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  والستونالسابعة الدورة 
  * من جدول األعمال املؤقت١٤٦ و ١٣٠البندان 

  ٢٠١٣- ٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
اجلوانــب اإلداريــة واملتعلقــة بامليزانيــة لتمويــل عمليــات 

        السالم  األمم املتحدة حلفظ
      ت الطوارئإطار إدارة حاال: يف املنظمةنظام إدارة املرونة     
      تقرير األمني العام    

  موجز  
ــا       ــة علمــا، يف قراره ــة العام ــهجالب، ٦٦/٢٤٧أحاطــت اجلمعي ــع يفن  نظــام إدارة  املتب

 أن تقريـر املتابعـة املقـرر تقدميـه إىل اجلمعيـة العامـة يف       أن يكون مفهومااملنظمة على  املرونة يف   
ويـوجز  . حاالت الطـوارئ  إلدارة  الشامل  إلطار  لصورة كاملة   سيوفر  دورهتا السابعة والستني    

هذا التقرير التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نظـام إدارة املرونـة يف املنظمـة بـاملقر، وتطبيـق إطـار شـامل                         
معــزز يف املكاتــب خــارج املقــر والبعثــات امليدانيــة، مبينــا كــذلك كيفيــة متديــد نطــاق اإلطــار    

  .هاليشمل وكاالت منظومة األمم املتحدة وصناديقها وبراجم
  
  

 
  

  *  A/67/150.  
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  معلومات أساسية  -أوال   
إن الضعف الذي تتسم به العمليات العاملية لألمم املتحدة، جنبا إىل جنب مع األثر   -  ١

احملتمل الذي ميكن أن حيدثه تعطيل عمليات حفظ السالم والعمليات اإلنسانية اليت تقوم هبا 
ن على هذه العمليات مها من األمور اليت ال مغاالة يف تقدير على ماليني البشر الذين يعتمدو

فأي تعطيل يف عمليات املنظمة ميكن أن تكون له عواقب وخيمة على دوائر . أمهيتها
ويف الوقت نفسه، فإن طابع التهديدات اليت تواجه املنظمة، مبا يف ذلك . املتعاملني معها

األعطال الكربى يف هياكلها األساسية، فضال احلوادث العسكرية أو ذات الصلة باإلرهاب، و
ونتيجة لذلك، أصبحت هناك . عن األحداث املتصلة باملخاطر الطبيعية أصبحت أكثر تغريا

ضرورة حتمية لإلدارة واملواجهة الفعالتني ألثر هذه األحداث املناوئة، مما يقتضي بذل جهود 
 أو استمرارية تصريف األعمال اليت تتجاوز نطاق أطر إدارة األزمات أو االستجابة للطوارئ

  . جرى العمل هبا يف السابق يف نيويورك ويف املكاتب خارج املقر
ــا أوضــاع          - ٢ ــا املخــاطر، وميكــن وصــفها بأهن ــع املعاصــر أوضــاعا تكتنفه ويواجــه اجملتم

استثنائية، مبا يف ذلك التهديد الذي ميثلـه وجـود الـشبكات عـرب الوطنيـة للجماعـات اإلرهابيـة                    
وكــان هنــاك أيــضا فــيض مــن التغــيريات الــيت حــدثت يف  .  القــدرة علــى الوصــول العــامليذات

أشكال التهديدات اليت واجهت األمم املتحدة عـرب اسـتهدافها الـصريح مـن جانـب اجلماعـات        
وتربز هذه التغيريات ضرورة إحداث تغيري يف الطريقة اليت ختطـط هبـا املنظمـة جملاهبـة       . اإلرهابية

  . والتصدي هلاهذه التهديدات 
وملواجهة هذه التحديات، واستجابة للتفاهم الذي أعربت عنه اجلمعية العامة يف   -  ٣

، يقترح هذا التقرير إطارا كليا ومتسقا ومتكامال إلدارة حاالت الطوارئ، ٦٦/٢٤٧قرارها 
وهذا اإلطار، الذي يسمى . وهو يرتكز على اإلطار الذي سبق تقدميه ويوسع من نطاقه

، يشمل مجيع أساليب التأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلا “دارة املرونة يف املنظمةنظام إ”
استنادا إىل املخاطر، ويشكل تطورا لنهج األمانة العامة املتعلق بإدارة حاالت الطوارئ 

واعتربت وحدة التفتيش املشتركة هذا اإلطار مبثابة . “استجابة عملياتية وحيدة”وتقدمي 
استمرارية تصريف ”ك يف تقرير املراجعة الذي أعدته الوحدة حتت عنوان خطوة إجيابية وذل

  .)١(“األعمال يف منظومة األمم املتحدة
ويتسم التأهب حلاالت الطوارئ واملرونة، اللذان يشكالن عنصرين أساسيني من   -  ٤

مم عناصر إدارة املنظمة، بأمهية قصوى عند ختطيط وتنفيذ األنشطة الصادر هبا تكليف من األ

__________ 
  )١(  A/67/83. 
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وانطالقا من هذا اإلدراك، وافق الفريق الرفيع املستوى . املتحدة سواء يف املقر أو يف امليدان
نظام ”، على اقتراح بوضع منوذج تدرييب لنهج ٢٠١٠املعين بسياسات الطوارئ، يف عام 

 ومنذ ذلك احلني، خرج اإلطار من طور .يف مقر األمم املتحدة“ إدارة املرونة يف املنظمة
ويهدف اإلطار، استنادا إىل املعايري وأفضل . احل التجريبية وخضع ملزيد من التطويراملر

املمارسات الدولية، إىل كفالة أن تكون املنظمة أفضل استعدادا للتنبؤ باحلوادث املعطِّلة 
سواء أكانت حاالت طوارئ أو أزمات (اخلطرية، واإلعداد هلا، ومواجهتها، والتعايف منها 

وعلى .  خالل حتقيق التواؤم واالتساق بني خمتلف أنشطتها يف جمال التأهبمن) كوارث  أو
وجه العموم، فإن تنفيذ إطار عمل ملواجهة الطوارئ من شأنه أن يعزز قدرة املنظمات على 
إدارة خماطر احلوادث املعطِّلة احملتملة من خالل التنبؤ هبذه احلوادث، ومنع وقوعها، واحلماية 

  .  آثارها، ومواجهتها، والتعايف منهامنها، والتخفيف من
  

 األهداف  -ثانيا   
يتمثل اهلدف الرئيسي لنظام إدارة املرونة يف املنظمة يف إنشاء هنج شامل إلدارة   -  ٥

وعلى وجه التحديد، فإن . حاالت الطوارئ، بدءا من التأهب واالستجابة هلا إىل التعايف منها
ئ يتم فيه إدماج التخطيط ملواجهة هذه احلاالت النظام يوفر إطارا إلدارة حاالت الطوار

والتأهب هلا قبل وقوع أحداث خطرية، مبا يف ذلك اإلجراءات الالحقة املتعلقة بالتصدي 
ومن شأن تنفيذ النظام استنادا . لألزمات يف املنظمة، واستمرارية تصريف األعمال، والتعايف

 للحوادث املعطِّلة والتصدي هلا على حنو إىل أفضل املمارسات أن يتيح لألمم املتحدة التأهب
أفضل، وأن مينع أو حيول، يف بعض احلاالت، دون اشتداد حدة هذه احلوادث وحتوهلا إىل 

  . حاالت طوارئ أو أزمات أو كوارث
وقبل تنفيذ نظام إدارة املرونة يف املنظمة، اشتملت جهود إدارة حاالت الطوارئ يف   -  ٦

من قبيل : ت مستقلة يف جمال التخطيط بقيادة خمتلف اإلداراتاألمانة العامة على مبادرا
مبادرات إدارة األزمات، والتخطيط ملواجهة احلوادث، واإلرشاد يف جمال معاجلة اإلجهاد 

؛ واستمرارية تصريف األعمال، )بقيادة إدارة السالمة واألمن(الناجم عن احلوادث اخلطرية 
لموظفني والناجني من األفعال الضارة أو الكوارث وأنشطة التخطيط الطيب، وتقدمي الدعم ل
؛ وختطيط استعادة )بقيادة إدارة الشؤون اإلدارية(الطبيعية أو حاالت الطوارئ األخرى 

بقيادة إدارة الشؤون (القدرة على العمل بعد الكوارث على صعيد تكنولوجيا املعلومات 
ه خمتلف مبادرات التخطيط إلدارة ومل يكن هناك إطار عمل ميكن أن تنسق يف ظل). اإلدارية

وقامت معظم أماكن عمل . حاالت الطوارئ عرب مراحل التخطيط واالستجابة والتعايف
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مع وجود (األمم املتحدة بتنفيذ شكل من أشكال اهلياكل املتعلقة باختاذ القرار وقت األزمات 
  .  حلاالت الطوارئلغرض تفعيل خمتلف اخلطط املتعلقة بالتأهب) تباينات عديدة فيما بينها

ويف حني ال يزال اإلطار الشامل للتخطيط حلاالت الطوارئ يعد مبثابة عملية جارية،   -  ٧
فإنه من املتوخى، بالنسبة إىل األمانة العامة، أن يتيح نظام إدارة املرونة يف املنظمة اعتماد 

النهج سياسات وإجراءات مشتركة، وآليات للحوكمة والتفعيل، مبا يؤدي إىل جتنب 
إزاء إدارة حاالت الطوارئ والذي تقوم كيانات األمانة العامة يف إطاره بوضع “ االنعزايل”

خطط حلاالت الطوارئ ال تأخذ يف االعتبار عالقاهتا وروابطها وأوجه االعتماد املتبادل فيما 
  . كما أن إطار العمل يوفر للمنظمة وسيلة لرصد خمتلف أنشطة التأهب اجلارية. بينها
وميكن النظر إىل خمتلف خطط إدارة حاالت الطوارئ املرتبطة جبميع جوانب نظام   -  ٨

انظر (إدارة حاالت الطوارئ باعتبارها خططا مترابطة وتقوم على االعتماد املتبادل فيما بينها 
فبعد . ويبني الشكل األول مراحل االستجابة بعد وقوع أي حادث خطري). الشكل األول

ع هذا احلادث، تعمد األمم املتحدة إىل تنفيذ استجابة لألزمة من خالل دقائق قليلة من وقو
أو خطة مواجهة اإلصابات /ممارسة خطة إلدارة األزمة، إضافة إىل تنفيذ اخلطة الطبية و

وبعد ساعات . “مرحلة االستجابة لألزمة”وتسمى هذه املرحلة . اجلماعية، عند اللزوم
، مث البدء يف خطة استمرارية تصريف األعمال، حسب قليلة، يتم الشروع يف مرحلة التعايف

ومبجرد انتهاء مرحلة التعايف، تنتقل املنظمة إىل . وقد تستغرق هذه املرحلة عدة أيام. االقتضاء
مرحلة إعادة التكوين اليت يتم فيها استعادة مجيع العمليات، أي عودة املنظمة إىل مجيع 

 كما يتم، عند اللزوم، لدى .“مور على النحو املعتادسري األ” أو مرحلة - عملياهتا الطبيعية 
بدء وقوع أي حدث استدعاء عنصر دعم املوظفني والضحايا من عناصر نظام إدارة املرونة 
يف املنظمة، رغم أن هذا اجلانب قد يستغرق سنوات حيث يتوقف ذلك على طول الفترة اليت 

  . سيحتاج فيها ضحايا األزمة إىل الدعم
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  ولالشكل األ
  خطط نظام إدارة املرونة يف املنظمة وجدوله الزمين

    
  سنوات  أسابيع  أيام  ساعات  دقائق  

            املراحل
          العمل املعتاد      إعادة التكوين         التعايفاالستجابة لألزمة  االستعداد

  
 

  
  
  

            
ــيلي يف         - ٩ ــرب شـ ــذي ضـ ــزال الـ ــل الزلـ ــن قبيـ ــربى، مـ ــات الكـ ــم األزمـ ــب معظـ وتتطلـ

وعلـى سـبيل   . ، تفعيل العديد من اخلطط املتباينة إلدارة حـاالت الطـوارئ      ٢٠١٠فرباير  /شباط
املثــال، فقــد تعــني علــى اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر           
الكــارييب، ومقرهــا ســنتياغو، أن تقــوم، اســتجابة للزلــزال، بتفعيــل خطتــها املتعلقــة باالســتجابة 

ــة، وخطــة اســتمرارية     للحــوادث ، وخطــة إدارة األزمــات، وخطــة معاجلــة اإلصــابات اجلماعي
تصريف األعمال، وخطة استعادة القـدرة علـى العمـل بعـد الكـوارث علـى صـعيد تكنولوجيـا                    

