مـن املخـاطر اهلامـة، عنـد بدايـة عمليـة إدارة املخـاطر املؤسـسية علـى                          

 أو االحتمــال ينبغــي أال يــدفع املنظمــة إىل جتاهــل  فــالتركيز علــى املخــاطر شــديدة التــأثري . األقــل
فاملخاطر اليت تكون قليلة االحتمال ولكنها شديدة التـأثري ينبغـي رصـدها علـى      . املخاطر األخرى 

  . وجه اخلصوص، نظراً إىل احتمال وقوعها مستقبالً
التركيـز عليهـا     ويقترح دليل املفوضية األوروبية إلدارة املخاطر حتديد املخـاطر احلامسـة و            - ١٧٢

ومـع ذلـك،    . لتحقيق فعالية إدارة املخاطر وخفض حجـم الوثـائق والتقـارير إىل مـستوى معقـول               
وذكـر  . ُتحث اإلدارات العامة على حتديد ورصد املخاطر اجلسيمة األخرى اليت حتتاج إىل متابعة            

ال يتجـاوز  املسؤولون يف إحدى اإلدارات العامة أن الشُّعب تقـوم بتـسجيل أهـم مخـسة خمـاطر، و         
  .  بأي حال من األحوال١٠العدد 

__________ 
الصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة، التقريـر الـسنوي عـن أنـشطة الـصندوق املتعلقـة بـإدارة املخـاطر، الوثيقـة                           )٣٠(  

EB2010/99/R.30 ١١، الفقرة.  
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.  واملنظمات التابعة لألمم املتحدة ليست لديها سياسة أو تعليمات صرحية يف هذا اجملـال              - ١٧٣
 خمـاطر   ١٠ وذكر املسؤولون يف الربنامج اإلمنائي أن العملية األوىل لتقييم املخاطر شهدت حتديـد            

ّجع املوظفون بشدة على التركيـز علـى مخـسة خمـاطر     وعقب ذلك، شُ . تقريباً يف املكاتب القطرية   
ويقترح الدليل اجلديد لتخطـيط عمـل وحـدات برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن تقيـيم                    . حامسة

املخاطر يف خطـة العمـل ينبغـي أن يركـز علـى القليـل مـن املخـاطر الرئيـسية الـيت ختطـط الوحـدة                           
  . طة العملأو رصدها خالل فترة خ/الختاذ إجراءات بشأهنا و

  املخاطر املتداخلة واإلحالة إىل املستوى األعلى    
 املشاكل املتداخلة غالباً ما تتطلب اختاذ إجراءات من جانب أكثر من وحـدة واحـدة يف               - ١٧٤

املنظمة، وحتديد ومعاجلة هذه املخاطر مهـا مـن أهـم اجلوانـب املتعلقـة بـإدارة املخـاطر املؤسـسية،                     
واملخاطر املؤسسية الرئيـسية، علـى وجـه        . تكامل على نطاق املنظمة   وهي عملية تقوم على هنج م     

ــاً مــا تكــون ذات طــابع متــداخل مــن حيــث تأثرياهتــا وضــرورة اختــاذ إجــراءات      اخلــصوص، غالب
وتقتـضي املخـاطر املتداخلـة مـشاركة     . للتصدي هلا على عدة مستويات بغية التخفيف من آثارها      

افة األطراف املعنيـة، وُيكلّـف املـدير املناسـب بتنـسيق            خمتلف اإلدارات وينبغي حتديد وتسجيل ك     
  . وتوجيه عملية التصدي

 واملنظمات التابعة لألمم املتحدة تفتقر بشكل عام إىل مبادئ توجيهية لتحديـد ومعاجلـة               - ١٧٥
والربنامج اإلمنـائي هـو اجلهـة الوحيـدة الـيت لـديها             . املخاطر الشاملة وإحالتها إىل املستوى األعلى     

فمدير الوحدة هو املسؤول عـن هـذه العمليـة عـن          . ات إلحالة املخاطر إىل املستوى األعلى     إجراء
ووجـد املفتـشان أن املفوضـية األوروبيـة لـديها تعليمـات مفـصلة               . طريق التسلسل اإلداري القائم   

  .فيما يتعلق باملخاطر الشاملة بني إداراهتا

نظم ختطيط املـوارد    ة، والربجميات املفتوحة، و   الربجميات التجاري : أدوات تكنولوجيا املعلومات    ‘٤’  
  فـي املؤسسات

 ال توجد يف منظومـة األمـم املتحـدة منظمـة تـستخدم برجميـات جتاريـة يف إدارة املخـاطر                      - ١٧٦
ورأى املــسؤولون أن الربجميــات التجاريــة ال يــسهل تكييفهــا لالســتخدام يف منظمــات . املؤســسية

ويـستخدم الربنـامج    .  هبـا وعملياهتـا موجهـة للقطـاع اخلـاص          األمم املتحـدة، ألن املخـاطر احمليطـة       
وقد أُتيحت بوابة إلكترونية   . اإلمنائي برجمية مت تطويرها داخلياً لتوثيق تقييم املخاطر والتصدي هلا         

 يف املائـة مـن   ٨٨على الشبكة الداخلية إلدارة سـجالت خمـاطر الوحـدات واملؤسـسة تـستخدمها           
 لتــسجيل ومتابعــة “وورد”ألخــرى جــداول بيانــات ومنــاذج  وتــستخدم املنظمــات ا. الوحــدات
  . املخاطر
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ميكـن    وأوضح املسؤولون يف برنامج األغذية العاملي أن تنفيذ إدارة املخاطر املؤسـسية ال             - ١٧٧
أن يتم من دون دعم بتكنولوجيا املعلومات نظـراً للعـدد الكـبري مـن املـوظفني والتواجـد القطـري                     

 يكـون هـذا الـدعم خدمـة تقـدمها املنظمـة إىل املـوظفني مـن أجـل                   وينبغـي أن  . على نطاق واسـع   
وعليـه، يفكـر هـؤالء املـسؤولون يف         . تيسري التنفيذ وتعزيز فعاليته دون فرض أعباء إضـافية كـبرية          

استخدام برجمية خاصة ُتمكّن تلقائياً من معاجلة كم كـبري مـن املعلومـات وتـوفر أدوات للمتابعـة                    
  . وافقةً مع نظام املعلومات املوجود لدى برنامج األغذية العامليواإلبالغ، على أن تكون مت

 وأدخل الصندوق العاملي للتنمية الزراعية بعض النمـاذج يف نظـام ختطـيط املـوارد لتيـسري         - ١٧٨
وتستخدم منظمة األمن والتعاون برجميات جتارية مت شراؤها بقيمـة  . تنفيذ إدارة املخاطر املؤسسية  

ــورو وتبلــغ  ٥٠ ٠٠٠ وميكّــن هــذا  .  يــورو١٥ ٠٠٠التكلفــة الــسنوية لترخيــصها وصــيانتها     ي
الربنامج احلاسويب مجيع املوظفني من االطالع على مجيع املخاطر والضوابط احملددة، واإلجراءات           

  . احملددة زمنياً، وحالة التنفيذ الراهنة يف مجيع الوحدات التابعة للمنظمة
لقــة بــإدارة املخــاطر يف املنظمــة البحريــة الدوليــة، حــدد   وبعــد عمليــة التقيــيم األوىل املتع- ١٧٩

املسؤولون، كواحد من الدروس املستفادة، احلاجة إىل نظام أو قاعـدة بيانـات ُمبـسَّطني لتـسجيل      
وحتليل النتائج واإلبالغ عنها؛ وجمرد وضع قائمـة تـشمل جـداول املخـاطر ال يـوفر وسـيلة سـهلة                   

كما أن تطوير أداة مبسطة متكّن من دراسة املخـاطر      . واإلبالغاالستخدام لتقييم البيانات اجملمعة     
حبـسب الفئـات والتــصنيف وفقـاً جملموعــة مـن املعــايري مـن شــأنه تبـسيط عمليــة مراجعـة البيانــات        

  .)٣١(وتيسري حتديد األمناط واجملاالت ذات االهتمام
فادة بـصورة أكـرب    وتبني التجربة أن استخدام برجميات خاصة ميكِّن املنظمات مـن االسـت        - ١٨٠

وينبغـي للمنظمـات،    . من إدارة املخـاطر املؤسـسية، مبـا يف ذلـك حتـسني التحليـل وفـرص الرصـد                  
سيما الكبرية منها، حماولة إجياد حلول تـستند إىل تكنولوجيـا املعلومـات مثـل تطـوير أو شـراء                     ال

كـربامج إدارة  برجميات خاصة، أو القيام، إن أمكن، بدمج وحدات وظيفيـة يف الـنظم املوجـودة،          
املخــاطر املؤســسية بــصورة املــوارد واإلدارة القائمــة علــى النتــائج، مــن أجــل تنفيــذ عمليــة إدارة 

ومــع ذلــك، فــإن اســتخدام برجميــات خاصــة لــيس شــرطاً أساســياً لبــدء تنفيــذ إدارة . أفــضل
ويالحظ املفتشان أن هناك برجميات مفتوحة متاحة لالستخدام يف جمـال           . املخاطر املؤسسية 

دارة املخاطر، وعلى سبيل املثال، تستخدم األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة واحـداً مـن هـذه                  إ
  .الربامج املفتوحة إلدارة املخاطر يف أحد املشاريع الرئيسية لتخطيط املوارد

__________ 
  )٣١(  CWGRM 4/2/1 ٦، الصفحة.  
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  احلاجة إىل منهجية واضحة ومبادئ توجيهية     
طر املؤسـسية يتطلـب عمليـة        يود املفتشان التأكيد مـن جديـد علـى أن تنفيـذ إدارة املخـا               - ١٨١

ويتعني على املنظمات وضـع مقـاييس رمسيـة         . رمسية إلدارة املخاطر ذات منهجية وأدوات متسقة      
تبني تـأثريات املخـاطر واحتمـاالت وقوعهـا ومـستواها وفئاهتـا، وإجـراءات إحالتـها إىل املـستوى                    

ومثـة حاجـة إىل مبـادئ    . تاألعلى واخلطوات العملية اليت ينبغي اختاذها لتنفيـذ كـل هـذه العمليـا           
توجيهيــة واضــحة وتفاصــيل مناســبة، مبــا يف ذلــك وصــف وتفــسري فئــات املخــاطر وتطبيقهــا مــن  

ــة  ــة العملي ــدروس        . الناحي ــات وال ــات للتعليق ــات وضــع آلي ــي للمنظم ــك، ينبغ ــى ذل ــالوة عل وع
ر معلومـات   فاملبـادئ التوجيهيـة الـيت تـوف       . املستفادة، بغية االستفادة من اخلربات لتحسني العمليـة       

جيدة التفصيل ستساعد يف جتويد العملية إذا اقترنـت بالتـدريب املـستمر وتكـرار العمليـة بـصورة           
  . منتظمة

  
  مؤشر تنفيذ املعيار املرجعي

 يتطلـب مـن املـديرين التنفيـذيني كفالـة      ٧ خلص املفتـشان إىل أن تنفيـذ املعيـار املرجعـي        - ١٨٢
ــوم ع    ــة إلدارة املخــاطر تق ــة رمسي ــة    وجــود عملي ــادئ توجيهي ــسقة، ومب ــاليب وأدوات مت ــى أس ل

وتعليمات واضحة متاحة جلميـع املـوظفني، مـن أجـل كفالـة اتـساق وتكامـل تنفيـذ عمليـة إدارة                      
  . املخاطر يف املنظمة ككل

دمــج إدارة املخــاطر يف اإلدارة القائمــة علــى النتــائج والتخطــيط والربجمــة : ٨املعيــار املرجعــي     
  وعمليات التنفيذ والعمل

.  إدارة املخاطر ليست، وال ينبغي أن تكون، عملية قائمة بذاهتا أو هيكل إداري مستقل              - ١٨٣
وقد تصبح إدارة املخاطر جمرد عمليـة امتثـال ولـيس أداة إداريـة فعالـة، إذا مل تـدمج يف العمليـات                

والدمج يعـني علـى حتديـد الغـرض مـن تطبيـق عمليـات إدارة املخـاطر ويـربط                    . الرئيسية للمنظمة 
املخاطر بأهداف املنظمة وأنشطتها األساسية؛ ويكفل أيـضاً عـدم النظـر إىل مهمـة إدارة املخـاطر                  

وينبغــي أن يتــضمن . كمــسؤولية أو عــبء إضــافيني، بــل كجــزء ال يتجــزأ مــن العمليــات ككــل  
الدمج مواءمة فرادى ممارسات إدارة املخـاطر ضـمن إطـار عـام إلدارة املخـاطر املؤسـسية يـضمن          

وينبغـي أن تكـون إدارة املخـاطر، كامتـداد          . ج ودعـم اسـتخدام املـوارد بكفـاءة أكـرب          اتساق الـُنهُ  
وســـيّمكن ذلـــك مـــن تعزيـــز املـــساءلة . طبيعـــي للـــدمج، إلزاميـــة ومدجمـــة يف عمليـــة إدارة األداء

  .واملساعدة يف إجياد ثقافة مدركة للمخاطر ويؤدي إىل تسريع التنفيذ
ملؤسسية مجيع اجملاالت، مبـا يف ذلـك العمليـات اجلاريـة           وينبغي أن تشمل إدارة املخاطر ا      - ١٨٤

فـــضالً عـــن املبـــادرات غـــري املتكـــررة، كمـــشاريع تكنولوجيـــا املعلومـــات، واخلطـــط الرئيـــسية،  
وينبغي أن يكون تقييم املخـاطر جـزءاً        . واالستراتيجيات والسياسات املؤسسية واملشاريع امليدانية    
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ــدابري ال   ــة صــنع القــرار؛ ومــن الت ــسياسات    مــن عملي ــيم املخــاطر جبميــع ال ــذلك ربــط تقي الزمــة ل
  . واالستراتيجيات ومقترحات املشاريع اهلامة اليت تعرض على جلنة اإلدارة العليا

