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يف غيـاب السـيدة وينسـلي (أســـتراليا)، تــرأس اجللســة الســيد 
درويش (مصر) نائب الرئيس. 

افتتحت اجللسة يف الساعة ١٠/٠٥. 
ـــــة  البنــد ١١٧ مــن جــدول األعمــــــــال: التقاريــــــر املاليــ
والبيانات املالية املراجعة وتقارير جملس مراجعــي احلسـابات 
 ،Add.1 و A/54/140 و ،A/54/7 و ،A/54/5/Add.5) (تــــابع)
و A/54/159 وCorr.1، وA/54/165 و A/54/441؛ 

 (A/C.5/54/3 و
الســيد برميبيــه (رئيــس جملــس مراجعــي احلســـابات  - ١
ـــو يعــرض تقريــر جملــس مراجعــي  لألمـم املتحـدة): أشـار وه
احلسـابات عـن صنـاديق التربعـات الـيت يديرهـا مفـوض األمــم 
املتحـدة السـامي لشـؤون الالجئـني (A/54/5/Add.5)، وتقريـــر 
الـس عـن تنفيـذ توصياتـه (A/54/159 وCorr.1)، وتعليقـــات 
الــس علــى تقريــر األمــني العــام عــن تعيـــني االستشـــاريني 
واستخدامهم يف األمانة العامة (A/54/165)، إىل أن الـس يف 
تعليقاته على فترة عضويـة أعضـاء جملـس مراجعـي احلسـابات 
باألمم املتحدة (A/49/368)، أوصـى بتمديـد فـترة التعيـني مـن 
ثالث اىل ست سنوات، مما جيعلها تتماشـى مـع فـترة احملاسـبة 
كـل سـنتني ومنـح كـل عضـو مـن الـس وقتـا كافيـــا لإلملــام 
بـأمور املنظمـات اخلاضعـة ملراجعـة احلسـابات وبالتـــايل تقــدمي 
مســامهة فعالــة. وال تــزال املســألة معلقــة منــذ عـــام ١٩٩٤، 

ويؤمل بالتايل أن تنظر فيها الدورة احلالية للجمعية العامة. 
ـــائال إن اللجنــة املعنيــة بعمليــات مراجعــة  وأضـاف ق - ٢
احلسـابات التابعـة لـس مراجعـي احلسـابات أقـامت، خـــالل 
السـنة املاضيـة، حـوارا متصـال مـع إدارات املنظمـات اخلاضعــة 
ملراجعـة احلسـابات. كمـا عملـت علـى حنـو وثيـق مـع مكتــب 
خدمات الرقابة الداخلية وهيئات مراجعة احلسـابات الداخليـة 
ملختلف املنظمات بغية ضمان التنسيق املالئم ألنشطة مراجعة 
احلسـابات، وتبـادلت معلومـــات بشــأن مســائل ذات اهتمــام 

مشـترك مـع وحـدة التفتيـش املشـتركة. وسـيعقد الـس قريبــا 
اجتماعه الثالثي الثالث مـع مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة 

ووحدة التفتيش املشتركة. 
وقـال إنـه فيمـــا يتعلــق بتقريــر الــس عــن عمليــات  - ٣
صناديق التربعات اليت يديرهــا مفـوض األمـم املتحـدة السـامي 
لشؤون الالجئني، إن الس وجد أن البيانات املالية وجداول 
صناديق التربعات تتفق بصفة عامة مع املعايري احملاسـبية لألمـم 
املتحدة، فيما عدا إثبات إيرادات الصناديق االستئمانية وبيـان 
الديـون املتعلقـة باسـتحقاقات ايـــة اخلدمــة. وإنــه مــن أصــل 
٣٤٦,٤ مليـون دوالر قدمـت كسـلف إىل الشـركاء املنفذيــن 
خـالل عـام ١٩٩٨ وسـجلت كنفقـات، مل تـرد تقـارير ماليــة 
عــن مبلــغ ٩٢,٨ مليــون دوالر منــها حــىت ٣١ آذار/مـــارس 
١٩٩٩. وعـــالوة علـــى ذلـــك، مل تـــرد شـــهادات مراجعــــة 
احلسابات فيما يتعلق مببلـغ ٩٧,٠ مليـون دوالر مـن األمـوال 
املقدمـة كسـلف للشـركاء احلكوميـني ومبلـغ ٢٣٤,٥ مليـــون 
دوالر من األموال املقدمة كسـلف لشـركاء منفذيـن آخريـن. 
ـــدان خطــط  ومل تتضمـن املشـاريع املسـتعرضة يف املقـر ويف املي
عمل أو مواعيد ملراحل تنفيـذ املشـاريع. ومـن أصـل ٥٦٥ ٢ 
مشروعا مت إجنازها خالل السـنوات مـن ١٩٩٤ إىل ١٩٩٧، 
ــــرين  مل يتـــم إقفـــال حســـابات ١٢٣ ٢ مشـــروعا حـــىت تش
الثاين/نوفمرب ١٩٩٨. وتبعا لذلك، تظل مبالغ هامة من النقد 
لـدى الشـركاء املنفذيـن لفـترات طويلـة، ممـا يـؤدي إىل منـــافع 
غري مستحقة هلم. ورغم أنه كان من املقرر إكمـال العمـل يف 
عدة جماالت رئيسـية مـن مشـروع �ديلفـاي� حبلـول تشـرين 
األول/أكتوبــر ١٩٩٧، فــإن النشــــاط كـــان إمـــا يف مرحلـــة 

إعدادية أو مل يبدأ بعد حىت نيسان/أبريل ١٩٩٩. 
واسترسـل قـائال إن الـــس أوصــى، يف مجلــة أمــور،  - ٤
بوجــوب أن تتعــامل اإلدارة مــع الســلف املقدمــــة للشـــركاء 
املنفذيــن باعتبارهــا حســابات مســتحقة القبــــض عنـــد منـــح 
ـــات عنــد تســلم  السـلف وأن تنقـل السـلف إىل حسـاب النفق
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تقارير مالية مرضية وأن تثابر أيضا يف جهودها لالنتـهاء علـى 
وجـه السـرعة مـن تصفيـة األرصـدة املعلقـــة للســلف النقديــة، 
ــإلدارة،  ال سـيما األرصـدة املتعلقـة بسـنوات سـابقة. وينبغـي ل
إضافة إىل ذلك، أن تقيم أسـباب عـدم االمتثـال مـن الشـركاء 
املنفذيـن احلكوميـني وغـري احلكوميـني لشـرط تقـدمي شــهادات 
مراجعة احلسابات وأن تضع استراتيجية، من أجل تقـدمي أدلـة 
كافيــة تؤيــد النفقــات الــيت يدرجــها الشــــركاء املنفـــذون يف 
تقاريرهم. وأن تضمن أن تكون خطط العمـل حمـددة الـربامج 
وأن تعد باعتبارها جزءا ال يتجزأ من عمليـة ختطيـط املشـاريع 
ورصدهــا، وأن تســتعرض املشــاريع املنجــزة لضمــان إقفــــال 
حساباا بسرعة. وأن تستكمل اخلطط اليت ما زالـت مل تنفـذ 
يف إطـار مشـروع ديلفـاي وأن حتـدد أولويـات تلـك األنشــطة 

اليت ميكن تنفيذها باملوارد املتاحة. 
واسـتطرد قـائال إن تقريـر الـس عـن تنفيـذ توصياتــه  - ٥
غطى تلك املنظمات اليت يقدم عنها الس تقارير كل سـنتني 
وُأعـدت وفقـا للترتيبـات اجلديـدة إلعـداد التقـارير الــواردة يف 
املقدمة. ويف التقرير، علَّق الس، يف مجلة أمور، علـى التقـدم 
الذي أحرزته إدارات خمتلفة يف حتديد اجلـداول الزمنيـة لتنفيـذ 
التوصيــات، والكشــف عــن املوظفـــني اخلـــاضعني للمســـاءلة 
وإنشاء آليات فعالة لتعزيز الرقابة فيما يتعلـق بتنفيـذ توصيـات 
مراجعة احلسابات. والحظ الس أنـه مـن بـني ١٥٦ توصيـة 
ــــ ١٣ منظمــة غطاهــا التقريــر، نفــذت ٤٨  تقـدم ـا تتعلـق ب
توصية تنفيذا كامال، ونفذت ١٠٠ توصية تنفيذا جزئيـا، ومل 
تنفَّــذ أربــع توصيــات، ويف األربــع حــاالت الباقيــة، مل تنفَّـــذ 

التوصيات ألن األحداث قد جتاوزا. 
ومضـى قـائل إن الـس أحـاط علمـــا بطلــب اللجنــة  - ٦
االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة (A/54/441، الفقــرة ٨) 
أن يتنـاول الـس هـــذه الفئــة مبزيــد مــن التحليــل يف تقريــره 
القـادم، لتحديـد التوصيـات اجلـاري تنفيذهـا والتوصيـات الــيت 

نفذت جزئيا وال يتوخى اختـاذ إجـراءات أخـرى بشـأا، وأن 
يتيح معلومات عن املدة اليت استغرقها تنفيذ توصياته. 