ــا   ــها يف آن واحــد تقريب ــات، وكل ــصادية   . املعلوم ــة االقت ــات يف اللجن وألن هيكــل إدارة األزم
منطقة البحر الكارييب يـدرك أمهيـة التنـسيق الوثيـق بـني خمتلـف               واالجتماعية ألمريكا الالتينية و   

أقــسام إدارة األزمــات، وألنــه بالعديــد مــن العمليــات املتعــددة اجلوانــب يف ذات الوقــت، فقــد  
  . متكن من تفعيل خمتلف اخلطط بطريقة منسقة

تعترف بعد وسيحقق اعتماد نظام إدارة املرونة يف املنظمة نفعا كبريا للمواقع اليت مل   -  ١٠
بأمهية التعاون الوثيق بني خمتلف الكيانات املشتركة يف إدارة حاالت الطوارئ، حيث سيقنن 
هذا النظام الروابط املتبادلة وحيدد إجراءات واضحة للحوكمة والتنسيق لغرض التفعيل 

وسيدعم النظام وضع تدابري . املتزامن خلطط االستجابة لألزمات فيما يتعلق بأنشطة متعددة
لتدفق العمل وإجراءات للعمليات املشتركة املتعلقة بفرادى األنشطة، مبا يف ذلك تقييم 

 )شعبة اخلدمات الطبية/إدارة الشؤون اإلدارية(طة مواجهة اإلصابات اجلماعية اخلطة الطبية وخ
 )إدارة السالمة واألمن(خطة إدارة األزمات وخطة األمن 

 )وحدة استمرارية تصريف األعمال/إدارة الشؤون اإلدارية(خطة استمرارية تصريف األعمال 

 )ب إدارة املوارد البشريةمكت/إدارة الشؤون اإلدارية(دعم املوظفني والضحايا 

وقوع حادث خطري

 )مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/إدارة الشؤون اإلدارية(استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث على صعيد تكنولوجيا املعلومات 
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املخاطر، ووضع اإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر، والتخطيط للصيانة واالختبار 
  . واالستعراض، مبا يكفل القيام بكل هذه العمليات بصورة مشتركة وعلى حنو منسق

نشاء إطار متكامل لألمانة العامة سيؤدي إىل حتسني إدارة وإجيازا للقول، فإن إ  -  ١١
املخاطر اليت تواجه العمليات، ووضع سياسات وعمليات وإجراءات وثيقة الصلة بتعزيز 
. التأهب، واالستجابة، واستمرارية تصريف األعمال، والتعايف يف حالة وقوع أحداث مناوئة

 إدارة املخاطر؛ حتسني عملية اختاذ القرارات يف تعزيز: وسيؤدي ذلك إىل حتقيق الفوائد التالية
  . مواجهة األزمات؛ تنسيق النهج املتبع إزاء إدارة حاالت الطوارئ

  
  النطاق  -ثالثا   

مت يف املقر تنفيذ نظام إدارة املرونة يف املنظمة، الذي ميثل إطارا شامال إلدارة حاالت   -  ١٢
نجاح، يوصى بتوسيع نطاق هذا النهج ليشمل وبعد أن تكلل تنفيذ هذا النظام بال. الطوارئ

  . املكاتب خارج املقر واملكاتب امليدانية
تشري اخلربة املكتسبة من إجراءات التخطيط املشتركة بني الوكاالت ملواجهة األوبئـة            و  - ١٣

والتخطيط الستمرارية تصريف األعمال إىل القيمة اليت ميكن أن تتحقق باعتماد إطـار مـشترك               
ولـئن كـان   .  مـع الوكـاالت املتخصـصة والـصناديق والـربامج          بالتنسيقت الطوارئ   إلدارة حاال 

هنــاك تــسليم بــضرورة إدمــاج عناصــر التأهــب حلــاالت الطــوارئ مــن أجــل حتــسني املرونــة يف  
التــصدي لألحــداث املناوئــة وللتخفيــف مــن العــبء الواقــع علــى املكاتــب امليدانيــة مــن خــالل  

 التخطـيط ملواجهـة حـاالت الطـوارئ، فإنـه ميكـن تعزيـز               حتقيق وفورات نتيجة لدمج ممارسات    
اجلهــود املبذولــة مــن أجــل تنــسيق إدارة حــاالت الطــوارئ علــى أســاس يــشمل كامــل نطــاق     

بــاع هنــج شــامل ومنــسق إلدارة حــاالت اّت”واســتجابة لطلــب مــن الــدول األعــضاء . املنظومــة
ن الوثيــق وتبــادل أفــضل الطــوارئ، مبــا يف ذلــك التأهــب والــدعم القائمــان علــى أســاس التعــاو 

ــستفادة   ــدروس املـ ــات والـ ــا املمارسـ ــربامج    فيمـ ــصناديق والـ ــاالت والـ ــدات والوكـ ــني الوحـ بـ
، سيجرى االضطالع باجلهود علـى املـستوى املالئـم املـشترك بـني الوكـاالت، ومـع            )٢(“املعنية

رئ، إدارة السالمة واألمن، مبا يكفل حتقيـق فهـم مـشترك لإلطـار احلـايل إلدارة حـاالت الطـوا               
ولتحقيق اإلدماج بني خطط استمرارية تصريف األعمال، وسـيقود هـذه اجلهـود إدارة شـؤون       

  .السالمة واألمن بالنيابة عن نظام إدارة األمن يف األمم املتحدة

__________ 
 .٦، الفقرة ٦٤/٢٦٠القرار   )٢(  
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  اإلطار واملنهجية   - ارابع  
ناصـر  العجمموعـة    أنـه   ب إطـار إدارة املخـاطر       )٣(تعرِّف املنظمة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس          - ١٤ 

وتنفيـذها ورصـدها واستعراضـها       اليت توفر األسس والترتيبات التنظيمية لتصميم إدارة املخاطر         
ويـشمل هـذا التعريـف الـسياسات واألهـداف           .  املنظمـة  حناءوحتسينها بشكل مستمر يف مجيع أ     

يل ووفقاً للمسودة النهائية للمعيار الـدو     . واملساءلة واملوارد  والواليات، وكذلك خطط التأهب     
واملمارســات طــار أيــضاً يف صــلب الــسياسات يــدمج هــذا اإلجيــب أن  املتعلــق بــإدارة املخــاطر، 

  .االستراتيجية والتنفيذية املتبعة للمنظمة عموماً
يف لمرونـة   ل ، معـايري    ٢٠٠٩ يف عـام     )٤(أصدرت اجلمعيـة األمريكيـة لألمـن الـصناعي        و   - ١٥ 

الطــوارئ يف  حــاالت دارة إل يقــدمها تنفيــذ نظــام هــذا املنــشور إىل املزايــا الــيتوينظــر . املنظمــة
واالسـتمرارية،  واملرونـة،     ،االستجابةوالتأهب، و التحسني املستمر لألمن،    لفرض  توفري أدوات   

ــة أن . ككــل متكامــل ــة وتعتــرب اجلمعي للمنظمــة وعمالئهــا  الثقــة يف املنظمــة ميــنح تنفيــذ املرون
ــة ومأمونــة، األمــر الــذي يفــي    ــة آمن وأصــحاب املــصلحة علــى    مبتطلبــات املنظمــة بتوفريهــا بيئ

   . سواء حد
مـن مخـس     يف املنظمـة    وباستخدام املعايري املبينة أعاله كأسـاس، سـتتألف إدارة املرونـة               - ١٦ 

   :خطوات متتابعة هي
  وضع السياسة؛   - ١   
   :التخطيط   - ٢   
  تقييم املخاطر واآلثار؛  -ألف     
  حتديد األهداف والغايات؛  -باء     
   :التنفيذ   - ٣   
   تعيني األدوار واملسؤوليات؛   -ألف     
   حتديد املوارد الالزمة؛   -باء     
  واالستعراض؛الصيانة واالختبار   -جيم     

__________ 
قواعـد  : إدارة املخـاطر )   ISO / FDIS 31000 (املسودة النهائية للمعيار الـدويل  /املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  )٣(  

 .توجيهية ومبادئ 

متطلبــات نظــم إدارة األمــن والتأهــب  : املرونــة التنظيميــة  (SPC.1-2009)  اجلمعيــة األمريكيــة لألمــن الــصناعي   )٤(  
 . توجيهات االستخدام واالستمرارية مع 
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   التقييم؛    - ٤   
   .املراجعة اإلدارية   - ٥   

يف املنظمـة تـبني   واخلطوة األوىل لألمم املتحـدة هـي وضـع سياسـة لنظـام إدارة املرونـة                 - ١٧ 
واحلـصول علـى موافقـة        واملنجـزات،    ، والنـواتج  ، وعمليـة التنفيـذ    ،والغـرض لتفصيل الـسوابق    با

أمـراً  يف املنظمـة    نظام إدارة املرونة     ويعترب التزام اإلدارة العليا مببادرة      . اإلدارة العليا على املبادرة   
   . توفري املوارد الكافية ال غىن عنه من أجل تنفيذها بنجاح، ويشمل ذلك 

باعتبارهــا  ومبجــرد إقــرار الــسياسة، فــإن األمــم املتحــدة ســتنتقل إىل مرحلــة التخطــيط      - ١٨ 
ــة ــة والــسياسية  وضــمن ســياق التخطــيط، ســتجرى تقييمــات للمخــاطر   . اخلطــوة الثاني الطبيعي

قائمة إلجـراء تقيـيم للمخـاطر        لدى إدارة شؤون السالمة واألمن عملية       (واالجتماعية واألمنية   
. عمليــات األمــم املتحــدة يف موقــع معــني  ر البيئــة التكنولوجيــة الــيت قــد تعرقــل  وخمــاط) األمنيــة

وكجــزء مـن نــواتج عمليــة تقيــيم أثــر  . حتققهــا ويـشمل هــذا أيــضاً تقيــيم أثـر املخــاطر يف حالــة   
األولويـة إىل جانـب اإلجـراءات املتـصلة هبـا والراميـة              تحدد قائمة من املخاطر ذات      ساملخاطر،  

واسـتناداً إىل نـواتج تقيـيم املخـاطر         . ربطهـا بربنـامج للعمـل      تخفيف منها ويـتم     ملنع آثارها أو ال   
ــار وانــسجاماً مــع   ــة  واآلث ــة   يف املنظمــةسياســة إدارة املرون ــزم وضــع أهــداف وغايــات قابل ، يل

تعيني املسؤولية وحتديد املوارد الالزمة لتحقيـق األهـداف داخـل       : يف ذلك  للقياس للربنامج، مبا    
 واحتياجـات   ،لاعمـ تـصريف األ  نظر يف املتطلبـات القانونيـة ومتطلبـات اسـتمرارية           ال  و ؛املنظمة

   . املصلحة أصحاب 
واملـسؤوليات داخـل     وتشكل اخلطوة الثالثة مرحلة التنفيذ، اليت تبدأ مع حتديد األدوار              - ١٩ 

ر يلـــزم تعريـــف األدوا ومـــن أجـــل ضـــمان التنفيـــذ الفّعـــال،  . يف املنظمـــةنظـــام إدارة املرونـــة 
املـوارد علـى نفـس الدرجـة مـن           ويـأيت حتديـد     . واملسؤوليات وتوثيقها وتبليـغ اإلدارة العليـا هبـا        

ــشرية     ــوارد الب ــة، ويــشمل ذلــك امل ــة يف هــذه املرحل ــة واملعــدات واهلياكــل    األمهي واملــوارد املالي
ها، وإجـراءات إدارة املخـاطر ومتاسـك    من أجل ضمان إجناز فإنه على سبيل املثال،    و. األساسية

   . حالة تنفيذها من جانب هيكل مالئم جيب إدراجها يف ميزانيات كل إدارة وتتبع 
وخطــة  واالســتعراض، للــصيانة واالختبــار وتــشمل هــذه املرحلــة أيــضاً نظامــاً متــسقاً      - ٢٠ 

ــة    ــة يف أنــشطتها  املنظمــة تــدابري إدمــاج اتــصاالت إلحــداث تغــيري الــسلوك الــالزم لكفال املرون
ويقـدم  . مبـسؤولياهتم يف حالـة الطـوارئ       املهـارات الالزمـة لالضـطالع       ب املـوظفني    متتـع اليومية و 

تنقـيح  دروسـاً مـستفادة قيمـة، ممـا يـساعد علـى              واالستعراض للمنظمة   الصيانة واالختبار   نظام  
 مـن الـضوابط     هسـتجابة، والتحقـق يف الوقـت نفـس        االخطط  املتعلقة مبختلف   خاطر  املتقييمات  