  جتربة املنظمات التابعة لألمم املتحدة    
 تسلط جتربة الربنامج اإلمنائي الضوء على التحديات واحللول املتعلقة بنجاح تنفيـذ إدارة              - ١٨٥

وبعد مضي عام على اعتماد هذه العملية، طلبت اللجنة املعنية بإدارة املخـاطر             . املؤسسيةاملخاطر  
واستناداً إىل النتائج، وبالرغم مـن التحـسن الـذي حـدث، خلـصت اللجنـة إىل أن               . تقييم التجربة 

إدارة املخاطرة غالباً ما تتم بـصورة خمصـصة وكـرد فعـل وتكـون مبثابـة عمليـة مـستقلة، كمـا أن                        
  . )٣٢(رسات كانت متباينة فيما بني املكاتب ويف املنظمة ككلاملما
 وأقر الربنامج اإلمنائي بأن عملية إدارة املخاطر مل ُتدمج بصورة كاملـة بعـد يف عمليـات                  - ١٨٦

وكخطـوة أوىل، جيـري تعمـيم الـسجالت علـى           . املنظمة، وذلك هـو التحـدي الرئيـسي مـستقبالً         
املنظمة كوسـيلة لـربط إدارة املخـاطر بـاإلدارة القائمـة      مستوى الوحدات ودجمها يف ختطيط عمل    

على النتـائج، ودعـم احلـوار بـني فـرادى الوحـدات ووحـدات الرقابـة بـشأن الفـرص والتحـديات             
وعمليــات التــصدي للتحــديات الرئيــسية ســتدمج بوصــفها . املــشتركة املتعلقــة بالنتــائج واملخــاطر

وعلــم املفتــشان أن املــسؤولني  . عمــل الوحــدةنتــائج رئيــسية مــع األنــشطة املتــصلة هبــا يف خطــة   
يعكفون على مراجعة مجيع السياسات واخلطط واالسـتراتيجيات والعمليـات لـضمان دمـج إدارة               

  .املخاطر بالصورة املالئمة يف مجيع اجملاالت
وعلـم  .  وتعمل املنظمـة البحريـة الدوليـة علـى دمـج حتديـد املخـاطر يف حتديـد األهـداف                    - ١٨٧

ملــسؤولني يف منظمــة األغذيــة والزراعــة بــدمج حتديــد املخــاطر بالنــسبة لألهــداف    املفتــشان مــن ا
وتتمثـل إحـدى    . ٢٠١١-٢٠١٠االستراتيجية عند إعداد برنامج العمل وامليزانيـة لفتـرة الـسنتني            

وميكـن عـن    . النتائج اإلدارية املؤسسية للصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف حتسني إدارة املخـاطر           
اإلدارية للشُّعب تعريف وتقيـيم وحتديـد اإلجـراءات املالئمـة لتخفيـف أو اسـتغالل                طريق اخلطط   

ويتطلـب إعـداد خطـط      . املخاطر اليت قد تعوق أو تعـزز القـدرة علـى حتقيـق النتـائج املخطـط هلـا                  
للشُّعب حتديد املخاطر وإعداد التقارير ربـع الـسنوية املتعلقـة بـاألداء، وهـو إجـراء إلزامـي جلميـع                

  . كجزء من التخطيط االستراتيجي وإعداد التقاريرالشُّعب 
 وأوضح املسؤولون يف برنامج األغذية العاملي أن أسباب استحداث شعبة جديدة لـألداء    - ١٨٨

واملساءلة هي اجلمع بني اإلدارة القائمة على النتائج وإدارة املخـاطر؛ ودعـم اللجنـة املعنيـة بـإدارة             
 الــربط بــصورة أفــضل بــني أنــشطة إدارة املخــاطر علــى   املخــاطر املؤســسية؛ والــشيء األهــم هــو 

وقـد أنـشأت    . مستوى املكاتب القطرية، والرقابة املؤسسية هلذه املخاطر والتخفيـف مـن تأثرياهتـا            
__________ 

  .٢٠١٠فرباير / املخاطر يف الربنامج اإلمنائي، مذكرة نقاش، شباطبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إطار إدارة  )٣٢(  
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ــة        ــذ اخلط ــاً لتنفي ــك دعم ــاييس األداء، وذل ــاراً إلدارة األداء يف املؤســسة وحــددت مق ــشُّعبة إط ال
ويـدمج اإلطـار بـني    . دد النظـرة الـشاملة إلدارة األداء  ، مما حي٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية للفترة   

ــة   ــة الداخلي كمــا أوضــح املــسؤولون أن إدارة املخــاطر املؤســسية   . إدارة املخــاطر وعناصــر الرقاب
ستكون هلا قيمة مـضافة إذا أُدخلـت كجـزء مـن إدارة األداء ألهنـا تعكـس عمـل كـل واحـد مـن                          

  . املوظفني
خاطر لدى منظمة ما املبادرات املستقلة أيـضاً لكـي تعتـرب             وجيب أن تشمل نظم إدارة امل      - ١٨٩

واملنظمات التابعـة لألمـم املتحـدة لـيس لـديها بعـد تغطيـة منهجيـة يف هـذا               . إدارة خماطر مؤسسية  
فبعض املبادرات الرئيسية يف جمال اإلصالحات، كإعـادة هيكلـة املنظمـة وتغـيري أسـاليب                . الصدد

فتقـر إىل عمليـة مالئمـة إلدارة املخـاطر، يف حـني أن بعـض                العمل ونقل اخلـدمات إىل اخلـارج، ت       
، تـشمل إدارة    املخطـط العـام لتجديـد مبـاين املقـر         املبادرات الرئيسية األخرى، كتخطيط املوارد و     

فعلى سبيل املثال، مت تطبيق إدارة املخاطر طـوال فتـرة تنفيـذ أحـد املـشاريع الرئيـسية يف                . املخاطر
وعلـم املفتـشان مـن      . واملخطـط العـام لتجديـد مبـاين املقـر         طـيط املـوارد     األمم املتحدة املتعلقة بتخ   

يتضمن سجل خماطر خيـضع للمراجعـة والتحـديث    املخطط العام لتجديد مباين املقر املسؤولني أن   
وُيخـصص رمـز لـوين لكـل خطـر اسـتناداً إىل             . عدة مرات كل سنة حتت إشراف مدير للمخاطر       

وتقوم اجلهة املعنية بالتصدي لكل خطر برصد ذلك      . شروعاحتمال حدوثه ومدى تأثريه على امل     
  . اخلطر وتقييمه وحتديد إستراتيجية لتخفيف تأثرياته وتوقيت وقوعه ووضع طريقة للتصدي له

  جتربة املفوضية األوروبية    
 مــن املبـــادئ الرئيــسية إلدارة املخـــاطر يف املفوضـــية األوروبيــة دمـــج إدارة املخـــاطر يف    - ١٩٠

والتعليمــات الدائمــة فيمــا يتعلــق بــاخلطط   . لقائمــة يف جمــايل التخطــيط واختــاذ القــرار  العمليــات ا
السنوية لإلدارة تقتضي أن حتـدد اخلطـة اخلاصـة بكـل إدارة املخـاطر الرئيـسية الـيت قـد يكـون هلـا            

وعــالوة علــى ذلــك، . تــأثري علــى حتقيــق األهــداف، وأن تتخــذ اإلجــراءات املالئمــة للتــصدي هلــا
  .املخاطر بوضوح يف إطار املراقبة الداخلي للمفوضيةُتدمج إدارة 

 إدارة املخاطر يف الفروع والشراكة واملساعدة اإلنسانية    

تصبح  وعادة ما .  ترتبط خماطر املنظمات، يف كثري من احلاالت، مبخاطر األطراف الثالثة          - ١٩١
خارجيـة إلجـراء العمليـات      فعندما يـستعان، مـثالً، مبـصادر        . خماطر كبار املتعاقدين خماطر املنظمة    

مث إن جنـاح بعـض      . التجارية الرئيـسية، تـصبح خمـاطر الـشركة املتعاقـد معهـا خمـاطر املنظمـة ذاهتـا                  
وما فتـئ حتقيـق   . منظمات األمم املتحدة يعتمد اعتماداً متزايداً على الشركاء التنفيذيني يف امليدان    

تـتحكم فيهـا     ات جزئيا أو أحداث ال    األهداف الربناجمية يتوقف على أحداث تتحكم فيها املنظم       
ويتطلـب  . على اإلطالق وال بد من إدارهتـا بالتعـاون مـع الـشركاء وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين                  
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هذا الوضع من املنظمات أن تتعامل مع إدارة املخـاطر يف إطـار مـن التعـاون املنـهجي القـائم بـني                       
 .مجيع الشركاء

طر لـدى إعـداد الـربامج املتـصلة بالعمليـات اإلمنائيـة              وميكن االستعانة بفعالية بإدارة املخا     - ١٩٢
ومثة جمال هـام آخـر ينبغـي فيـه النظـر يف         . واملساعدة اإلنسانية، بناء على تقييم املخاطر يف املناطق       

إمكانية اتباع هنج اإلدارة املتكاملة للمخـاطر أال وهـو تقـدمي املـساعدات الطارئـة يف املنـاطق الـيت                     
 .عية، لضمان قدرة مجيع األطراف على تقدمي املعونة بسرعة وفعاليةتعصف هبا الكوارث الطبي

 وما زال يتعني دمج هذه املسائل رمسياً يف سياسات وممارسات منظمـات األمـم املتحـدة                 - ١٩٣
وينبغي للمنظمات أن تضع طرائق وبروتوكـوالت، وتـدجمها يف          . يف جمال إدارة املخاطر املؤسسية    
  .عملياً  مبادئ توجيهية لتنفيذها تنفيذاًحتدداملؤسسية، وسياسات وأطر إدارة املخاطر 

 الدمج يف اإلدارة القائمة على النتائج    

 يسعى هنجا إدارة املخـاطر املؤسـسية واإلدارة القائمـة علـى النتـائج إىل غايـات متداخلـة                    - ١٩٤
دافاً يف كـل  ولئن كانت اإلدارة القائمة علـى النتـائج حتـدد أهـ     . تتمثل يف حتقيق أهداف املنظمات    

مستوى وتوجه عمل املنظمة حنو حتقيقهـا، فـإن إدارة املخـاطر املؤسـسية تـساعد يف هـذه العمليـة                    
وقـد شـرع    . بتمكني املوظفني من حتديد وتقييم وإدارة املخـاطر املرتبطـة بتحقيـق تلـك األهـداف               

ا كان ُيفتـرض يف     ومل. العديد من منظمات األمم املتحدة يف تنفيذ هنج اإلدارة القائمة على النتائج           
اإلدارة القائمة على النتائج أن تشمل مجيع أجزاء املنظمة، مبا يف ذلك التخطـيط والربجمـة وامليزنـة                 
والعمليات، فإن املفتشني يريان أن أمام املنظمات فرصة فريدة لدمج هنج إدارة املخاطر املؤسسية              

  .من خالل عمليات اإلدارة القائمة على النتائج
  املراقبة الداخليةالدمج يف نظم

 تــدمج إدارة املخــاطر املؤســسية، باعتبارهــا مفهومــاً أوســع، الــضوابط الداخليــة كجــزء    - ١٩٥
وتـدرج إدارة املخـاطر املؤسـسية األهـداف االسـتراتيجية ضـمن إطـار         . رئيسي من إدارة املخـاطر    

ــا    )٣٣(شــامل إلدارة املخــاطر  ــده مب ــة وحتدي ــة الداخلي ــيم نظــام املراقب ــساع يف تقي ــق   وت يكفــل حتقي
 .األهداف االستراتيجية للمنظمة

ويقوم .  وتستخدم املفوضية األوروبية إدارة املخاطر لتعزيز نظم املراقبة الداخلية السليمة           - ١٩٦
وُيلَزم املديرون . منسقو املراقبة الداخلية عادة بتنسيق ممارسات إدارة املخاطر يف كل مديرية عامة      

 .مة للمراقبة الداخلية يف تقاريرهم السنويةالعامون بتقدمي كشف للحالة العا

__________ 
  )٣٣(  Enterprise Risk Management – Integrated Framework, appendix – Relations between ERM framework 

and internal control integrated framework.  
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 ويف منظمــات األمــم املتحــدة، ال تــرتبط إدارة املخــاطر املؤســسية ارتباطــاً صــرحياً بــنظم   - ١٩٧
ونظـراً إىل العالقـة الوثيقـة بـني اإلدارة الفعالـة للمخـاطر ونظـم املراقبـة الداخليـة             . املراقبة الداخلية 

 ملنظمات األمم املتحدة أن يستخدموا إدارة املخـاطر املؤسـسية     السليمة، ينبغي للرؤساء التنفيذيني   
لتحسني الضوابط الداخلية وتسريع وترية وضـع إطـار سـليم للمراقبـة الداخليـة باعتبارهـا عنـصراً                   

 .رئيسياً من عناصر إدارة املخاطر املؤسسية

 التقييم    

ط، والربجمــة، واألعمــال  يالحــظ املفتــشان أن دمــج إدارة املخــاطر املؤســسية يف التخطــي  - ١٩٨
والعمليات التنفيذية، وإدارة األداء، واملبادرات غري املتكررة، مل يتم بعد يف هيئات منظومة األمـم              

غري أن املسؤولني يدركون عمومـاً أن التكامـل مل يتحقـق، ومـن مث جيـري وضـع خطـط              . املتحدة
ــة إذا مــا نظــرت امل   . لتــصحيح هــذا الوضــع  ــر فعالي نظمــات يف دمــج إدارة  وســتكون األمــور أكث

ويف . املخاطر املؤسـسية يف العمليـات التنظيميـة القائمـة واملبـادرات اجلديـدة يف مرحلـة التخطـيط                  
حني أن املنظمات الرائدة تعجل بعمليـة التكامـل، ينبغـي للمنظمـات األخـرى أن تنظـر يف حتقيـق              

