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 الدورة الثانية والستون
  األعمالجدول من ١٤٠البند 

اجلوانب اإلدارية واملتعلقة بامليزانية لتمويل     
    حلفظ السالم املتحدة األممعمليات 

 لداخلية يف إطـار حـساب دعـم عمليـات         ميزانية مكتب خدمات الرقابة ا      
ــرة مـــن   ــوز ١حفـــظ الـــسالم للفتـ ــه /متـ ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليـ  /حزيـ

 ٢٠٠٩ يونيه
 

 تقرير اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة  
  

 زــــموج 
يعكــس هــذا التقريــر تعليقــات اللجنــة االستــشارية املــستقلة للمراجعــة بــشأن امليزانيــة    

املقترحة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية يف إطار حساب دعم عمليـات حفـظ الـسالم للفتـرة               
ــن  ــوز ١م ــه /مت ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٨يولي ــ/حزي ــشئت    . ٢٠٠٩ه يوني ــد أن ــة ق ــرا ألن اللجن ونظ

حديثا، فإهنا تركز يف أول تقرير هلا علـى أهـم القـضايا الـيت مت تناوهلـا يف امليزانيـة، مـع التركيـز            
قـــات التابعـــة ملكتـــب خـــدمات بـــشكل خـــاص علـــى إعـــادة اهليكلـــة املقترحـــة لـــشعبة التحقي

 .الداخلية الرقابة
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 مقدمة -أوال  
ــة االس  - ١ ــب      قامــت اللجن ــة املقترحــة ملكت ــة باســتعراض امليزاني ــستقلة للمراجع ــشارية امل ت

يوليـه  /متـوز  ١خدمات الرقابة الداخلية يف إطار حساب دعم عمليات حفظ السالم للفترة من             
وأجـري هـذا االسـتعراض اسـتجابة       ). A/62/783انظـر    (٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٨
 والـيت تـنص علـى       ٦١/٢٧٥قرار اجلمعية العامة    من اختصاصات اللجنة املرفقة ب    ) د (٢للفقرة  

مكتـب خـدمات    املقـدم مـن     اسـتعراض مقتـرح امليزانيـة       أن إحدى مسؤوليات اللجنة تتمثل يف       
العامـة  خطة عمل املكتب يف احلسبان، وتقدمي توصـيات إىل اجلمعيـة             الرقابة الداخلية، مع أخذ   

 .لشؤون اإلدارة وامليزانية عن طريق اللجنة االستشارية
 ولضيق الوقـت املتـاح      ،ونظرا ألن اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة أنشئت حديثا        - ٢

 والوقــت احملــدد لتلقــي ،عــن طريــق اللجنــة االستــشاريةهلــا لتقــدمي تعليقاهتــا إىل اجلمعيــة العامــة 
الوثائق ذات الصلة باملوضوع من مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة وغـريه مـن كيانـات األمـم           

، تــستند تعليقــات اللجنــة إىل الوثــائق املقدمــة وتتــصل بــشكل رئيــسي بإعــادة اهليكلــة    املتحــدة
وتعتـزم اللجنـة تقـدمي تقيـيم أكثـر تفـصيال بـشأن           . املقترحة لشعبة التحقيقـات التابعـة للمكتـب       

وهــي تتوقــع أن يكــون قــد مت االنتــهاء مــن إعــداد خطــط عمــل    . مقترحــات امليزانيــات املقبلــة 
ــسان     حب٢٠٠٨املكتــب لعــام   ــل، يف أواخــر شــهر ني أبريــل /لــول موعــد انعقــاد اجتماعهــا املقب

ــة للمكتــب وتنــاقش مــضموهنا معــه     . ٢٠٠٨ ــة خطــط العمــل النهائي وســوف تــستعرض اللجن
 .حسب ما تراه مناسبا

 
 معلومات عامة -ثانيا  

تقدر امليزانية املقترحة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية يف إطار حساب دعـم عمليـات         - ٣
 ٢٠٠٨يوليـه   /متـوز  ١للفتـرة مـن     ) املبلـغ اإلمجـايل   ( دوالر   ٢٧ ٩٤٦ ٥٠٠السالم مببلغ   حفظ  

، )املبلـغ اإلمجـايل   ( دوالر   ٥ ٠٠٩ ٥٠٠وهذا ميثل زيادة مببلغ     . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٣٠إىل  
املبلـغ  ( دوالر   ٢٢ ٩٣٧ ٠٠٠ة البالغـة     امليزانية املعتمـدة للـسنة الـسابق        يف املائة، عن   ٢١,٨أو  

وتغطي امليزانية املقترحـة شـعبة التحقيقـات، وشـعبة املراجعـة الداخليـة للحـسابات،                . )اإلمجايل
 .وشعبة التفتيش والتقييم، واملكتب التنفيذي

ــرة      - ٤ ــب للفتـ ــة للمكتـ ــوارد املاليـ ــي املـ ــا يلـ ــرد فيمـ ــالفترة  ٢٠٠٧/٢٠٠٨وتـ ــة بـ  مقارنـ
٢٠٠٨/٢٠٠٩: 
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 الفرق ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠٠٨‐٢٠٠٧
 الفرق