وقال إن الس رحب يف تعليقاته على تقريـر األمـني  - ٧
العام عن تعيني االستشـاريني واسـتخدامهم يف األمانـة العامـة، 
 ،A/53/385 بإصدار مبادئ توجيهيـة شـاملة تضمنتـها الوثيقـة
اليت تتناول أساسا املسائل والشـواغل الـيت أثارهـا يف تقـاريره. 
وخـالل مراجعـات احلسـابات املتواصلـة لالستشـــاريني، كــان 
ــة،  الـس يرمـي إىل رصـد تطبيـق اإلدارات للمبـادئ التوجيهي
فضـال عـن تنفيـذ توصياتـه الـيت أصدرهـا، مبـا فيـها التوصيـــات 
املتصلـــة بـــالعمل بالتوصيـــة ٥ لنظـــــام املعلومــــات اإلداريــــة 

املتكامل. 
وأردف قائال إن الس أحاط علما بتوصيات اللجنة  - ٨
االستشـارية لشـــؤون اإلدارة وامليزانيــة بشــأن ميزانيــة الــس 
ـــان  وأمانتــه لفــترة الســنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ (A/54/7، الفقرت
أوال-١٢ وأوال-١٤) وكذلـك بتعليقـات اللجنـة االستشــارية 
بشـأن تنفيـذ صنـدوق األمـم املتحـدة للطفولـة لتوصيـة الــس 

(A/54/441، الفقرة ٩). 
ـــــني العــــام للشــــؤون  الســـيد كونـــور (وكيـــل األم - ٩
اإلدارية): عرض تقرير األمني العام عن تنفيذ توصيات جملـس 
مراجعي احلسابات (A/54/140 و Add.1) وتقرير األمني العام 

 .(A/C.5/54/3) عن مسألة التوافق مع عام ٢٠٠٠
ــــغ  وقــال إنــه يف الوثيقــة (A/54/140) وإضافتهــا، أبل - ١٠
األمـني العـام والرؤسـاء التنفيذيـون للمنظمـــات والــربامج عــن 
حالة تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسـابات الـيت ُأبلـغ عـن 
أا مل تنفذ تنفيذا كامال يف تقارير األمني العام للسـنة املاضيـة 
(A/53/335 و Add.1). وُأعـدت التقـارير وفقـا لقـرار اجلمعيــة 
ـــداء  العامـة ٢١٢/٥٢ بـاء، الـذي قبِلـت فيـه اجلمعيـة العامـة بن
الـس مـن أجـل تقـدمي تقـارير سـنوية، إيـالء العنايـــة الواجبــة 
باقتراحـات الـس بشـأن الكشـــف عــن املوظفــني اخلــاضعني 
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للمســاءلة عــــن تنفيـــذ التوصيـــات (A/52/753، الفقرتـــان ٦ 
و ٧). 

وأردف قائال إن األمني العـام ينظـر يف أكـثر اآلليـات  - ١١
فعالية لتعزيز الرقابة بشأن تنفيذ توصيات مراجعة احلسـابات. 
ويعترب إنشاء وحدة دعم الرقابة داخل إدارة الشـؤون اإلداريـة 
اخلطـوة األوىل يف ذلـك االجتـاه. وعمليــات التنفيــذ يف حينــها 
والشاملة لتوصيات الس متثل أولويـة لـإلدارة، وسيسـتعرض 

كبار املديرين التقدم احملرز يف هذا اإلطار بصفة مستمرة. 
ـــــــائال إن ردود الرؤســــــاء التنفيذيــــــني  وأضـــــاف ق - ١٢
للمنظمات والربامج بشأن تنفيـذ توصيـات الـس سـتنقل إىل 
جمالس إدارا املعنية للنظر فيها. ويف حني تقع مسؤولية تنفيـذ 
التوصيات على الرؤساء التنفيذيني، فإن األمانة العامـة جـاهزة 

لتقدمي املساعدة يف املسائل اخلصوصية عند االقتضاء. 
واسترسل قائال إن توصيات الس هي نتيجة لعمليــة  - ١٣
مســتمرة لالســتعراض والتقييــم واملشــاورات بــــني مراجعـــي 
احلسـابات واملديريـن علـى مجيـع املسـتويات يف مجيـع جمــاالت 
إدارة املنظمـة. وستسـهم الكفـاءة املهنيـة ملراجعـي احلســابات، 
إىل جانب التزام املديريـن بتنفيـذ توصيـام، إسـهاما كبـريا يف 

زيادة تعزيز كفاءة املنظمة. 
وفيما يتعلق بتقرير األمني العام عن مسألة التوافق مع  - ١٤
عــام ٢٠٠٠، قــال إن اســتراتيجية األمانــة العامــة يف معاجلـــة 
مشكلة عام ٢٠٠٠ تقوم علـى أربعـة عنـاصر أساسـية: إنشـاء 
ــــة والتنســـيق يف جمـــال  هيكــل إداري لتقــدمي املشــورة والرقاب
السياسـات؛ وحتديـد األنشـطة اهلامـــة املتعلقــة مبــهام املنظمــة؛ 
وتقييـم املخـــاطر؛ واســتحداث خطــط طــوارئ علــى أســاس 
أفضـل الســـيناريوهات إىل أكثرهــا قتامــة مــع إيــالء األولويــة 
لإلبقـاء علـى األنشـطة اهلامـة املتعلقـــة مبــهام املنظمــة يف أكــثر 
السـيناريوهات قتامـة. ومنـذ إصـدار التقريـر، جــد املزيــد مــن 
التطور فيما يتعلق ذه العناصر. وبالتايل، عوجل ٥٠ من أصل 

ـــة  ٦٢ تطبيقــا هامــا للمشــاريع التجاريــة، وستســتكمل عملي
العـالج لــــ ١٢ تطبيقــا الباقيــة حبلــول تشــرين الثــاين/نوفمــرب 
١٩٩٩. واسـتكملت خطـط الطـوارئ وجربـــت مــن جــانب 
إدارات الدعم وتستكملها يف الوقت الراهـن إدارات الـربامج، 
يف تـاريخ أقصـاه ١٥ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩. وعينـــت 
املكاتب الرئيسية داخل األمانة العامة لتحديد املتطلبات الدنيــا 
لألنشـطة اهلامــة املتعلقــة مبــهام كــل منظمــة يف حالــة توقــف 
تشــغيل املرافــق واالتصــــاالت الســـلكية والالســـلكية. كمـــا 
أنشـئت أفرقـة عمـل تعـىن باالتصـــاالت الســلكية والالســلكية 
ــيت  واالسـتجابة للمشـاكل املتعلقـة بـالتوافق مـع عـام ٢٠٠٠ ال

ميكن أن تربز ميدانيا. 
واســـتطرد قـــائال إن اللجنـــة االستشـــارية للشـــــؤون  - ١٥
اإلدارية (الشؤون املالية وشؤون امليزانيـة) تعكـف علـى النظـر 
ــــب كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩  يف توقيــت صــرف روات
ـــــب مشــــاورات بــــني  وكـــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠٠. وعق
أعضائـها، أوصـت بنـهج موحـد لكـــل مركــز عمــل. وصــدر 
منشـــور دوري (ST/IC/1999/80) عـــــن هــــذا املوضــــوع يف 
أيلول/سبتمرب لتمكني املوظفني من ختطيـط عمليـام املصرفيـة 

وفقا لذلك. 
وأضـاف أن إدارتـه تعكـــف يف الوقــت الراهــن علــى  - ١٦
ـــر سيســتكمل املعلومــات  وضـع اللمسـات األخـرية علـى تقري
الواردة يف الوثيقة A/C.5/54/3 وتقدمي معلومات إضافية بشأن 
الوكاالت املتخصصة واألعمـال املتخـذة بالتنسـيق مـع الـدول 
األعضاء. ويف الوقت الذي أعـرب فيـه عـن ثقتـه يف أن األمـم 
املتحـدة سـتنفذ التوافـق مـع عـــام ٢٠٠٠ يف الوقــت املناســب 
فيمـا يتعلـق بتطبيقـات املشـاريع التجاريـة اهلامـة املتعلقـة مبــهام 
املنظمة وأن خطط الطــوارئ سـتكون جـاهزة ملعاجلـة حـاالت 
الفشـل احملتملـة، قـال إنـه ال تـزال هنـاك العديـــد مــن العنــاصر 
ـــة مــن ســلطان عليــها. وأخــذت  اخلارجيـة الـيت ليـس للمنظم
خطط الطوارئ تلك العناصر يف االعتبار. وبالتـايل، وحـىت يف 
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حالة حدوث توقف كامل للمرافق، سيحافظ علـى عـدد مـن 
األنشــطة احليويــة، مثــل اجتماعــات جملــس األمــن. غــــري أن 
حدوث اختالل واسـع خـارج األمـم املتحـدة سـيؤثر ال حمالـة 