. دروس املــستفادةالتكامــل يف مراحــل التخطــيط بنــاء علــى مــا هــو متــاح فعــالً مــن اخلــربات والــ  
ينبغي للمنظمات الـيت تغتـنم هـذه الفرصـة أن تنظـر يف وضـع نظـام سـليم للمراقبـة الداخليـة                 كما

 .باعتباره جزءاً رئيسياً من إدارة املخاطر املؤسسية

  مؤشر تنفيذ املعيار املرجعي    
 كفالـة   يقتـضي مـن الرؤسـاء التنفيـذيني    ٨ خيلص املفتـشان إىل أن تنفيـذ املعيـار املرجعـي       - ١٩٩

دمج إدارة املخاطر املؤسـسية يف اإلدارة القائمـة علـى النتـائج، والتخطـيط، والربجمـة، والعمليـات                   
ــادرات غــري املتكــررة وأنــشطة املــساعدة اإلنــسانية     ــة وإجــراءات العمــل، فــضالً عــن املب . التنفيذي

 .وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن تشمل تقييمات املخاطر خماطر الفروع والشراكات

ــار املرجعــي  امل     ــات إدارة     : ٩عي ــال ملتطلب ــضمان االمتث ــالغ ل ــيم وإب ــات رصــد وتقي وجــود آلي
 املخاطر وضمان فعاليتها

ــيم    - ٢٠٠ ــات الرصــد واالســتعراض والتقي ــد عملي  ال تكتمــل دورة إدارة املخــاطر دون حتدي
 هلــذا وُتــضمَُّن األطــر الفعالــة والراســخة إلدارة املخــاطر آليــات رمسيــة وغــري رمسيــة   . واإلبــالغ
وتـرد  . وينبغي استعراض جوانب األداء واالمتثال يف إدارة املخاطر واإلبالغ عنها         . )٣٤(الغرض

  :أدناه العناصر اليت تقترحها وحدة التفتيش املشتركة هلذه العمليات

__________ 
  )٣٤(  Better Practice Guide – Risk Management, p. 30.  
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   ٧ اإلطار
  عناصر الرصد والتقييم واإلبالغ

    
 :العناصر اليت تقترحها جلنة التفتيش املشتركة

 حملرز يف اخلطة العامة لتنفيذ إدارة املخاطر املؤسسيةالتقدم ا  )أ(  

 الفعالية العامة إلدارة املخاطر/تقييم األداء العام  )ب(  

 االمتثال لسياسة إدارة املخاطر وإلطارها ومبادئها التوجيهية  )ج(  

 رصد إدارة املخاطر واإلبالغ عنها يف كل مستوى  )د(  

 ، واملخاطر احلامسة الناشئة وإدارهتانوع املخاطر احملدقة باملنظمة  )ه(  

 استعراض سياسة وإطار إدارة املخاطر وحتديثهما دورياً  )و(  

 آليات اإلبالغ الداخلية واخلارجية  )ز(  
  

ــة يف جمــال إدارة     - ٢٠١ ــار والرصــد واإلبــالغ املتعلقــة باملمارســات احمللي  وتتبــع عمليــات اإلخب
ومتثـل  . قع حتت مسؤولية املديرين املعنيني كل يف جمال عمله     املخاطر اخلطوط اإلدارية القائمة، وت    

إدارة املخاطر إحدى املسؤوليات الرئيسية الـيت يـضطلع هبـا مجيـع املـوظفني، وال ميكـن أن تكـون               
. فعالة إال من خالل عملية رمسية تشمل دمج مهـام وإجـراءات إدارة املخـاطر يف تقييمـات األداء                  

 . اإلدارة على كل املستوياتوينبغي أن تكون جزءاً من أداء

 وتدخل عمليات استعراض األداء العام والفعالية واالمتثال يف مسؤوليات كبار املوظفني            - ٢٠٢
ويــتعني علــى . اإلدارة العليــا/اإلداريــني واملــسؤول األول عــن إدارة املخــاطر وجلــان إدارة املخــاطر

ييمـاً موضـوعياً ملـدى كفايـة عمليـة إدارة           اإلدارة املعنية باملراجعة الداخلية للحسابات أن جتري تق       
أما مهام الرقابة األخرى، مثل املراجعة اخلارجية للحـسابات،         . املخاطر ومدى فعاليتها بوجه عام    

والتفتيش، والتحقيق، والتقييم، واستعراض السياسات، يف إطار الواجبـات املهنيـة لتلـك اجلهـات               
  .ي ألداء آليات إدارة املخاطروخرباهتا، فلها دور أيضاً يف التقييم املوضوع

 وعلــى الــصعيد الــداخلي، تــشمل اجلهــات الفاعلــة الرئيــسية يف جمــال الرقابــة املؤســسية     - ٢٠٣
املتعلقة بالتنفيذ، بصفة عامة، جلان إدارة املخـاطر املؤسـسية وجلـان اإلدارة العليـا، وعلـى الـصعيد               

وتـستعرض اللجنـة املاليـة إدارة       . شـراف اخلارجي اللجنة املالية وجلنة مراجعة احلسابات وهيئـة اإل        
ويف حني أن كبار املـوظفني اإلداريـني يـضطلعون مبهمـة ضـمان اإلدارة               . املخاطر يف جمال واليتها   

الفعالة للمخاطر يف املنظمة، فإن جلنـة مراجعـة احلـسابات تـساعد هيئـة اإلشـراف يف أداء دورهـا                    
 .الرقايب
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 فعــالني إال مــن خــالل إنــشاء آليــات اإلبــالغ  وال ميكــن أن يكــون الرصــد واالســتعراض- ٢٠٤
وميكن أن تبلغ جهـات خارجيـة جلنـة مراجعـة احلـسابات وهيئـة اإلشـراف باملخـاطر يف                    . الالزمة

وميكـن  . وثائق منفصلة، أو يف وثائق تتعلق أيضاً باإلدارة القائمة على النتائج وبالتخطيط والربجمة            
وينبغي إضـفاء الطـابع     . بالغ الرمسية وغري الرمسية   أن يشمل اإلبالغ الداخلي قنوات االتصال واإل      

جلنــة كبــار املــوظفني اإلداريــني وجلنــة  /الرمســي علــى عمليــة إبــالغ جلنــة إدارة املخــاطر املؤســسية  
 .مراجعة احلسابات وهيئة اإلشراف

 جتربة منظمات األمم املتحدة    

 مـــرة كـــل ثالثـــة أشـــهر  جتتمـــع جلنـــة إدارة املخـــاطر املؤســـسية، يف الربنـــامج اإلمنـــائي،- ٢٠٥
الستعراض الفعالية الشاملة إلدارة املخاطر، وحتليل املخاطر املؤسسية الرئيسية وحتديد األولويات            

وتـشجَّع الوحـدات علـى تنفيـذ إجـراءات رصـد            . فيها، مبا يف ذلك اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها       
الصعيد اخلارجي، يـتم إبـالغ      وعلى  . املخاطر ضمن عملياهتا املنتظمة املتعلقة برصد خطط العمل       

اجمللس التنفيذي بتطبيق إدارة املخاطر باعتبار ذلك جزءاً ال يتجزأ من عملية اإلبـالغ فيمـا يتعلـق                  
  .بالتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية

 وأبلغ مسؤولو الربنامج اإلمنائي املفتشني بأهنم عملوا، خالل سنيت التنفيذ األوليني، على             - ٢٠٦
وملـا كانـت األهـداف قـد     . ع إجناز سـجالت املخـاطر يف مجيـع الوحـدات علـى نطـاق املنظمـة              تتب

حتققــت، فــإهنم يعملــون اآلن علــى وضــع مؤشــرات حمــسنة سُيــستند إليهــا يف تتبــع مــدى حتــديث  
واهلدف من ذلك هو املضي قـدماً حنـو         . تقييمات املخاطر ومدى اختاذ إجراءات ملواجهة املخاطر      

ــة  إجــراء رصــد يركــز ت  ــزاً أكــرب علــى النوعي ــة مراجعــة   . ركي وأوضــح املــسؤولون كــذلك أن جلن
 .احلسابات تتوىل مسؤوليات حمددة تتمثل يف مراقبة إدارة املخاطر ونظم الرقابة الداخلية

 وتتــوخى املنظمــة البحريــة الدوليــة أن ُيرســل، عنــد االنتــهاء مــن تكــرار كــل عمليــة مــن  - ٢٠٧
مرة كل سـنتني، تقريـٌر مـوجز إىل جلنـة اإلدارة العليـا واجمللـس،         عمليات إدارة املخاطر اليت جترى      

عــن طريــق الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل، حيــدد اجملــاالت الرئيــسية الــيت تنطــوي علــى خمــاطر، 
وتعتــزم املنظمــة أيــضاً إجــراء اســتعراض علــى . وتــدابري التخفيــف، واملــسؤوليات، واألطــر الزمنيــة

ــستفاد   ــدروس امل ــد ال ــا لتحدي ــا أو إىل    نطاقه ــة اإلدارة العلي ــدم إىل جلن ــة تق ــارير دوري ة وإعــداد تق
ويف اليونيــسيف، ُيعتــزم تقــدمي تقريــر . اجمللــس، حــسب االقتــضاء، تــشمل التغــيريات واإلجــراءات

موجز إىل املكتب التنفيذي، يتضمن أنواع ومناذج املخاطر على نطاق املنظمة ويقدم حملة مـوجزة        
 .جههاعن املخاطر الرئيسية اليت توا

 ويف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، تـستعرض جلنـة إدارة املخـاطر املؤسـسية وترصـد                 - ٢٠٨
ــة إدارة املخــاطر املؤســسية ونواجتهــا   ــإدارة املخــاطر   . بانتظــام عملي وُترصــد اإلجــراءات املتــصلة ب

طــة املؤســسية يف إطــار استعراضــات األداء الــيت ُتجــرى مــرة كــل ثالثــة أشــهر وُتنجــز يف إطــار خ 
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. وُتقدَّم التقارير إىل جلنة مراجعـة احلـسابات واجمللـس التنفيـذي سـنوياً         . العمل السنوية لكل شعبة   
وُتجري جلنة مراجعة احلسابات يف كل دورة استعراضاً ملخاطر الصندوق وإلجراءات إدارة تلك             

  .املخاطر، وتقدم تقريراً إىل اجمللس التنفيذي عن نتائج تلك االستعراضات

 املفوضية األوروبيةجتربة     

 يعمــل منــسقو املراقبــة الداخليــة، عمومــاً، ضــمن كــل مديريــة مــن املــديريات العامــة، يف  - ٢٠٩
. املفوضـــية األوروبيـــة، باعتبـــارهم ميـــسرين إلدارة املخـــاطر، ويرصـــدون تنفيـــذ خطـــط العمـــل  

ت وُيطلــب مــن املــديريا. وُتــستعرض املخــاطر، مــىت دعــت الــضرورة إىل ذلــك، داخــل املــديريات
العامة أن تبلغ عن املخاطر احلامسة، واإلجراءات املتخذة للتخفيف منها يف إطار خططها اإلداريـة    

ويقدم تقرير األنشطة   . السنوية، وعن نتائج التنفيذ اليت حترزها، يف تقاريرها السنوية عن األنشطة          
وُيقـدَّم إىل   . فالسنوي حملة عامة عما ُيواَجه مـن خمـاطر حامسـة وعـن تأثريهـا علـى حتقيـق األهـدا                    

اجمللــس والربملــان األورويب وديــوان مراجعــي حــسابات االحتــاد األورويب تقريــر تــوليفي يــورد حملــة 
 .شاملة مقتضبة عن التقارير السنوية املتعلقة باألنشطة

 الدور الرقايب هليئة اإلشراف    

جيهـات   تضطلع هيئات اإلشـراف يف املنظمـات مبـسؤولية وضـع الـسياسات وتقـدمي التو                - ٢١٠
لــذلك ينبغــي تقــدمي ورقــات مــشاريع وسياســات إدارة املخــاطر  . وأداء دور الرقابــة علــى التنفيــذ

املؤسسية إىل هيئات اإلشـراف لتطلـع عليهـا وتقـدم التوجيهـات الالزمـة وتتـوىل الرقابـة وتطلـب                     
  .متويالً إضافياً عند االقتضاء

ر، وإىل اآلثار االستراتيجية املترتبة على       ونظراً إىل أمهية وجود عملية فعالة إلدارة املخاط        - ٢١١
فالتوجيهات الواضحة والرقابـة    . املخاطر احلامسة، ال بد هليئات اإلشراف أن تؤدي دورها الرقايب         

ويتطلـب  . املستمرة من هيئات اإلشراف ضرورية لـضمان جنـاح مبـادرة إدارة املخـاطر املؤسـسية               
وجيـب  . ان، قراراً ودعمـاً مـن هيئـات اإلشـراف         التخفيف من املخاطر احلامسة، يف كثري من األحي       

إبقــاء الــدول األعــضاء، بوصــفها اجلهــات املعنيــة الرئيــسية، علــى علــم حبالــة تنفيــذ إدارة املخــاطر  
وينبغــي تقــدمي . املؤســسية واملخــاطر احلامســة االســتراتيجية والناشــئة الــيت تواجههــا منظمــة معينــة  

الة تنفيـذ إدارة املخـاطر املؤسـسية وحتديـد ومعاجلـة            التقارير بانتظام إىل هيئات اإلشراف بشأن ح      
 . ورصد املخاطر احلامسة املرتبطة باألهداف االستراتيجية للمنظمة

 التقييم    

 عموماً، ما زالت منظمات األمم املتحدة حتتـاج إىل صـياغة عمليـة رصـد إدارة املخـاطر                   - ٢١٢
ة، وحتديـدها رمسيـاً وتنفيـذها علـى     املؤسسية واستعراضها وتقييمها واإلبالغ عنها صـياغة واضـح      

