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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّر، لذاذه الوثيقة. ه مل ُتطَبع، التوفريلدواعي   

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤- ٢٢فيينا، 
  املؤقَّت) من جدول األعمال  (ه ٤البند 

        االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر
      االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر    
    تقرير من املدير العام    

لصــادر يف الــدورة الثانيــة والــثالثني للجنــة الربنــامج  ا ٢٠١٦/٨مــع االســتنتاج  متاشــياً  
م احملـرز فيمـا يتعلـق بإطـار اليونيـدو االسـتراتيجي       عن التقـدُّ  م هذه الوثيقة تقريراًوامليزانية، تقدِّ

العام إلدارة املخاطر والتدابري املتخـذة ملعاجلـة اآلثـار املاليـة واإلداريـة الناجتـة عـن مغـادرة دول         
  أعضاء للمنظمة.

    
    استراتيجية اليونيدو العامة إلدارة املخاطر  - أوالً  

يقــدم القســم األول مــن هــذه الوثيقــة معلومــات مــوجزة عــن إطــار اليونيــدو اإلداري     -١
القائم لتقييم وإدارة املخاطر اليت قد تعيق حتقيق األهداف التنظيمية. ويعرض القسم الثـاين مـن   

  اليونيدو.يف عضاء األ عددالذي حدث مؤخراً يف الوثيقة التدابري املتخذة ملعاجلة التناقص 
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ويتبع إطار اليونيدو االسـتراتيجي إلدارة املخـاطر نشـرة املـدير العـام عـن "إطـار الرقابـة           -٢
وتــرد التفاصـــيل املتعلقـــة بالسياســـتني يف   )٢(".املخـــاطر املؤسســـيةو"سياســـة إدارة  )١("الداخليــة 

 املخـاطر املؤسسـية  رقابة الداخلية وسياسة إدارة ضع كل من إطار الالنشرات ذات الصلة. وقد ُو
إىل التوجيهات الصادرة عن جلنة املنظمـات الراعيـة التابعـة للجنـة تريـدواي، وهـي اهليئـة         استناداً

نشـطة الـيت تنفـذها    األ أنَّ اإلطـار االسـتراتيجي يسـتند إىل   الدولية الرائـدة يف هـذه املسـائل، كمـا     
املخــاطر والسياســات واإلجــراءات ومعــايري الســلوك ذات الصــلة  يف جمــال إدارة  اليونيــدو حاليــا

 املخـاطر املؤسسـية  يف جمموعة متسقة من املمارسات. ويوفر اإلطار االستراتيجي إلدارة  وُيدجمها
ــاً شــامالً لوضــع آليــة منظمــة ومتكاملــة ومنهجيــة لتحديــد املخــاطر وحتليلــها وتقييمهــا           أساس

تنفيـذ   مـة ككـل. ومـع ذلـك، ينبغـي اإلشـارة إىل أنَّ      والتصدي هلـا ورصـدها علـى مسـتوى املنظ    
هـو عمليـة متدرجـة تتطلـب الوقـت واملـوارد لكـي تصـل إىل          املخاطر املؤسسيةاستراتيجية إدارة 

م احملـرز  مستوى من النضج الكامل. ومن مث، ستعمد املنظمـة إىل تقـدمي تقـارير دوريـة عـن التقـدُّ      
ــاه، وعــن معلومــات   طر املؤسســيةاملخــايف تنفيــذ اإلطــار االســتراتيجي إلدارة   ــوارد أدن ــةال  حمدَّث

عـىن برصـد اآلثـار    أخرى متعلقة باإلطار االستراتيجي. وتعتزم األمانة إنشاء فرقـة عمـل داخليـة تُ   
املالية واإلدارية الناجتة عن مغادرة دول أعضاء للمنظمة، حسب اجملاالت املبينة يف القسم الثـاين،  