 )النسبة املئوية(
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة( 

 ١٠,٦ ٠٥٠,٦ ١ ٩٤٦,٨ ١٠  ٨٩٦,٢ ٩  شعبة التحقيقات

 ١٥,٤ ٧٦٥,٤ ١      ٢٤٨,٨ ١٣        ٤٨٣,٤ ١١        للحساباتشعبة املراجعة الداخلية

 ١٠,٧-(١١٣,٩)        ٩٤٨,٦             ٠٦٢,٥ ١          شعبة التفتيش والتقييم

 ٤٦٦,٢ ٣٠٧,٤ ٢      ٨٠٢,٣ ٢          ٤٩٤,٩             املكتب التنفيذي

 ٢٣٧,٦٤٨,٠١         ٧٣٢,٥            ٤٩٤,٩            تكاليف دعم الربامج

فرقة العمـل للتحقيقـات املتعلقـة       
 ٢١,٨ ٠٠٩,٥ ٥  ٩٤٦,٥ ٢٧  ٩٣٧,٠ ٢٢    باملشتريات

  
 دوالر  ٢ ٠٦٩ ٨٠٠د املالية الـوارد تفـصيلها أعـاله االحتياجـات البالغـة             تشمل املوار  - ٥

ديـــسمرب / كــانون األول ٣١يوليـــه إىل / متــوز ١لفرقــة العمــل املعنيـــة باملــشتريات للفتـــرة مــن     
، وأدرجـت االحتياجـات     ٢٠٠٦ينـاير   /لقد أنشئت فرقة العمل هذه يف كـانون الثـاين         . ٢٠٠٨

وكمـا جـاء يف     . ل بعثـة مـن بعثـات حفـظ الـسالم علـى حـدة              املالية املتصلة هبا يف ميزانيـات كـ       
ــشتريات          ــة بامل ــات املتعلق ــة للتحقيق ــوارد الالزم ــن امل ــن االحتياجــات م ــام ع ــني الع ــر األم تقري

)A/62/520( ،        سُتقتــَسم تكــاليف فرقــة العمــل بــني ميزانيــات حفــظ الــسالم)يف املائــة ٨٥  (
 دوالر يف إطـار  ٤ ١٣٩ ٥٠٠ات تقدر مببلـغ   وستنشأ احتياج ).  يف املائة  ١٥(وامليزانية العادية   

ــرة    ــسبة للفتـ ــسالم بالنـ ــظ الـ ــات حفـ ــل   . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ميزانيـ ــة العمـ ــهي فرقـ ــع أن تنـ ويتوقـ
ــول     ــشتريات حبل ــصلة بامل ــع القــضايا املت ــسمرب / كــانون األول٣١استعراضــها جلمي . ٢٠٠٨دي

حـساب الـدعم     يف املائـة مـن جممـوع االحتياجـات مـن             ٥٠يطلب األمني العام متويل حنو       ولذا
 .لعمليات حفظ السالم

االستـشارية املـستقلة   لقد قدم مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة معلومـات إىل اللجنـة            - ٦
للمراجعة عن توجهه االستراتيجي وعن خطـة عملـه الـيت وضـعت علـى أساسـها االحتياجـات                 

الرئيـسية ومـوجز خطـة      وتـرد أدنـاه املبـادرات االسـتراتيجية         . املقترحة من املوارد لفترة امليزانيـة     
 .عمل كل من الشعب الثالث، كما قدمها املكتب

 
 شعبة التحقيقات -ألف  

 ستراتيجيةاال  
 :يعتزم املكتب أن يعزز قدرة وأداء شعبة التحقيقات من خالل - ٧
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ــي النـــ    )أ(  ــصة تغطـ ــارات متخصـ ــتعانة مبهـ ــضايا،   االسـ ــن القـ ــسيني مـ وعني الرئيـ
ــا لـــق بالقـــضايا املاليـــة   وســـوء التـــصرف املهـــين املتع  ، االعتـــداء اجلنـــسيني واالســـتغالل  ومهـ

 واإلدارية؛ واالقتصادية
كفالة وجود الكم الالزم من القدرات إلجراء التحقيقـات علـى أفـضل وجـه                 )ب( 

ممكن من خـالل جتميـع احملققـني املـشتتني حاليـا بـني بعثـات حفـظ الـسالم يف ثالثـة مراكـز يف                          
 حمققـا تقريبـا، مبـا يف ذلـك مركـز نيويـورك              ٢٥كـز   ضم كـل مر   وسيـ . نيويورك وفيينا ونـريويب   

 .وهو مقر الشعبة
مــة ألي وحــدة حتقيــق يتــراوح بــني ويــرى املكتــب أن احلــد األدىن مــن القــدرات الالز - ٨
ويف رأيه، من أجل تربير هـذا العـدد، ينبغـي أن يكـون عـدد القـضايا يف أي                    .  حمققا ١٢و   ١٠

ن عـدد القـضايا يف كـل بعثـة حلفـظ             أ كتـب  امل ذكـر و.  قـضية  ١٥٠وقت مـن األوقـات حـوايل        
ويـرد يف مرفـق     .  قضية، وهـذا ال يـربر وجـود حمقـق مقـيم            ٣٠ و   ٢٠السالم يتراوح حاليا بني     

