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 نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار 

  جملس التنمية الصناعية
  واألربعون اخلامسةالدورة
  ٢٠١٧ يونيه/حزيران ٣٠أو  ٢٩- ٢٧فيينا،
  ) من جدول األعمال املؤقَّت و( ٤البند

 االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر

  جلنة الربنامج وامليزانية  
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨- ١٦فيينا،
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ١١البند

  االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر
     

      االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر    
    تقرير من املدير العام    

 الرابعــة واألربعــني دورة جملــس التنميــة الصــناعية الــذي قُــدِّم إىلتقريــر املــدير العــام  بعــد  
)IDB.44/11 ،(ًالثانيـة   يف دورهتـا  جلنة الربنـامج وامليزانيـة   عنالصادر  ٢٠١٦/٨الستنتاج ل ووفقا

إلدارة املخـاطر   ةاليونيـدو العامـ  اسـتراتيجية  عـن إطـار   حمـدَّثاً  والثالثني ، تقدِّم هذه الوثيقة تقريـراً  
  خذة ملعاجلة اآلثار املالية واإلدارية الناجتة عن مغادرة دول أعضاء للمنظمة.والتدابري املتَّ

    
    خلفية املوضوع  - أوالً  

املعلومـات عـن التقـدُّم احملـرز يف أعقـاب التقريـر املقـدَّم إىل        تقدِّم هذه الوثيقـة مزيـداً مـن      -١
، الذي يتضمن ُمجمالً عن إطـار االسـتراتيجية العامـة    ٢٠١٦تشرين الثاين/أكتوبر  ١١اجمللس يف 

راً خذة لتدارك التناقص احلاصل مؤخَّإلدارة املخاطر القائم حاليا يف اليونيدو، وكذلك التدابري املتَّ
  نظمة.يف عضوية امل

ــة    نشــريتاليونيــدو إلدارة املخــاطر اســتراتيجية ويتبــع إطــار   - ٢ املــدير العــام عــن "إطــار الرقاب
أساسـاً شـامالً   تقـدِّم الوثيقتـان املـذكورتان    و )٢(".املخاطر املؤسسية"سياسة إدارة عن و )١("الداخلية

                                                                    

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

 .املخاطر املؤسسية، سياسة إدارة DGB/(P).126نشرة املدير العام   )٢(  
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منظمة ومتكاملة ومنهجيـة لتحديـد املخـاطر وحتليلـها وتقييمهـا والتصـدي هلـا        ذات بنية لوضع آلية 
بأمجعهـا. والقصـد مـن إطـار االسـتراتيجية العامـة إلدارة املخـاطر        ورصدها على مسـتوى املنظمـة   

دعم اإلدارة الفعالة والناجعة لليونيدو واملساعدة على ضمان استدامة املنظمـة، مبـا يتـيح لليونيـدو     
حنـــو أفضـــل املخـــاطر اخلارجيـــة والداخليـــة وذلـــك باســـتبانة املخـــاطر والفـــرص   أن تـــدير علـــى 

وتقييمها وإدارهتا والتشجيع على اإلدارة االستباقية واختاذ القرارات بناًء على حسـن   والتهديدات
تنفيذ استراتيجية إدارة املخـاطر املؤسسـية هـو عمليـة متطـورة      واالطالع على املعلومات الالزمة. 