عرض املعلومــات هــا يف اخلطــة الشــاملة للتصــدي للمخــاطر. وســُتوإدراج النتــائج الــيت تتوصــل إلي
  املقبلة ألجهزة تقرير السياسات. م احملرز يف هذا الصدد على الدوراتعن التقدُّ احملدَّثة

    
    املخاطر املؤسسيةاإلطار االستراتيجي إلدارة     

وتعـد   ليـا تدخل ممارسات إدارة املخاطر يف صـلب العمليـات الـيت تنفـذها اليونيـدو حا       -٣
ال يتجـزأ مـن مجيـع عمليـات صـنع القـرار فيهـا. ويلـزم اليونيـدو أن تـدرك املخـاطر الـيت              جزءاً

تواجهها بسـبب أحـداث خارجيـة وداخليـة ومـا تتركـه تلـك األحـداث مـن آثـار علـى مـوراد             
املنظمة وعملياهتا. ومن الشروط األساسـية لتحقيـق الفعاليـة يف تقيـيم املخـاطر وإدارهتـا صـوغ        

، وحتديــد أهــداف املخــاطر املؤسســيةة/رؤيــة، ووضــع إطــار اســتراتيجي وأهــداف إلدارة  مهم
إىل  املخـاطر املؤسسـية  متسقة تنطبق على املنظمة بأكملها. ويسعى اإلطار االستراتيجي إلدارة 

  حتقيق أهداف املنظمة احملددة يف أربع فئات:

───────────────── 
 ، إطار الرقابة الداخلية.DGB/(M).119/Rev.1نشرة املدير العام   )١(  

 .املخاطر املؤسسية، سياسة إدارة DGB/(P).126نشرة املدير العام   )٢(  
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ني إدارة اليونيـدو يف األمـد   باملواءمة الفعالة بـ وذلك فيما يتعلق  – االستراتيجية  (أ)  
البعيد ووالية اليونيـدو واحتياجـات الـدول األعضـاء والـدور الـذي تضـطلع بـه املنظمـة يف إطـار           
جدول أعمـال التنميـة األوسـع لألمـم املتحـدة. وواليـة اليونيـدو املتعلقـة بتحقيـق تنميـة صـناعية            

، واهلـدف  ٢٠٣٠ستدامة لعام شاملة للجميع ومستدامة مدرجة يف إعالن ليما؛ وخطة التنمية امل
من أهداف التنمية املستدامة، وغريها مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة املتصـلة بالصـناعة؛ وأطـر         ٩

)؛ والربنـــامج وامليـــزانيتني لفتـــرة الســـنتني. وقـــد MTPFsاليونيـــدو الربناجميـــة املتوســـطة األجـــل (
راتيجية جلميــع اإلدارات أدرجــت إدارة املخــاطر يف التخطــيط االســتراتيجي والعمليــات االســت     

  والشعب التابعة للمنظمة.
ال والكـفء ملـوارد املنظمـة.    باالسـتخدام الفعَّـ   وذلك فيما يتعلـق  - العمليات  (ب)  

وتسهم فعالية وكفاءة أنشطة املنظمة يف حتقيـق النتـائج املتوقعـة يف البلـدان املسـتفيدة مـن تلـك        
  طار الربناجمي االستراتيجي.ث لإلاألنشطة يف إطار األولويات املواضيعية الثال

مبوثوقيــة اإلبــالغ عــن املعلومــات املاليــة وغــري    وذلــك فيمــا يتعلــق  - اإلبــالغ  (ج)  
املالية. وتتيح التقارير املرحلية عن برامج اليونيدو، مبـا يف ذلـك تقريـر اليونيـدو السـنوي، إدارة      

تلـك التقـارير معلومـات     أنشطة املنظمة استناداً إىل معلومـات دقيقـة وكاملـة ومناسـبة. وتقـدم     
ــى االبتكــارات           ــا تركــز عل ــا أهن ــربامج، كم ــذ ال ــى تنفي ــره عل ــل وأث ــة التموي ــوجزة عــن حال م