 مناقــشة تفــصيلية ملــا اختــذه وكيــل األمــني العــام خلــدمات الرقابــة    Corr.1 و A/62/582الوثيقــة 
. ملنوطـة باملكتـب   ا التحقيقمهامالداخلية من إجراءات وما قدمه من مقترحات من أجل تعزيز        

 واإلدارة؛ واالســتراتيجيات قيــادةال:  ركــز املكتــب علــى ثالثــة جمــاالت هــي ويف ذلــك التقريــر
 .واإلجراءات التشغيلية؛ وحتقيق املستوى األمثل من حيث اهليكل واملوقع

 كــز بــشكل أفــضل علــى جمــاالت العمــل وأشــار املكتــب إىل أن اهليكــل اجلديــد لــن ير  - ٩
قــضايا حتقيــق يف ب  االضــطالعلــشعبة التحقيقــات فحــسب، بــل ســيتيح أيــضا للــشعبة الرئيــسية 

بعثـة األمـم    والعملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور         بعثتني جديدتني مها    
 وظيفـة   ١٨ كـان سـيلزم حنـو        ويؤكد املكتـب أنـه    . املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد     

أمـا يف إطـار نظـام     . حبـسب نظـام احملقـق املقـيم       ،  ت التحقيق هلاتني البعثتني   جديدة لتقدمي خدما  
عمليـــة املختلطـــة لالحتـــاد لاملراكـــز اإلقليميـــة املقتـــرح، فـــسيوفر املكتـــب خـــدمات التحقيـــق ل  

 بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد               و واألمم املتحدة يف دارفور    األفريقي
 .القائمةمن املوارد 

 
 موجز خطة العمل  

ذكر املكتب أنه باإلضافة إىل عمل شـعبة التحقيقـات، الـذي يتوقـف يف معظمـه علـى                    - ١٠
 :الطلبات اليت تتلقاها، جيري حاليا االضطالع باملبادرات الرئيسية التالية

 ؛وضع إجراءات تشغيلية موحدة )أ( 
 استعراض وحتسني دليل التحقيقات؛ )ب( 
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القضايا من خالل االسـتعانة بلجنـة لقيـد القـضايا الـواردة      حتسني طريقة إدارة    )ج( 
 ونظام حمسن إلدارة القضايا؛

 ؛أدوات وتكنولوجيا التحقيقاتحتسني  )د( 
 .ا فرقة العمل املعنية باملشترياتإدماج القضايا اليت تضطلع هب )هـ( 

 :لي، ستشمل النواتج املتوخاة لشعبة التحقيقات ما ي٢٠٠٨/٢٠٠٩خالل الفترة  - ١١
، )الفئــة األوىل(الــسلوك  الدعــاءات بــسوء   وحتلــيالا استعراضــ٤٢٠إجــراء  )أ( 

 اجلهة املختصة وما إذا كان جيب إجراء حتقيقات؛ الختاذ قرارات بشأن حتديد
 ؛ تقرير حتقيق١٢٠إعداد  )ب( 
 واختـــــاذ للحـــــصول علـــــى تعليقـــــاهتمإحالـــــة إىل مـــــديري الـــــربامج  ١٣٠ )ج( 

 املناسبة؛ جراءاتاإل
التحقيقـات املقترحـة بالنـسبة       بـشأن   تنبيها إىل إدارة الدعم امليداين     ٢٠توجيه   )د( 

 .من الفئة الثانيةاليت أجريت بالنسبة للقضايا التحقيقات  أواألوىل الفئة للقضايا من 
 

 شعبة املراجعة الداخلية للحسابات -باء  
 االستراتيجية  

 :ملهين يف أدائه لعمله من خاللسيواصل املكتب التركيز على حتقيق التفوق ا - ١٢
 كفالة خطة عمل تستند إىل تقييم املخاطر؛ )أ( 
 مواصلة تعزيز مهام قسم املمارسات املهنية؛ )ب( 
 حتسني الدعم املقدم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )ج( 
 .إنشاء قدرة للمراجعة القضائية للحسابات )د( 

 
 موجز خطة العمل  

 :ل شعبة املراجعة الداخلية للحسابات ما يليستشمل خطة عم - ١٣
 عمليـات   حـسابات تقدمي تقرير سنوي إىل اجلمعية العامـة عـن نتـائج مراجعـة               )أ( 

 ؛التوصيات اهلامة يف هذا اخلصوصحفظ السالم وتنفيذ 
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 طلبتــــها اجلمعيــــة العامــــة علــــى  إعــــداد تقــــارير مراجعــــة احلــــسابات الــــيت  )ب( 
 التحديد؛ وجه

 عمليـات مراجعـة حـسابات       ١٠راجعة حسابات، مبا يف ذلـك        عملية م  ١٢٠ )ج( 
 بشأن املهام اليت تضطلع هبا إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين يف املقر؛

 عمليتا مراجعة أفقية للحسابات بشأن املسائل الشاملة لعدة قطاعات؛ )د( 
قـيمني يف بعثـات      تقييم للمخاطر مـن تنفيـذ مراجعـي احلـسابات امل           ةعملي ١٥ )هـ( 

 ؛حفظ السالم
تدريب للتطـوير الـوظيفي لفائـدة مراجعـي احلـسابات املقـيمني             تنظيم برناجمي    )و( 