وللمـــساعدة يف التحـــسني . واســـتراتيجيات االنتعـــاش القائمـــة وحـــدة وإجـــراءات التـــشغيل امل
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آليــة متابعــة منظمــة لتتبــع مــا يــتم التعــرف عليــه مــن ثغــرات  بالنظــام  قــرن املــستمر، ينبغــي أن ُي
وسـتعمل خطـة االتـصاالت علـى التوعيـة          . واإلجراءات التصحيحية الالزمـة ملعاجلتـها      وفروق،  

ــسيقها فيمــ    ــوات  ا يتعلــق بإطــار إدارة الطــوارئ، وذلــك باســتخدام   بالرســائل األساســية وتن قن
   . الرمسية والتقارير  والوثائق iSeekاالتصال العادية يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك موقع 

ــة        - ٢١  ــامج نظــام إدارة املرون ــيم شــامل لربن ــة وســيجرى تقي ــة يف اخلطــوة يف املنظم . الرابع
واالســتعراض كمــورد  ى نظــام الــصيانة واالختبــار بالتعقيبــات علــهــذه اخلطــوة سيــستعان يف و

احملاكـاة لألمـم املتحـدة تقـارير       وبوجه خاص، توفر االختبـارات والتمـارين وعمليـات          . رئيسي
وميكـن اسـتخدام    . فعاليـة تنفيـذ الـربامج      مفصلة عن نتائج اإلجراءات سـيتم اسـتخدامها لتقيـيم           

ة املالئمـة وإلدخـال التحـسني والتنقـيح علـى           املتابعـ  تقارير نتائج اإلجراءات لتحديـد إجـراءات        
   .خطط التأهب نواحي الضعف اليت مت حتديدها يف 

 الـيت متثـل اخلطـوة       اإلداريـة  بعمليـة املراجعـة     يف املنظمـة    دورة نظام إدارة املرونة     ختتتم  و   - ٢٢ 
قـدم  سـليم للت   وجيب على اإلدارة العليا للمنظمة أن جتري استعراضات موثقة بـشكل            . اخلامسة

مــن أجــل حتديــد  ، وذلــك علــى فتــرات منتظمــة يف املنظمــةاحملــرز يف تنفيــذ نظــام إدارة املرونــة 
   . اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني ومراجعة

الـدورة علـى     وتطبـق مبـادئ     . يف املنظمـة  ويبني الشكل الثاين دورة نظـام إدارة املرونـة             - ٢٣ 
ىل إوتـستند الـدورة   . واألقـسام  املكاتب فرادى ومجيع مستويات املنظمة، مبا يف ذلك اإلدارات   

، ميكـن حتـسينه     يف املنظمـة  نظام إدارة املرونة     املفهوم القائل بأن أي نظام إلدارة الطوارئ، مثل         
   .عملية مستمرةمن خالل وتعهده 
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  الشكل الثاين 
   )أ(يف املنظمةدورة نظام إدارة املرونة     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: يف املنظمــةاملرونـة  إدارة )   SPC.1-2009 (األمريكيــة لألمـن الــصناعي  اجلمعيـة    )أ(   
  .والتأهب واالستمرارية نظم إدارة األمن 

  التخطيط
  تقييم املخاطر وحتليل اآلثار  -
  املتطلبات القانونية واملتطلبات األخرى  -
  الغايات واألهداف  -
ــترا   - ــربامج االســ ــب  الــ ــع والتأهــ تيجية للمنــ

 )قبل احلادث وخالله وبعده(واالستجابة 

 اسةالسي
  التزام اإلدارة  -
ــة  - ــول احليويــــ ــة األصــــ ــزام حبمايــــ االلتــــ

  والتحسني املستمر
 االلتزام بتوفري املوارد  -

 التنفيذ والتشغيل
  اهليكل واملسؤولية  -
  التدريب والتوعية والكفاءة  -
  االتصال  -
  التوثيق  -
  مراقبة الوثائق  -
  مراقبة العمليات  -
  منع احلوادث والتأهب واالستجابة هلا  -

 
   تعّرف على منظمتك:البداية  
ــدِّد النطـــاق واحلـــدود لربنـــامج     -  التأهـــب إدارة حـ

  واالستجابة واالستمرارية والتعايف
حــــّدد الغايــــات والعمليــــات واملهــــام واملنتجــــات       -

  واخلدمات ذات األمهية احليوية
ــاطر      - ــسيناريوهات املخــ ــدي لــ ــد التمهيــ التحديــ

 وعواقبها

  املراجعة اإلدارية
  املالئمة والفعالية  -
  اتاحلاجة إىل إجراء تغيري  -
  التحسنيصفر  -

  حيحإجراءات التحقق والتص
  الرصد والقياس  -
  تقييم االمتثال وأداء النظام  -
  عــــدم التوافــــق واإلجــــراءات  -

  التصحيحية واملانعة
  السجالت  -
 املراجعة الداخلية  -

التحسني
 املستمر
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  الصورة العامة إلدارة حاالت الطوارئ  -خامسا  
  اجلهات الفاعلة الرئيسية  -ألف   

ــة يف وظـــائف إدارة     - ٢٤ تـــشترك إدارة شـــؤون الـــسالمة واألمـــن وإدارة الـــشؤون اإلداريـ
وتتـوىل إدارة شـؤون الـسالمة واألمـن مـسؤولية التـصدي       . حاالت الطـوارئ يف األمانـة العامـة     

ــة  . وإدارة األزمـــات) خـــدمات الـــسالمة واألمـــن (للحـــوادث  وتتـــوىل إدارة الـــشؤون اإلداريـ
مـن  ( تكنولوجيـا املعلومـات   بعـد الكـوارث يف جمـال   املسؤولية عن استعادة القدرة علـى العمـل      

مـن  (، وعـن اسـتمرارية تـصريف األعمـال          )يـا املعلومـات واالتـصاالت     خالل مكتـب تكنولوج   
ــة    ــدعم املركزي ــب خــدمات ال ــوظفني     )خــالل مكت ــة ودعــم امل ، وعــن ختطــيط اخلــدمات الطبي

من خـالل شـعبة اخلـدمات الطبيـة وغريهـا مـن الـشعب التابعـة ملكتـب إدارة املـوارد                      (وأسرهم  
ــشرية ــة   ). الب ــاون الوحــدات التنظيمي ــشاركةوتتع ــاً    يفامل ــاً وثيق  إدارة حــاالت الطــوارئ تعاون

ويرد أدناه املزيـد مـن التفاصـيل املتعلقـة باملـسؤوليات املنوطـة بـاإلدارات واملكاتـب                  . بينها فيما
ومن باب التسليم بأن مجيـع اإلدارات يف املنظمـة تعمـل معـاً علـى حنـو منـسق لبلـوغ           . املختلفة

تخصـصة لتحقيـق نتـائج ملموسـة، تـضطلع          درجة التأهب للطوارئ ولالسـتفادة مـن خرباهتـا امل         
 التقريــر  مرفــق هــذا ويــورِد  . اإلدارات املختلفــة بــأدوار رئيــسية يف خطــط التأهــب املختلفــة     

 عاماً لإلجراءات املتخذة يف فـرادى اإلدارات واملكاتـب املـذكورة أعـاله فيمـا يتعلـق        استعراضاً
  .بإطار إدارة حاالت الطوارئ

 املـشاركة ريـة، بالتـشاور الوثيـق مـع اإلدارات ذات الـصلة       وتؤدي إدارة الـشؤون اإلدا      - ٢٥
ــسالم،    (يف إدارة حــاالت الطــوارئ   ــسالمة واألمــن، وإدارة عمليــات حفــظ ال إدارة شــؤون ال

ــداين ــراءات   )وإدارة الـــدعم امليـ ــا خيـــتص بوضـــع الـــسياسات وإجـ ، دور اإلدارة الرئيـــسية فيمـ
جهـة الطـوارئ، وتنـسيق تلـك الـسياسات          التخطيط املتعلقة بنظام إدارة قدرة املنظمـة علـى موا         

وهي مسؤولة أيضاً عن تقدمي املساعدة لـإلدارات واملكاتـب املوجـودة            . واإلجراءات وتكاملها 
  .يف املقر وخارج املقر، يف تنفيذ ذلك النظام

كما تقدم إدارة الشؤون اإلداريـة املـساعدة، عنـد الطلـب، يف تنفيـذ نظـام إدارة قـدرة               - ٢٦
جهـة الطــوارئ يف العمليــات امليدانيـة، إىل كــل مـن إدارة الــشؤون الــسياسية،    املنظمـة علــى موا 

  .وإدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الدعم امليداين، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
ويف إدارة الشؤون اإلدارية، تتوىل وحدة اسـتمرارية تـصريف األعمـال التابعـة ملكتـب                  - ٢٧

ية عن تقدمي اإلرشاد والدعم العملي لعملية ختطـيط اسـتمرارية       خدمات الدعم املركزية املسؤول   
وقـد عملـت الوحـدة أيـضاً مـع         . تصريف األعمال، يف املقر ويف املكاتب املوجودة خارج املقر        

إدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الدعم امليداين، حـىت تفـي تلـك         
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سـتمرارية تـصريف األعمـال وأدوات       الالزم ال طار  اإلتحداث  اإلدارات مبسؤولياهتا املتعلقة باس   
  .تنفيذه، وتوفري القدرة الالزمة للحفاظ على سري العمل يف العمليات امليدانية

ويستضيف مكتب إدارة املوارد البشرية التـابع إلدارة الـشؤون اإلداريـة فريـق التأهـب                  - ٢٨
ــدعم يف حــاالت الطــوارئ، وهــو فريــق مكــرس    ــزال ٢٠١٠عــام  أُنــشئ يفوال  يف أعقــاب زل

 ملوظفي منظومـة األمـم املتحـدة، مبـن فـيهم            املقدم الدعم األساسي     وتنسيق بتوفريويعىن  هاييت،  
 أو كـوارث  مـن جـّراء أعمـال ضـارة     أو يـصابون  يقضون حنبـهم الناجون وأسر املوظفني الذين    

بنــشاط يف ومــا بــرح الفريــق منــذ إنــشائه يعمــل  . طبيعيــة أو غــري ذلــك مــن حــاالت الطــوارئ 
جبهات متنوعة وفقاً لواليته اليت تشمل التأهـب والـدعم أثنـاء حـاالت الطـوارئ، واالسـتجابة                 

  . يف مرحلة ما بعد الطوارئ
، اعتمـدهتا  لالتـصاالت ووضع فريق التأهب والـدعم يف حـاالت الطـوارئ اسـتراتيجيةً           - ٢٩

رار داخــل األمانــة العامــة، جلنــة الــسياسات التابعــة لألمــني العــام، وهــي أرفــع هيئــات اختــاذ القــ 
ــا  يف ــضررة، هبــدف إعــالم      ٢٠١٠/٢٦قراره ــاجني واألســر املت ــدم إىل الن ــدعم املق ــق بال  املتعل

وتفيـد  . املوظفني وغريهم بالتحسينات املدخلة على اخلدمات لفائدة الناجني واألسـر املتـضررة           
م وملمارسـة واجبـها يف   االستراتيجية باجلهود اليت تبذهلا األمـم املتحـدة لـدعم املـوظفني وأسـره             

.  للـصحة والـسالمة واألمـن والرفـاه         مؤسـسية   مـن أمهيـة    ما جيـري إيـالؤه     تبني   وكمارعايتهم،  
ــالفريق لــيس فحــسب إلعــالم األطــراف املعنيــة،       وقــد ُوِضــَعت اســتراتيجية اإلعــالم اخلاصــة ب

أفـراد  فيهم موظفـو منظومـة األمـم املتحـدة بوجـه عـام ومـن بينـهم املوظفـون املتـضررون و                      مبن
ــضاً لتغــيري ســلوك تلــك         ــا أي ــى اخلــدمات، وإمن ــة عل أســرهم مــن بعــدهم، بالتحــسينات املدخل

 األمـم املتحـدة   أسـرة األطراف من خالل اقتراح بعـض اإلجـراءات الـيت ينبغـي اختاذهـا لتأهـب                 
وقـد قـام فريـق التأهـب والـدعم يف حـاالت الطـوارئ، لـدى تناولــه         . حتـسباً حلـاالت الطـوارئ   

مــايزة الواســعة النطــاق الــيت يتــوىل مــسؤوليتها، بإنــشاء عــدة قنــوات لإلعــالم  للمجموعــات املت
تــشمل موقعــاً إلكترونيــاً وأدلــة وكتيبــات ومقــاالت، تــروِّج رســائل وقائعيــة حتفــز علــى العمــل  