وهناك قنوات داخليـة لإلبـالغ، غـري أهنـا تتـسم يف معظـم األحـوال بطـابع غـري رمسـي                       . حنو سليم 
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وبوجــه عــام، ال تتلقــى هيئــات اإلشــراف تقــارير خارجيــة   . وغــري صــريح وال ُتــستخدم بانتظــام 
 الـيت تـضطلع هيئـة اإلشـراف فيهـا           تتوىل مهمة الرقابة، رمبا باستثناء املنظمة البحريـة الدوليـة،          وال

مبهمة مراقبة عمليـة إعـداد سياسـة وإطـار إدارة املخـاطر املؤسـسية مراقبـة دقيقـة واملـشاركة فيهـا                       
وملــا كــان تنفيــذ إدارة املخــاطر املؤســسية ال يــزال يف مرحلــة مبكــرة،   . عمليــة التنفيــذ أيــضاً  ويف
 .ات اخلارجيةُيضطلع حىت اآلن باملراجعة الداخلية وال بالتقييم فلم

 مؤشر تنفيذ املعيار املرجعي    

 يتطلـب مـن الرؤسـاء التنفيـذيني كفالـة      ٩ خيلص املفتـشان إىل أن تنفيـذ املعيـار املرجعـي            - ٢١٣
وضع آليات رصد وتقييم إدارة املخاطر املؤسسية وحتديد أدوارها ومسؤولياهتا واإلبالغ            : يلي ما

ــها علــى نطــاق املنظمــة؛ وتقــدمي التقــارير ال   ــة واخلارجيــة بــشكل دوري ومــنظم جلميــع   عن داخلي
. اجلهات املعنية ذات الصلة، فيما يتعلـق بتنفيـذ إدارة املخـاطر املؤسـسية وإدارة املخـاطر الرئيـسية        

وإضافة إىل ذلك، يود املفتشان التشديد على أنـه ينبغـي هليئـات اإلدارة أن متـارس دورهـا الرقـايب             
تستعرض وتناقش املخـاطر احلامسـة الناشـئة واسـتراتيجيات          بشأن تنفيذ إدارة املخاطر املؤسسية، و     

  .مواجهتها

وجود تعاون وتنسيق بني الوكاالت، يشمل وضـَع إطـار مـشترك إلدارة          : ١٠املعيار املرجعي       
املخــاطر املؤســسية، وآليــات لتقاســم املعــارف، وإدارةَ املخــاطر التنظيميــة الرئيــسية املــشتركة  

 واملتداخلة

، على مر السنني، هتدف إىل حتسني تقاسم املعارف بني الوكاالت علـى      جرت حماوالت  - ٢١٤
، نـسق الربنـامج اإلمنـائي شـبكة تـضم           ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف عـامي    . نطاق منظومة األمم املتحـدة    

ويف كــانون . املمارســني علــى نطــاق منظمــات األمــم املتحــدة يف جمــال إدارة املخــاطر املؤســسية   
نة العامة لألمم املتحدة اجتماعـاً مـشتركاً بـني الوكـاالت          ، استضافت األما  ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 مثاالً جيـداً علـى التعـاون    ٢٠٠٨وشهد عام . ملدة يومني بشأن املساءلة وإدارة املخاطر املؤسسية     
ــاء          ــس الرؤس ــة جملل ــاإلدارة، التابع ــة ب ــستوى املعني ــة امل ــة الرفيع ــشأت اللجن ــاالت، إذ أن ــني الوك ب

املتحدة املعين بالتنسيق، جلنة توجيهية معنية بسالمة املـوظفني وأمنـهم           التنفيذيني يف منظومة األمم     
إلعداد توصيات وخيارات تتعلق بزيادة فعالية نظام إدارة األمن يف املنظومة برمتـها، مبـا يف ذلـك                  

وحظيــت توصــيات اللجنــة التوجيهيــة بتأييــد مــن اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة  . إدارة املخــاطر
  .)٣٥(م قوي من جملس الرؤساء التنفيذينيباإلدارة وبدع

 وهنـاك مثــال آخــر هــو الفريـق العامــل الفرعــي املعــين بالتأهـب حلــاالت الطــوارئ التــابع    - ٢١٥
للجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت، الـذي يقـود اجلهـود املـشتركة بـني الوكـاالت مـن أجـل                   

__________ 
  .CEB/2009/HLCM/INF.1انظر الوثيقة   )٣٥(  
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لقطريـة املعنيـة بالعمـل اإلنـساين،        إضفاء الطابع املؤسسي علـى إجـراءات التأهـب داخـل األفرقـة ا             
وذلــك مــن خــالل اللجــوء يف الوقــت املناســب إىل التخطــيط ملواجهــة حــاالت الطــوارئ، ونظــم  

وقـد ُجربـت يف أربعـة بلـدان مبـادرة           . اإلنذار املبكر، ووضع سيناريوهات حملاكـاة هـذه احلـاالت         
 خمتلف عمليات التخطـيط     تتعلق باإلدارة املنسقة للمخاطر يف حاالت الطوارئ هتدف إىل تبسيط         
  .)٣٦(املستند إىل تقييم املخاطر وإدراجها ضمن التخطيط االعتيادي للمكاتب

فلدى اليونيسيف منتـدى للممارسـني      .  وقد اقترح بعض املنظمات فرصاً أخرى للتعاون       - ٢١٦
دل ذُكر باعتباره مصدراً مفيداً للمعلومات العملية؛ وأعرب مسؤولو املنظمة عن اسـتعدادهم لتبـا              

وينظـر برنـامج األغذيـة العـاملي يف اسـتخدام وحـدة مـواد الـتعلم                 . املعلومات مع منظمات أخـرى    
 .اإللكتروين املعتمدة لدى الربنامج اإلمنائي بشأن إدارة املخاطر

 التقييم    

 أكدت املقابالت أن هناك بعض األمثلـة اجليـدة علـى تبـادل املعـارف واخلـربات املتعلقـة                    - ٢١٧
 املخاطر املؤسسية يف منظومـة األمـم املتحـدة؛ غـري أن عمليـة التبـادل تلـك تظـل                     مبمارسات إدارة 

وليست هناك شبكات أو حمافل أو آليات رمسية أو غري رمسية لتيسري       . عموماً ظرفية وغري منتظمة   
ومل ُتجر أي حماوالت لتحديد املخاطر املتداخلة أو املشتركة أو احلامسة علـى نطـاق            . هذه العملية 

وختتلــف الــسياسات واألطــر القائمــة اختالفــاً كــبرياً مــن حيــث املــصطلحات املعتمــدة   . ةاملنظومــ
وليــست هنــاك عمليــة مــشتركة إلدارة املخــاطر موضــوعة خصيــصاً   . واألســاليب والــُنُهج املتبعــة 

  .للربامج والعمليات القطرية املشتركة أو املتكاملة
يات رمسيــة وغـري رمسيــة يف إطــار   وينبغـي للمنظمــات أن تنظـر يف إنــشاء شــبكات ومنتـد   - ٢١٨

اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة بــاإلدارة لتيــسري تبــادل املعــارف، مبــا يف ذلــك منتــديات اإلنترنــت 
ويف حني أن شبكة غري رمسية تكـون مفيـدة يف البدايـة، فـإن مـن األنـسب أن تكـون                . واإلنترانت

  .ؤسسية على نطاق املنظومةهناك شبكة رمسية مع اتساع رقعة ممارسات إدارة املخاطر امل
 واستنتج املفتشان أن عدداً من املنظمات حتاول وضع سياسـاهتا وأطرهـا القائمـة بـذاهتا،                 - ٢١٩

وذلــك غالبــاً عــن طريــق االســتعانة بــشركات اخلــدمات االستــشارية، دون اســتخدام الوثــائق         
  .املوجودة أو االستفادة من خربات وقدرات منظمات األمم املتحدة األخرى

 ويــرى املفتــشان أن العديــد مــن املنظمــات الــيت أضــحت علــى وشــك الــشروع يف إدارة  - ٢٢٠
املخـاطر املؤسـسية ميكنـها أن تـضع سياسـتها واسـتراتيجيتها باالعتمـاد علـى مـا هـو موجـود مـن             
معــارف وخــربات وجتــارب مــشتركة بــني الوكــاالت، بــدالً مــن االســتعانة بــشركة خارجيــة           

ي للمنظمات الـيت تتميـز عـن غريهـا بكوهنـا ليـست رائـدة يف تنفيـذ                   وينبغ. للخدمات االستشارية 
__________ 

  )٣٦(  E/ICEF/2010/9 ١٧٣، الفقرة.  
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ــا        ــدة ووثائقه ــوداً لالســتفادة مــن خــربات املنظمــات الرائ ــذل جه إدارة املخــاطر املؤســسية أن تب
  .وقدراهتا، عوض املرور بنفس عملية التجريب والتعلم من األخطاء

س الرؤسـاء التنفيـذيني، يف وضـع         وينبغي ملنظومة األمم املتحدة أن تنظر، عن طريـق جملـ           - ٢٢١
فمـن  . سياسة وإطار موحدين إلدارة املخاطر املؤسسية مع إتاحة املرونة الكافية جلميع املنظمـات            

شأن ذلك أن يساعد كثرياً يف تنسيق املمارسـات وتـوفري التكـاليف وتيـسري حتديـد سـجل جبميـع                     
مكِّـــن املنظمـــات مـــن وضـــع املخـــاطر الـــيت تواجـــه املنظومـــة بأكملـــها وحتديـــد أنواعهـــا، ممـــا يُ 

كمـا أن مـن شـأنه أن يـوفر لغـة        . استراتيجيات مشتركة وأكثر فعالية وكفاءة للتصدي للمخـاطر       
  .موحدة إلدارة املخاطر على نطاق املنظومة

 ويود املفتـشان لفـت االنتبـاه إىل سياسـة وإطـار موحـدين تـستخدمهما مجيـع املـديريات               - ٢٢٢
 حيدد إطـاراً عامـاً لتيـسري التنفيـذ املتـسق ويتـيح              )٣٧(فاإلطار الشامل . العامة يف املفوضية األوروبية   

 .املرونة لكل مديرية عامة لوضع اإلجراءات األنسب لظروفها اخلاصة

 املخاطر املشتركة واملترابطة واملتداخلة    

 يرى املفتشان أن عدداً كبرياً من املخاطر على صعيد الشركات قد تكون مـشتركة بـني                 - ٢٢٣
وإضافة إىل ذلك، قد تؤثر إدارة بعض املخـاطر         . ظمات األمم املتحدة، إن مل يكن كلها      معظم من 

ومـن املـرجح أن تكـون هنـاك         . احلامسة يف منظمة معينة على املخاطر يف بعض املنظمات األخرى         
خماطر كثرية مشتركة، ال سيما على الصعيد القطري، حيث تعمل املنظمات بشكل متواز؛ كمـا               

 . بعض احلاالت أن تكون خمتلف املخاطر مترابطةأن من املمكن يف

 وهناك أيضاً خماطر متداخلة سيكون من املفيد أن تتـصدى هلـا مجيـع املنظمـات يف إطـار                    - ٢٢٤
وإضـافة إىل ذلـك،     . استجابة موحدة ومتكاملة، مثل املخاطر املتعلقة بالـسمعة والـسالمة واألمـن           

إىل توحيـد األداء، ينبغـي هلـا إذن أن تنظـر يف             فلما كانت منظمات األمم املتحدة تـسعى جاهـدة          
إجراء تقييمات مشتركة للمخـاطر وتوحـد سـجالت املخـاطر علـى الـصعيد القطـري مـن خـالل               

  .األفرقة القطرية، بغية مواجهة املخاطر بفعالية يف إطار استراتيجية وخطة عمل مشتركتني
نطـاق املنظومـة، سـيكون مـن         وبالنظر إىل وجود خماطر حامسة مشتركة ومتداخلـة علـى            - ٢٢٥

املفيــد للغايـــة إدراج اســـتعراض هــذه املخـــاطر كبنـــد دائـــم يف جــدول أعمـــال جملـــس الرؤســـاء    
ويرى املفتشان أنه يف حال جتميع سجل يضم مجيع املخاطر املشتركة هليئات منظومـة              . التنفيذيني

لك لتحديـد نـوع   األمم املتحدة، فقد يكـون ذلـك مفيـداً لتنـسيق ممارسـات إدارة املخـاطر، وكـذ           
  .املخاطر على نطاق املنظومة ورصدها

__________ 
  )٣٧(  European Commission, Towards an effective and coherent risk management in the Commission 

services, document SEC(2005)1327.  
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 مؤشر تنفيذ املعيار املرجعي    

 يتطلـب مـن الرؤسـاء التنفيـذيني القيـام           ١٠ خيلص املفتشان إىل أن تنفيذ املعيار املرجعـي          - ٢٢٦
  :يلي عن طريق اجمللس مبا

ميكـن أن تيـسر     فهـذه الـشبكة     . اقتناء شبكة رمسية أو غري رمسية إلدارة املخاطر املؤسسية         •
 التبادل املنتظم للخربات والدروس املستفادة يف جمال إدارة املخاطر؛

العمــل، مبــوازاة اكتمــال ممارســات إدارة املخــاطر املؤســسية يف املنظومــة، علــى إدراج         •
استعراض لتوصيف املخاطر يف املنظومة بأكملها واملخاطر الرئيسية املـشتركة واملتداخلـة            

 دول أعمال اجمللس؛ضمن البنود الدائمة جل

مناقشة وبدء وضـع سياسـة وإطـار مـشتركني بـني مجيـع منظمـات األمـم املتحـدة إلدارة                      •
املخاطر املؤسسية، هبدف تنسيق املمارسـات ووضـع سـجل للمخـاطر املـشتركة وحتديـد            

 .نوع املخاطر على نطاق املنظومة

 :وإضافة إىل ذلك، ينبغي للرؤساء التنفيذيني القيام مبا يلي

أمكـن،   ، يف اعتماد هنج إلدارة املخاطر يكون متكامالً ومشتركاً بـني الوكـاالت، حيثمـا              النظر
  .ال سيما على الصعيد القطري، وحتديد طرائق ُتتبع هلذا الغرض