 .مؤمتر سنوي لكبار مراجعي احلسابات املقيمنيعقد وومساعدي مراجعي احلسابات، 
 

 شعبة التفتيش والتقييم -جيم  
 االستراتيجية  

 :اء من خاللسيواصل املكتب حتسني اجلودة واألد - ١٤
 إعداد دليل للتفتيش والتقييم وإجراءات تشغيلية موحدة؛ )أ( 
 .تنقيح هنج تقييم املخاطر وختطيط العمل )ب( 

كمـا يعتـزم املكتـب أن يزيـد مـن نطـاق وتغطيـة عمليـات حفـظ الـسالم زيـادة كـبرية              - ١٥
لرصــد  بــشأن تعزيــز نظــام ا ٦٠/٢٥٧ و ٥٨/٢٦٩اســتجابة ألحكــام قــراري اجلمعيــة العامــة  

 حتسني شكل وتوقيت تقارير األداء الربناجمي والتقييم؛والتقييم و
 

 موجز خطة العمل  
 :ستشمل خطة عمل شعبة التفتيش والتقييم ما يلي - ١٦

وضع إطار منهجي مناسـب إلجـراء التقيـيم والتفتـيش يف مـا يتعلـق بعمليـات                   )أ( 
 حفظ السالم؛

 ت حفظ السالم؛ي تقييم متعمقني عن عملياإعداد تقريَر )ب( 
 إعداد تقريرين عن تقييمات مواضيعية لعمليات حفظ السالم؛ )ج( 
 .تفتيش خمصص بشأن استعراض عمليات حفظ السالم نإعداد تقريري )د( 
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 تعليقات اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة -ثالثا  
 تعليقات عامة -ألف  

 : ما يليالداخلية للحسابات راجعةاملعايري الدولية للممارسة املهنية للمتقتضي  - ١٧
أن يقوم مراجعو احلسابات بوضـع وتـسجيل خطـة لكـل مهمـة، مبـا يف ذلـك                    )أ( 

 نطاقها وأهدافها وتاريخ االضطالع هبا ومدته واملوارد املخصصة هلا؛
ينبغي أن تستند خطة املهام اخلاصة بأعمال املراجعة الداخليـة للحـسابات إىل              )ب( 

 .ر ُتجرى مرة يف السنة على األقلعملية تقييم للمخاط
ىل أفضل املمارسات، ينبغي اسـتعمال منهجيـة واحـدة ملراجعـة احلـسابات            االستناد إ وب - ١٨

يف ما يتعلق بالتقييم املستمر للمخاطر، وينبغي أن تكون هذه املنهجية سهلة الفهم بالنسبة ملـن                
ؤولية إدارة املخــاطر حّملــوا مــسخيــضع للمراجعــة مــن أشــخاص أو كيانــات، وخــصوصا مــن يُ 

 .ومن يكونوا موضع مساءلة يف هذا اخلصوص
وبالتــايل ينبغــي أن تــستند امليزانيــة إىل خطــة عمــل مقترحــة توضــع علــى أســاس تقيــيم   - ١٩

 .متسق وموثّقاملخاطر وحتدد بوضوح املنهجية املتبعة فيها وتطبق على حنو 
ترد يف وثـائق اخلطـة معلومـات        وتوصي اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة بأن        - ٢٠

وينبغـي أن تعـد خطـة العمـل         . يستدل منها على التنسيق القائم مع هيئات الرقابة األخرى        
قبــل تقــدمي امليزانيــة أو بــاالقتران معهــا، وينبغــي أن تتــضمن امليزانيــة مجيــع املــوارد الالزمــة  

 .لتنفيذ اخلطة
 

 شعبة التحقيقات -باء  
للجنــة االستــشارية املــستقلة للمراجعــة استعراضــها الرفيــع كمــا أشــري ســابقا، ركــزت ا - ٢١

املستوى بشكل رئيسي على إعادة اهليكلة املقترحة لشعبة التحقيقات وعلـى التكـاليف املترتبـة               
 .عليها واآلثار األخرى املرتبطة هبا

 مـن   ٦ من الفئة الفنية و      ٦( وظيفة   ١٢، متت املوافقة على     ٢٠٠٧/٢٠٠٨ويف الفترة    - ٢٢
وأضـيف إىل تلـك الوظـائف     . لشعبة التحقيقـات يف إطـار حـساب الـدعم         ) خلدمات العامة فئة ا 
 ممولــة يف إطــار املــساعدة  ) مــن فئــة اخلــدمات العامــة ١٧ مــن الفئــة الفنيــة و  ٤٦( وظيفــة ٦٣

 .العامة املؤقتة
 نيويورك وفيينـا    -وتنطوي عملية إعادة هيكلة الشعبة اليت تشمل ثالثة مراكز رئيسية            - ٢٣
 على نقل الوظائف القائمة املوافق عليها، ونقل املـوارد والوظـائف املوافـق عليهـا يف        -ويب  ونري
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إطــار املــساعدة املؤقتــة العامــة لبعثــات حفــظ الــسالم وإعــادة إنــشاء تلــك الوظــائف يف املراكــز  
 وظيفـة مـن الوظـائف املؤقتـة القائمـة           ١٢وينطوي اقتـراح املكتـب علـى نقـل          . اإلقليمية الثالثة 