يف املنظمة. 
السيد غييسدال (النرويج): قال إن وفد بلـده يوافـق  - ١٧
علـى أن دورة مراجعـة احلسـابات السـنوية تســـاهم يف جــهود 
تبسيط اإلدارة املالية ملفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون 
الالجئـني وحتسـني الشـفافية والكفـاءة. ويؤكـــد تقريــر جملــس 
مراجعي احلسابات عن صناديق التربعات اليت يديرها مفـوض 
األمم املتحدة السـامي لشـؤون الالجئـني (A/54/5/Add.5) أن 
ـــاءات وســائط  املفوضيـة تظـل وكالـة حسـنة اإلدارة رغـم ادع

اإلعالم بعكس ذلك. 
وأعـرب عـن تقديـر وفـــد بلــده للجــهود الــيت تبذهــا  - ١٨
املفوضية لتنفيذ التوصيات اليت تقدم ا الس يف تقريـره عـن 
السنة السابقة (A/53/5/Add.5) وتتصل استنتاجات الـس يف 
تقريره احلايل إىل حـد كبـري بتنفيـذ برامـج املسـاعدة اإلنسـانية 
من خالل الشـركاء املنفذيـن، وهـي ممارسـة تدعمـها الـنرويج 
دعما كامال نظرا ألا متكن املفوضية مـن االسـتجابة بصـورة 
أكثر مالءمة للتحديات اإلنسانية اهلائلة الـيت تواجهـها. وميثـل 
ـــن يف  تلقـي شـهادات مراجعـة احلسـابات مـن الشـركاء املنفذي
ــــكلة كبـــرية. وأشـــار إىل أن املفوضيـــة  الوقــت املناســب مش
ــــري  أنشــأت قــاعدة بيانــات لرصــد أداء الشــركاء املنفذيــن غ
احلكوميـني، مبـا فيـها يف ذلـك اـال، وأـا تسـاعد املنظمــات 
غـري احلكوميـة الوطنيـة علـى االمتثـال للمتطلبـات ذات الصلــة 
بتوفــري التدريــب واملســاعدة علــــى حتديـــد هيئـــات مراجعـــة 
احلســـابات املســـــتقلة. وفيمــــا يتعلــــق بالشــــركاء املنفذيــــن 
ــــة وجـــوب الســـماح بالقيـــام  احلكوميــني، اقــترحت املفوضي
بتسديد مبالغ مالية عـن مراجعـة احلسـابات لتمكـني مراجعـي 
احلسابات التابعني للحكومة من إيـالء األولويـة لألنشـطة الـيت 
متوهلا املفوضية. وينبغي إمعان النظر يف آثار هذا املقـترح. ويف 

غضون ذلك، قال إنه ميكن لوفد بلده أن يؤيد توصيـة اللجنـة 
االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة بــأن تضــــع املفوضيـــة 
ـــادئ  معايــري وشــروط منــح هــذه املســاعدة، مبــا يف ذلــك مب
توجيهية لضمان تنفيذ اخلدمات املراد تقـدمي املسـاعدة بشـأا 
 ،A/54/441) ــــــن املعنيـــــني إىل الشــــركاء احلكوميــــني املنفذي

الفقرة ٦). 
واسترسل قائال إنـه يف حـني يكتسـي ورود شـهادات  - ١٩
مراجعــة احلســابات أمهيــة أساســية لضمــان حتمــل الشـــركاء 
ـــد  املنفذيـن فعـال للنفقـات وفقـا للخطـط واالتفاقـات، فـإن وف
بلده يشري إىل وجهة نظر اإلدارة بأنه قـد يكـون مـن الصعـب 
ـــة اختــاذ تدابــري إضافيــة لتحســني االمتثــال دون  علـى املفوضي
املساس بشدة باألنشطة املنوطـة ـا ويقـر بـأن هنـاك عمليـات 
مراقبـة تعويضيـــة، مبــا فيــها االســتعراض الــدوري لســجالت 
ــة،  الشـركاء املنفذيـن، والرصـد يف املوقـع وتقـارير أطـراف ثالث

مثل عمليات التفتيش ومراجعات احلسابات الداخلية. 
واستطرد قائال إنه نظرا للحالة املالية اخلطرية الـيت متـر  - ٢٠
ــا األمــم املتحــدة،  فقــد اكتســبت واليــة جملــس مراجعـــي 
احلسابات أمهية أكرب مـن أي وقـت مضـى. غـري أن فـائدة أي 
نشـاط مـــن أنشــطة مراجعــة احلســابات يقــوم علــى املتابعــة. 
ويرسم تقرير الس عن تنفيـذه توصياتـه (A/54/159) صـورة 
مشجعة جدا يف هذا الصدد، حيث أن زهـاء ثلثـي التوصيـات 
البالغ عددها ١٥٦ توصيـة الـيت تقـدم ـا الـس، قـد نفـذت 

جزئيا. 
وأعرب عن تقدير وفد بلـده للـردود الكاملـة املقدمـة  - ٢١
يف تقـارير األمـني العـام عـن تنفيـذ توصيـــات جملــس مراجعــي 
ــــده  احلســابات (A/54/140 و Add.1). ويف ضــوء تربعــات بل
الكبـرية لألنشـطة اإلمنائيـة، فـإن حكومــة بلــده مهتمــة بصفــة 
خاصـة بتعقـب متابعـة الصنـاديق والـربامج التنفيذيـة لتوصيــات 
الرقابـة. وأعـرب عـن األمـل يف أن يكـون الشـكل التحريــري، 
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ملختلف ردود املنظمات يف التقارير القادمة، متوائمـا بالكـامل 
لتحسني إمكانية قراءته. 

السيد شودوري (بنغالديش): قال إن إعداد التقارير  - ٢٢
ـــس  يف حينــها عــن تنفيــذ توصيــات هيئــات الرقابــة مثــل جمل
مراجعي احلسابات مسألة هامة بغية حتقيق إدارة ماليـة سـليمة 
للمنظمة. ومتشيا مع قرار اجلمعية العامـة ٢١٢/٥٢ بـاء، فقـد 
اختــذت األمانــة العامــة إجــراءات لتصحيــح أوجــــه القصـــور 
ومواجهــة التحديــات الــيت أشــار إليــها الــس، ال ســـيما يف 
جمـاالت مســـألة التوافــق مــع عــام ٢٠٠٠ ونظــام املعلومــات 
اإلدارية املتكامل. وأعرب عن أملـه يف أن يوفـر إنشـاء وحـدة 
دعم الرقابة داخل إدارة الشؤون اإلدارية الزخم الالزم لرصـد 
تنفيذ توصيات الـس يف النظـام بأكملـه. ذلـك أن أكـثر مـن 
ــــذا  ثلثــي توصيــات الــس للصنــاديق والــربامج مل تنفــذ تنفي

كامال، رغم أن بعضها متأخر منذ فترة طويلة. 
واسترسـل قـائال إنـه نظـرا ألنـه قـد مضـــى عــام علــى  - ٢٣
إصدار األمني العام ملبادئ توجيهية شـاملة يف جمـال االسـتعانة 
باخلرباء االستشاريني (A/53/385)، فقـد طلـب احلصـول علـى 
تفــاصيل عــن متابعــة تلــك املبــادئ بفعاليــة وإمكانيــة زيـــادة 
حتسينها. كما أعرب عـن رغبتـه يف احلصـول علـى معلومـات 
حمـددة مـن شـعبة املشـــتريات عــن الطريقــة الــيت تعــاملت ــا 
ــــت  اإلدارة مــع توصيــة الــس بوجــوب ضمــان إتاحــة الوق
 ،A/54/140) الكـــايف لـــردود مقدمـــي العطـــــاءات احملتملــــني
الفقرة ٢٩). وبالنسبة للتوصيـة ذات الصلـة بتسـديد تكـاليف 
 ،A اخلدمات املشتركة على أساس تقسيم التكـاليف (54/140/
الفقـرة ٤٠)، طلـب مـن فريـق العمـل املنشـأ للنظـر يف املســـألة 

بوجوب تقدمي تقارير مرحلية. 
السـيد سـيال (باكسـتان): قـــال إن وفــد بلــده يــويل  - ٢٤
ــــة الـــيت يتوالهـــا جملـــس مراجعـــي  أمهيــة كــربى ملــهام الرقاب
احلسـابات بصفتـها أداة هامـة لضمـان االسـتخدام االقتصــادي 