  .وتتعاطف مع املنكوبني وتشمل اجلميع
الطـوارئ  ألمني العام بشأن فريق التأهب والـدعم يف حـاالت           ل يف تقرير    وحسبما ورد   - ٣٠

)A/64/662(،              يتعهد فريق التأهب والدعم يف حاالت الطوارئ موقعاً إلكترونياً، هبـدف إعـالم
املتضررين سـواء جـسدياً أو عاطفيـاً أو ماليـاً بـسبب عملـهم يف املنظمـة، يف الوقـت املناسـب،                       

ويقــدم املوقــع معلومــات عــن املزايــا  . بوجــود آليــات وأشــخاص ميكنــهم تقــدمي املــساعدة هلــم  
نـوع املـساعدة املتاحـة للمـوظفني املـصابني      : الستحقاقات املتعلقة حباالت الطوارئ، وتشمل وا

أو /ولألسر يف أعقاب وفاة أحد األحباء؛ وما ينبغـي للمـوظفني واألسـر توقُّعـه عقـب إصـابة و                   
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كمـا يعـّد املوقـع اإللكتـروين مكانـاً لتجمـع          . وفاة أحد األحباء؛ والعديد مـن األسـئلة املتكـررة         
طــوعني لتقــدمي الــدعم يف حــاالت الطــوارئ، وجهــات التنــسيق اخلاصــة باألســر ومتطــوعي   املت

  . مراكز االتصال، وأخصائيي املوارد البشرية واملوظفني بوجه عام
وقد قام فريق التأهب والدعم يف حاالت الطـوارئ، إدراكـاً منـه أن القـدرات الالزمـة         - ٣١

ة، باختــاذ عــدة مبــادرات لــتمكني املــوظفني مــن  للتأهــب للطــوارئ ُتبَنــى مــن القاعــدة إىل القمــ 
فالتأهـب الشخـصي    : التأهب حلاالت الطوارئ على الصعيدين الشخصي واملهين علـى الـسواء          

ولـن يـصبح املوظفـون جمهـزين جيـداً ألداء وظـائفهم املهنيـة يف أمـاكن                  . تأهـب مهـين   هو مبثابة   
 للطـوارئ للتـصرف مبوجبـها    عملهم أثناء حاالت الطوارئ وبعدها ما مل تتـوافر لـديهم خطـط        

وقــد ُوِضــَعت سلــسلة منــاذج تدريبيــة متعلقــة بالتأهــب الــذايت تــشمل أفــضل          . مــع أســرهم 
معهـد إدارة الكـوارث     (املمارسات الدولية، من خالل شراكات مربمة مع األوساط األكادميية          

األزمـات  برنـامج إدارة    (، ومـع قطـاع الطـريان        )والصحة العقلية التـابع جلامعـة واليـة نيويـورك         
جلنــة الــصليب األمحــر (، ومــع منظمــات غــري حكوميــة )الــذي تــديره شــركة طــريان جيــت بلــو

، وُوِضــَعت كــذلك جمموعــة أدوات للمــديرين لــدعم املــوظفني يف حــاالت الطــوارئ، )الدوليــة
ــدعم املقــدم يف حــاالت الطــوارئ       ــع أدوار ال ــشأن توزي ــام ب ــة أي ــه أربع ــامج مدت جهــات (وبرن

 تنفيـذها علـى نطـاق املنظمـة، يف          وجيـري ،  )سر ومتطوعـو مراكـز االتـصال      التنسيق اخلاصة باأل  
ويف ســياق اســتراتيجية هتــدف إىل . املقــر ويف املكاتــب املوجــودة خــارج املقــر علــى حــد ســواء

توسيع نطاق الربامج التدريبية، سيجري نشر تلك الربامج يف العمليات امليدانية، بالـشراكة مـع     
واهلـدف مـن املبـادرات التدريبيـة هـو      . ٢٠١٢ربـع الثالـث مـن عـام        إدارة الدعم امليـداين، يف ال     

جتهيز املوظفني ممن يضطلعون بأدوار مسؤولة، وبناء القدرات يف فرادى مراكـز العمـل، مبـا يف                 
ذلك بناء املهارات واملعارف يف جماالت التأهب للطوارئ والتصدي هلـا ومتابعـة الـدعم املقـدم          

دريبية الـيت تـشمل أفـضل املمارسـات الدوليـة بـاملوارد واخلـربات        وُتكمَّل الدورات الت . للناجني
الداخلية لألمم املتحدة من وحدة معاجلة اإلجهـاد النـاتج عـن احلـوادث اخلطـرية التابعـة إلدارة                   

  .شؤون السالمة واألمن ومكتب مستشار املوظفني التابع إلدارة الشؤون اإلدارية
 األمهيـة أثنـاء حـاالت الطـوارئ وبعـدها علـى       وحيث إن تبادل املعلومـات أمـٌر حاسـم      - ٣٢

حــد ســواء، أنــشأ فريــق التأهــب والــدعم يف حــاالت الطــوارئ نظامــاً إلدارة قواعــد البيانــات    
لغرض التعامل مع سبل التصدي على مستويات متعـددة حلـاالت الطـوارئ، وهـو نظـام ميِكـن                   

ت اإلداريــة ومــسؤويل مــن خاللــه لألخــصائيني الطبــيني واستــشاريي حــاالت اإلجهــاد والقيــادا
 يوقـد حظـ   . املوارد البشرية أن يتبادلوا املعلومات اليت تتوقف فاعليتها على توقيت اإلبالغ هبا           

واعتمـدت إدارة  . الفريق بدعم األطراف املعنية ذات الصلة اليت ستصبح من مستخدمي النظـام     
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 البيانـات يف بعثـات حفـظ    الدعم امليداين هذا املفهوم اعتماداً كامالً، وتتطلع إىل إطالق قاعـدة        
  .السالم التابعة هلا

وتــشمل مــسامهات فريــق التأهــب والــدعم يف حــاالت الطــوارئ الــيت يقــوم هبــا أثنــاء      - ٣٣
 مـن املـوظفني     تـضم مالكـا   ( شبكة من جهات التنسيق اخلاصة باألسـر         تفعيلحاالت األزمات   

يعملون مبثابة واجهـة اتـصال      و،   خدمة األسر املتضررة واملوظفني املصابني      على املعينني املدربني 
أوليــة لتوجيــه مــسار البحــث داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك اإلحــاالت خلــدمات  

 مـع شـعبة     والتعامـل املشورة، والتعويضات، واالستحقاقات واملسائل املتعلقة بـاملوارد البـشرية،          
) ات وترتيبــات اجلنــازاتاملمتلكــحتويـل   املتــوفني ورفــاةاخلـدمات الطبيــة، وتقــدمي الـدعم لنقــل   

 جــاهزة لتقــدمي “متطــوعي مراكــز االتــصال”وإنــشاء مركــز لالتــصال بــه جمموعــة مدربــة مــن 
 ٢٠١٠ عـام   يفوقـد اشـترك الفريـق منـذ إنـشائه     . الطـوارئ /املعلومات أثنـاء حـاالت األزمـات      

هابيـة يف  شعبة املوظفني امليـدانيني التابعـة إلدارة الـدعم امليـداين يف التـصدي للـهجمات اإلر                 مع
ــستان عــام    ــزار شــريف بأفغان ــصدي حلــادث ســقوط طــائرة األمــم املتحــدة    ٢٠١١م ، ويف الت

 األمم املتحدة أثناء اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت          ألسرة، وقدم دعماً تقنياً     ٢٠١١كينشاسا عام    يف
ــسه       ــام نف ــا يف الع ــم املتحــدة يف أبوجــا بنيجريي ــشآت األم ــى من ــنَّت عل ــود  . ُش ويف ســياق جه

ة يف مرحلــة مــا بعــد الطــوارئ، يتــوىل الفريــق تنــسيق تقــدمي الــدعم املــستمر الطويــل    االســتجاب
األجل للناجني واألسر املتضررة هبدف ضمان االستمرار يف توجيه االهتمام الـالزم هلـم واختـاذ        
اإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجاهتم، مبا يف ذلـك التـسوية العاجلـة ملطالبـات التعـويض وإتاحـة               

 صـــندوق األمـــم املتحـــدة التـــذكاري والتقـــديري، كمـــا يتـــوىل تنـــسيق املناســـبة  وصـــوهلم إىل
 ضـحوا حبيـاهتم  التذكارية السنوية اليت يعقدها األمني العام لتقدير موظفي األمم املتحـدة الـذين              

  . أثناء اخلدمة على نطاق املنظومة ككل
يـق التأهـب والـدعم    وسُيجري مكتب إدارة املوارد البشرية استعراضـاً لـسري أعمـال فر            - ٣٤

وســُينظَر يف احتياجــات الفريــق ألي مــوارد . يف حــاالت الطــوارئ واألنــشطة الــيت يــضطلع هبــا
لميزانيــة الربناجميــة ل الــسياق العــامإضــافية جيــري حتديــدها مــن خــالل االســتعراض املــذكور يف  

  . املقدمة من األمني العام٢٠١٥-٢٠١٤ لفترة السنتني املقترحة
خلدمات الطبيـة يف مكتـب إدارة املـوارد البـشرية مـسؤولية تـوفري الـدعم                 وتتوىل شعبة ا    - ٣٥

الطيب املباشر للمقر، وتزويد مجيع مراكز العمل التابعة لألمم املتحدة بالسياسات واإلرشـادات             
والدعم والتدريب املتعلقني بالتصدي حلوادث اإلصابات اجلماعيـة وحلـاالت الطـوارئ املتعلقـة        

 تقـدمي املـساعدة علـى حنـو اسـتباقي إىل منظومـة األمـم املتحـدة                   ذلـك  بعيـستت و. بالصحة العامة 
  .ككل يف وضع مبادئ توجيهية وخطط حلاالت الطوارئ وتنفيذها وتعهدها واختبارها
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ــسيق األعمــال         - ٣٦ ــضاً تن ــر أي ــة يف املق ــوىل شــعبة اخلــدمات الطبي ــك، تت وباإلضــافة إىل ذل
هبـا فريـق األمـم املتحـدة لالسـتجابة الطبيـة يف             التحضريية وجهود التصدي لألزمات اليت يقـوم        

 احتياطي مشترك بني الوكاالت من األطباء واملمرضـني والفنـيني           مالكحاالت الطوارئ، وهو    
ــوا          ــذين تطوع ــم املتحــدة ال ــة األم ــن مؤســسات منظوم ــدربني م ــيني حلــاالت الطــوارئ امل الطب

األول لتقيـيم ورصـد االحتياجـات       ويوفَـد هـذا الفريـق يف املقـام          . إليفادهم إىل مواقع األزمات   
عـاليهم، بغـض النظـر عـن املنظمـة الـيت يتبعهـا              الطبية جلميع مـوظفي منظومـة األمـم املتحـدة ومُ          

تتــوىل ال و. املوظــف، ولتكميــل اخلــدمات الطبيــة احملليــة يف املنــاطق احلرجــة، حــسب االقتــضاء 
 تـساعد أيـضاً     الشعبة تنـسيق ودعـم نـشر الفريـق يف أعقـاب أي حـادث مباشـرة فحـسب، بـل                    

أعضاء الفريـق يف مجيـع أحنـاء العـامل بتزويـدهم مبـا يلـزم مـن إمـدادات طبيـة ومعـدات حلـاالت                          
الطــــوارئ، وتقــــدم جلميــــع أعــــضاء الفريــــق تــــدريباً علــــى املهــــارات الالزمــــة يف حــــاالت   

  .الطبية الطوارئ
 ذلـك   وتتوىل إدارة شـؤون الـسالمة واألمـن اإلشـراف علـى نظـام إدارة األمـن، مبـا يف                     - ٣٧

التخطيط األمين وإدارة األزمات وتنسيق اخلـدمات النفـسية واالجتماعيـة، مبـا يف ذلـك إدمـاج                  
تلك األنشطة داخل نظام إدارة قدرة املنظمة على مواجهة الطوارئ، من خالل وحدة معاجلـة                

وتقــدم دائــرة الــسالمة واألمــن يف املقــر التابعــة إلدارة  . اإلجهــاد النــاتج عــن احلــوادث اخلطــرية
شــؤون الــسالمة واألمــن قــدرات للتخطــيط يف حــاالت األزمــات، وهــي مــسؤولة عــن خطــط  

. إدارة األزمات، واخلطط األمنية وخطط الطوارئ يف املقر ويف املكاتب املوجودة خارج املقـر             
وتتــوىل شــعبة العمليــات اإلقليميــة مــسؤولية تنــسيق التخطــيط يف حــاالت الطــوارئ، والتأهــب  