مـن بعثـات حفـظ الـسالم        )  من فئة اخلدمات العامة    ٦ من الفئة الفنية و      ٦(قني املقيمني   للمحق
 مـن الفئـة الفنيـة       ٢٦(تـة العامـة      وظيفـة ممولـة مـن املـساعدة املؤق         ٣٦وحتويـل   . إىل تلك املراكز  

إىل وظائف عاديـة ونقلـها مـن بعثـات حفـظ الـسالم إىل تلـك                 )  من فئة اخلدمات العامة    ١٠ و
 وظيفة موجودة حاليا يف املراكز الثالثة وممولة من املساعدة املؤقتـة العامـة              ٢٧ويل  املراكز، وحت 

، ليــصل اجملمــوع إىل )ات العامــة مــن فئــة اخلــدم٧ مــن الفئــة الفنيــة و ٢٠(إىل وظــائف عاديــة 
ويقترح املكتب، باالستناد إىل خطة عمل شعبة التحقيقات، أن خيفض عـدد            . عملية تغيري  ٧٥

. ٢٠٠٧/٢٠٠٨املوظفني بإلغـاء وظيفـتني مقارنـة بـاملوارد مـن املـوظفني املوافـق عليهـا للفتـرة                    
 مـن   ٢٣( وظيفـة يف نيويـورك       ٢٩: وستكون االحتياجات لكـل مـن املراكـز الثالثـة كمـا يلـي             

 مـن   ٥  من الفئة الفنيـة و     ١٣( وظيفة يف فيينا     ١٨، و   )من فئة اخلدمات العامة    ٦الفئة الفنية و    
 مــن فئــة اخلــدمات ٨ مــن الفئــة الفنيــة و ١٨( وظيفــة يف نــريويب ٢٦، و )فئــة اخلــدمات العامــة

ويرى املكتب أن من شأن اهليكل اجلديد لشعبة التحقيقـات معاجلـة الـشواغل املعـرب               ). العامة
 .وحتسني الكفاءةعنها بشأن جودة العمل 

إنشاء أفرقة متخصصة من احملققني إىل توفري مهارات قيمـة وخـربة            ويف حني يؤدي     - ٢٤
هامة بالنسبة للمنظمة، توصي اللجنة بأن يتخذ املكتب اخلطوات املناسبة لكفالة أال يؤدي 

وذكـر املكتـب    . ذلك إىل تركيز زائد على أنواع معينة من القضايا وإمهال لقـضايا أخـرى             
 ر مزيـــدا مـــن املهـــارات يف اجملـــاالتجنـــة أن اســـتراتيجية املكتـــب وضـــعت حبيـــث تـــوفلل

ــوفري الفــــرص للمحققــــني   ــا يف ذلــــك تــ ــصة، مبــ ــد يف  املتخصــ ــارات تفيــ  باكتــــساب مهــ
 .خمتلفة قطاعات

.  اليت قدمها املكتب دعما لعملية إعـادة اهليكلـة         باملعلوماتوأحاطت اللجنة علما     - ٢٥
فكرة املراكز مزاياهـا، كـان يفـضل أن يتـضمن التقريـر عـن                ل تولكنها ترى أنه، وإن كان    

أداء ميزانية حساب الدعم حتليال أفضل لآلثار املترتبـة علـى إعـادة اهليكلـة املقترحـة علـى                   
التكاليف، سواء على املدى القصري أو الطويل، وما يترتب على نقل املوظفني من تشكيل              

وينبغـي تـوفري    .  نتيجة نقلهم من مكان آلخـر      سابقة، واآلثار احملتملة على معنويات احملققني     
معلومات مفيدة من خالل حتليل جلدوى التكـاليف يظهـر مجيـع التكـاليف املتعلقـة بالنـهج                  

وينبغـي هلـذه التكـاليف أن تـشمل         . احلايل للمحققني املقيمني باملقارنة بنهج املراكز اإلقليمية      
فعلـى سـبيل    . عقـود مـوظفني وتعـيني آخـرين       أيضا التكاليف اإلضافية احملتملة النامجة عن إهنـاء         

 دوالر املقـدم حتـت بنـد املـوارد املتعلقـة بالوظـائف للفتـرة                ٢٠ ١٣٥ ٩٠٠املثال، يتعلـق مبلـغ      
وقد حسب ذلك املبلغ علـى أسـاس      .  وظيفة يف املراكز اإلقليمية    ٧٣ بتكاليف   ٢٠٠٨/٢٠٠٩
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 يف املائــة لفئــة اخلــدمات  ٦٥ يف املائــة للفئــة الفنيــة و  ٥٠ (لتكــاليف القياســيةأخفــض لمعــدل 
ويف فتــرات الحقــة مــن فتــرات امليزانيــة، ســترتفع  . بــسبب عامــل التــأخر يف التوظيــف ) العامــة

تقديرات التكاليف املتصلة بتلك الوظائف ارتفاعـا كـبريا نظـرا ألن التكـاليف ستحـسب علـى                   
ن فئة اخلـدمات     يف املائة للموظفني م    ٩٨,٥ يف املائة للموظفني من الفئة الفنية و         ٩٥,١أساس  
وأقر املكتب أنه لو أخضعت وثيقة امليزانية ملزيد من البحث لتوفرت الفرصة السـترعاء              . العامة