  

 االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
 . يقدم التقرير تسعة معايري مرجعية لنجاح تنفيذ إدارة املخاطر املؤسـسية يف كـل منظمـة              - ٢٢٧

اعتمـاد سياسـة وإطـار      (ويبني استعراض ممارسـات املنظمـات أنـه باسـتثناء املعيـار املرجعـي األول                
، مـا زال معظـم املنظمـات مل يبلـغ مرحلـة ُتـستوىف فيهـا املعـايري                   )رمسيني إلدارة املخاطر املؤسسية   

نظمـة البحريـة   وميكـن القـول إن الربنـامج اإلمنـائي وامل       . املرجعية الثمانيـة األخـرى اسـتيفاًء ُمرضـياً        
الدولية، باعتبارمها املنظمتني الرائدتني، قد أوشكا دون غريمها على استيفاء بعض املعايري املرجعية     

وهنـــاك بـــضع . األخـــرى، ال ســـيما التـــزام ومـــشاركة اإلدارة التنفيذيـــة، واالتـــصال والتـــدريب
ي إمـا بـصدد     أمـا املنظمـات األخـرى فهـ       . منظمات مل تنظر بعد يف إدارة املخاطر املؤسـسية        

. إعــداد الــسياسات وإمــا قــد اعتمــدت للتــو سياســات وتنتقــل اآلن حنــو الــربامج التجريبيــة   
وعمومــاً ميكــن اعتبــار منظمــات األمــم املتحــدة منظمــات مبتدئــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ إدارة    

  .املخاطر املؤسسية
طء يف منظومــة  ويتــسم اعتمــاد إدارة املخــاطر املؤســسية ودجمهــا يف ثقافــة املنظمــات بــالب- ٢٢٨

ويرجع ذلك إىل أسباب عدة من بينها االفتقار إىل فهم مجاعي والتزام مـن اإلدارة         . األمم املتحدة 
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العليا؛ واالفتقار إىل خطة تنفيذ رمسية؛ وعدم الـيقني بـشأن كيفيـة تنفيـذ إدارة املخـاطر املؤسـسية             
عــن  النــاتج  ودجمهــا يف عمليــات املنظمــات؛ وعــدم وجــود هيكــل إداري مناســب؛ والــضغط         

وإضــافة إىل ذلــك، فــإن كــون إدارة املخــاطر املؤســسية أداة  . مبــادرات اإلصــالح املتنافــسة
إداريــة جديــدة نــسبياً ومــا زالــت تتطــور يعــين أن املنظمــات ال تتــوفر علــى خارطــة طريــق    

  .واضحة تتبعها

 مجيـع    بالتنسيق والتعـاون علـى نطـاق املنظومـة ويتطلـب مـن             ١٠ ويتعلق املعيار املرجعي     - ٢٢٩
ومن الواضـح أنـه لـئن كـان مـن الـضروري تعـديل هنـج إدارة               . املنظمات اختاذ إجراءات مشتركة   

املخاطر املؤسسية وفقاً للطابع اخلاص الذي مييز كل منظمة، فإن هناك حاجة إىل اتباع هنج علـى    
طر مستوى املنظومة بأكملها من أجل ضمان التكلم بلغة واحدة داخـل املنظومـة عـن إدارة املخـا                

مثـل املخـاطر املتعلقـة بالـسالمة       (املؤسسية؛ وحتديد املخاطر الرئيسية املشتركة واملتداخلة وإدارهتا        
  .؛ وتفادي االزدواجية؛ واالستخدام األمثل للموارد الشحيحة)والسمعة

 وتشكل املعـايري املرجعيـة العـشرة احملـددة يف التقريـر واملتعلقـة بأفـضل املمارسـات إطـاراً                - ٢٣٠
ويعتقـد املفتـشان أن بإمكـان منظمـات األمـم املتحـدة أن تتقـدم                .  ينبغي للمنظمات أن تتبعه    متيناً

خبطوات سريعة صوب وضع اإلجراءات املناسـبة السـتخدام وتطبيـق إدارة املخـاطر املؤسـسية إن             
هــي اتبعــت املعــايري املرجعيــة باعتبارهــا أفــضل ممارســات ومبــادئ التنفيــذ الفعــال إلدارة املخــاطر  

سية، فــضالً عــن جتــسيد أفــضل املمارســات املتاحــة وتبــادل املعلومــات والــدروس املــستفادة املؤســ
وجيــب أن يقتــرن ذلــك بــدعم تــام مــن هيئــات اإلشــراف وكبــار . واخلــربات مــن داخــل املنظومــة

  .املوظفني اإلداريني

قـوم الرؤسـاء     ونظراً إىل مزايا التنفيذ التام إلدارة املخاطر املؤسسية، يقترح املفتشان أن ي            - ٢٣١
التنفيذيون هليئات منظومة األمم املتحدة، يف ضوء حتليـل وتوصـيات هـذا التقريـر، بتقيـيم الوضـع                   

  .الراهن وتسريع وترية تنفيذ إدارة املخاطر املؤسسية

  التوصيات    

 يرى املفتشان أن املعايري املرجعية التسعة املذكورة أعاله ينبغـي أن ُتعتمـد وتنفـذ جمتمعـة                  - ٢٣٢
ل كل رئيس من الرؤساء التنفيذيني من أجل ضمان جناح تنفيذ إدارة املخاطر املؤسـسية يف               من قب 

، الـذي يتطلـب تعـاون الوكـاالت فيمـا بينـها واختـاذ قـرارات                 ١٠أما املعيـار املرجعـي      . منظماهتم
وينبغـي لألمـني العـام      . مشتركة، فينبغي مناقشته واعتماده على مستوى جملس الرؤساء التنفيـذيني         

  .مم املتحدة أن يتابع تنفيذ التوصية املوجهة إىل هذا اجمللس بصفته رئيساً لهلأل

وُينتظـر أن  .  أدنـاه إىل زيـادة فعاليـة املنظمـات    ٢ و ١ويتوقع أن يؤدي تنفيـذ التوصـيتني          -٢٣٣
   . التنسيق والتعاون بني املنظمات٣تعزز التوصية 
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 ١التوصية 
عـايري املرجعيـة التـسعة األوىل الـواردة يف       ينبغي أن يعتمد الرؤسـاء التنفيـذيون امل         

هذا التقرير من أجل ضمان قبول وتنفيـذ هنـج إدارة املخـاطر املؤسـسية مبـا يتماشـى مـع                     
  .أفضل املمارسات

  ٢التوصية 
يتـضمنه    ينبغي أن متارس هيئات اإلشراف دورها الرقايب فيما يتعلق باعتمـاد مـا              

ــايري إدارة املخــاطر املؤ     ــن مع ــر م ــذا التقري ــذ، وإدارة املخــاطر    ه ــة التنفي ســسية، وبفعالي
  .احلامسة يف منظماهتا

  ٣التوصية 
ينبغي أن يعتمد جملس الرؤساء التنفيذيني، من خالل اللجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة                  

 الوارد يف هذا التقرير هبدف تسهيل التعـاون والتنـسيق وتقاسـم             ١٠باإلدارة، املعيار املرجعي    
، وإدارة املخاطر املشتركة واملتداخلة، توخياً لتحقيق مزيد من الفعاليـة           املعارف بني الوكاالت  

  .والكفاءة يف إدارة املخاطر على صعيد املنظومة برمتها
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 املرفق األول
مــن برنــامج األمــم  ) وجمــاالت املخــاطر(جمموعــة مــن املخــاطر الرئيــسية      

  املتحدة اإلمنائي واملنظمة البحرية الدولية واليونسكو
  

  مج األمم املتحدة اإلمنائيبرنا
ميثل تغري هيكل املعونة وبيئـة األزمـة االقتـصادية واحلاجـة امللحـة إىل اختـاذ إجـراءات                     - ١

مكانـة األمـم املتحـدة وبرنـامج األمـم          ) حتديـد (فيما يتعلـق بـتغري املنـاخ فرصـة هامـة لتحديـد              
  )اجملال االستراتيجي(املتحدة اإلمنائي كشريك قّيم 

  )اجملال املايل(ار العمالت الرئيسية وأسواق رأس املال تقلب أسع  - ٢
  )اجملال املايل(تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام   - ٣
اجملـال  (اآلثار املترتبـة علـى اإلصـالحات التعاقديـة يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               - ٤

  )املؤسسي
 امللحة واحلقيقيـة الـيت هتـدد منظومـة األمـم            أمن املوظفني يف مواجهة األخطار    /سالمة  - ٥

  )اجملال التنفيذي(املتحدة وتزايد التكاليف املرتبطة باألمن 

  املنظمة البحرية الدولية
  )اجملال التنفيذي(تعطل النظام املايل وفقدان البيانات االحتياطية   - ١
ئج وعدم تعاوهنم يف ذلك     عدم تقّبل املوظفني الرئيسيني لتنفيذ امليزنة على أساس النتا          - ٢
  )اجملال التنفيذي(
  )اجملال التنفيذي(املوردين الرئيسيني /العجز املايل لدى مقدمي اخلدمات  - ٣
التأخر والتعطل يف إجراءات تسهيل حضور املندوبني إىل االجتماعـات ويف تـسجيل               - ٤

  )اجملال التنفيذي(املندوبني 
اجملـال  (رة غـري متوقعـة، بـسبب ظـروف قـاهرة            عدم وجود املترمجني الشفويني، بصو      - ٥

  )التنفيذي
  اليونسكو

عدم وجود خطة لتعاقب املوظفني قد يؤدي إىل فراغ كبري يف اليونـسكو مـن حيـث          - ١
كبــار املــوظفني املــؤهلني، وذلــك بــالنظر إىل حــاالت التقاعــد املتوقعــة يف صــفوف املــوظفني    

  )توظيفجمال ال(الفنيني خالل فترة السنتني املقبلة 
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العجز عن التعبري عن نتائج جيدة وبلوغها واإلبالغ عنها قد يـؤدي إىل فقـدان الثقـة                   - ٢
جمــال اإلدارة (يف قــدرة اليونــسكو علــى األداء وهتميــشها وخفــض متويلــها، يف هنايــة املطــاف   

  )القائمة على النتائج، ونوعية تنفيذ الربامج، وصورة املنظمة
ري وعمليات صـنع القـرار بـني الـدوائر املركزيـة وقطاعـات              عدم وجود توازن يف التأث      - ٣

  )جمال التصميم التنظيمي واملساءلة(الربامج قد يؤثر على تنفيذ الربامج وعلى جودهتا 
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  املرفق الثاين
  عملية حتديد املخاطر يف املنظمة البحرية الدولية    

  
يـد احلـاالت    تنظيم حلقات عمل على صعيد اإلدارة العليا لبيـان الغـرض مـن حتد              •

  اليت تنطوي على خماطر ولتحديد املخاطر احلامسة الرئيسية؛
إجــراء متــرين للتقيــيم الــذايت للمــوظفني التنفيــذيني الرئيــسيني داخــل كــل شــعبة،    •

  لتحديد احلاالت اليت تنطوي على خماطر ضمن جماالت عملهم؛
ة معنيـة   إجراء مقابالت متابعـة مـع املـوظفني الرئيـسيني تـضطلع هبـا فرقـة مركزيـ                  •

باملخــاطر منــشأة للتحقــق مــن صــحة النتــائج وكــشف الثغــرات يف عمليــة حتديــد 
  ؛“توقع األسوأ”املخاطر، ال سيما باستخدام التحليل القائم على سيناريوهات 

التمــاس املــسامهة مــن مجيــع اجلهــات املعنيــة مــن خــالل اســتعراض جتريــه اللجــان  •
  لى خماطر؛واللجان الفرعية لتحديد احلاالت اليت تنطوي ع

استمرار دور الفريق العامل التابع للمجلس واملعـين باسـتعراض املخـاطر وإدارهتـا            •
واإلبــالغ عنــها، باعتبــاره منــرباً تقــدم مــن خاللــه الــدول األعــضاء مــسامهاهتا يف  
عمليــة إدارة املخــاطر، وخباصــة فيمــا يتعلــق باملخــاطر املرتبطــة بوضــع املنظمــات  

حتديد السيناريوهات املتعلقة بالتحليـل  :  ما يليوقد ينطوي ذلك على  . وفعاليتها
؛ واسـتعراض ذلـك التحليـل والتعليـق عليـه؛ وحتديـد             “توقع األسوأ ”القائم على   

  .احلاالت اليت تنطوي على خماطر معّينة
  

  .إطار إدارة املخاطر يف املنظمة البحرية الدولية  :املصدر  
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  املرفق الثالث
ؤســسية يف هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة واملفوضــية األوروبيــة حملــة عامــة عــن إدارة املخــاطر امل    

  ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا والصندوق العاملي
  

  جماالت اخلطر الرئيسية
)٤( 

  سلم التأثري واالحتمال والتقييم
)٣( 

  تكاليف التنفيذ
)٢( 

  حالة إدارة املخاطر املؤسسية
 املنظمة )١(

يشمل حيـز املخـاطر فهرسـاً       
ــراً يف ١١٦ن يتــــــضم  خطــــ

مخسة جماالت خطـر رئيـسية      
اجملــــال االســــتراتيجي : هــــي

ــال   ــراف واجملــ ــال اإلشــ وجمــ
التنفيــــذي وجمــــال االمتثــــال 

 .واجملال املايل

  .A/64/640املرجع 
 -٣ معتــــدل؛ -٢ قليــــل؛ -١: التــــأثري
   حاسم-٥ جسيم؛ -٤شديد؛ 

 معـــتدل؛ - ٢ قليـــل؛ - ١ :االحتمــال
   حاسم- ٥ جسيم؛ - ٤شديد؛   - ٣

 -٢ غري فعالـة متامـاً؛       -١: ة املراقبة فعالي
 حتتاج إىل حتـسني كـبري؛       -٣غري فعالة؛   