 مراكز العمل التابعة لألمم املتحـدة يف امليـدان، وتـضع سـيناريوهات              لألزمات والتصدي هلا يف   
حمتملــة حلــاالت األزمــات، وخطــط للتــصرف خالهلــا، واســتراتيجيات للتــصدي هلــا واملــوارد     
الالزمة لذلك، فضالً عن تنسيق إجراءات إدارة األزمات مع إدارات األمم املتحـدة ووكاالهتـا               

وبناًء على طلب املكاتب اإلقليميـة التابعـة        . االت األزمات وصناديقها وبراجمها املتضررة من ح    
ــة   ــات اإلقليمي ــشعبة العملي ــا (ل ــا، وأوروب ــان، وآســيا /أفريقي ــشرق  /األمريكت احملــيط اهلــادئ، وال

 وحـدة تقيـيم التهديــدات   تــوفر، )مشـال أفريقيــا، وقـسم دعـم عمليــات حفـظ الـسالم     /األوسـط 
 استعراض تقييمات املخاطر األمنية، مبـا يف ذلـك           إشرافاً مستقالً على   ، داخل الشعبة  ،واملخاطر

  . إجراء استعراضات للمحتوى وللمنهجيات املتبعة
ــاتج عــن احلــوادث اخلطــرية التابعــة إلدارة شــؤون       - ٣٨ وتتــوىل وحــدة معاجلــة اإلجهــاد الن

السالمة واألمـن تنـسيق جهـود إسـداء املـشورة الـشاملة أثنـاء حـاالت الطـوارئ، بالتعـاون مـع               
األمم املتحدة يف جمال املشورة، وذلك لكفالة الوصول إىل مجيع موظفي األمم املتحـدة          شركاء  
كما جتري الوحدة تقييمات لالحتياجات وتقدم دعماً ومشورة تقنيني بـشأن كيفيـة         . وأسرهم



A/67/266  
 

12-45616 17 
 

التخفيف مـن أثـر اإلجهـاد النـاتج عـن احلـوادث اخلطـرية، مبـا يف ذلـك الكيفيـة الـيت ينبغـي هبـا                    
ويف الظــروف . ن داخــل منظومــة األمــم املتحــدة أن يتــصدوا ملثــل هــذه احلــوادثلكبــار املــديري

الــسلمية، تقــدم الوحــدة تــدريباً عــن املعاجلــة الوقائيــة لإلجهــاد جلميــع مــوظفي األمــم املتحــدة، 
انظـر  (وتشمل املساعدين األقران وجهات التنسيق اخلاصة باألسـر ومتطـوعي مراكـز االتـصال       

رويج مهـارات معـززة للتعـايش مـع تبعـات األزمـة وتقويـة القـدرة                 ، هبدف تـ   ) أعاله ٣٣الفقرة  
وتتــوىل وحــدة معاجلــة . علــى الــصمود يف مواجهــة اإلجهــاد فيمــا بــني مــوظفي األمــم املتحــدة 

اإلجهاد الناتج عن احلوادث اخلطـرية، بوصـفها رئـيس الفريـق العامـل املـشترك بـني الوكـاالت                    
 اسـتجابة لتوصـية شـبكة إدارة        ٢٠٠٥ة املنـشأ عـام      املعين باإلجهاد الناتج عن احلوادث اخلطـري      

األمن املشتركة بني الوكاالت، تعزيز السياسات وتنسيق إجراءات معاجلة اإلجهـاد النـاتج عـن         
احلوادث اخلطرية، مبا يكفل توفري خدمات عالية اجلودة إىل مجيع املوظفني على نطاق منظومـة               

  .األمم املتحدة
 األمــني العــام عــن نظــامي إدارة احملتــوى يف املؤســسة   وكمــا هــو مــذكور يف تقريــري   - ٣٩

وإدارة العالقة مع العمالء واقتراح خطة موحدة السـتعادة القـدرة علـى العمـل بعـد الكـوارث                    
ــة العامــة لألمــم    ) A/64/477(واســتمرارية تــصريف األعمــال   ــادرات املؤســسية لألمان وعــن املب

ــا املعلومــات واالتــصاالت   ــا  )A/66/94 (املتحــدة يف جمــال تكنولوجي ، يتــوىل مكتــب تكنولوجي
املعلومـات واالتـصاالت مـسؤولية وضــع مبـادئ عامـة ووضـع برنــامج عمـل السـتعادة القــدرة         
على العمل بعد الكوارث يتعلـق بـالتخطيط الـالزم السـتئناف خـدمات تكنولوجيـا املعلومـات                  

الــة انقطاعهــا واالتــصاالت الالزمــة لتــوفري الــدعم التكنولــوجي احلاســم األمهيــة، وذلــك يف ح   
 مـع   اً مـشترك  اًويـشمل ذلـك جهـد     . يؤثر سلباً على مهام عمل املنظمة ذات األمهيـة احلامسـة           مبا

ــوافر فيهــا القــدرة علــى       ــة الــيت جيــب أن تت مجيــع الوحــدات لتحديــد التطبيقــات احلامســة األمهي
الــصمود يف مواجهــة األعطــال والــيت جيــب توافرهــا يف الوقــت املناســب يف أعقــاب أي أزمــة      

  .األزمات نم
ــؤون (وتعمـــل اإلدارات األخـــرى مـــع اإلدارات الرئيـــسية املـــذكورة أعـــاله     - ٤٠ إدارة شـ

 وتـشارك يف إعـداد خطـط التأهـب الـشاملة اخلاصـة         ،)السالمة واألمن وإدارة الشؤون اإلدارية    
ن وتتوىل اإلدارات اليت يكـو    . باألمم املتحدة، واخلطط اخلاصة باإلدارات أو املكاتب التابعة هلا        

مــسؤولية إعــداد وتنفيــذ خطــط التأهــب اخلاصــة جبميــع حــسب االقتــضاء،  ،هلــا وجــود ميــداين
  .املكاتب والعمليات والبعثات اليت تقع حتت مسؤوليتها املباشرة

ــات وإدارة          - ٤١ ــم املتحــدة للعملي ــشاء مركــز األم ــصدد إن ــم املتحــدة ب ــر األم ــا أن مق كم
حفــظ الــسالم، وإدارة شــؤون الــسالمة  األزمــات، الــذي يــشمل مــوظفني مــن إدارة عمليــات  
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واألمـــن، وإدارة الـــشؤون الـــسياسية، ومكتـــب تنـــسيق الـــشؤون اإلنـــسانية، وإدارة الـــشؤون   
اإلدارية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، هبـدف تـوفري الـدعم لكبـار القـادة يف أحنـاء املنظومـة                     

ناسـب، ويتـيح املـشاركة االسـتراتيجية       ميكن من اختاذ القرارات املستنرية املنسقة يف أواهنـا امل          مبا
 فيمـا يتعلـق بنظـام       بـدور  املركـز    سيـضطلع و. فيما يتصل بالعمليات واملسائل املتعلقة باألزمات     

إدارة قدرة املنظمة علـى مواجهـة الطـوارئ الـذي سـيجري وضـعه حـني يبـدأ املركـز عملـه يف                   
  .٢٠١٢ديسمرب /كانون األول

  
  الشراكات  - باء  

ــة يف املنظمــة وعلــى نطــاق منظومــة األمــم    ســيتعزز التنف  - ٤٢ يــذ النــاجح لنظــام إدارة املرون
ولن متكّـن الـشراكات املنظمـة مـن تطـوير أفـضل املمارسـات        . املتحدة بإقامة شراكات ناجحة   

مع اهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، واحلكومات علـى            
ضا مـن حتديـد الفـرص املتاحـة لـدمج القـدرات علـى معاجلـة                 خمتلف األصـعدة فحـسب، بـل أيـ        
 مـشاركة   علـى شـراكة مـن هـذا القبيـل         ومن األمثلة احلاليـة     . أوجه الضعف وتعزيز االتصاالت   
 وتقدمي الـدعم إليهـا، وهـي املبـادرة الـيت            “حنو عامل أكثر أمنا   ”األمانة العامة يف املبادرة العاملية      

ادة مـن التأهـب لتفـشي وبـاء األنفلـونزا، وحـثِّ القـادة               استخالص الدروس املستف  ”هتدف إىل   
  .)٥(“على تطبيق تلك الدروس واملمارسات الفضلى على التهديدات املستمرة والناشئة

  
   واملساءلةاحلوكمة  - سادسا 

ــة يف املنظمــة    حوكمــة هيكــل يلــزم تــوافر  - ٤٣  فعــال للــتمكن مــن تنفيــذ نظــام إدارة املرون
وىل فريــق كبــار املــسؤولني املعــين بــسياسات الطــوارئ أداء مهــام وعليــه، ســيت. بــصورة مالئمــة

وضع االستراتيجية والسياسات ومهام اإلدارة والرقابة، وهو الفريق الذي يرأسه رئـيس ديـوان              
األمني العام، ويتألف من أعضاء اإلدارة العليا ملعظم إدارات األمانة العامة، وكذلك من ممـثلني              

.  يف نيويـورك   الـيت توجـد مقارهـا     والـصناديق والـربامج     تخصـصة   امللوكـاالت   لاملـستوى   رفيعي  
الطـوارئ مـن الوحـدة      حـاالت   ويتلقى الفريق الـدعم يف االضـطالع مبـسؤولياته يف جمـال إدارة              

ويــبني الــشكل الثالــث . املعنيــة باســتمرارية تــصريف األعمــال، التابعــة إلدارة الــشؤون اإلداريــة
  .املقراملوجودة ب يف املنظمة نظام إدارة املرونةحوكمة أدناه آلية 

  

__________ 
  )٥(  http://www.towardsasaferworld.org/. 
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  الشكل الثالث
  نظام إدارة املرونة يف املنظمةحوكمة آلية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األمني العام

  فريق كبار املسؤولني 
  املعين بسياسات الطوارئ

العام ويتـألف    يرأسه رئيس ديوان األمني   
ــالء األمـــني  ــن وكـ ــديرين   مـ ــام، واملـ العـ

 التنفيذيني، واألمناء العامني املساعدين

الوحدة املعنية باستمرارية
  ف األعمالتصري

فريق كبار املسؤولني املعين 
  بسياسات الطوارئ 
  دعم األمانة العامة

 )إدارة الشؤون اإلدارية(

  فريق العمليات املعين باألزمات
ــني   ــل األمــــ ــه وكيــــ ــام  يرأســــ العــــ

ــن،    إلدارة ــسالمة واألمــ ــؤون الــ شــ
ممــثلني عــن مجيــع أهــم   ويتــألف مــن

واملكاتـــــب والوكـــــاالت   اإلدارات
 والصناديق والربامج

 وحدة دعم إدارة األزمات
  فريق إدارة األزمات 
  دعم األمانة العامة

)إدارة شؤون السالمة واألمن(

  املسؤولية
الــسياسات، واالســتراتيجية،

 والتوجيه

تنفيــد إجــراءات التأهـــب
لألزمات واالستجابة هلا

الفريق العامل املعين بنظام إدارة
    املرونة يف املنظمة

إلداريــة والوحــدة ترأســه إدارة الــشؤون ا
املعنيـــة باســـتمرارية تـــصريف األعمـــال، 
ويتـــألف مـــن ممـــثلني عـــن إدارة شـــؤون 
ــا     ــب تكنولوجي ــن، ومكت ــسالمة واألم ال
املعلومات واالتـصاالت، ومكتـب إدارة      
املــوارد البــشرية، وإدارة عمليــات حفــظ 

ــسالم ــب   /ال ــداين، ومكت ــدعم املي إدارة ال
 تنسيق الشؤون اإلنسانية
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 اإلدارات واملكاتب األخرى التابعة لألمانة العامة، واللجان الفنيـة، واللجـان       تقع على و  - ٤٤
رة املرونـة يف املنظمـة      اإلقليمية، واهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة مسؤولية تنفيـذ نظـام إدا           

. وفقا للسياسات واإلجراءات اليت يوافق عليها فريق كبار املسؤولني املعين بـسياسات الطـوارئ     
رة اســـتمرارية تـــصريف األعمـــال،  ألغـــراض األمـــن وإدا بالفعـــلويوجـــد هيكـــل رمســـي قـــائم

 مراكـز  مركـز مـن   كـل  الذي سـتناط بـه مـسؤولية تنفيـذ نظـام إدارة املرونـة يف املنظمـة يف              وهو
ويف املكاتـب املوجـودة خـارج املقـر، سـتكون ملثـل هـذه اهلياكـل                 . العمل التابعة لألمـم املتحـدة     