 .انتباه اللجنة إىل التفاصيل املتعلقة باجلوانب اإلجيابية هليكل املراكز اإلقليمية
 ويف ضوء التعليقات الواردة أعـاله، تـرى اللجنـة أنـه ينبغـي للمكتـب أن ينظـر يف           - ٢٦

ويف . ٢٠٠٨/٢٠٠٩أو حتويل الوظائف املقترحـة للفتـرة        /اللجوء إىل هنج تدرجيي لنقل و     
عــدد الوظــائف، مــن أصــل الوظــائف ذلــك اخلــصوص، مل تــبني مقترحــات املكتــب مــا هــو 

وتالحــظ اللجنــة كــذلك أن . ، الــذي يتوقــع أن يكــون الزمــا علــى املــدى الطويــل ٧٣ الـــ
 املقترح اإلبقاء عليها وال للمهام      ٧٣وظائف الـ   ميزانية حساب الدعم ال تتضمن وصفا لل      

وكان إدراج مثـل هـذه املعلومـات سـيوفر معلومـات تفيـد يف               . اليت سيضطلع هبا شاغلوها   
 .تأكيد جدوى فكرة إعادة اهليكلة

ــواع املهــارات        - ٢٧ ــد أن ــة كــبرية لتحدي ــويل املكتــب أمهي ــأن ي ــضا ب ــة أي وتوصــي اللجن
ــدى احمل    ــا ل ــالزم توافره ــتناد إىل اخلــربة الفنيــة     واخلــربات ال ــة، باالس ــق الفعالي ــني لتحقي قق

ولـدى  .  وغريهـا مـن املنظمـات الـضليعة يف هـذا اجملـال      لمؤسسة العليا ملراجعة احلـسابات    ل
نظر املكتب يف التعيينات اليت ستنشأ عن عملية إعادة اهليكلة، ينبغي أن يأخذ يف االعتبـار                

وينبغـي أن تكــون العمليــة املعتــزم  . ف اجلديــدةأهليـة املــوظفني احلــاليني يف الترشـح للوظــائ  
تطبيقها مدروسة جيدا وأن تنفذ تنفيذا فعاال مـن أجـل كفالـة الرتاهـة واإلنـصاف بالنـسبة                    

وكمــا ذكــر أعــاله، مــن    . جلميــع مــوظفي األمــم املتحــدة احلــاليني واملتقــدمني احملــتملني      
كـاليف ومـن آثـار      الضروري أيضا أن يبحث املكتـب مجيـع مـا يترتـب علـى العمليـة مـن ت                  

 .نفسية على املوظفني قبل اإلقدام عليها
 

 شعبة املراجعة الداخلية للحسابات -جيم  
 استندت بـشكل رئيـسي إىل تقيـيم أويل          ٢٠٠٨أشار املكتب إىل أن خطة العمل لعام         - ٢٨

ــيم كامــل للمخــاطر بــشأن إدارة    . للمخــاطر املتعلقــة بأنــشطة العمــالء  ومــن املزمــع إجــراء تقي
، وسـوف تعـدل خطـة عمـل         ٢٠٠٨مـايو   / حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين يف أيار       عمليات

وتعتــزم اللجنــة اســتعراض . شــعبة املراجعــة الداخليــة للحــسابات بنــاء علــى نتــائج ذلــك التقيــيم
 .خطة العمل املنقحة
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واستندت خطـة شـعبة املراجعـة الداخليـة للحـسابات القائمـة علـى تقيـيم املخـاطر إىل                     - ٢٩
 ومت تنقيحهــا وتطبيقهــا يف ٢٠٠٦يونيــه /ة لتقيــيم املخــاطر اعتمــدهتا الــشعبة يف حزيــرانمنهجيــ

املتعلقــة خــاطر وتــشمل العناصــر الرئيــسية هلــذه املنهجيــة حتديــد امل. ٢٠٠٧ينــاير /كــانون الثــاين
وقــد عــّرف املكتــب . بأنــشطة الكيــان املراجعــة حــساباته، وجمــاالت التركيــز، وفئــات املخــاطر

ا التهديـدات الناشــئة عــن أحـداث أو أفعــال تــؤدي إىل اإلضـرار بقــدرة األمــم    املخـاطر بوصــفه 
وأفاد املكتب أنه حـدد تلـك املخـاطر         . املتحدة على حتقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجياهتا بفعالية      

أما جماالت التركيـز فتتـصل      . من خالل مقابالت وحلقات عمل أجريت مع اإلدارة واملوظفني        
 جمـاال   ١١وحـدد املكتـب     . حـدة ية املوجودة عادة يف عمليات األمـم املت       مبجاالت العمل الرئيس  

ة حبـسب نـوع     لشواغل أو األحـداث العاديـة املـصنف       أما فئات املخاطر فهي ا    .  اجملاالت من هذه 
االســتراتيجية، واحلوكمــة، : وقــد حــدد املكتــب ســبع فئــات مــن املخــاطر  . اخلطــر املــرتبط هبــا

 .واملوارد البشرية، وموارد املعلوماتواالمتثال، واملالية، والعمليات، 
وترى اللجنة أن املنهجية اليت قدمها املكتب وفـرت أساسـا معقـوال إلعـداد خطـة                  - ٣٠