   فعالة-٥ حتتاج إىل حتسني حمدود؛ -٤
  سلم تقييم املخاطر؛

، املخاطر األشد اليت تقتـضي     ١املستوى  
  إيالءها اهتماماً على املستوى الرفيع؛

ــاطر املتوســــطة الــــيت  ٢املــــستوى ، املخــ
للتـصحيح أو   تقتضي اختاذ تدابري حمـددة      

  الرصد؛
ــستوى  ــاطر الـــيت يتوقـــع أن   ٣املـ ، املخـ

تسفر عن درجة منخفـضة مـن التعـرض         
  .للمخاطر وعن خطر متبق ضئيل

ــى  ١,٣٢أُنفــق  ــون دوالر عل  ملي
ــة   ــشارية املتعلقـــ ــة االستـــ العمليـــ
ــشف املخـــــــصص إلدارة   بالكـــــ
ــر   ــسية يف التقريــ ــاطر املؤســ املخــ
ــار    ــن إطـ ــام عـ ــني العـ األول لألمـ

دارة املخـــاطر املـــساءلة، وإطـــار إ
يف املؤســـسة واملراقبـــة الداخليـــة، 
ــى   ــة علـــ ــار اإلدارة القائمـــ وإطـــ

 .)٣٨(النتائج

يف مراحل التخطيط إلدارة املخاطر     
  .املؤسسية

جيــري وضــع إطــار إلدارة املخــاطر  
ــة  ــة الداخليــــ . املؤســــــسية والرقابــــ

 .وُيخطط التباع هنج تدرجيي

 األمم املتحدة

مل ينظـــــر بعـــــد يف اعتمـــــاد إدارة     -  -  -
  .املخاطر املؤسسية

مكتب األمم املتحدة   
املعـــــين باملخـــــدرات 

  واجلرمية

__________ 
  .٢٥، الفقرة ١٠، الصفحة A/63/457تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية   )٣٨(  
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  جماالت اخلطر الرئيسية
)٤( 

  سلم التأثري واالحتمال والتقييم
)٣( 

  تكاليف التنفيذ
)٢( 

  حالة إدارة املخاطر املؤسسية
 املنظمة )١(

مل ينظـــــر بعـــــد يف اعتمـــــاد إدارة     -  -  -
  .املخاطر املؤسسية

برنامج األمم املتحدة   
  للبيئة

مل ينظـــــر بعـــــد يف اعتمـــــاد إدارة     -  -  -
  .املخاطر املؤسسية

برنامج األمم املتحدة   
ــستوطنات  للمــــــــــــــ

  البشرية
يف اعتمـــــاد إدارة مل تنظـــــر بعـــــد    -  -  -

  .املخاطر املؤسسية
مفوضـــــــية األمـــــــم  
ــسامية   ــدة الــــ املتحــــ

  لشؤون الالجئني
ــديد أو     .غري متاح ــال؛ شــ ــأثري واالحتمــ ــلم التــ ســ

  .قليل متوسط أو
جرى التعاقد مع ميـسر خـارجي       
لدعم عملية تنفيـذ إدارة املخـاطر       

  .املؤسسية

ــة بـــــدء إدارة املخـــــاطر    يف مرحلـــ
  .املؤسسية

ــة، ــام وُجــــــرب يف الوكالــــ  يف عــــ
، مشروع مفهوم سـجالت     ٢٠٠٩

، يتوقــع ٢٠١٠املخــاطر، ويف عــام 
االنتهاء يف مجيع املكاتب من إعداد      

  .سجالت املخاطر
ــب، يف    ــز املكاتـ ــع أن تركـ وُيتوقـ
ــنيت    ــاطر االثـ ــى املخـ ــة، علـ البدايـ
. عــــشر الــــيت تــــأيت يف الــــصدارة

ــذه    ــستغرق إجنــاز ه ــع أن ي وُيتوق
- ٢٠١٠العمليـــة فتـــرة الـــسنتني 

٢٠١١.  
ترحت اللجنة االستشارية تعـيني     واق

موظــف يف املكتــب التنفيــذي معــين 
غري أن األونـروا ختطـط،      . باملخاطر

بسبب قلـة املـوارد، لتعـيني موظـف         
اتـــصال غـــري متفـــرغ معـــين بـــإدارة 

  .املخاطر يف املكتب التنفيذي

وكالة األمـم املتحـدة    
إلغاثـــــــة وتـــــــشغيل 
الالجـــــــــــــــــــــــــئني  
الفلـــــــــــــسطينيني يف 
الــــــــــــــــشرق األدىن 

  )األونروا(

  اجملال االستراتيجي
  اجملال البيئي
  اجملال املايل

 بنــاء علــى النتــائج اإلمنائيــة، التــأثريُيقــيَّم 
والربامج والعمليات، والسالمة واألمن،    
ــدة    ــايل، وامل ــر امل ــسمعة والثقــة، واألث وال

  .الالزمة لالنتعاش، والنطاق

اسُتخدمت املوارد الداخلية كمـا     
ــ ــل  أن هنـ ــام بعمـ ــشاراً قـ اك مستـ
  .تطوعي

ــاطر   ــة إدارة املخـــ دخلـــــت سياســـ
املؤســــسية حيــــز النفــــاذ يف عــــام    

وأُقــر إطــار إدارة املخــاطر . ٢٠٠٨
  .٢٠١٠املؤسسية يف عام 

برنامج األمم املتحدة   
  اإلمنائي
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  جماالت اخلطر الرئيسية
)٤( 

  سلم التأثري واالحتمال والتقييم
)٣( 

  تكاليف التنفيذ
)٢( 

  حالة إدارة املخاطر املؤسسية
 املنظمة )١(

  اجملال املؤسسي
  اجملال التنفيذي
  اجملال السياسي
  اجملال التنظيمي

 -٣ طفيـــف؛ -٢ ضـــئيل؛ -١: التـــأثري
   حاسم-٥ حاد؛ -٤معتدل؛ 
 غري  -٢ مستبعد للغاية؛    -١: االحتمال

ــرجح؛  ــسبياً؛  -٣مــــ ــرجح نــــ  -٤ مــــ
  مرجح جداً -٥مرجـح؛ 

بنـــاء علـــى مـــستوى املخـــاطر، ميكـــن     
ملستوى خمتلف مـن اهلـرم اإلداري اختـاذ         

  .قرار بقبول املخاطرة

ــذ    ــة األوىل مــن تنفي ــهت املرحل وانت
إدارة املخــــاطر املؤســــسية يف عــــام 

وقـــد اعُتمـــد هـــذا النـــهج . ٢٠٠٨
  .على صعيدي املنظمة والوحدات

 وفتـــرة ٢٠٠٩ يف عـــام واســـتمرت
 اجلهــــــود ٢٠١١-٢٠١٠ســــــنيت 

ــاطر   ــة إىل تعزيــــز إدارة املخــ الراميــ
  .املؤسسية

ــة إدارة املخـــــــاطر   وتـــــــضم أمانـــــ
املؤسسية موظفاً متفرغـاً مـن الرتبـة        

ــة . ٤-ف وأُدرِجــــــــــت الربجميــــــــ
املـــــستخدمة يف توثيـــــق تقييمـــــات 
املخـــاطر يف نظـــام ختطـــيط عمـــل    

  .الوحدة
اســـُتعني باخلـــدمات االستـــشارية   .غري متاح  .غري متاح

ــة   دوالر ٧٥ ٠٠٠(اخلارجيـــــــــ
للمـــــساعدة يف وضـــــع ) تقريبـــــاً

اســــــــتراتيجية إلدارة املخــــــــاطر 
  .املؤسسسية

يف مرحلة التخطيط إلدارة املخـاطر      
ــسية ــة   . املؤسـ ــشئت وظيفـ ــد أنـ وقـ

مستــشار كــبري معــين باملخــاطر، يف  
، يف مكتــــــب إدارة ٥-الرتبــــــة ف

ــيري  ــري   التغـ ــتمرارية سـ ــمان اسـ وضـ
ــل  ــب  (العمــــ ــن املكتــــ ــزء مــــ جــــ
وســـــُيحدد اهليكـــــل  ). التنفيـــــذي

اإلداري يف إطــار اســتراتيجية إدارة  
  .٢٠١٠املخاطر املؤسسية يف عام 

ــم   ــندوق األمـــــ صـــــ
  املتحدة للسكان

 جمـاالً مـن جمـاالت       ٢٦ُحدد  
ــاطر ُجمعـــت يف أربـــع    املخـ

الفئة املالية، وفئـة    : فئات هي 
ــة التن  ــة، فياألخطــار، والفئ ذي

  .االستراتيجية/الربناجميةوالفئة

 من حيث وقعـه علـى حتقيـق         التأثرييقيَّم  
ــوظفني   ــسمعة واملـ ــربامج والـ ــداف الـ أهـ

  .والشؤون املالية
ــأثري ــئيل؛ -١: التـ  -٥ معتـــدل؛ -٣ ضـ
  .حاسم

 -٣ غــــــري مــــــرجح؛ -١: االحتمــــــال

اســـُتعني باخلـــدمات االستـــشارية 
اخلارجيــــة لالضــــطالع بالعمــــل 
األساســي الــالزم إلعــداد سياســة 
إدارة املخــــــــــاطر املؤســــــــــسية   
واألدوات املرتبطـــة هبـــا يف عـــام   

ــاليف . ٢٠٠٨ وتبلـــــــــغ التكـــــــ

ــاطر   ــدء إدارة املخــــ ــة بــــ يف مرحلــــ
ــار  . املؤســـسية ــة وإطـ وهنـــاك سياسـ

). ٢٠٠٩(إلدارة املخاطر املؤسسية    
ــذه اإلدارة    ــذ هـــ ــوخى أن تنفَّـــ ويتـــ
مبوازاة إصالحات لتحسني املنظمـة،     
ــام     ــول عـ ــها حبلـ ــهاء منـ ــع االنتـ ُيتوقـ

  اليونيسيف
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  جماالت اخلطر الرئيسية
)٤( 

  سلم التأثري واالحتمال والتقييم
)٣( 

  تكاليف التنفيذ
)٢( 

  حالة إدارة املخاطر املؤسسية
 املنظمة )١(

  . مؤكد-٥مرجح؛ 
ــيم املخــاطر /شــدة ــني   : تقي ــا ب ــة، وم قليل

ــني   ــا بـ ــة، ومـ ــطة وقليلـ ــطة متوسـ  متوسـ
  .وشديدة، وشديدة

 ٦٨٩ ٧١١,٥٩اإلمجاليـــــــــــــــة 
 دوالر       ٦٠٠ ٠٠٠(دوالراً       

ــة الرســوم و   ٨٩ ٧١١,٥٩لتغطي
ــسفر   دوالرا لت ــاليف الـ ــة تكـ غطيـ

  ).ونفقات متنوعة

٢٠١٢.  
ــيس إدارة    ــة رئــــ ــشئت وظيفــــ وأنــــ

، يف ٥-لرتبـــــة فاملخـــــاطر، مـــــن ا
  .مكتب إدارة التغيري

  البيئة اخلارجية
  السمعة

  جمال التمويل
  قدرات املنظمة

  محاس املوظفني ومرونتهم
  األمن

  )جيري اآلن استعراضها(

 -٣ متوســــط؛ -٢قليــــل؛ -١: التــــأثري
  شديد

 -٣ متوسـط؛  -٢ قليـل؛    -١: االحتمال
  كبري
، بنــاء علــى درجــة شــدة املخــاطر/تقيــيم
قليلة، ومن  : ٣ إىل   ١من  : ة هي متوسط

ــن  : ٦ إىل ٣ ــطة، ومـــ : ٩ إىل ٦متوســـ
  شديدة

  )جيري اآلن استعراضها(

ــرة ٣,١ُتتــاح   ماليــني دوالر للفت
 رصدت لتعزيـز    ٢٠١١-٢٠١٠

ــا يف ذلــــك   األداء واملــــساءلة، مبــ
وُيتعاقـد  . إدارة املخاطر املؤسسية  

ــارجيني    ــشارين خــــ ــع مستــــ مــــ
ــار إدارة    ــساعدة يف وضــع إط للم

  .املؤسسيةاملخاطر 

يف مراحل التخطيط إلدارة املخاطر     
واعُتمــدت أول سياســة  . املؤســسية

ــام   ــاطر املؤســـسية يف عـ إلدارة املخـ
وجيـري  . ، غري أهنـا مل تنفَّـذ      ٢٠٠٥

 وضــع ٢٠١٠-٢٠٠٩منــذ الفتــرة 
ــسية    ــاطر املؤســ ــار إلدارة املخــ إطــ
ُيتوقـــع أن يبـــدأ تنفيـــذه يف غـــضون 

 شــهراً اعتبــاراً مــن أواخــر عــام  ١٨
٢٠١٠.  