للمــوارد واالمتثــال للقواعــد واألنظمــــة ومقـــررات اجلمعيـــة 
العامـة. وأعـرب عـن األمـل يف أن يـويل املديـرون األولويــة إىل 
تنفيـذ التوصيـات الـيت وافـــق عليــها الــس. ورحــب بإنشــاء 
وحـدة دعـم الرقابـة يف إدارة الشـؤون اإلداريـة، وأعـــرب عــن 
تقديـره لتقـدمي تقـارير األمانــــــة العامـــة عــن تنفيــذ توصيــات 
 A/54/140) جملــس مراجعــي احلســــابات الســـابقة يف حينـــها
و A/54/140/Add.1) وطلــــب معلومــــات مســــــتكملة عـــــن 
املوضوع. وقال إن اإلجراءات اليت اختذا األمانة العامة متشيا 
ــــة العامـــة ٢١٢/٥٢ بـــاء ستحســـن تنفيـــذ  مــع قــرار اجلمعي

توصيات الس. 
وأعــــرب عــــن تقديــــــره إلصـــــدار األمـــــر اإلداري  - ٢٥
ST/AI/1999/7 الـــذي يتضمـــن املبـــادئ التوجيهيـــة املنقحــــة 

ــــاقدين، وفقـــا لقـــرار  لالســتعانة باالستشــاريني وفــرادى املتع
اجلمعية العامة ٢٢١/٥٣، اجلزء الثـامن، الفقـرة ١١، وطلـب 
إىل جملـس مراجعـي احلسـابات أن يدقـق فيمـا إذا كـــان ذلــك 
األمـر اإلداري متمشـيا بالكـامل مـع القـرار. وينبغـي أن تظـــل 
املســــألة قيــــد االســــتعراض لضمــــان أن يكــــون اســـــتخدام 
االستشـاريني وفـرادى املتعـاقدين متمشـيا بالكـامل مـــع اجلــزء 

الثامن من القرار. 
وقال إن رأي جملس مراجعي احلسابات عن عمليــات  - ٢٦
صناديق التربعات اليت يديرهــا مفـوض األمـم املتحـدة السـامي 
لشؤون الالجئني مشجعا؛ غري أن وفد بلده يشــعر بـالقلق مـن 
أوجه القصور احملددة، وأعرب عن األمل يف أن تتخـذ األمانـة 
العامة التدابري السريعة ملعاجلة توصيـات الـس. وفيمـا يتصـل 
باملخالفات يف جمال املشتريات، ينبغي اختاذ إجـراء تصحيحـي 
يف ضوء النظام املايل والقواعد املالية ومقررات اجلمعية العامـة 
ذات الصلة. وتساءل عما إذا كـان الـس قـد عـرض موجـزا 
مقتضبا عن اسـتنتاجاته ونتائجـه وتوصياتـه الـواردة يف تقريـره 
(A/54/5/Add.5) ، وفقـا للفقـرة ١٨ مـن قـرار اجلمعيـة العامــة 

 .٢١١/٤٧
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السيد ريباش (الواليات املتحدة األمريكية): قـال إن  - ٢٧
هيئات الرقابة مثـل جملـس مراجعـي احلسـابات تضطلـع بـدور 
ــــى حتديـــد كيفيـــة  أساســي يف مســاعدة الــدول األعضــاء عل
استخدام اشتراكاا بفعالية. والواليات املتحدة بصفتـها أحـد 
كبـار املشـاركني يف أنشـطة مفوضيـة األمـــم املتحــدة لشــؤون 
الالجئني، تشعر بالقلق جتـاه العديـد مـن دالئـل عـدم االمتثـال 
لتوصيات الس واملشاكل ذات الصلة مع الشركاء املنفذين. 
ومن املشاكل املتكررة عدم إمساك سـجالت دقيقـة، ممـا أدى 
ــــة وشـــهادات  إىل وجــود تفــاوت كبــري بــني األمــوال املقدم
مراجعـة احلسـابات الـواردة. ومـن الضـروري اختـاذ إجـــراءات 
إضافية لضمان إمساك أفضل للسجالت ومراقبة أكــثر صرامـة 
لعمـل الشـركاء املنفذيـن. والحـــظ أن املفوضيــة قــد الــتزمت 
بتوصيـة الـس الـيت تنـص علـى وجـوب وضعـــها اســتراتيجية 
لضمان شهادات مراجعة حسـابات كافيـة، ودعـت الشـركاء 

املنفذين إىل بذل مزيد من اجلهود لتحسني االمتثال. 
وفيمــــا يتعلــــق بــــالفقرة ٣٠ مــــن تقريــــر الــــــس  - ٢٨
(A/54/5/Add.5)، تســـاءل عمـــــا إذا كــــانت قــــد اتخــــذت 
إجـراءات إضافيـة بشـأن إمكانيـة وضـع شـركاء منفذيـن علــى 
قائمة سوداء من الذين مل يقدموا شهادات مراجعـة حسـابات 
ــــاز يف  حبلــول ايــة عــام ١٩٩٨. وتســاءل عــن ســبب اإلجي
احلديث يف الفقرة ٤٠ عن اخلسائر املبلغ عنها واملشطوبة عام 
ـــام  ١٩٩٨، وقــد بلغــت ثالثــة أمثــال املبلــغ املشــطوب يف ع
١٩٩٧، رغــم أن مقــدار مســــامهات املـــاحنني قـــد اخنفـــض. 
ـــة مــن  وأعـرب عـن قلقـه العميـق مـن مالحظـة أن ٨٣ يف املائ
املشـاريع املنفـذة بـني عـامي ١٩٩٤ و ١٩٩٧ مل تقفـل بعـــد. 
وإضافة إىل ذلك، فـإن املشـاريع املسـتعرضة يف مقـر املفوضيـة 
ويف امليـدان مل تتضمـن خطـط عمـل أو مواعيـد مراحـل رصــد 
تقـدم تنفيـذ املشـاريع. ويبـدو أن هـاتني املســـألتني مرتبطتــان، 
ورحـب بـإدراج شـرط يف النظـام اجلديـد لعمليـــات املفوضيــة 

بضرورة وجود خطط العمل ومؤشرات األداء. 

وأعـرب عـن سـروره ألنـه الحـظ مـن التقريـر املتعلــق  - ٢٩
بتنفيــذ توصيــات الــس (A/54/159)، أن معظــم املنظمـــات 
الــ ١٣ الـيت غطاهـا التقريـر حققـــت تقدمــا مقبــوال يف تنفيــذ 
التوصيــات. غــري أنــه ينبغــي تقــــدمي معلومـــات عـــن الزمـــن 
املستغرق لتنفيذ التوصيات حىت ميكن للجنة اخلامسة أن حتـدد 
بوضــوح األولويــة الــيت جيــري إيالؤهــا هلــذا النشــاط اهلـــام. 
وتساءل عما إذا كانت إحدى التوصيـات الـيت نفـذت جزئيـا 
فقـط أو مل تنفـذ علـى اإلطـالق قـد اتخـذ إجـراء بشـــأا منــذ 
تقدمي التقرير، وما مت أو مـا سـيتم لضمـان االمتثـال للمتطلـب 
ـــاضي بوجــوب مســاءلة املنظمــات واألفــراد عــن  احليـوي الق

أعماهلم أو لعدم القيام بأعمال. 
واسترسل قائال إنه علـى الرغـم مـن أن تقريـر الـس  - ٣٠
عن مسألة االمتثال لعام ٢٠٠٠ (A/C.5/54/3) كان مشجعا، 
ــــالقلق ألن نظـــم نصـــف الشـــركاء التجـــاريني  فإنــه يشــعر ب
ـــا إذا  للمنظمــة فقــط تتوافــق مــع عــام ٢٠٠٠. وتســاءل عم
كـانت قـد وردت معلومـات إضافيـة مـن الشـركاء التجـــاريني 
للمنظمـة وعمـا إذا كـانت إحـدى مؤسسـات منظومـــة األمــم 
املتحــدة مل تــــف مبوعـــد االســـتكمال احملـــدد لتنفيـــذ تدابـــري 
االستعداد للتوافق مع عام ٢٠٠٠، يف أيلول/سبتمرب ١٩٩٩. 
ـــوات  وأعـرب عـن سـروره الختـاذ األمانـة العامـة خلط - ٣١
لتنفيذ توصيات الـس بشـأن اسـتخدام املستشـارين. وينبغـي 
للمجلس يف سياق عملـه املنتظـم ملراجعـة احلسـابات أن ينظـر 
يف تنفيـذ مبـادئ توجيهيـة جديـدة، واسـتعراض قـدرات نظــام 
املعلومات اإلدارية املتكامل يف املساعدة على حتديد مرشـحني 
ورصـد جـــهود األمانــة العامــة لتحســني عمليــات تقييــم أداء 
املستشـارين. وأخـريا، أعـرب عـن تـأييده آلراء رئيـــس جملــس 
مراجعــي احلســابات بشــأن احلاجــة إىل متديــد فــترة عضويـــة 
ـــى النظــر يف هــذه  أعضـاء الـس، وحـث اللجنـة اخلامسـة عل