وتستند نواتج شعبة املراجعة الداخليـة، بـصيغتها الـواردة يف وثيقـة             . العمل األولية للشعبة  
 .٢٠٠٨امليزانية، إىل خطة العمل لعام 

 ٢٠٠٨طــة عمــل شــعبة املراجعــة الداخليــة للحــسابات لعــام  ولــدى دراســة اللجنــة خل - ٣١
“ املعــايري” املعلومـات املتعلقــة بـــ مل تكتمــل بعــد فعلــى سـبيل املثــال،  . الحظـت أهنــا مل تكتمــل 

بالنـسبة لعـدد كـبري مـن املهـام الـيت       ) ذات أولوية عاليـة أو متوسـطة أو منخفـضة      سواء كانت   (
 يف  ٥٠ (٨٩ مهمة مقـررة،     ١٧٥ومن أصل   . دائرة مراجعة حسابات حفظ السالم    كلفت هبا   
ن شـعبة املراجعـة   ومبـا أن تقييمـات املخـاطر متكّـ     . مل تتضمن معلومات عن املعـايري     ) املائة تقريبا 

الداخليــة للحــسابات مــن أن تتوصــل إىل فهــم أفــضل للجهــات الــيت تراجــع حــساباهتا ومــن أن 
وسط من املخاطر، فمن املهم أن تـوفر        تركز املراجعة على اجملاالت ذات املستوى املرتفع أو املت        

ــة احلــسابات      ــة مراجع ــايري يف خط ــن املع ــة ع ــات كامل ــات عــن   . معلوم ــا أن املعلوم ــة ”كم فئ
وأفـادت أنـه رمبـا كـان مـن املفيـد أن تتـضمن خطـة                 . مل تذكر بالنـسبة لـبعض املهـام       “ املخاطر

 .“نوع املهمة”العمل قائمة تفسريية لشرح التعليقات الواردة حتت بند 
االستشارية املستقلة للمراجعة بأن ينهي املكتب وضع خطـة العمـل           توصي اللجنة    - ٣٢

ها يف حتديـد املخـاطر وفئـات    لومـات بـشأن املعـايري الـيت اسـتعمل       وأن يضمنها مزيدا من املع    
 .٢٠٠٨وينبغي كذلك إرفاق قائمة تفسريية خبطة العمل لعام . املخاطر ذات الصلة

، بلـــغ عـــدد الوظـــائف املـــأذون هبـــا لـــشعبة املراجعـــة ٢٠٠٧/٢٠٠٨بالنـــسبة للفتـــرة  - ٣٣
وبالنـسبة  .  وظيفـة  ٧٧الداخلية للحسابات واملمولة من حساب الدعم لعمليات حفظ الـسالم           
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  الداخليــة أن تنقــل، ألســباب عمليــة،، يقتــرح مكتــب خــدمات الرقابــة٢٠٠٨/٢٠٠٩للفتــرة 
 وظـائف مـن     ٣(ات املعنيـة     وظيفة ملـراجعني مقـيمني مدرجـة حاليـا ضـمن ميزانيـات البعثـ               ١٥

العمليـة املختلطـة    وظيفـة مـن    ١٢، و   بعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد             
وقــد تقــرر هــذا الترتيــب ألن التوقيــت املتعلــق  ). لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور 

بعثــة األمــم  إنــشاء بوضــع امليزانيــة املقترحــة حلــساب الــدعم يف شــكلها النــهائي مل يتــزامن مــع  
العمليــة املختلطــة لالحتــاد   وباملثــل، أنــشئت  . املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتــشاد    

؛ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بعد اعتماد ميزانية حساب الـدعم للفتـرة          األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور    
ــة للحــسابات أدرجــت يف     ميزانيــة وبالتــايل فــإن االحتياجــات املتعلقــة بــشعبة املراجعــة الداخلي

ولـن  .  علـى أسـاس قـصري األجـل        العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور           
 .تترتب على عمليات النقل هذه أي تكاليف إضافية بالنسبة لألمم املتحدة

، يقترح املكتب أيضا حتويـل تـسع وظـائف ملـساعدي            ٢٠٠٨/٢٠٠٩وبالنسبة للفترة    - ٣٤
يف بعثـات حفـظ الـسالم إىل فئـة          ) الرتب األخرى (اخلدمات العامة   مراجعي احلسابات من فئة     

وقدم هذا االقتراح لتيسري عملية تعـيني مـساعدي مراجعـي حـسابات مـؤهلني      . اخلدمة امليدانية 
وتالحــظ اللجنــة االستــشارية . يف البعثــات بــدل إرســال مــوظفني مــن مراكــز العمــل العاديــة  

ت يف امليزانية املقترحة بـشأن أي فـروق حمتملـة يف            املستقلة للمراجعة أنه مل ترد أي معلوما      
 .التكاليف فيما يتعلق بعمليات التحويل هذه

ــة       - ٣٥ ــة الفني ــادة وظيفــة واحــدة مــن الفئ ــضا زي ــق  ) ٤-ف(ويطلــب املكتــب أي فيمــا يتعل
، وختفـيض وظيفـة مـن فئـة     هـاييت  بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف     مبراجعـة حـسابات   