األزمــات التــابع للمقــر، الــذي يــضطلع العمليــات املعــين بمــسؤوليات مــشاهبة ملــسؤوليات فريــق 
باختاذ القرارات يف حاالت األزمات وبتنفيذها وفقا لتوجيهـات الـسياسات الـصادرة عـن فريـق           

األزمــات وكيــل العمليــات املعــين بويــرأس فريــق . بــار املــسؤولني املعــين بــسياسات الطــوارئ ك
مــوظفني يــؤدون وظــائف أساســية  األمــني العــام لــشؤون الــسالمة واألمــن، ويتــألف الفريــق مــن

ــن      يف ــون ع ــيهم ممثل ــن ف ــر، مب ــدعم يف املق ــصناديق املتخصــصة الوكــاالت  جمــايل اإلدارة وال وال
ــربامج  ــيت توجــد وال ــا ال ــورك مقاره ــق لقــى ويت. يف نيوي ــات املعــين ب فري ــدعم  العملي ــات ال األزم

  .وحدة دعم إدارة األزمات التابعة إلدارة شؤون السالمة واألمن من
ــة املكاتــب املــسؤولة عــن نظــام إدارة        - ٤٥ ــة الــيت تــضم غالبي وتقــوم إدارة الــشؤون اإلداري

وهي مـسؤولة عـن قيـادة أعمـال وضـع           . اماملرونة يف املنظمة بالدور القيادي يف تنفيذ هذا النظ        
وهـي مـسؤولة أيـضا    . سياسات إطار إدارة حـاالت الطـوارئ وتكاملـه والتخطـيط لـه وتنفيـذه       

األزمـات حـول حالـة    العمليـات املعـين ب  عن تقدمي معلومات مستجدة بصورة منتظمة إىل فريق        
وتتـشاور  . االقتـضاء  عنـد    ،التنفيذ، وعن احلصول على تأييد الفريق املعـين بـسياسات الطـوارئ           

اإلدارة وتتعاون بشكل وثيق بشأن املبادرة مع اإلدارات األخـرى التابعـة لألمانـة العامـة، ومـع                  
  . والصناديق والربامج املتخصصةالوكاالت

وتضطلع الوحدة املعنية باستمرارية تـصريف األعمـال التابعـة إلدارة الـشؤون اإلداريـة                 - ٤٦
 بوضـع املكلـف جبميـع اجلوانـب املتـصلة         )  أدنـاه  ٤٨انظر الفقرة   (مبسؤولية قيادة الفريق العامل     

  .وتنفيذ نظام إدارة املرونة يف املنظمة
نظام إدارة املرونة يف املنظمة على الصعيد امليداين، سـتعتمد          حوكمة  وخبصوص هيكل     - ٤٧

ــة هــيكال    ــشبه اهليكــل املعتمــد يف املقــر  اذللحوكمــة أفرقــة األمــم املتحــدة القطري .  مــستويني ي
هيئــة رفيعــة املــستوى تكــون مــسؤولة عــن قــرارات   )أ: (ويكفــل اهليكــل ذو املــستويني وجــود 

ــوارئ؛ و    ــإدارة حــاالت الط ــة ب ــسياسات املتعلق ــات تكــون     )ب( ال ــستوى العملي ــن م ــة م هيئ
ويعــّد فريــق إدارة . مــسؤولة عــن تنفيــذ القــرارات والعمليــات الفعليــة إلدارة حــاالت الطــوارئ

اذ القرارات علـى مـستوى األفرقـة القطريـة، رغـم أن القـرارات املتعلقـة                 األمن هيئة مناسبة الخت   
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 إدارة حــاالت الطــوارئ ســتكون مــن صــالحيات  والكيانــات حلوكمــة إطــاربأنــسب اآلليــات 
  .فريق قطري تابع لألمم املتحدة على حدة كل
  

  التنفيذ  - سابعا  
  تحدةتنفيذ نظام إدارة املرونة يف املنظمة يف مقر األمم امل  - ألف  

ــسياسات الطــوارئ، وهــو املــسؤول عــن اختــاذ         - ٤٨ ــار املــسؤولني املعــين ب ــق كب وافــق فري
، علــى سياســة ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٢٩اجتماعــه املعقــود يف يف  القــرارات بــشأهنا يف املقــر، 

عامة لنظام إدارة املرونة يف املنظمة، وهي سياسة تصف أغراض النظام املقتـرح وهيكـل إدارتـه               
وقد أنشئ فريق عامل يتألف مـن ممـثلني عـن إدارة الـشؤون اإلداريـة،        . ملتوخاة منه واملنجزات ا 

وإدارة الـسالمة واألمـن، وإدارة عمليـات حفــظ الـسالم، وإدارة الـدعم امليـداين، باإلضــافة إىل       
ممثلني عن صندوق األمـم املتحـدة للـسكان، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، وبرنـامج األمـم                

ي، وكُلف هذا الفريق بوضع منوذج جترييب لتنفيـذ نظـام إدارة املرونـة يف املنظمـة                 املتحدة اإلمنائ 
وقد قام الفريق العامل الذي ترأسه الوحـدة املعنيـة باسـتمرارية تـصريف              . يف مقر األمم املتحدة   

ــوارئ          ــادة تنفيــذ نظــام إدارة حــاالت الط ــال التابعــة إلدارة الــشؤون اإلداريــة بــدور قي األعم
ذلك باستخدام دورة اخلطوات اخلمس الوارد وصفها يف الفرع الرابع مـن هـذا              نيويورك، و  يف

وتــرد يف مرفــق التقريــر تفاصــيل عــن اإلجــراءات الــيت صــدر هبــا تكليــف حــسب           . التقريــر
  .وظيفة وعن كيفية تنفيذها كل
وهـــي مرحلـــة وضـــع (وقـــد اكتملـــت اخلطـــوة األوىل مـــن دورة اخلطـــوات اخلمـــس    - ٤٩

ــسياسات ــة فر) ال ــيت        مبوافق ــسياسة ال ــى ال ــوارئ عل ــسياسات الط ــين ب ــسؤولني املع ــار امل ــق كب ي
ويف وقـت الحـق،   . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٩يف  املعقود  ُوضعت، وذلك أثناء اجتماع الفريق      

استخدم الفريق العامل تقييم املخاطر الـذي مشلتـه خطـة اسـتمرارية تـصريف األعمـال يف املقـر                    
ـــ  ( سؤولني املعـــــين بـــــسياسات الطـــــوارئ والـــــيت وافـــــق عليهـــــا كـــــذلك فريـــــق كبـــــار املــ
ــران ٢٩ يف ــه /حزي ــه املخــاطر ذات     ) ٢٠١٠يوني ــل في ــر، حل ــى املق ــار عل وأجــرى تقييمــا لآلث

األولوية، واستمد منه إجراءات إدارة املخـاطر، وذلـك يف إطـار اخلطـوة الثانيـة، وهـي اخلطـوة                    
خـذ اإلدارة إجـراءات     ووزع الفريق العامل كذلك األدوار واملسؤوليات لتت      . املتعلقة بالتخطيط 

العمليـات املعـين    فريق وافق عليه واالستعراض،   واالختباربشأهنا، ووضع برناجما سنويا للصيانة      
  .املقرباألزمات، وهو الفريق املسؤول عن تنفيذ إدارة األزمات ب

 وبغيـة تكميـل وثيقـة سياسـات نظـام إدارة املرونـة      . ومتثل اخلطوة الثالثة مرحلة التنفيـذ     - ٥٠
لـسياسات نظـام    ، وضع الفريق العامل دلـيال أكثـر تفـصيال   عموماملنظمة واملضي يف تنفيذه    يف ا 
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إدارة املرونـــة يف املنظمـــة وتنفيـــذه، بـــّين فيـــه الواليـــات وســـبل االضـــطالع هبـــا، واألدوار         
وبغيــة تيــسري التنفيــذ،   . ويتــضمن مرفــق هــذا التقريــر دليــل التنفيــذ املــذكور      . واملــسؤوليات

واملكاتب يف املقر يف إدماج إجـراءات مناسـبة إلدارة املخـاطر يف ميزانياهتـا               اشتركت اإلدارات   
ــد          ــن بعــ ــل عــ ــص العمــ ــن رخــ ــايف مــ ــدد الكــ ــازة العــ ــك حيــ ــا يف ذلــ ــسنتني، مبــ ــرة الــ لفتــ

  .من أجل ضمان استمرارية وظائفها احليوية) Citrix نظام رخص(
حــاالت الطــوارئ رة متــرين علــى إداوأمت مقــر األمــم املتحــدة اخلطــوة الرابعــة بــإجراء     - ٥١
 علــى ، واختبــار قـدرات العمــل عـن بعــد لـدى اإلدارات كــلٍ   ٢٠١١نـوفمرب  /تـشرين الثــاين  يف

إدارة حـاالت الطـوارئ     بـ  الترتيبـات املتعلقـة   ، ألن   جاريةزالت   غري أن هذه العمليات ال    . حدة
ى حالـة   حتتاج إىل االختبار واملمارسة املتواصلني، وألنـه ينبغـي باسـتمرار إدخـال حتـسينات علـ                

ــاين ١١ويف . تأهــب املنظمــة  ــشرين الث ــوفمرب / ت ــسؤولني املعــين    ٢٠١٠ن ــار امل ــق كب ، اختــذ فري
بــسياسات الطــوارئ اخلطــوة اخلامــسة والنهائيــة مــن دورة اخلطــوات اخلمــس، حــني اســتعرض  

. نظـــام إدارة املرونـــة يف املنظمـــة وأقـــره كإطـــار إلدارة حـــاالت الطـــوارئ يف األمـــم املتحـــدة 
إلقـرار صـحة دورة اخلطـوات اخلمـس ووضـع أسـس التنفيـذ التـام لنظـام إدارة            أثبت هذا ا   وقد

  .املرونة يف املنظمة على نطاق منظومة األمم املتحدة
ومبوازاة ذلك، وبتعاون وثيق مع إدارة الشؤون اإلدارية، بـدأت إدارة عمليـات حفـظ                 - ٥٢

ذ نظام إدارة املرونة يف املنظمـة       السالم، وإدارة الدعم امليداين، وإدارة الشؤون السياسية يف تنفي        
، ُنظمـت دورة تدريبيـة لفائـدة    ٢٠١١أبريـل  /ويف نيسان. يف املواقع امليدانية على أساس جترييب  

 بعثـة تابعـة إلدارة الـشؤون الـسياسية وإدارة       ١٥من موظفي البعثـات امليدانيـة ينتمـون إىل           ٢٢
التخطيط السـتمرارية تـصريف    ورغم أن الدورة التدريبية ركزت على       . عمليات حفظ السالم  

 قُدِّم خالهلا أيضا عرض عن نظام إدارة املرونة يف املنظمة بصفته اإلطـار الـشامل                 فقد األعمال،
ــة و. إلدارة حــاالت الطــوارئ  ــدعم، قــدمت اإلدارات    ففــي،مــن جهــة ثاني ــارات ال  خــالل زي

التخطــيط املـذكورة أعــاله إىل ســت بعثــات ميدانيــة علــى األقـل إحاطــات عــن وضــع ترتيبــات   
ــة      ــة يف املنظمـ ــام إدارة املرونـ ــار نظـ ــال يف إطـ ــصريف األعمـ ــتمرارية تـ ــات واسـ . إلدارة األزمـ

مجيع احلاالت، تلقى اإلطار اجلديد إلدارة األزمات ردودا إجيابية خبـصوص فائدتـه لفعاليـة        ويف
، مبــا يف ذلــك التخطــيط إلدارة  اجلاريــةتنــسيق وتكامــل خمتلــف مبــادرات التخطــيط والتأهــب   

القـدرة علـى العمـل      مات، والتخطيط الستمرارية تصريف األعمال، والتخطـيط السـتعادة          األز
  .، والتخطيط الطيببعد الكوارث يف جمال تكنولوجيا املعلومات

املنظمـة   نظام إدارة املرونة يف   على  ، أُجري مترين جترييب     ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٢ويف    - ٥٣
كة منــسق الــشؤون األمنيــة يف إدارة عمليــات  وقــد ُصــمم التمــرين مبــشار .  قــربص،يف نيقوســيا
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حفــظ الــسالم وإدارة الــدعم امليــداين، والوحــدة املعنيــة باســتمرارية تــصريف األعمــال، وشــعبة   
واحـد   آن وكـان التمـرين يرمـي إىل القيـام يف         . اخلدمات الطبية التابعـة إلدارة الـشؤون اإلداريـة        