البيانـات املاليـة عـن حالـة املنظمـة املاليـة وعـن أدائهـا،          وُتفيـد املستخدمة والـدروس املسـتفادة.   
  احملاسبية الدولية للقطاع العام.وهي متتثل للمعايري 

بتقيــد املنظمــة بــالقوانني واألنظمــة ذات الصــلة.   لــك فيمــا يتعلــقوذ -  االمتثــال  (د)  
وتكفل اليونيدو يف سعيها لدعم مجيع البلدان النامية والبلدان اليت متـر اقتصـاداهتا مبرحلـة انتقاليـة أن     
تنفذ أنشطتها وفقا لإلطار التنظيمي الداخلي على حنـو صـارم. وتسـهم آليـات الرقابـة القائمـة الـيت        

مراجع احلسـابات اخلـارجي ومكتـب خـدمات الرقابـة       يونيدو، واليت يستخدمها أيضاًتستخدمها ال
  االمتثال لذلك اإلطار التنظيمي. الداخلية واألخالقيات ومكتب الشؤون القانونية، يف ضمان

وختضع األهداف املدرجة يف (أ) و (ب) أعاله ألحداث خارجيـة ال ميكـن للمنظمـة أن تسـيطر     
ــا. وميكــن   دائمــاً ــوفر    املخــاطر املؤسســية لنظــام إدارة عليه ــق بتلــك األهــداف، أن ي ــا يتعل ، فيم

ضمانات معقولة بإبالغ إدارة املنظمة وجملسـها التنفيـذي، يف الوقـت املناسـب، باملسـتوى الـذي       
(د)، ا يتعلـق باألهـداف املدرجـة يف (ج) و   ا فيمـ وصلت إليه املنظمة يف حتقيق تلك األهداف. أمَّ

ميكنه أن يـوفر ضـمانات    املخاطر املؤسسيةنظام إدارة  املنظمة، فإنَّ وهي أهداف ختضع لسيطرة
  معقولة بشأن حتقيقها.
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  العناصر التالية: املخاطر املؤسسيةويتضمن اإلطار االستراتيجي إلدارة   -٤
ــ - حتديـــد األهـــداف  (أ)   ال بـــد مـــن وجـــود األهـــداف قبـــل أن حتـــدد اإلدارة   فـ

أن يكـون لـدى    املخـاطر املؤسسـية  ازهـا. وتكفـل إدارة   تؤثر على إجن قد األحداث احملتملة اليت
ــد األهــداف، وأن  ــة لتحدي ــدعم اإلدارة آلي ــا     ت ــارة مهمــة املنظمــة وتتســق معه األهــداف املخت

  وتتالءم مع قدرهتا على حتمل املخاطر.
وتنفــذ  فهــي ينبغــي أن توضــع  -  املخــاطر املؤسســيةسياســات وإجــراءات إدارة   (ب)  

يف  املخـاطر املؤسسـية  درجت سياسة اليونيدو إلدارة لضمان فعالية تدابري التصدي للمخاطر. وقد أُ
مــت علــى مجيــع مِّوُع ،املخــاطر املؤسســيةاملتعلقــة بسياســة إدارة  DGB/(P).126نشــرة املــدير العــام 

  إدارات املنظمة.
املخـاطر الـيت ميكـن    وتتعلق هـذه القـدرة مبسـتوى     - القدرة على حتمل املخاطر  (ج)  

منظمــة أن تتحملــه يف ســعيها لتحقيــق األهــداف الــيت حــددهتا. ومــن مث، ينبغــي للقــرارات     أليِّ
والضــوابط الالزمــة أن تراعــي التكــاليف   املســتبانةبشــأن اســتراتيجيات التخفيــف مــن املخــاطر   

  ل املخاطر.قدرة املنظمة على حتم والفوائد النسبية، وأن توائم تلك االستراتيجيات مع مستوى
وهو يفترض حتديد األحداث الداخلية واخلارجية اليت تـؤثر   -  حتديد األحداث  (د)  