اعُتمـــد هنـــج تـــدرجيي وســـتتطوع و
  .املكاتب القطرية لتجريبه

برنــــــامج األغذيــــــة   
  العاملي

  األمن املادي
ــربامج    ــة والــ ــشؤون املاليــ الــ

  والتنفيذ
  السمعة

  اجملال السياسي

للتعـبري  ‘ قليـل ‘و‘ شديد‘ُتستخدم صفتا   
.  معــــااالحتمــــالو التــــأثري عــــن تقيــــيم

‘ متوسـط ‘وُيتفادى عمداً اسـتخدام فئـة       
ن هناك فرصة لتجنب اختاذ     لكي ال تكو  

  .قرارات حامسة

تقدر األموال املخصصة لتـدريب     
ــوظفني  .  دوالر٤٠٠ ٠٠٠ب املـــ

ــتعانة   ــط لالســـ ــعت خطـــ وُوضـــ
بـــشركة للخـــدمات االستـــشارية 
لتقــدمي التــدريب بنــاء علــى مــواد  

  .تدريبية داخلية

ــة بـــــدء إدارة املخـــــاطر    يف مرحلـــ
  .املؤسسية

ــن عــن سياســة إدارة املخــاطر    وأعل
  .٢٠٠٩ة يف عام املؤسسي

وسُتدرَّب مكاتب املقر حبلول هناية     
 وســـــيبدأ تـــــدريب   ٢٠١١عـــــام  

  .٢٠١١املكاتب اخلارجية يف عام 

  منظمة العمل الدولية

توخــت املنظمــة يف البدايــة تنفيــذ    .غري متاح  .غري متاح
ــه   إدارة املخــاطر املؤســسية بتوجي
مــــــــن مستــــــــشار خــــــــارجي، 

 مليـــون دوالر ٢,٥وخصـــصت 
ــرض  ــذا الغـ تقـــرر الحقـــاً  مث . هلـ

. تنفيـــذ مـــشروع موجـــه داخليـــاً

ــاطر    ــة بـــــدء إدارة املخـــ يف مرحلـــ
ومثة خطـط لتنفيـذ إدارة      . املؤسسية

ــرة    ــسية يف الفتــــ ــاطر املؤســــ املخــــ
٢٠١١-٢٠١٠.  

  .وليست هناك وثيقة سياسات بعد

منظمة األمم املتحـدة    
  لألغذية والزراعة
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  جماالت اخلطر الرئيسية
)٤( 

  سلم التأثري واالحتمال والتقييم
)٣( 

  تكاليف التنفيذ
)٢( 

  حالة إدارة املخاطر املؤسسية
 املنظمة )١(

ولـــذلك خـــصص برنـــامج عمـــل 
 ٢٠١١-٢٠١٠وميزانيــة الفتــرة 

  . مليون دوالر١,٣متويالً قدره 

ييب وسـُتعتمد إدارة    وسُيتبع هنج جتـر   
املخـــاطر املؤســـسية مبـــوازاة اإلدارة 

  .القائمة على النتائج
  برامج املوارد، واإلشراف

  التوظيف
  تصميم املنظمة واملساءلة

  اإلدارة املالية
  اإلدارة القائمة على النتائج

نوعية تنفيذ الـربامج وصـورة      
  املنظمة

ــد األدا ــة  توحيـ ــع منظومـ ء مـ
  األمم املتحدة

  والية املدير العام
  أفريقيا

ــني   ــساواة بـــ ــة للمـــ األولويـــ
  اجلنسني

  

  جسيم، معتدل، طفيف: التأثري
  قليل، متوسط، شديد: االحتمال

ــيم  ــدل تقي ــاتج    /مع ــو ن ــدة املخــاطر ه ش
ضرب التأثري يف االحتمال مع مراعاة ما       

  :يلي
  ٣ إىل ١معدل متوسط من = قليل 

 ٣وســط أكــرب مــن معــدل مت= متوســط 
  ٦إىل 

 إىل  ٦معدل متوسط أكرب مـن      = شديد  
٩  

اســُتعني مبستــشار إلعــداد وحــدة  
ــدريب ــة  . التـ ــدَّر أن تكلفـ وُيقـ

إجراء تقييم بناء علـى املخـاطر       
لقــدرة اليونــسكو علــى األداء،  
ــاطر   ــة إدارة املخــ وإنــــشاء جلنــ
تعــادل ســنةً مــن وقــت موظــف 
واحــد؛ غــري أن هــذه التكلفــة    

ــل ا  ــتوعبها اهليكــ ــوظيفي اســ لــ
ملكتــــــب خــــــدمات الرقابــــــة   

وُيقـــدَّر أن تكلفـــة   . الداخليـــة
ــشطة    ــع أنـ ــة ومجيـ ــل اللجنـ عمـ
االتصال املرتبطة هبا تعادل حنو     
نــصف ســنة مــن عمــل موظــف 
واحـــــــد؛ غـــــــري أن التكلفـــــــة 
الوظيفيــة قــد اســتوعبها أيــضاً    
اهليكل الوظيفي احلايل للـدوائر     
املعنيــــــــة بــــــــإدارة املخــــــــاطر 

  .املؤسسية

ــدء إدا  ــة بـــ ــاطر يف مرحلـــ رة املخـــ
وُتنفــــذ إدارة املخــــاطر . املؤســــسية

 تنفيــذاً ٢٠٠٨املؤســسية منــذ عــام  
ــدرجيياً حتــت إشــراف جلنــة إدارة     ت

  .املخاطر
وقد ُعينـت إدارة عليـا جديـدة منـذ      

وُعلـــق تنفيـــذ إدارة  . ٢٠١٠عـــام 
املخـــاطر املؤســـسية إىل أن تنتــــهي   

  .الفترة االنتقالية لإلدارة اجلديدة

  اليونسكو

تبلغ األموال املخصـصة لبـدء إدارة         .ري متاحغ  .غري متاح
ــسية   ــاطر املؤســــ  ٢٥ ٠٠٠املخــــ

ــدي للحــــصول علــــى    دوالر كنــ
الــدعم مــن اخلــدمات االستــشارية  

وتـــــشمل التكـــــاليف . اخلارجيـــــة
 دوالر  ٤٨ ٠٠٠املتوقعة األخـرى    

 دوالر للحلقـات    ٣ ٠٠٠(كندي  
ــية، و  دوالر ١٥ ٠٠٠الدراســـــــــ

يف مرحلة التخطيط إلدارة املخـاطر      
  .املؤسسية

ومن املقرر إعـداد الـسياسة يف عـام         
٢٠١٠.  

ــام    ــذ يف عــ ــدء التنفيــ ــط لبــ وُيخطــ
٢٠١١.  

منظمة الطريان املدين   
  الدويل
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  جماالت اخلطر الرئيسية
)٤( 

  سلم التأثري واالحتمال والتقييم
)٣( 

  تكاليف التنفيذ
)٢( 

  حالة إدارة املخاطر املؤسسية
 املنظمة )١(

 ٢٠ ٠٠٠لتخطـــيط املـــشروع، و  
 ٠٠٠املـشروع، و  دوالر لتجريب   

 دوالر للتقيـــــيم والتحــــــديث  ١٠
  ).وبدء التنفيذ

  اجملال املايل
  اجملال املؤسسي
  اجملال التنفيذي

ــارج يون الــــــــــوكالء اخلــــــــ
  وأصحاب املصلحة

ــغ    .غري متاح ــق مبلــ  دوالر ١٩٥ ٠٠٠أُنفــ
للحـــــصول علـــــى الـــــدعم مـــــن 

  .املستشارين اخلارجيني

ــاطر    ــة بـــــدء إدارة املخـــ يف مرحلـــ
وقــــد بــــدأ التنفيــــذ يف . املؤســــسية

  .جمموعة واحدة
وسُيوسع نطاق مفهوم وإطار إدارة     
املخــاطر املؤســسية ليــشمل املنظمــة  

ــه    ــري أن ــستقبل، غ ــها يف امل  مل بأكمل
  .ُيحدد بعد إطار زمين لذلك

ــصحة   ــة الـــــ منظمـــــ
  العاملية

كلفـــت اخلـــدمات االستــــشارية     .غري متاح  .غري متاح
ــة حنــو   ــك ١٨ ٠٠٠اخلارجي  فرن

  .سويسري

من املقرر التخطيط إلدارة املخـاطر      
  .٢٠١٠املؤسسية يف عام 

ــران  ــه /وأجــرى االحتــاد يف حزي يوني
ــاطر   ٢٠١٠ ــيم للمخــ ــة تقيــ  عمليــ

ــش  ــركة استـــــ ــساعدة شـــــ ارية مبـــــ
ــة ــائج  . خارجيــــ ــشكل النتــــ وستــــ

ــة    ــصياغة سياسـ ــدة لـ ــسية قاعـ الرئيـ
  .إدارة املخاطر املؤسسية

االحتــــــاد الربيــــــدي   
  العاملي

  جمال اإلشراف
  اجملال االستراتيجي

  املوارد
  اجملال التنفيذي

 بنـاء علـى     االحتمال و التأثريتقاس فئات   
ــستويات هــي    ــة م ــن ثالث ــل : ســلم م قلي

  .ومتوسط وشديد

ــاطر  يف م  .غري متاح ــشة إدارة املخـ ــة مناقـ رحلـ
  .املؤسسية

االحتــــــــاد الــــــــدويل 
  لالتصاالت

  اجملال االستراتيجي
  اجملال التنفيذي

  اجملال املايل

 االحتمــــــال والتــــــأثريتقــــــاس فئــــــات 
املـستخدمة بنــاء علــى ســلم يتــرواح بــني  

  . شديد-٤ قليل و-١

ــشاريتني    ــشركتني استـ ــُتعني بـ اسـ
 ٢٠٠٦خــــــارجيتني يف عــــــامي 

 العتمــــاد عمليــــة إدارة ٢٠٠٨و
املخاطر املؤسسية وتيسريها علـى     

ــرحلتني ــاليف  . مــــ ــغ تكــــ وتبلــــ

ــاطر    ــة بـــــدء إدارة املخـــ يف مرحلـــ
 ٢٠٠٩وأُعدت يف عـام     . املؤسسية

ــات ــجالت  تقييمـــ ــاطر وســـ  املخـــ
  .املخاطر على مستوى اإلدارات

وسُيشرع يف إدارة شاملة للمخاطر     

املنظمــــــــة العامليــــــــة 
  لألرصاد اجلوية



 

 

 
A

/65/788

11-26663 
84 

  جماالت اخلطر الرئيسية
)٤( 

  سلم التأثري واالحتمال والتقييم
)٣( 

  تكاليف التنفيذ
)٢( 

  حالة إدارة املخاطر املؤسسية
 املنظمة )١(

 فرنــــــك ٢٢٨ ٠٠٠العقــــــدين   جمال اإلشراف
ــسري ــصص أي . سويـــ ومل ُيخـــ

اعتمـــــاد يف امليزانيـــــة؛ وُمولـــــت 
ــاطي   ــن االحتيـــــ ــشطة مـــــ األنـــــ

  .املخصص لألولويات الرئيسية

  .املؤسسية لدى توافر املوارد
وهناك إطار إلدارة املخاطر غري أن       
  .السياسة الالزمة هلا مل توضع بعد
 ٥-وعـــني موظـــف مـــن الرتبـــة ف

ــتراتيجي وإدارة   ــيط االســــ للتخطــــ
املخـــــاطر، يف مكتـــــب التخطـــــيط 

  .٢٠٠٩ يف عام االستراتيجي
  وضع املنظمة وفعاليتها

  اجملال املايل
  اجملال التنفيذي

تعرف وثائق التدريب فئـات التـأثري مـن         
الناحيــة املاليــة، ومــن حيــث التــأثري علــى 
املــــــستويات اإلعالمــــــي، والــــــسياسي 

  .والوظيفي، والصحة والسالمة
-٣ليــل؛   ق-٢ قليـل جـداً؛  -١: التأثري

  . شديد جداً-٥ شديد؛ -٤متوسط؛  
 بتقدير نـسبة إمكانيـة    االحتمالُيعرب عن   

  .احلدوث يف إطار زمين

مل ُتتكبــد حــىت اآلن أي تكــاليف 
ــاطر    ــذ إدارة املخـ ــددة يف تنفيـ حمـ

ــسية ــون  . املؤســ ــؤدي املوظفــ ويــ
  .احلاليون مهام إضافية

ــل   ــن مراحـــ ــة األوىل مـــ يف املرحلـــ
 عـــام التنفيـــذ الكامـــل اعتبـــاراً مـــن 

  .، بعد انتهاء عملية جتريبية٢٠٠٩
ــذ     ــار إلدارة املخــاطر من ــاك إط وهن

  .٢٠٠٨عام 

املنظمـــــــة البحريـــــــة 
  الدولية

 غيـر مـرجح؛    -٢ نادر؛   -١: االحتمال  
ــدل؛  -٣ ــرجح؛ -٤معتــ ــبه -٥ مــ  شــ

  .مؤكد
+ التـأثري   ( بنـاء علـى املعـدل        اخلطرُيقيم  

 ٤قليـل؛ مـن     : ٤أصغر من   ): االحتمال
  .حاد: ٨ من جسيم؛ أكرب: ٨إىل 

      

ــة النظــر يف إدارة املخــاطر     -  -  - يف مرحل
  .املؤسسية

املنظمــــــــة العامليــــــــة 
  للملكية الفكرية

  العمليات الرائدة
  العمليات الرئيسية
  العمليات الداعمة

 خفيـف؛   -٢ طفيـف؛   -١: تأثري اخلطر 
 حاســم؛   -٥ جسيـم؛   -٤معتدل؛   -٣
  كارثي -٦

-٢ طفيـف؛   -١: ملتاحـةتأثري الفرصـة ا  

شارين خـــارجيني اســـُتعني مبستـــ 
لوضــع املنهجيــة وتيــسري حلقــات 

  .العمل
 ٣٠ ٠٠٠وبلغـــــت التكــــــاليف  

ــاطر    ــة بـــــدء إدارة املخـــ يف مرحلـــ
وركـزت املرحلـة األوىل     . املؤسسية
 أساساً على تدريب    ٢٠٠٩يف عام   

كبــــار املــــوظفني اإلداريــــني علــــى 

منظمة األمم املتحـدة    
للتنميــــــة الــــــصناعية 

  )اليونيدو(
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  جماالت اخلطر الرئيسية
)٤( 

  سلم التأثري واالحتمال والتقييم
)٣( 

  تكاليف التنفيذ
)٢( 

  حالة إدارة املخاطر املؤسسية
 املنظمة )١(

-٥ كـبري؛    -٤ معتــدل؛    -٣خفيـف؛     التأثريات اخلارجية
   حاد-٦كبري جداً؛  

ــة مببلــــغ نقــــدي مــــن    ــرتبط كــــل فئــ تــ
  .الربح مقارنة خبط األساس/اخلسارة
، سواء تعلـق األمـر بـاخلطر أو         االحتمال