 .كوسوفو بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يفة فيما يتعلق مبراجعة حسابات اخلدمات العام
أن الطلبـات مـن الوظـائف للفتـرة         إىل  ويف مشروع امليزانية الـذي قدمـه املكتـب أشـار             - ٣٦

 استندت إىل احلاجة إىل توفري املراجعـة بالنـسبة ملـا مت تقييمـه مـن خمـاطر، وإىل                    ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 اجلمعيــة العامــة لتخــصيص املــراجعني املقــيمني، ومــستوى تعقيــد الواليــات  الــصيغة الــيت أقرهتــا

ب العوائـق املـشار إليهـا آنفـا،         وبـسب . وظروف العمل بالنسبة لكل من بعثات حفـظ الـسالم         
ــا مفــصال للوظــائف        مل ــة تقييم ــه اللجن ــذي أجرت ــستوى ال ــع امل ــضمن االســتعراض الرفي يت

 .ساباتاملقترحة بشأن شعبة املراجعة الداخلية للح
 

 شعبة التفتيش والتقييم -دال  
الحــظ املكتــب أن شــعبة التفتــيش والتقيــيم اســتخدمت يف إعــداد خطــة عملــها لعــام     - ٣٧

 هنجــا اســتراتيجيا ومنــهجيا يف جمــال التخطــيط يركــز علــى املخــاطر مــن أجــل ترتيــب    ٢٠٠٨
واصــل تقــدمي وذكــر املكتــب أن الــشعبة ست. الطلبــات الكــثرية املنهالــة عليهــا حبــسب أولويتــها 
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وباإلضـافة  . النواتج اليت كلفتها هبا اجلمعية العامة وال ميكن أن يتركز عملها كله على املخاطر             
إىل ذلــك، اســتخدمت الــشعبة لــدى قيامهــا بتقيــيم واختيــار املواضــيع احملتملــة إلجــراء التفتــيش 

مهيـة االسـتراتيجية    والتقييم، إطارا للتخطيط يراعي العوامل املتعلقة باملخـاطر واملـسائل ذات األ           
واحلاجة إىل أن يكتسي عملها طابعا منهجيا ودوريا؛ وهذا النـهج يهـدف إىل كفالـة أن تعـود                   
أنشطة الشعبة بالفائدة على اهليئات اإلدارية وإدارة األمم املتحدة واجلهات املعنية األخرى مـن              

ــة        ــة بالرقاب ــم املتحــدة املتعلق ــتراتيجية لألم ــات االس ــاول األولوي ــت  خــالل تن ــام ويف الوق بانتظ
.  وبتركيــز املــوارد احملــدودة املتاحــة علــى جمــاالت عمــل األمــم املتحــدة األشــد إحلاحــا املناســب

وسيتواصل تطوير الطريقة املستندة إىل املخـاطر الـيت اتبعتـها الـشعبة مـع تـوافر مـوارد البيانـات                     
 .اإلضافية بالنسبة ملؤشرات املخاطر

ــس    - ٣٨ ــشارية امل ــة االست ــرى اللجن ــتراتيجي    وت ــيط االس ــة أن هنــج التخط تقلة للمراجع
املستند إىل املخاطر الذي اسـتخدمته شـعبة التفتـيش والتقيـيم وفـر أساسـا معقـوال إلعـداد                    

وأعربت اللجنة عن ارتياحهـا ألن اخلطـة تـضمنت كـل            . ٢٠٠٨خطة عملها األولية لعام     
 .٢٠٠٨ ماملعلومات الالزمة لتربير األنشطة اليت ستضطلع هبا اللجنة يف عا

، أذن لشعبة التفتيش والتقييم بوظيفة واحدة من الفئـة          ٢٠٠٧/٢٠٠٨وبالنسبة للفترة    - ٣٩
وبالنــــسبة للفتـــــرة  . يف إطــــار حــــساب دعــــم عمليــــات حفــــظ الــــسالم      ) ٤-ف(الفنيــــة  
ــة          ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ــن فئ ــة م ــة ووظيف ــة الفني ــن الفئ ــائف إضــافية م ــالث وظ ــشعبة ث ــب ال ، تطل

 اإلمجــايل للوظــائف املمولــة مــن حــساب الــدعم مخــس  اخلــدمات العامــة، حبيــث يــصبح العــدد 
وأشــار مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة إىل أن الوظــائف اإلضــافية ســتمكن شــعبة  . وظــائف

التفتيش والتقييم من تعزيز مهمتها املتمثلة يف التقيـيم املتعمـق والتقيـيم املواضـيعي ومـن توسـيع                   
 .بة يف جمال حفظ السالم إىل حد كبرينطاق وتغطية عمليات التقييم اليت تضطلع هبا الشع

ولألســـباب املـــذكورة آنفـــا، مل تقـــم اللجنـــة بتقيـــيم دقيـــق للمقترحـــات املتعلقـــة    - ٤٠
 .بالوظائف بالنسبة لشعبة التفتيش والتقييم

 
 اخلالصة -رابعا  

يطلب أعضاء اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة من اجلمعية العامة أن تتفـضل             - ٤١
 .ا التقرير وأن حتيط علما مبا جاء فيه من تعليقات وتوصياتبدراسة هذ

 ووكر.  ديفيد م) توقيع(
 رئيس اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة

 