املسألة وتسويتها على النحو املالئم. 
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البنـد ١١٨ مـن جـدول األعمـال: اسـتعراض كفــاءة األداء 
اإلداري واملايل لألمم املتحدة (تابع) 

تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخليـة (A/53/811؛ 
 ،Add.1 و A/54/334 و ،Add.1 و A/54/157 و

 (A/54/413 و A/54/410 و ،A/54/367و
السيد باشكي (وكيـل األمـني العـام خلدمـات الرقابـة  - ٣٢
الداخلية): عرض تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخليـة عـن 
عـدد مـن عمليـات التفتيـش الـيت اضطلـع ـا املكتـب. وشـــدد 
التقرير على التحقيق يف االدعاءات القائلة بسـرقة أمـوال علـى 
يــد أحــد موظفــي مؤمتــر األمــم املتحــــدة للتجـــارة والتنميـــة 
ــــة الـــيت متكَّـــن ـــا  (األونكتــاد) (A/53/811) وأوجــز الطريق
موظـف تصديـق بالفئـة ف-٥ مـن ارتكـاب ٥٩ حالـة ســـرقة 
ــامي ١٩٨٧ و ١٩٩٦، دون  مسـتقلة علـى األقـل فيمـا بـني ع
أن يثـري أي تنبيـه داخلـي ذي شـأن ملـا جيـري مـن خمطـط غـــري 
مشروع طويل املدى. واسـتعادت املنظمـة زهـاء ٦٨ يف املائـة 
مـن حـوايل ٠٠٠ ٧٣٠ فرنـــك سويســري ســرقها املوظــف. 
وكـان مرتكـب السـرقات يلـــزم صنــاديق مشــاريع األونكتــاد 
بـاحلصول علـى شـيكات، يصدرهـا مكتـب األمـم املتحـــدة يف 
جنيــف، ملــا يصــــل إىل ٦ خـــرباء ومهيـــني يف نفـــس الوقـــت 
للحصول على دفعات بدل اإلقامة اليومي لتمكني �اخلـرباء� 
من حضور مؤمترات مل تعقد البتة. ومكَّنتـه سـلطته واسـتقالله 
يف اخلدمات اإلدارية لألونكتـاد مـن احلصـول علـى معلومـات 
تتعلق حبسابات مشاريع األونكتـاد الـيت كـان حيتاجـها لتقـدمي 
دفعـات بـدل اإلقامـة اليومـي، ومكَّنتـه الفجـــوة يف املعلومــات 
واملسؤوليات بني األونكتاد ومكتب األمم املتحـدة يف جنيـف 
من اإلفالت من االكتشاف. وقُدم تقرير حيلل أوجـه القصـور 
اإلدارية والتنفيذية يف األونكتاد ويف مكتــب األمـم املتحـدة يف 
جنيف اليت جعلت اجلرمية ممكنـة، إىل األمـني العـام لألونكتـاد 
واملديـــر العـــام ملكتـــب األمـــم املتحـــــدة يف جنيــــف، وأدت 

ـــة منــذ ذلــك احلــني إىل اعتمــاد تغيــريات  مناقشـات موضوعي
للحيلولة دون تكرر عمليات احتيال مماثلة. 

وأردف قــائال إن اســتعراض اخلدمــات املشــــتركة يف  – ٣٣
األمــم املتحــدة (A/54/157)، وحتديــدا يف نيويــورك وجنيـــف 
وفيينــا، قــد اســتعرض التقــدم احملــرز يف ١١ ميدانــا حددهــــا 
األمني العام (A/51/950، الفقرة ٢٤٢) وقــيم اجلـهود املبذولـة 
لتحسـني فعاليـة وكفـاءة خدمـات الدعـــم املركــزي. وــدف 
االســـتنتاجات والتوصيـــات الـــــواردة يف التقريــــر إىل تعزيــــز 
خدمـات الدعـم املركـزي وإزالـة بعـض احلواجـز القائمـة الـــيت 
حتول دون توسيع نطـاق اخلدمـات املشـتركة. ويتطلـب ذلـك 
حتـوال يف تفكـري يقـوم بصفـة أكـــرب علــى تقــدمي اخلدمــات يف 
مجيع املستويات ويف مجيع قطاعات املنظمـة، فضـال عـن دعـم 

الدول األعضاء. 
وأعـرب عـن رغبتـه يف توضيـح أن التعليقـات الــواردة  - ٣٤
مـن اإلدارة لكـل منظمـة مـن املنظمـات املسـتعرضة تـربز خبــط 
مـائل يف التقـارير املعنيـة، حـىت ميكـن للجنـة اخلامسـة أن تـــرى 
املواقع اليت ترى اإلدارة أن املعلومات اإلضافية ستكون مفيدة 
أو أن يكون مكتب خدمات الرقابة الداخلية قـد عـدل حتليلـه 
على أساس التغذية املرتدة املتلقـاة مـن اإلدارة. وتعكـس تلـك 
التعليقــات العمليــة االستشــارية املوســعة بــني املكتــب وكـــل 
ــــني املكتـــب  عميــل. وهــي ليســت بيانــا عــن عــدم توافــق ب
واملديريـن، بـل أكـثر منـه تعـاون املكتـب الوثيـق مـع املديريـــن 

املعنيني، الذين يدعمون مهمة الرقابة. 
وأضـاف قـائال إن اسـتعراض مكتـب تنسـيق الشــؤون  – ٣٥
اإلنسانية (A/54/334) قد خلص إىل أن التدابري املتخذة لتنفيذ 
اقتراحات إصالح األمـم املتحـدة الـيت تقـدم ـا األمـني العـام، 
والـيت صـادقت عليـها اجلمعيـة العامـة يف القـرار ١٢/٥٢ بـــاء، 
عززت تنسيق املكتب مع أصحاب املصاحل يف جمـال املسـاعدة 
اإلنسانية. وأقام املكتب حوارا بناء ومفتوحا مع املـاحنني ومـع 
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دوائــر املنظمــات اإلنســانية، ويراعـــي املكتـــب بقـــدر أكـــرب 
الواليات احملددة لوكاالت الشؤون اإلنسـانية األخـرى ويقـوم 
باختاذ تدابري لتقليل االزدواجية يف املسـؤوليات وقيـام املنافسـة 
واالختــالف بشــأن جمــاالت العمــل. وحتســن عمــل اللجنــــة 
الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت وعمليـــة النــداءات املوحــدة 
ـــة، يف  حتسـنا كبـريا. ويوصـي مكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي
مجلة أمور، بأن يعتمد مكتب تنسيق الشـؤون اإلنسـانية جـا 
عمليـا أفضـل يف جمـال معاجلـة مسـائل التنسـيق داخـــل اللجنــة 
التنفيذيــة للشــؤون اإلنســانية، ووضــع إطــار عمــــل لـــإلدارة 
االسـتراتيجية مـن أجـــل تعزيــز عمليــة النــداءات وتقويــة دور 

الدعوة الذي يقوم به. 
واسترســل قــائال إن التحقيــــق يف عمليـــات املكتـــب  – ٣٦
امليــداين لوكالــة األمــم املتحــــدة إلغاثـــة وتشـــغيل الالجئـــني 
الفلســــــطينيني يف الشــــــــرق األدىن (األونـــــــروا) يف لبنـــــــان 
(A/54/367) قــد اســتعرض جمموعــة مــن االدعــاءات تتصــــل 
مبخالفة مالية، واختالس، ورشاوى وبعقود من البـاطن خمالفـة 
للترتيبـات التعاقديـة الـيت تداولتـــها الصحــف احملليــة. وكــذب 
احملققـون هـذه االدعـاءات. وبغيـة جتنيـب األونـروا هـذا النــوع 
من االدعاءات يف املستقبل، استعرض مكتب خدمات الرقابـة 
الداخليــة إجــراءات األونــروا املتصلــة بالعطــاءات مــــن عـــدة 
جوانب وأصدر توصيات من أجل احلد من خطري املمارسـة 
ـــة لشــبهات الفســاد الــيت ال تعــرف  االحتياليـة والتعـرض علني
التفرقة. وأوصى املكتب أيضا بـأن تقـوم الوكالـة، إىل جـانب 
تأكيدها جمددا كتابة لسياستها القائمة على مكافحة الرشـوة، 
بوضع إجراءات إضافية تقضي بأن يبلغ املوظفون اإلدارة عـن 
مجيع حماوالت تقـدمي رشـوة. وأخـريا، قـدم املكتـب توصيـات 
فيما يتعلق بوضع إجراءات يتم مبوجبها قبول شكاوى تتصـل 

مبخالفات وجتهيزها واستعراضها. 
واستطرد قائال إن املراجعة اإلدارية ملركزي املؤمترات  – ٣٧
يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية 