 -٢ غــري مــرجح؛ -١: الفرصــة املتاحــة
 شـبه  -٥ مرجح؛  -٤ ممكن؛   -٣نادر؛  

  . مؤكد-٦مؤكد؛ 

وسـُتعد  . الوعي باملخاطر وحتديدها    .يورو
ــسياسة إدارة   ــة لـــ ــصيغة النهائيـــ الـــ

ــ ــار املخـــــ اطر املؤســـــــسية يف إطـــــ
استراتيجية إدارة املخاطر املؤسـسية     

  .٢٠١٠اليت سُتصاغ خالل عام 

مل تنظـــــر بعـــــد يف إدارة املخـــــاطر   -  ‐  -
  .املؤسسية

  

ــسياحة   ــة الــــ منظمــــ
  العاملية

مل تقرر املنظمة بـشأن فئـات       
ــر    ــاطر؛ غــــري أن اخلطــ املخــ

 هـــو اخلطـــر املتعلـــق النـــهائي
  .بالسمعة

بلــغ اإلنفــاق األويل فيمــا يتعلــق      .غري متاح
باملستـــــشارين املعنـــــيني بوضـــــع 
ــات    ــراء حلقــ ــسياسة ويف إجــ الــ

 دوالر  ٣٠ ٠٠٠العمل التدريبية   
ــي ــام  . أمريكـ ــات نظـ ــغ نفقـ وتبلـ

ــة   ــربامج وامليزانيـــ ــات الـــ معلومـــ
واخلاصــة بإعــداد ســجل املخــاطر 

  . يورو٥ ٠٠٠وتنفيذه 

ــة بـــــد  ــاطر يف مرحلـــ ء إدارة املخـــ
  .املؤسسية

ــديها إطــار رمســي وهــي اآلن يف    ول
  .مرحلة بدء عملية التخطيط
ــة   PROBISوُتـــــــــستخدم برجميـــــــ

  .ألغراض إدارة املخاطر املؤسسية

الوكالـــــــة الدوليـــــــة 
  للطاقة الذرية

  ختطيط املوارد واإلدارة
  الربامج القطرية

  اجملال املايل
  السياسة الدولية

  الدعوة
  استمرار األعمال

ــأثري ــئيل؛ -١: التــ  -٣ قليــــل؛ -٢ ضــ
ــدل؛  ــسيم؛ -٤معتـ ــبري؛ -٥ جـ  -٦ كـ
  .كارثي
 غـري   -٢ شبه مستحيل؛    -١: االحتمال

 غـــــري -٣مـــــرجح، وغـــــري مـــــسبوق؛ 
ــل؛      ــن قب ــه حــدث م ــرجح، ولكن  -٤م

 -٦ مــرجح جــداً؛ -٥يــرجح وقوعــه؛ 
  .وقوعه شبه مؤكد

تنفَّــــذ إدارة املخــــاطر املؤســــسية 
ــل    ــاق داخــ ــع النطــ ــذاً واســ تنفيــ

وبلــغ جممــوع   . ل القائمــة اهلياكــ 
ــة   ــافية املتعلقــــ ــات اإلضــــ النفقــــ
باخلــدمات االستــشارية اخلارجيــة 
واملنـــشورات وأدوات التـــصويت 

 دوالر خــــالل ١٥٠ ٠٠٠حنــــو 
وُيتوقــع . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفتــرة 

  عنـدما  ٢٠٠٨بدأ التنفيذ منذ عـام      
أنــــشئت جلنــــة الــــسياسات وإدارة  

  .املخاطر املؤسسية
 ٢٠١٠وتتضمن خطة العمـل لعـام       

ــائق   ــة للوثــ ــع الــــصيغة النهائيــ وضــ
ــاطر   ــار إدارة املخــــ املتعلقــــــة بإطــــ
املؤســـــسية، وأنـــــشطة التـــــدريب   
واالتـــصال، واالنتـــهاء مـــن حتديـــد  

الـــــصندوق الـــــدويل 
  للتنمية الزراعية
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  جماالت اخلطر الرئيسية
)٤( 

  سلم التأثري واالحتمال والتقييم
)٣( 

  تكاليف التنفيذ
)٢( 

  حالة إدارة املخاطر املؤسسية
 املنظمة )١(

أن كُلـــف متواصـــلة تعّهـــد إدارة  
ــسية   ــاطر املؤســـ  ٥٠ ٠٠٠املخـــ

  .دوالر سنوياً تقريباً

  .نوع املخاطر وإعداد سجلها
ومشلت الـدورات التدريبيـة املقدمـة       

ــي مــا ــشأن إدارة  حلقــة ع: يل مــل ب
املخـــــاطر املؤســـــسية، وتـــــدريب   
املوظفني املعنيني باالتصال يف جمـال      
إدارة املخاطر املؤسسية، والتدريب    
على إدارة خماطر املـشاريع، وموقـع       
ــإدارة املخــاطر    اإلنترانــت اخلــاص ب
املؤســــسية الــــذي يتــــضمن أدوات 
. ومكتبـــة إدارة املخـــاطر املؤســـسية

وأُدجمــت بعــض الوحــدات يف نظــام 
Peoplesoft.  

  البيئة اخلارجية
  التخطيط والعمليات والنظم

  األفراد واملنظمة
  اجلانبان القانوين والتنظيمي

  االتصاالت واملعلومات

ــا     ــة فيم ــديريات العام ــاران للم ــاح خي ُيت
قليــــل أو : االحتمــــالوبالتــــأثري يتعلــــق 

 ١متوسط أو شديد، أو سلم قياس مـن         
: والترتيب األكثر استخداماً هـو    . ٥إىل  

  .قليل، ومتوسط، وشديد

مشــــل االســــتثمار األويل أساســــاً 
ــع    ــن مجيــ ــوظفني مــ ــدريب املــ تــ
ــوارد    ــصيص مــ ــستويات وختــ املــ
داخليــة، ال ســيما تعــيني منــسقني 
للمراقبة الداخلية يف كـل مديريـة       

ــة ــرة/عامــ ــوع  . دائــ ــغ جممــ ويبلــ
تكـــاليف اخلـــدمات االستـــشارية 

بالتـدريب علـى    اخلارجية املتعلقة   
) الوضــع والتنفيــذ(إدارة املخــاطر 

 يـــــورو منـــــذ عـــــام ٢٥٨ ٠٠٠
٢٠٠٥.  

وتبلــغ تكــاليف عقــود اخلــدمات  
اخلمسة اليت مشلـت جممـل عمليـة        
ــاطر   ــار إدارة املخـــ ــاد إطـــ اعتمـــ

ــع   ( ــة، ووضــ ــشطة التجريبيــ األنــ
ــار،   ــع اإلطــــ ــة، ووضــــ املنهجيــــ
وصـــــياغة البالغـــــات، ودليـــــل   

ــذ   ــسري التنفيـ ــذ، وتيـ ــو ) التنفيـ حنـ

ُوضعت وثيقة سياسـة وإطـار إدارة       
  .٢٠٠٥املخاطر املؤسسية يف عام 

ــرة    ــة يف الفت ــة جتريبي وأجريــت عملي
ومشلـــت أنـــشطة . ٢٠٠٥-٢٠٠٤

ــرة مــن عــام    ٢٠٠٥التنفيــذ يف الفت
إدراج :  مـــا يلـــي ٢٠٠٧إىل عـــام 

ــة التخطــيط   إدارة املخــاطر يف عملي
اإلداري الـــسنوي؛ وإعـــداد دليـــل   
إدارة املخاطر؛ ووضع استبيان عـام      
ــاطر    ــد املخـــــ ــاري لتحديـــــ اختيـــــ

  .وتقييمها

  املفوضية األوروبية
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  جماالت اخلطر الرئيسية
)٤( 

  سلم التأثري واالحتمال والتقييم
)٣( 

  تكاليف التنفيذ
)٢( 

  حالة إدارة املخاطر املؤسسية
 املنظمة )١(

ــا .  يـــورو٨٩٠ ٠٠٠ غـــري أن مـ
أُنفق فعلياً أقل مـن املبلـغ الكامـل         
ألن اخلدمات الـيت طُلبـت قـدمها        
ــا مـــساعدة    ــدون باعتبارهـ املتعاقـ

للفرقـــة املركزيـــة املعنيـــة " مرنـــة"
ــت    ــيت كُلّفـ ــة الـ ــدمات املاليـ باخلـ

  .بإعداد إطار إدارة املخاطر
  اجملال االستراتيجي

  اجملال التنفيذي
  خماطر حافظة االستثمارات

ُيقــيَّم اخلطــر مــن منظــور التــأثري والــشدة 
: واالحتمـــال، بنـــاء علـــى الـــسلم التـــايل

  .قليل أو متوسط أو شديد

اسُتعني باملستـشارين، يف البدايـة،    
ــذ   ــة، غـــري أن التنفيـ ــم العمليـ لفهـ

  .جرى حتت قيادة داخلية

 إدارة املخـاطر    اعُتمد إطار وسياسة  
ســـــــبتمرب /املؤســـــــسية يف أيلـــــــول

٢٠٠٩.  

  الصندوق العاملي

  اجملال اخلارجي
  اجملال االستراتيجي

  السمعة
  اجملال املايل
  األشخاص
  التكنولوجيا

  األمن
  اجملال القانوين

حاسم؛ شـديد؛ متوسـط؛ قليـل؛       : التأثري
  .قليل جداً
شــبه مؤكــد؛ مــرجح جــداً؛  : االحتمــال

  .عدمرجح؛ غري مرجح؛ مستب
  .شديد؛ متوسط؛ قليل: تقييم اخلطر

ــشارين اخلــارجيني   اســُتعني باملست
ــل ويف  ١٠يف  ــات عمــــــ  حلقــــــ

 ٠٠٠التدريب بتكلفة بلغت حنو     
  . يورو٥٠

ــراء الربجميـــات    ٠٠٠وكلـــف شـ
ــغ   ٥٠ ــاً وســُينفق مبل ــورو تقريب  ي

ــنوياً  ١٥ ٠٠٠ ــايف سـ ــورو إضـ  يـ
  .لصيانتها

ــاطر   ــذ إدارة املخـ ــل تنفيـ ــدأ بالفعـ بـ
ــى صـــــ   ــسية علـــ عيد اإلدارة املؤســـ

ــعيد     ــى صـ ــد علـ ــا بعـ ــينفذ فيمـ وسـ
  .الربجمة

  .وأعدت الوثائق التوجيهية
ــة   وُنظمــت حلقــات العمــل التدريبي
ــوم    علــى أســاس ختــصيص نــصف ي
للمــــسائل النظريــــة ونــــصف يــــوم 
ــضوابط    ــاطر والــــ ــد املخــــ لتحديــــ

  .الداخلية
وُتـــــستخدم الربجميـــــات التجاريـــــة 
كـــسجل حلفـــظ مجيـــع املعلومـــات  

  .املتصلة باملخاطر

مـــــــــة األمـــــــــن منظ
  والتعاون يف أوروبا
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  املرفق الرابع
عرض عام لإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش                 

  JIU/REP/2010/4املشتركة 
  

    الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  قها وبراجمهااألمم املتحدة وصنادي

التأثري املتوخى 
  

س الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة        
جمل

األمم املتحدة املعين بالتنسيق
  

األمم املتحدة
*  

األونكتاد
  

مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  
باملخدرات واجلرمية

  
برنامج األمم املتحدة للبيئة

  

 موئل األمم املتحدة
  

مفوضية األمم املتحدة لـشؤون     
الالجئني

األونروا  
  

برنامج األمم املتحدة اإلمنا
ئي

مـــــــم املتحـــــــدة    صـــــــندوق األ
كان

لل
اليونيسيف

  

برنامج األغذية العاملي
منظمة العمل الدولية   
  

منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة 
والزراعة

اليونسكو  
  

منظمة الطريان املدين الدويل
  

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي  
االحتاد الدويل لالتصاالت  

املنظمة العاملية لألرصاد اجل  
وية

  

املنظمة البحرية الدولية
  

املنظمــــــة العامليــــــة للملكيــــــة   
الفكرية

منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة   
الصناعية

  
منظمة السياحة العاملية

  

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  

التقرير X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X    الختاذ إجراء
 

                                                    لإلحاطة واالستعراض

نن نننن ن نن نن ن ن ن نن نن ن نن ن ن ن    ه ١التوصية 

 ت ت  ت  ت   ت  ت  ت  ت  ت  ت  ت  ت  ت  ت ت  ت ت  ت  ت ت  ت  ت  ت   ه ٢ التوصية

                                                  ن ه  ٣ التوصية
  

  .  بشأهناتوصية تتخذ اهليئة التشريعية قراراً  )ت(  :املختصرات
 .)يف حالة جملس الرؤساء التنفيذيني، يتخذ رئيس اجمللس إجراء بشأن التوصية (* بشأهناذ الرئيس التنفيذي إجراءتوصية يتخ  )ن(      

  .توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من جانب هذه املنظمة        
كـبرية؛  وفـورات ماليـة    حتقيـق  )و(؛   الفعاليـة  تعزيـز ) ه(؛  ملراقبـة واالمتثـال    ا  تعزيـز  )د(؛  حتسني التنسيق والتعـاون   ) ج(؛  شر أفضل املمارسات  ن) ب(؛  حتسني املساءلة ) أ(  :األثر املتوخى

 .جوانب أخرى )ح(؛  الكفاءةتعزيز )ز(

 باستثناء األونكتاد، ومكتب األمـم املتحـدة املعـين          ST/SGB/2002/11تشمل مجيع الكيانات الوارد ذكرها يف الوثيقة          *
يئة، وبرنامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية، ومفوضـية األمـم املتحـدة                للب باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة    

  .نرواوالسامية لشؤون الالجئني، واأل

  

  