يف حتقيق أهداف املنظمة من حيث املخاطر والفرص، ومـن مث، ربطهـا باالسـتراتيجية أو مبرحلـة     
 تملــة الــيت ميكــن أن تــؤثر ســلباًضــعت آليــة لتيســري حتديــد األحــداث احملحتديــد األهــداف. وقــد ُو

  دافها وغايات األداء اخلاصة هبا.على قدرة اليونيدو على تنفيذ استراتيجيتها وحتقيق أه إجياباً أو
وهو عمليـة حتديـد وحتليـل املخـاطر الـيت       - (حتديدها وحتليلها)تقييم املخاطر   (ه)  

. املؤسسـي الـوظيفي  ذ هذه العملية على مسـتويني منفصـلني:   هتدد حتقيق أهداف املنظمة. وتنفَّ
ا تقيـيم املخـاطر علــى   م املخـاطر الرئيســية املتعلقـة باليونيـدو، أمَّــ   ملسـتوى املؤسســي، تقـيَّ  فعلـى ا 

دة يف دَّاملستوى الوظيفي فيتعلق بإطار املنظمة التنظيمـي وهيكلـها. وينبغـي إدراج املخـاطر احملـ     
  .بشأن كال املستوينيلمخاطر لسجل 

يت تـدرجها اليونيـدو يف   د لكل خطر من املخاطر الـ ُيحدَّ - التصدي للمخاطر  (و)  
مخاطر لديها "جهة مسؤولة" يناط هبا اختاذ إجراءات التخفيف مـن ذلـك اخلطـر.    للسجل  أيِّ

د فيها خماطر جيب وضع تدابري للتخفيف من اخلطر/التصـدي لـه، مـع وضـع     ويف كل حالة حتدَّ
وى قـدرة  دة إلدارة املخـاطر ومواءمـة تلـك اإلجـراءات مـع مسـت      جمموعة مـن اإلجـراءات احملـدَّ   

قيـادة  ب، يتـوىل اجمللـس التنفيـذي،    املسـتوى املؤسسـي  املنظمة على حتمـل تلـك املخـاطر. وعلـى     
إدارة املخـاطر   ، فـإنَّ املسـتوى الـوظيفي  ا علـى  املدير العام، إدارة املخاطر على حنو متواصل. أمَّ
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مسـتوى   والتخفيف منها هي جزء من الدور الوظيفي للمديرين التنفيذيني، ويتم تنسيقها علـى 
اإلدارات. وتتجسد إدارة املخاطر على املستوى الوظيفي يف نظـام ختطـيط املـوارد يف املؤسسـة     

  وإجراءات تيسري األعمال، وترصد يف إطارمها.
    

    األدوار واملسؤوليات    
 املخاطر املؤسسـية يتحمل املدير العام لليونيدو املسؤولية العامة عن تنفيذ سياسة إدارة   -٥

يعطي "القدوة يف أعلى اهلرم" ويعـزز إدارة املخـاطر املؤسسـية    هو . فهبا ت الصلةذا والعمليات
 املخـاطر املؤسسـية  إطـار الرقابـة الداخليـة وسياسـة إدارة      فـإنَّ  مـن ناحيـة أخـرى،   ويف املنظمة. 

أدوار الكيانات التالية: اجمللـس التنفيـذي، وجهـة التنسـيق بشـأن املخـاطر يف اليونيـدو،        حيدِّدان 
اليونيدو، ومكتب الرقابة الداخليـة واألخالقيـات،    ياالتصال بشأن املخاطر، وموظف يوموظف
  لتقييم، ومكتب الشؤون القانونية.وفريق ا

    
واإلدارية الناجتة عن مغادرة خدة ملعاجلة اآلثار املالية التدابري املتَّ  - ثانياً  

    أعضاء للمنظمة  دول
م اء من املنظمة على حنو مسـتمر وتقـيِّ  تقوم األمانة برصد احتمال انسحاب دول أعض  -٦