ص إلدارة األزمات، واستمرارية تـصريف    باختبار خطط قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قرب        
علـى العمـل بعـد       ةاألعمال، واالستجابة الطبية حلـوادث اإلصـابات اجلماعيـة، واسـتعادة القـدر            

وأفضى التمرين أيـضا    .  املعلومات، ودعم وأمن املوظفني وأسرهم     الكوارث يف جمال تكنولوجيا   
م األخـرى الـيت تـسريها إدارة        إىل وضع منوذج لتصميم التمارين لتنفيذه يف بعثـات حفـظ الـسال            

عمليات حفظ السالم، ويف مراكز الدعم اليت تسريها إدارة الدعم امليداين، وكـذلك يف هيئـات                
 واملتوسطة من قـوة     مستوى اإلدارة العليا   منوضم التمرين موظفني    . أخرى تابعة لألمانة العامة   

ــون إىل مج   ــثلني  يـــع عناصـــر األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الـــسالم يف قـــربص، ينتمـ البعثـــة، وعـــدة ممـ
والـصناديق والـربامج يف قـربص، ويـسَّره منـسق شـؤون األمـن التـابع                 املتخصـصة   الوكاالت   عن

ــصريف        ــة باســتمرارية ت ــداين، والوحــدة املعني ــدعم املي ــسالم وإدارة ال ــات حفــظ ال إلدارة عملي
م مـن خـالل   األعمال، وشعبة اخلدمات الطبية التابعة إلدارة الشؤون اإلدارية، وقدمت لـه الـدع    

التداول بالفيديو شعبة املوظفني امليدانيني التابعة إلدارة الـدعم امليـداين، وفريـق التأهـب والـدعم                 
وســواء أثنــاء التحــضري للتمــرين أو أثنــاء  . يف حــاالت الطــوارئ التــابع إلدارة الــشؤون اإلداريــة 

ثبِتـة بـذلك منـافع    حاالت الطـوارئ، مُ    إجرائه، متكنت البعثة من مواءمة جمموعة خططها إلدارة       
  .الطوارئ التخطيط املنسَّق استنادا إىل إطار إدارة حاالت

  
تنفيذ هيكل أساسي مرن يف جمال تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت يف األمانـة                -باء   

  العامة لألمم املتحدة بنيويورك
ي ، إنـشاء هيكـل أساسـ      ٤ علـى املبـادرة      ٦٦/٢٤٦وافقت اجلمعية العامـة، يف قرارهـا          - ٥٤

. مرن يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وطلبت أن ميول تنفيذها من املـوارد املتاحـة              
وتــشمل هــذه املبــادرة االحتياجــات لوضــع خطــة موحــدة الســتعادة القــدرة علــى العمــل بعــد    

  .الكوارث واستمرارية تصريف األعمال يف األمانة العامة وإجياد حل دائم للمقر
 تطبيقـا مت حتديـدها علـى أهنـا تطبيقـات حرجـة يف           ٧٦ام قائمـة تـضم      وقدم األمـني العـ      - ٥٥

املقــر يف املرفــق األول مــن تقريــره عــن إطــار إدارة حــاالت الطــوارئ يف مــا يتــصل بنظــام إدارة 
 تطبيقـا باعتبارهـا     ٢٥ومن تلك التطبيقات، حـدد مـا جمموعـه          ). A/66/516(املرونة يف املنظمة    

وباإلضـافة إىل   . مت إدارة واحدة فقط سـائر التطبيقـات       تطبيقات مؤسسية حرجة فيما استخد    
ذلـــك، يفـــصل جـــدول التطبيقـــات الـــيت ســـتحفظ احتياطيـــا يف مركـــز البيانـــات الثـــانوي يف    
بيسكاتاواي، نيوجريسي، والتطبيقات اليت ستكون متاحة مـن خـالل قـدرات العمـل عـن بعـد                  

  ).CITRIXنظام املكتب املتنقل (
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، إىل األمــني العــام كفالــة أن تــستخدم  ٦٣/٢٦٩يف قرارهــا وطلبــت اجلمعيــة العامــة،   - ٥٦
. األمم املتحدة، إىل أقصى حد ممكن، مراكز البيانات املؤسسية بدال من مراكز البيانات احملليـة              

ونتيجة لذلك، بدأت استراتيجية األمانة العامة تتحول حنو اإلدارة املؤسسية للـهيكل األساسـي             
ــصاال  ــا املعلومــات واالت ــام عــن      . تلتكنولوجي ــر األمــني الع ــه يف تقري ــشار إلي ــى النحــو امل وعل

، تقــــرر  )A/66/94(املبــــادرات املؤســــسية يف جمــــال تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتــــصاالت      
تستضيف قاعدة األمم املتحدة للوجستيات يف برينـديزي بإيطاليـا التطبيقـات املـشتركة مـن                 أن

اإلضـافة إىل ذلـك، سـيتم حتديـد قاعـدة      وب. ، ونظـام أوموجـا، ونظـام إنـسبريا    iNeedقبيل نظام   
ــا لقاعـــدة األمـــم املتحـــدة  “ موقـــع مـــرآة”األمـــم املتحـــدة للـــدعم يف بلنـــسية لتكـــون   مطابقـ

ويقر األمني العام بأنه ستظل هناك حاجـة السـتمرار وجـود مراكـز              . للوجستيات يف برينديزي  
 وستتخذ القـرارات بـشأن      .البيانات احمللية من أجل التطبيقات احمللية الفريدة، وإن حبجم أصغر         

التطبيقات اليت ستنتقل إىل مراكز البيانات املؤسسية عوضا عن مراكز البيانات احملليـة بالتنـسيق     
  .الوثيق مع اإلدارات ذات الصلة والوحدة املعنية بإدارة استمرارية تصريف األعمال

 عــن املبــادرات  يف تقريــر األمــني العــام٤ويــرد عــرض اجلــدول الــزمين لتنفيــذ املبــادرة    - ٥٧
ــدة      ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــصاالت يف األمانـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــال تكنولوجيـ ــسية يف جمـ املؤسـ

)A/66/94 ــامن ــسنتني  ). ، الــشكل الث ــرة ال ــشطة  ٢٠١٣-٢٠١٢وخــالل فت ــذ األن ، جيــري تنفي
اسـتخدام أدوات لتقليـل منـو عمليـات التخـزين وأرشـفة الربيـد اإللكتـروين؛                 ) أ: (املقررة التالية 

إعداد قاعدة األمم املتحدة للوجستيات يف برينديزي الستضافة تطبيقات املؤسسة وهتيئـة            ) ب(
إعداد مركز البيانات الثانوي يف بلنسية ليعمل كموقـع مـرآة لقاعـدة األمـم     ) ج(املرونة احمللية؛  

اســـتخدام أدوات إدارة اخلـــوادمي وعمليـــات ختـــزين ) د(املتحـــدة للوجـــستيات يف برينـــديزي؛ 
:  سيجري تنفيـذ األنـشطة التاليـة       ٢٠١٥-٢٠١٤وخالل فترة السنتني    . مات يف املؤسسة  املعلو

ترحيــل غــرف اخلــوادمي احملليــة إىل مراكــز بيانــات املؤســسة أو مراكــز البيانــات احملليــة؛          ) أ(
  .مواءمة املرونة يف مجع مراكز البيانات )ب(

ركـز البيانـات الرئيـسي يف       ونظرا إىل عدد التطبيقـات احلرجـة الـيت يستـضيفها حاليـا م               - ٥٨
مبىن املرج الـشمايل ومركـز البيانـات الثـانوي يف بيـسكاتاواي علـى حـد سـواء، يقـوم مكتـب                       
ــة العامــة،      ــا املعلومــات واالتــصاالت، بالتنــسيق مــع هيكــل إدارة األزمــات يف األمان تكنولوجي

وث أزمــة باســتعراض االحتياجــات التــشغيلية لكفالــة اســتمرارية تلــك التطبيقــات يف حالــة حــد
ولــذلك، مــن املتــوخى أن تظــل هنــاك حاجــة إىل . حتــت مظلــة نظــام إدارة املرونــة يف املؤســسة

 جلميع التطبيقات احلرجـة     ٢٠١٦وجود مركز البيانات الثانوي يف بيسكاتاواي حىت هناية عام          
يقـات  اليت مل يتم نقلها إىل مراكز بيانات املؤسسة، مبا يف ذلك التطبيقات احلرجـة احملليـة والتطب   
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 / كــانون الثــاين١املؤســسية القدميــة، وأن يوضــع حــل أضــيق نطاقــا وأكثــر دميومــة اعتبــارا مــن  
  .٢٠١٧ يناير
 شـهرا   ٣٠وجرى متديد عقـد اسـتئجار مركـز البيانـات الثـانوي يف بيـسكاتاواي ملـدة                    - ٥٩
 ٦٦/٢٤٧، وفقـا ملـا قررتـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا               ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١بعد  
  .ذي قررت فيه أيضا متويل متديد عقد استئجار املركز من ضمن املوارد املتاحةال
  

تنفيذ نظـام إدارة املرونـة يف املنظمـة يف مكاتـب األمـم املتحـدة املوجـودة خـارج                      -جيم   
  املقر والبعثات امليدانية

 بعد أن نفّذ إطار إدارة حاالت الطـوارئ يف املقـر، سـيجري اآلن توسـيع نطاقـه لكـي                     - ٦٠
وحتقيقـا لتلـك الغايـة، سـيعد الفريـق       .  املقـر والبعثـات امليدانيـة      جيشمل املكاتب املوجودة خـار    

العامــل وثيقــة توجيهــات مفــصلة تتــضمن مقترحــات بــشأن أفــضل الــسبل لتنفيــذ هــذا اإلطــار   
  .وتوفري املساعدة العملية بناء على طلبها

اهتـا امليدانيـة قـد شـرعت حبلـول          ومن املتوقع أن تكون مجيع مواقع األمـم املتحـدة وبعث            - ٦١
  . يف تنفيذ إطار إدارة حاالت الطوارئ٢٠١٣عام 

  
  تنفيذ نظام إدارة املرونة يف املنظمة يف وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها  -دال   

من املعترف به أن مجيع الكيانات التابعة ملنظومة األمم املتحدة حباجـة ماسـة لإلسـراع                  - ٦٢
دم لكفالـة اتبـاع هنـج شـامل ومنـسق ومتـسق إزاء إدارة املرونـة، يـشمل اجملموعـة                     يف إحراز تقـ   

والتعـاون جـار    . الكاملة من الوظائف املتصلة بفترات التأهب واالستجابة ومـا بعـد االسـتجابة            
على الصعيد التشغيلي بني األمانة العامة وكيانات النظام املوحـد لألمـم املتحـدة، باإلضـافة إىل                 

ئمــة بالفعــل يف مــا يتعلــق بــإدارة حــاالت الطــوارئ، مبــا يف ذلــك شــعبة اخلــدمات   اآلليــات القا
الطبية، وفريق األمم املتحدة لالستجابة الطبية حلاالت الطـوارئ، ونظـام األمـم املتحـدة إلدارة                

ويف مسعى لرفـع مـستوى نظـام إدارة املرونـة يف املؤسـسة، ستـستخدم عمليـة تـشاورية                   . األمن
 السياسات التابعة لألمني العام، وهي أعلى هيئة لـصنع القـرار يف األمانـة    رمسية، عن طريق جلنة  

العامة، التماسا إلقرار التوصية بتنفيذ نظام إدارة املرونة يف املؤسسة على نطـاق منظومـة األمـم                 
ويقترح أن يقدم األمني العام إقرار جلنة الـسياسات هلـذه التوصـية فـور احلـصول عليـه           . املتحدة

رؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق إلجــراء املزيــد مــن    إىل مكتــب ال
املداوالت وللحصول على موافقة جلنته اإلدارية الرفيعة املستوى، مبا يف ذلـك، عنـد االقتـضاء،                

  .تأييد إنشاء شبكة املوارد البشرية وشبكة إدارة األمن املشتركة بني الوكاالت
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ــة يف املنظمــة ليــشمل الوكــاالت املتخصــصة    ولتوســيع نطــاق تنف   - ٦٣ ــذ نظــام إدارة املرون ي
والصناديق والربامج، يعتزم الفريق العامل إجراء اختبار جترييب يف بعثة ميدانية متكاملـة، تكـون               

وحاملـا يكلـل    . فيها مجيع الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج حتـت قيـادة البعثـة امليدانيـة             
جاح، سيضع الفريق العامل توصيات لنـشر اإلطـار يف مجيـع أفرقـة األمـم               االختبار التجرييب بالن  