آلسيا واحمليط اهلـادئ (A/54/410) أثبتـت أن مشـروعي البنـاء 
كانا مفرطي الطمـوح، نظـرا ألن قاعـات االجتمـاع الرئيسـية 
ــــني ٦٠ و ٨٥ يف املائـــة مـــن  يف كــال املركزيــن خاليــة مــا ب
الوقـت. ونتيجـة لذلـك، يشـكل مركـزا املؤمتـــرات يف الوقــت 
الراهن عبئا ماليا على املنظمة. غري أن اللجنتني اإلقليميتني قـد 
ـــاه.  شـرعتا يف تنفيـذ توصيـات املكتـب بغيـة عكـس هـذا االجت
وينبغي إجراء حتليـل للتكـاليف والفوائـد، مـع مراعـاة اهليـاكل 
األساســية احملليــة واإلقليميــة، وظــروف الســــوق، وتوقعـــات 
احتالل املركزين. وأثبتت مراجعة احلسابات أن كلفـة صيانـة 
املرافق مل تراع على النحو الواجب عند اختاذ القرار ببنائـهما. 
ذلـك أن حـوايل ١٠ يف املائـة مـن النفقـات التشـــغيلية تغطيــها 
حاليـا رسـوم املسـتعملني. ورغـم أن مرافـق املركزيـن متطــورة 
جدا، فإن إدارة شؤون اجلمعية العامـة وخدمـات املؤمتـرات مل 
ـــم املتحــدة  تعتربمهـا بصفـة طبيعيـة أمـاكن لعقـد مؤمتـرات األم
واجتماعاــا. وســوف يشــجع اقــتراح شــامل يعــرض علـــى 
اجلمعيـة العامـة، ويشـمل تغـــريات حمتملــة ملمارســات اختيــار 
املواقع على املدى البعيد، على تغيري هـذه احلالـة. وفضـال عـن 
ذلـك، ينبغـي أن يعـترف بـاملركزين رمسيـا بصفتـهما يتضمنــان 
أنشـطة مولـدة للدخـل وينبغـي أن تتـاح هلمـا املـوارد للتســويق 
والــترويج. وينبغــي تقــدمي املشــورة التنفيذيــة لوضــع أنشـــطة 
مولـدة للدخـل مثـل متـاجر اهلدايـــا ومكتبــات األمــم املتحــدة 
ولتحسـني كفـاءة إدارة املركزيـن التجاريـة. وبإمكـان سياســـة 
توجيه مبتكرة حتيـد عـن ـج إدارة املرافـق التقليديـة أن متكـن 
املركزين من حتسني وضوح رؤية األمم املتحدة وتوليـد دخـل 

إضايف. 
ــــات الرقابـــة  وقــال عنــد تقــدمي تقريــر مكتــب خدم - ٣٨
ـــأحد مشــاريع  الداخليـة عـن التحقيـق يف االدعـاءات املتعلقـة ب
التجارة اإللكترونية يف مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة 
(A/54/413)، إن تلقـــي قســـــم التحقيقــــات التــــابع ملكتــــب 
خدمـات الرقابـة الداخليـة تقـارير عـــن عمليــات تصديــر غــري 
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مشـروعة مللكيـة فكريـة قـام ـا مشـروع مقـــره ملبــورن تــابع 
ملركـز األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة مســـؤول عــن مبــادرة 
النقاط التجارية، وما يتصل ا من مبـادرات متعلقـة بالتجـارة 
ــــم  اإللكترونيــة، وهــو املشــروع املعــروف باســم مركــز األم
املتحدة لتنمية النقـاط التجاريـة. ويف سـياق التحقيـق، كشـف 
احملققـون عـن تـورط املشـروع يف مشـاكل عويصـة، مـن بينــها 
أنشــطة غــري خاضعــة لضوابــط، وتعرضــــت األمـــم املتحـــدة 
كنتيجـة لذلـك ملسـؤولية وتواجـه اآلن مطالبـات مـــن شــركاء 

من القطاع اخلاص داخلني يف املشروع دون إذن. 
ومضى قائال إن األونكتـاد قـد أنشـأ مشـروع النقـاط  – ٣٩
التجارية لوضع آليات ميكن مبوجبها للتكنولوجيـا اإللكترونيـة 
أن تقلص الفجوة القائمة بني البلدان الناميـة واملتقدمـة النمـو. 
وجتاوز النمو يف برنامج النقـاط التجاريـة توقعـات األونكتـاد، 
وأنشئ مصدر للتمويل من خالل إقامة مؤسستني غري مـأذون 
مــا، واحــدة يف أســتراليا واألخــــرى يف الواليـــات املتحـــدة 
األمريكية وقد عرفتا باسم �اهليكل األساسي العـاملي لتسـهيل 
التجـارة�. وأنشـــئت املؤسســة يف عــام ١٩٩٦ دون التمــاس 
ـــة العامــة  مشـورة األمـم املتحـدة القانونيـة املتوفـرة لـدى األمان
لألمم املتحدة أو األونكتاد ودون علـم إدارة األونكتـاد العليـا 
أو موافقتـها. ويبـــــدو أن املؤسسـتني مجعتـا يف غضـون عـامني 
مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٧٠٠ دوالر؛ وأفـــاد األشــخاص، الذيــن 
أسـهموا بـــاألموال، عنــد مقابلتــهم حمققــي مكتــب خدمــات 
الرقابـة الداخليـة بـأن اهليكـل األساسـي قـد أنشـئ، علـــى حــد 
علمهم، ليكون مبثابة قناة لتمويل مركز تنمية النقاط التجارية 
من القطاع اخلاص واحلكومات ألن األمم املتحدة ال تستطيع 

التماس أموال بنفسها. 
وقال إنه قد حل يف وقـت الحـق كيـان جديـد يطلـق  – ٤٠
عليه اسم �املنظمة الدولية للمعـامالت اإللكترونيـة املأمونـة� 
حمــل اهليكــــل األساســـي وجـــرى االتصـــال يف أســـتراليا ويف 
الواليـات املتحـدة بشـركات عديـدة كـانت قـد أعربـــت عــن 

اهتمامــها اجلــدي باالرتبــاط بــأحد مشــاريع األمــم املتحـــدة 
التجارية وذلك من أجل صــب ماليـني الـدوالرات يف رأمسـال 
مشـروع جديـد سـيتم تشـغيله حتـت إشـراف املنظمـــة الدوليــة 
للمعامالت اإللكترونية املأمونة. وعلـى غـرار مـا فعلـه اهليكـل 
األساسي أبلغت الكيانات التابعة للقطـاع اخلـاص والكيانـات 
احلكومية اليت جرى االتصال ا بأنه يتعذر على مركـز األمـم 
املتحدة لتنمية النقاط التجارية مجع األموال بذاا مباشرة وأن 
ـــامالت اإللكترونيــة املأمونــة متثــل مهــزة  املنظمـة الدوليـة للمع
الوصــل بــني تلــك الكيانــــات واألمـــم املتحـــدة. وانضمـــت 
شـركات التكنولوجيـــا التابعــة للقطــاع اخلــاص إىل املشــروع 
ــهو  وهـي تعتقـد أنـه مشـروع ترعـاه األمـم املتحـدة، ومـن مث ف

يتسم باملوثوقية والرتاهة الكاملة. 
ــــة  وأضــاف قــائال إن حتقيــق مكتــب خدمــات الرقاب – ٤١
الداخليـة قـد توصـل إىل نتيجـة مفادهـا أن اهلـدف مـن إشــراك 
القطـاع اخلـاص يف مشـروع تنميـة النقـاط التجاريـة مـن أجـــل 
املسـاعدة يف تطويـر املعـامالت التجاريـــة اإللكترونيــة املأمونــة 
لصـاحل البلـدان الناميـة وإن كـان مفـهوما سـليما، فقـد خـــرب 
نتيجة لالستعانة مبؤسسات غري مأذونة وإشـراك موظفـني غـري 
تابعني لألمم املتحدة فيه بدون إذن من إدارة األونكتاد العليا. 
وأخطـرت اإلدارة العليـا لألونكتـــاد مكتــب خدمــات الرقابــة 
الداخلية بأن املشروع نقـل إىل جنيـف وهـو قيـد االسـتعراض 
الدقيـق. ووضـع حـد لألنشـطة املتعلقـــة بالتجــارة اإللكترونيــة 
املأمونـة وأخطـــر األمــني العــام للمنظمــة الدوليــة للمعــامالت 
ـــاد بــأن الشــركات املشــاركة يف  اإللكترونيـة املأمونـة األونكت
املنظمة ستمارس حقها السـترداد االسـتثمارات الـيت شـجعت 

على القيام ا يف املشروع. 
الرئيس: دعا رئيس وحدة التفتيـش املشـتركة لتقـدمي  - ٤٢
بيـان يتصـل بتعليقـات وحـدة التفتيـش املشـــتركة علــى تقريــر 
ـــة الداخليــة بشــأن اســتعراض مكتــب  مكتـب خدمـات الرقاب
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تنســيق الشــؤون اإلنســــانية (A/54/334/Add.1) واســـتعراض 
 .(A/54/157/Add.1) اخلدمات املشتركة يف األمم املتحدة