ذلك االحتمال على حنو دقيق هبدف التقليل إىل أدىن حد من اآلثار املرتبطة به علـى املسـتويني   
  و االنسحاب أو إيقافه على األقل.املؤسسي والوظيفي، وعكس اجتاه الدول حن

فيـذ مبـادرات   جهود للتخفيف من تلـك اآلثـار، وتشـمل تلـك اجلهـود تن      وتبذل حاليا  -٧
لتحقيـق مــا يلـي: (أ) تعزيــز احلـوار بــني األمانـة والــدول األعضـاء، (ب) تعظــيم األثـر اإلمنــائي       
لعمليات اليونيدو مـن خـالل اتبـاع هنـج شـراكة أمثـل، (ج) تعزيـز أمهيـة املنظمـة امللحوظـة يف           

  سياساتية بشأن التعاون اإلمنائي.املناقشات احلكومية الدولية واملناقشات ال
تعكف املنظمة يف الوقت نفسه علـى اختـاذ تـدابري للتكيـف مـع اآلثـار املاليـة واإلداريـة         و  - ٨

دولـة   ح أيُّمـنَ لتناقص أعداد الدول األعضاء وحالة التمويل. ويـنص دسـتور اليونيـدو علـى أن تَ    
رت االنسحاب من املنظمة، مهلة سنة واحدة لليونيدو لكي جتسد األثر املـايل  عضو، يف حال قرَّ

إضـافة إىل  لـذلك. و  اب تلك الدولة يف ميزانية فترة السنتني التالية وتكّيف عملياهتـا وفقـاً  النسح
ل مـن التربعـات، بــالتعويض عـن بعـض اآلثـار املاليــة      مـوَّ تسـمح امليزانيـة التشـغيلية، الــيت تُ   ذلـك،  

الســلبية النســحاب دولــة عضــو. وعــالوة علــى ذلــك، وبغيــة االســتفادة مــن التربعــات يف متويــل 
ــى إنشــاء حســابني خ    األن ــق اجمللــس عل - (م ت ص ٢٠١٥اصــني يف عــام  شــطة األساســية، واف
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) وصــندوق SAVCCA: احلســاب اخلــاص للتربعــات ألغــراض األنشــطة األساســية (   )٦- /م٤٣
). ومن شأن هـذين الصـندوقني، مبجـرد بـدء اجتـذاهبما للمسـامهات، التخفيـف        MCIFالتجهيز (

  يزانية العادية.من خماطر القيود املفروضة على موارد امل
ــة التكــاليف علــى مجيــع بنــود املصــاريف يف        -٩ ــدابري صــارمة ملراقب ويطبــق املــدير العــام ت

ــادة         ــى حنــو مؤقــت وزي ــد التوظيــف اخلــارجي عل ــة تلــك جتمي ــدابري املراقب ــة. وتشــمل ت امليزاني
ة يف االعتماد على املوظفني املؤقتني واألفراد اآلخرين العـاملني بشـروط تعاقديـة تسـمح باملرونـ     

  فيضات يف التكاليف على حنو طارئ.خت عاجلة إىل إجراءحالة بروز حاجة 
وقد ثبتت فعالية التدابري املذكورة أعاله، إىل جانب مكاسب الكفـاءة الـيت حتققـت مـن       - ١٠

اإلصالحات املتعاقبة يف جمايل اإلدارة وتكنولوجيا املعلومات. فقد ظل مستوى خدمات اليونيدو 
 فعالية تلـك التـدابري قـد ال تـدوم طـويالً، وقـد تتـرك،        ها جيدة التمويل. ولكنَّعالياً وبقيت براجم

  على أداء املنظمة العام، وهو ما سيلزم معاجلته يف املستقبل. على املدى البعيد، أثراً سلبيا
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه    
  ة يف هذه الوثيقة.لعلَّ اجمللس يودُّ أن حييط علماً باملعلومات الوارد  - ١١
 