  م من وقت وموارد لبلوغ مستوى النضج التام.تتطلب ما يلز
    

    رات اجلديدةالتطوُّ  - ثانياً  
إطـار االسـتراتيجية    إعـادة تنشـيط   إىل ٨/ ٢٠١٦اسـتنتاج جلنـة الربنـامج وامليزانيـة      لقد أفضى  - ٣
، أُنشــئ فريــق بشــأن املخــاطر الداخليــة،  ٢٠١٦فــي هنايــة عــام مــة إلدارة املخــاطر لــدى املنظمــة. فالعا

ــائج املستخلصــة مــن هــذا      ذلــك الفريــق وأجــرى ــراهن للتنفيــذ. وقــد قُــدِّمت النت استعراضــاً للوضــع ال
  املبينة بإمجال أدناه. القراراتاالستعراض الداخلي إىل اجمللس التنفيذي، الذي اختذ 

ليونيـدو لتنسِّـق تنفيـذ    ل تابعـة  تنسـيق بشـأن املخـاطر   قد قرَّر اجمللس التنفيذي تعيني جهة ف  -٤
ارة املخــاطر وتقــدِّم الــدعم إىل املــدير العــام واجمللــس التنفيــذي وذلــك بتــوفري معلومــات سياســة إد

ــاطر         ــأنَّ خم ــاً ب ــة. واعتراف ــتراتيجي للمنظم ــتعماهلا يف التخطــيط االس ــوجزة ميكــن اس واضــحة وم
حاليـا، ُعيِّنـت إدارة العالقـات     املنظَّمـة  هتديـد تواجهـه   أكـرب االنسحابات من عضوية املنظمة هـي  

  ارجية جهةَ تنسيق بشأن املخاطر لدى اليونيدو.اخل
إلدارة املخـاطر، تتـألف مـن ممـثِّلني لـإلدارات والشـعب        داخليـة  أيضـاً إنشـاء جلنـة    َرقرَّوَت  -٥

إىل اجمللس التنفيـذي للموافقـة    وإطارها املرجعياملعنية يف املنظمة بأمجعها. وسوف ُيقدَّم تكوينها 
إىل جهـة التنسـيق بشـأن     م املسـاعدةَ أن تقـدِّ  هـو  والقصـد مـن إنشـاء جلنـة إدارة املخـاطر      عليهما.

  املخاطر يف تنفيذ ورصد االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر.
، الذي يشـمل  للمخاطر العام تقييمالط له أن تقوم األمانة مبواصلة دفع مسار ومن املخطَّ  -٦

تقيـيم   ويرسـي ييمهـا، حاملـا يـتم إنشـاء جلنـة إدارة املخـاطر.       عمليات حتديد املخاطر وحتليلـها وتق 
ذه املخاطر أسلوباً يف فهم وحتديد املخـاطر وأسـباهبا وعواقبـها واحتماالهتـا علـى حنـو أفضـل. وهـ        

  اً منتظماً.العملية دينامية وتتطلب حتديث
ا شـديد  الـيت هلـ  من املخاطر  ، باعتبارهانسحاب دول أعضاء من املنظمة وما زال احتمال  -٧

بغيـة التقليـل إىل أدىن    دقيـق  وتقيـيم  منتظم لرصد باستمرار خيضععلى وضع اليونيدو املايل،  األثر
على املستويني املؤسسي والوظيفي، وكذلك بغية عكس اجتاه الدول حنو  من األثر املقترن بهحدٍّ 

  االنسحاب أو إيقافه على األقل.
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 األثــريــز حوارهــا مــع الــدول األعضــاء وزيــادة   ســعياً إىل تعز مبادراهتــااألمانــة  وتواصــل  -٨
 مهيـة األ، وتعزيـز  حمسَّـن عمليات اليونيـدو إىل أقصـى حـدٍّ مـن خـالل اتبـاع هنـج شـراكة         لاإلمنائي 
لمنظمــة يف املناقشــات احلكوميــة الدوليــة ومناقشــات السياســات العامــة بشــأن التعــاون  ل املدَركــة

املـايل واإلداري النـاجم    األثـر  معاجلـة راميـة إىل  اإلمنائي، باعتبار ذلك كله من جهـود التخفيـف ال  
  .خماطر االنسحابعن 

    
    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  - ثالثاً  

  لعلَّ اللجنة تودُّ أن حتيط علماً باملعلومات املقدَّمة يف هذه الوثيقة.  -٩
  