السـيد أوغراغـو (رئيـس وحـدة التفتيـش املشـــتركة):  - ٤٣
أشـار إىل قـرار اجلمعيـة العامـة ٢١٨/٤٨ بـاء الـذي يدعــو إىل 
أن تتاح لوحدة التفتيش املشتركة وجملس مراجعي احلسـابات 
نســخ مــن مجيــع التقــارير النهائيــة ملكتــب خدمــات الرقابــــة 
الداخلية فضال عن تعليقــات األمـني العـام عليـها ودعـا وحـدة 
التفتيش املشتركة إىل تزويـد اجلمعيـة العامـة بتعليقاـا اخلاصـة 
عليها عند االقتضاء. وترى وحـدة التفتيـش املشـتركة أنـه مـن 
املالئــم التعليــق علــى تقريريــن اثنــني فقــط أعدمهــــا مكتـــب 

خدمات الرقابة الداخلية وقدمهما وكيل األمني العام. 
وبعد أن أشار إىل تعليقات وحـدة التفتيـش املشـتركة  – ٤٤
على تقرير مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة بشـأن اسـتعراض 
مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية (A/54/334/Add.1)، وجــه 
انتباه اللجنة إىل توصيات الوحدة الواردة يف الفقرة ٧، مشريا 
ـــا األمانــة  إىل أن التوصيـة الـواردة يف الفقـرة ٧ (هــ) قـد نفذ

العامة من قبل. 
وفيمـا يتصـل بتعليقـات الوحـدة علـى تقريـــر املكتــب  - ٤٥
بشـــأن اســـتعراض اخلدمـــات املشـــتركة يف األمــــم املتحــــدة 
(A/54/157/Add.1) قـال إن وحـدة التفتيـش املشـتركة قدمــت 
بالفعل تقريرين عن اخلدمات املشتركة يف نيويـورك وجنيـف. 
ـــيت أبدــا وحــدة  ووجـه انتبـاه اللجنـة إىل التعليقـات العامـة ال
التفتيــش املشــتركة (الفقــرات ٨-١٠) وتوصيتــــها للجميعـــة 
ـــب خدمــات الرقابــة  العامـة (الفقـرة ١٥). ويعتـرب تقريـر مكت
الداخليـة عـن اخلدمـات املشـتركة مفيـدا جـدا؛ وتؤكـد بعــض 
ـــها املكتــب االســتنتاجات العامــة الــيت  النتـائج الـيت توصـل إلي
توصلت إليها وحدة التفتيـش املشـتركة يف تقاريرهـا. غـري أنـه 
بوسـع تقريـر املكتـب أن يكـون أكـثر قيمـة لـو أعـد يف وقـــت 
الحق حىت يتمكـن مـن اسـتعراض حالـة مبـادرات وتوصيـات 

اخلدمـات العامـة لألمـني العـام الـواردة يف التقريريـن األخــريين 
لوحدة التفتيش املشتركة على حنو أكـثر مشـوال عـن املوضـوع 
فيمـا يتعلـق بنيويـورك وجنيـف. ويف الوقـت الـــذي ركــز فيــه 
ـــى األمانــة العامــة لألمــم  املكتـب بـالضرورة يف اسـتعراضه عل
املتحــدة، بســبب واليتــه احملــدودة، فقــد كــان باإلمكـــان أن 
يستفيد هذا النوع من التقارير أميا اســتفادة مـن إدراج منظـور 

الوكاالت املتخصصة، ال سيما يف جنيف. 
وأردف قـائال إن وحـــدة التفتيــش املشــتركة (الفقــرة  – ٤٦
١٥) توصي بأن تعتمد اجلمعيـة العامـة قـرارا بتشـجيع األمـني 
العام وجلنة التنسيق اإلدارية على اختاذ خطوات عمليـة لتعزيـز 
اخلدمـات املشـتركة، ال سـيما بـالنظر إىل أمهيـــة اتســاق صنــع 
القـرارات املتعلقـة باخلدمـات املشـتركة داخـل منظومـــة األمــم 

املتحدة. 
 

البنـــد ١٥١ مـــن جـــدول األعمــــال: اجلوانــــب اإلداريــــة 
واملتعلقــة بامليزانيــة لتمويــل عمليــات األمــم املتحــدة حلفـــظ 

السالم (تابع) 
متويـل عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ الســـالم (تــابع)  (أ)

 (A/54/394 و ،A/54/335 و ،A/54/169)
السيد باشكي (وكيـل األمـني العـام خلدمـات الرقابـة  - ٤٧
ــة  الداخليـة): قـال، وهـو يعـرض تقريـر مكتـب خدمـات الرقاب
الداخلية عن التحقيق يف إرسـاء عقـد للحصـص التموينيـة مـن 
املنتجـات الطازجـة يف إحـــدى بعثــات حفــظ الســالم التابعــة 
لألمم املتحدة (A/54/169)، إن قسم التحقيقات التابع ملكتب 
ــــة تلقـــى جمموعـــة مـــن الشـــكاوى  خدمــات الرقابــة الداخلي
فيما يتعلق بأعمـال كبـري املوظفـني اإلداريـني وكبـري املوظفـني 
املاليني يف إحدى بعثات حفظ السالم التابعـة لألمـم املتحـدة. 
وتشــري نتــائج التحقيــق إىل ســوء اإلدارة وإســــاءة اســـتخدام 
للسـلطة، مبـا يف ذلـك انتـهاكات لسياسـات الشـراء والقواعـــد 
املالية لألمم املتحدة. وعرضت املعلومات اليت قدمها آخرون  
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واألدلة الوثائقية والصور اليت أمكن احلصول عليـها علـى كـل 
مـن كبـــري املوظفــني اإلداريــني وكبــري املوظفــني املــاليني؛ ومل 
يعترض أي من املسـؤولني علـى األدلـة ومل يسـتغل أي منـهما 
ـــج عــن تفضيــل  الفرصـة لتقـدمي بيانـات تتصـل بـالتحقيق. ونت
ــل  اختيـار مقـدم العطـاء األدىن علـى املتعـهد علـى املـدى الطوي
ـــدى  توفـريا شـامال للمنظمـة جتـاوز ٠٠٠ ١٥٠ دوالر علـى م

فترة العقد. 
وأردف قائال إن قائد قوة البعثـة، اختـذ بصفتـه رئيـس  - ٤٨
البعثة، إجراءات فوريـة ملعاجلـة املشـاكل املتعلقـة بإرسـاء عقـد 
للحصص التموينية من املنتجات الطازجـة. ومـن الواضـح أنـه 
لـو قـدم كبـار املوظفـــني يف البعثــة معلومــات كاملــة وشــاملة 

ودقيقة لقائد القوة الختذ ذلك اإلجراء من قبل. 
ـــة الداخليــة  وأضـاف قـائال إن مكتـب خدمـات الرقاب –٤٩
قــدم يف حزيــران/يونيــه ١٩٩٦، تقريــرا بشــأن التحقيـــق إىل 
إدارة عمليــات حفــظ الســالم يوصــي فيــه بتوجيــه اامـــات 
ــاليني.  تأديبيـة إىل كبـري املوظفـني اإلداريـني وكبـري املوظفـني امل
وقبلــت إدارة عمليــات حفــظ الســــالم النتـــائج والتوصيـــات 
ــة  الـواردة يف التقريـر. وناقشـت جلنـة التـأديب املشـتركة القضي
وأحيلت نسخة من تقريرها مع قـرار املنظمـة إىل املوظفـني يف 

أواخر عام ١٩٩٨. 
وعند عرضه لتقرير مكتب خدمـات الرقابـة الداخليـة  – ٥٠
عن مراجعة حسابات إدارة عقود اخلدمة والتموين يف بعثـات 
حفظ السالم (A/54/335)، إنه مثة اجتاه عـام خـالل السـنوات 
ـــأن يعــهد إىل كيانــات جتاريــة مــن اخلــارج بــإمداد  املاضيـة ب
بعثــات حفــظ الســالم باخلدمــــات. ومتثـــل هـــذه اخلدمـــات 
التعاقدية، مبا فيـها اإلمـداد خبدمـات الدعـم السـوقية واإلمـداد 
بـاحلصص التموينيـة، بنـدا رئيسـيا مـن نفقـــات بعثــات حفــظ 
السـالم. وأشـار التقريــر إىل اــاالت الــيت يعتقــد املكتــب يف 

ـــها لضمــان اســتخدام مــوارد  إمكانيـة حتسـني إدارة العقـود في
املنظمة على حنو اقتصادي وفعال. 