 ليــشمل ئومــن املتوقــع أن يبــدأ توســيع نطــاق إطــار إدارة حــاالت الطــوار   . املتحــدة القطريــة
  .٢٠١٣الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج عام 

  
  اإلجراءات املطلوب من اجلمعية العامة اختاذها  -ثامنا   

 اجلمعية العامة املوافقة على هنج نظام إدارة املرونة يف املنظمة باعتبـاره إطـار               يطلب إىل   - ٦٤
  .إدارة حاالت الطوارئ
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  املرفق
  دليل التنفيذ: نظام إدارة املرونة يف املنظمة    

  
وظيفة نظام إدارة املرونة

  الكيان املسؤول/اإلدارة املسؤولة  اإلجراءات  يف املنظمة

ن متتثل مجيع إدارات األمانـة العامـة، وكـذلك اللجـان            من املتوقع أ    احلوكمة
ــة       ــات امليداني ــر، والبعث ــودة خــارج املق ــب املوج ــة، واملكات اإلقليمي
إلدارة عمليــات حفــظ الــسالم وإدارة الــشؤون الــسياسية بــسياسة  

كمــا أقرهــا فريــق كبــار املــسؤولني ( نظــام إدارة املرونــة يف املنظمــة
  )٢٠١٠يونيه /ناملعين بسياسات الطوارئ يف حزيرا

الوحدة املعنية باستمرارية تصريف األعمـال الفريـق العامـل           وترأس
املعين بنظام إدارة املرونة يف املنظمـة الـذي يقـود تنفيـذ هـذا النظـام                

  يف األمانة العامة
ويتــوىل مجيــع أعــضاء فريــق العمليــات املعــين باألزمــات تنفيــذ هــذا 

  النظام كل يف إدارته

ــسؤولني ا   ــار املـ ــق كبـ ــينفريـ ملعـ
على نطاق(بسياسات الطوارئ   

  )العامل
ــة ــات املتعلقـــــ ــق العمليـــــ فريـــــ

  )نيويورك( باألزمات

إدارة األزمــــــــــــــــــات
  والتصدي للحوادث

يطلب إىل مجيـع إدارات األمانـة العامـة أن تنفـذ كـل منـها خطتـها          
  إلدارة األزمات بدعم من إدارة شؤون السالمة واألمن

  دارة األزماتارات منسقا إلجيب أن تعني مجيع اإلد  •  
جيب أن تستكمل مجيـع اإلدارات مناذجهـا املتعلقـة بـإدارة              •  

  األزمات مبساعدة منسق إدارة األزمات يف كل إدارة
ــا       •   ــد خططه ــع اإلدارات مواصــلة تعه ــل مجي جيــب أن تكف

  إلدارة األزمات على مستوى اإلدارة

  إدارة شؤون السالمة واألمن

اســـــتمرارية تـــــصريف
  األعمال

ــتمرارية أداء   يطلـــب إىل  ــة اسـ ــة كفالـ ــة العامـ ــع إدارات األمانـ مجيـ
عناصرها يف إطـار اخلطـة       مهامها وعملياهتا احلرجة ومواصلة تعهد    

عمــال يف األمانــة العامــة، بــدعم    تــصريف األ  العامــة الســتمرارية 
ــة و إدارة مـــــن ــتمرارية  الـــــشؤون اإلداريـــ ــة باســـ ــدة املعنيـــ الوحـــ

  األعمال تصريف
 منسقا السـتمرارية تـصريف      تجيب أن تعني مجيع اإلدارا      •  

  األعمال
جيب أن تستكمل مجيـع اإلدارات مناذجهـا املتعلقـة بـإدارة              •  

األزمات مبساعدة منسق اسـتمرارية تـصريف األعمـال يف           
  كل إدارة

وحـــدة/إدارة الـــشؤون اإلداريـــة
  استمرارية تصريف األعمال
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وظيفة نظام إدارة املرونة
  الكيان املسؤول/اإلدارة املسؤولة  اإلجراءات  يف املنظمة

ــا       •     ــد خططه ــع اإلدارات مواصــلة تعه ــل مجي جيــب أن تكف
  رارية تصريف األعمال على مستوى اإلدارةإلدارة استم

ــتراتيجيات    •   جيــــب أن تنفــــذ مجيــــع اإلدارات خمتلــــف اســ
ــع األهــداف        ــا يتــسق م ــن حــدة األزمــات مب ــف م التخفي
املرسومة يف اإلطار الزمين املخصص للتعايف هبـدف كفالـة          

  استمرارية الوظائف احليوية يف مجيع الظروف

  

ــى ــدرة عل ــتعادة الق اس
ــد الكــو ارث العمــل بع

ــا يف جمـــــال تكنولوجيـــ
  املعلومات

على العمل يف    وفقا ملعايري التطبيق املفصل يف خطة استعادة القدرة       
ــال ــدعم   جمـ ــات وبـ ــا املعلومـ ــا    تكنولوجيـ ــب تكنولوجيـ ــن مكتـ مـ

أن حتـدد مجيـع إدارات األمانـة         املعلومات واالتصاالت، من املتوقع   
  يتهاالعامة التطبيقات احلرجة وأن تنفذ خطة لكفالة استمرار

ــة  ــشؤون اإلداري ــب/إدارة ال مكت
تكنولوجيــــــــــــا املعلومــــــــــــات

  واالتصاالت

ــيب ــيط الطــــــ التخطــــــ
  لإلصابات اجلماعية

وضـع خطـة طبيـة لإلصـابات      يطلب إىل مجيع مواقع األمانة العامـة     
  من إدارة الشؤون اإلدارية وشعبة اخلدمات الطبية اجلماعية، بدعم

ــشؤون اإلداريـــة  شـــعبة/إدارة الـ
  اخلدمات الطبية

البـــشرية للنـــاجني مـــن  تـــوفري الـــدعم األساســـي بـــاملوارد   •    دعم املوظفني واألسر
املوظفني وأسر املوظفني الذين قضوا حنبهم أو أصـيبوا مـن           
 جراء أعمال ضارة أو كوارث طبيعية أو حاالت طـوارئ         

الداخليــة علــى  بنــاء القــدرة. أخــرى وتنــسيق هــذا الــدعم 
بـرامج   ات من خالل  وإدارهتا لألزم  تعزيز استجابة املنظمة  

جهـات  (يف حـاالت الطـوارئ       التدريب على أدوار الدعم   
االتــــصاالت،  العائليــــة واملتطوعــــون يف مراكــــز التنــــسيق

  )واملديرون، واملشرفون
التنفيذيـــة والقـــوائم   إعـــداد وإتاحـــة املبـــادئ التوجيهيـــة     •  

املرجعيــة يف جمــال الـــتأهب حلــاالت الطــوارئ للممارســني 
شرية واملــديرين واملــوظفني يف مجيــع   يف جمــال املــوارد البــ  

  مراكز العمل
 تــشجيع التأهــب الشخــصي واملهــين للمــوظفني واملــديرين    •  

ــاههم الشخــصي     ــز شــعورهم باألمــان ورف مــن أجــل تعزي
ــداث   ــع األحـ ــة مجيـ ــتعدادهم ملواجهـ ــرهم واسـ ــاه أسـ  ورفـ

  اخلطرة

ــة  ــشؤون اإلداري ــب/إدارة ال مكت
فريـــــق/إدارة املـــــوارد البـــــشرية

  ئ والدعمالتأهب للطوار
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وظيفة نظام إدارة املرونة
  الكيان املسؤول/اإلدارة املسؤولة  اإلجراءات  يف املنظمة

ــار الــــــصيانة واالختبــــ
  واالستعراض

كبــار املــسؤولني  يتــوىل فريــق العمليــات املتعلقــة باألزمــات وفريــق 
هيكل إدارة األزمـات عـن       املعين بسياسات الطوارئ كفالة اختبار    

  سنويا على األقل طريق إجراء حماكاة كاملة
خطتــها إلدارة  ويطلــب إىل مجيــع اإلدارات كفالــة اختبــار عناصــر 

مــات وخطــة اســتمرارية تــصريف األعمــال مــرة واحــدة علــى   األز
ويتــوىل مكتــب تكنولوجيــا املعلومــات      األقــل كــل ســنة تقومييــة    

ــه الســتعادة القــدرة علــى العمــل بعــد     واالتــصاالت ــار ترتيبات اختب
 واحـدة علـى األقـل       تكنولوجيـا املعلومـات مـرة      الكوارث يف جمـال   
  كل سنة تقوميية
  زماتحماكاة إدارة األ

أن يـــشارك مجيـــع أفـــراد فريـــق العمليـــات املتعلقـــة  جيـــب   •  
باألزمـــات وفريـــق كبـــار املـــسؤولني املعـــين بـــسياسات      

  الطوارئ يف مترين سنوي حملاكاة إدارة األزمات
  جهات االتصال يف حاالت الطوارئ

جيب أن تقوم كل إدارة بتمرين جهـات االتـصال فيهـا يف               •  
  قومييةحاالت الطوارئ مرة واحدة على األقل كل سنة ت

  )انعدام إمكانية الوصول(اختبار العمل عن بعد 
جيب أن جتري كل إدارة اختبارا لقدرهتا علـى العمـل عـن               •  

األقــل لكفالــة اســتمرارية  بعــد مــرة واحــدة يف الــسنة علــى
  وية عن بعدأداء الوظائف احلي

  التكنولوجيا الوظيفية
ــات      •   ــا املعلومــــ ــب تكنولوجيــــ ــري مكتــــ ــب أن جيــــ جيــــ

التعاون مع مجيع اإلدارات، اختبـارا سـنويا     واالتصاالت، ب 
إجراء اختبار للقـدرة علـى اإلحالـة        (للتكنولوجيا الوظيفية   

  )يف حاالت األعطال إىل مركز البيانات االحتياطي

ــن، ــسالمة واألم إدارة شــؤون ال
وحـــدة/إدارة الـــشؤون اإلداريـــة

ــصريف ــتمرارية تــــــ إدارة اســــــ
األعمـــال، مكتـــب تكنولوجيـــا

االت، إدارةاملعلومـــات واالتـــص
شعبة اخلدمات/الشؤون اإلدارية 

الطبيــــــــــــة، إدارة الــــــــــــشؤون
ــة ــوارد/اإلداريـ ــب إدارة املـ مكتـ
فريـق التأهـب للطـوارئ/البشرية
  والدعم

 جيب أن يكفل الفريق العامل املعـين بنظـام إدارة املرونـة يف املنظمـة             التدريب والتوعية
قــة بــإدارة أن يكــون لــدى مجيــع املــوظفني الــوعي بالترتيبــات املتعل 

الــيت  األزمــات واســتمرارية تــصريف األعمــال واإلجــراءات العامــة 
  تتخذها املنظمة يف حاالت الطوارئ

الـذين يـضطلعون     جيب أن يكفل الفريق العامـل خـضوع املـوظفني         
  ة حاالت الطوارئ للتدريب املناسبمبهام متعلقة بإدار

الفريق العامل املعـين بنظـام إدارة
  املرونة يف املنظمة



A/67/266
 

30 12-45616 
 

وظيفة نظام إدارة املرونة
  الكيان املسؤول/اإلدارة املسؤولة  اإلجراءات  يف املنظمة

ــام إدارة   •   ــة  إدراج معلومــــات عــــن نظــ ــة يف املنظمــ املرونــ
يف الـــدورات  جـــراءات املتبعـــة يف حـــاالت الطـــوارئ واإل

  للموظفني اجلدد التعريفية
ــة   •   ــام إدارة املرونــ ــة  إدراج معلومــــات عــــن نظــ يف املنظمــ

يف حـــاالت الطـــوارئ يف الـــدورات  واإلجـــراءات املتبعـــة
ــا   ــيت توفرهـــ ــصلة الـــ ــة ذات الـــ ــشؤون  التدريبيـــ إدارة الـــ

ن املـــوارد البـــشرية وإدارة شـــؤو   مكتـــب إدارة/اإلداريـــة
  السالمة واألمن

ــة يف  iSeekنــشر مقــاالت علــى موقــع    •     ــة املرون  بــشأن حال
ــتمرارية   ــا يــــستجد يف إدارة األزمــــات واســ املنظمــــة ومــ
  تصريف األعمال والدعم الطيب ودعم املوظفني وأسرهم

ــة   •   ــة يف املنظمـ ــام إدارة املرونـ ــر  يف إدراج نظـ ــضرنة املقـ  خـ
  واملبادرات األخرى ذات الصلة

ــار    •   ــصائية الختبـ ــات استقـ ــراء دراسـ ــوظفني   إجـ ــة املـ معرفـ
  ووعيهم بنظام إدارة املرونة يف املنظمة

  

  
  