واسترسل قائال إن مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة  – ٥١
ـــة حســابات أفقــي، ســت  اسـتعرض ، باسـتخدام ـج مراجع
عقـود لتقـدمي اخلدمـات واحلصـص التموينيـة يف مخـس بعثـــات 
حلفــظ الســالم بلغــت قيمتــها اإلمجاليــــة ٣٧ مليـــون دوالر. 
واتسمت إدارة هذه العقود باملشاكل نظرا إىل تعقدهـا جزئيـا 
وإىل أن البيئة اليت تنفذ فيها تلك العقود كثريا مـا تتسـم بعـدم 
االسـتقرار، رغـم اجلـهود الـيت تبذهلـا البعثـات فـرادى وجــهود 
إدارة عمليــات حفــظ الســالم. وبيــن اســتعراض املكتـــب أن 
ــــة  هنــاك حاجــة إىل زيــادة حتســني اجلوانــب األساســية الثالث
إلدارة العقود: تلقي السلع واخلدمات وفحصـها؛ ورصـد أداء 
املتعـهدين؛ ودفـع األمـوال مقـابل اخلدمـــات املقدمــة. وقبلــت 
ـــــة  إدارة عمليــــات حفــــظ الســــالم وإدارة الشــــؤون اإلداري

توصيات املكتب بصفة عامة. 
ـــات  واســتطرد قــائال إن أهــم االســتنتاجات والتوصي – ٥٢
تتعلــق باحلاجــة إىل ضمــان تقليــص األطــر الزمنيــة لعمليــات 
الشــراء بغيــة احليلولــة دون وضــع ترتيبــات تعاقديــة خاصــــة 
مكلفـة؛ ومـدى اسـتصواب وضـع إجــراءات تشــغيل موحــدة 
بغية تعزيز قدرة اإلدارة علـى إدارة العقـود وضمـان اسـتخدام 
كــفء للمــوارد؛ وحاجــة البعثــات الــيت تتوفــر فيــها عقــــود 
خدمات كبرية إىل إنشاء وظيفة إدارة العقود بغية ضمان ـج 
منسـق يف اإلشـراف علـى العقـود الفرديـة وتنفيذهـــا؛ وحاجــة 
إدارة عمليات حفظ السـالم إىل تقييـم االحتياجـات التدريبيـة 
فيما يتعلق بإدارة خدمات العقود واستحداث برنـامج تدريـيب 
مالئـم؛ واحلاجـة إىل تـأكيد قـدرة مقـــدم أقــل عطــاء لإلمــداد 
بالســـلع واخلدمـــات املطلوبـــة بـــالثمن املعـــــروض وحســــب 
املواصفــات املطلوبــة وحيـــث يقـــل أدىن عطـــاء بكثـــري عـــن 
ـــد  العطــاءات األخــرى. والحــظ املكتــب أن متعــهدا، يف أح
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عقـود احلصـص التموينيـة، متكـن مـن توريــد حصــص متوينيــة 
بالسعر املعروض ولكنه ثبت أا ذات نوعية متدنية جدا. 

ومضـى قـائال إن اإلدارة الفعالـة للعقـــود مســألة ذات  – ٥٣
ــــرية  أمهيــة مــتزايدة بســبب إنشــاء بعثــات حفــظ الســالم كب
احلجم. وسيواصل املكتب رصد تنفيذ إجراءات إدارة العقـود 
ــن  لتقـدمي السـلع واخلدمـات لبعثـات حفـظ السـالم وأعـرب ع
ــــق إدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم وشـــعبة  األمــل يف أن حتق

املشتريات مزيدا من التقدم يف هذا اال. 
وقـال، وهـو يعـرض تقريـر مكتـــب خدمــات الرقابــة  – ٥٤
الداخلية عن مراجعـة حسـابات تصفيـة بعثـات حفـظ السـالم 
(A/54/394)، إن فــترة مــا بعــد احلـــــــرب البــاردة، شـــهدت 
إنشـاء العديـــد مــن بعثـــــــات حفــظ الســــالم الكبــرية والــيت 
كثيـــرا ما واجهت يف وقـت الحـق احلاجـة إىل تصفيتـها دون 
سابق إنذار. وتصفية بعثة حلفظ السالم عمليـة معقـدة تشـمل 
التخلص من كميـات كبـرية مـن األصـول والعديـد مـن املـهام 
الســوقية واإلداريــة واحملاســبية األخــرى، ومــن املتوقــع إجنـــاز 
واسـتكمال مجيـع هـــذه املــهام خــالل فــترات قصــرية نســبيا. 
وتوازي التصفية يف أمهيتها النشاط املضطلع به يف مرحلة بـدء 
البعثة أو مرحلتها التشـغيلية وتعـرض املنظمـة إلمكانيـة فقـدان 
مواردها أو سوء استخدامها. ويعتمد جناح كل عملية تصفيــة 
ـــاءة ملرحلــيت بــدء  أساسـا علـى اإلدارة الفعالـة واملتسـمة بالكف
البعثة وتشغيلها. والحظ املكتب  أن ظهور أوجه القصـور أو 
املشاكل األخرى يف بعض األحيان خالل تلك املراحـل والـيت 

مل تسو، أعاقت يف وقت الحق بصفة حادة عملية التصفية. 
وأردف قـائال إن التقريـر جلـــأ إىل ــج أفقــي للتقييــم  – ٥٥
الشامل لعملية التصفية يقوم على ما أجـراه املكتـب فيمـا بـني 
ـــن مراجعــات حلســابات عمليــات  سـنيت ١٩٩٦ و ١٩٩٩ م
تصفية مثاين بعثات حلفظ السالم زادت تكاليف شراء أصوهلـا 
جمتمعة على ٩٠٠ مليون دوالر. وركـز التقريـر علـى مسـائل 

إدارة األصــول وعلــى التخلــص مــن أصــول وعلــى اجلــــهود 
اخلاصـة املبذولـة لتقـــدمي نتــائج مراجعــة احلســابات يف شــكل 
مبسط وتسليط الضوء على النقاط اهلامة باللجوء إىل الرسـوم 

البيانية والصور. 
وأضـــاف قـــائال إن إدارة عمليـــات حفـــظ الســـــالم  – ٥٦
حققـت تقدمـا هامـا يف حتسـني إدارة عمليـة التصفيـة وأعـــرب 
عـن أملـه يف أن يسـاعد التقريـر اإلدارة علـى القيـام مبزيـد مـــن 

التحسينات. 
واسترسل قائال إن مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة  – ٥٧
يعتقد أنه بإمكان إدارة عمليات حفظ السالم أن حتقق مزيـدا 
مــن التقــدم يف ســتة جمــــاالت:يلـــزم زيـــادة تطويـــر املبـــادئ 
التوجيهية املؤقتة الصـادرة عـام ١٩٩٦ لتصفيـة بعثـات حفـظ 
السالم، ال سيما فيما يتعلق بتقدمي توجيه من املقر فيما يتعلـق 
ــــة احليلولـــة دون اختـــاذ إجـــراءات متناقضـــة  بالسياســات بغي
ومكلفـة أحيانـا؛ وتسـتفيد إدارة عمليـات حفـــظ الســالم مــن 
ـــات  آليـة رمسيـة لتجميـع الـدروس السـابقة املسـتفادة مـن عملي
تصفية البعثات يف إجراءات تشغيل موحدة؛ وسيجعل إدخال 
نظام مراقبة األصول امليدانيـة يف مجيـع البعثـات إدارة األصـول 
أكثر فعالية مـن حيـث التكلفـة وأكـثر كفـاءة وذلـك بضمـان 
مراقبـة معـدات وإمـدادت كـل بعثـة مـن البعثـات علـى النحــو 
املالئـم والتخلـص مـن البنـــود الزائــدة خــالل عمليــة التصفيــة 
بـأكثر الطـرق فعاليـة مـن حيـــث التكلفــة؛ وميكــن أن خيفــض 
الوقت املطلوب لكل بعثة السـتكمال عمليـة التصفيـة بدرجـة 
ملموســة بالزيــــادة يف مســـتوى تفويـــض الســـلطة للبعثـــات، 
ال سيما سلطة استرجاع األموال اليت يدين ـا موظفـو البعثـة 
من مجيع الفئات للتلـف أو عمليـات الفقـدان األخـرى الناجتـة 
عـن اإلمهـال أو عمليـات غـري منظمـة؛ ونظـرا للخطـر املرتفـــع 
الكامن يف املشتريات، يلزم ضمان أن يكون لكـل بعثـة العـدد 
الكـايف مـــن موظفــي املشــتريات ذوي الكفــاءة خــالل مجيــع 
مراحل البعثة، مبا فيها التصفية، وأن يظل هـؤالء املوظفـون يف 
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البعثة حىت يتاح استبداهلم على النحـو املالئـم؛ وأخـريا، ميكـن 
أن تتفـادى األخطـاء املكلفـة وأن تقـدم املسـاعدة الالزمـة عــن 
طريـق التدريـب املالئـم ووضـع املبـادئ التوجيهيـة الواضحـــة. 
ويف هـذا الصـــدد، فقــد بينــت إدارة عمليــات حفــظ الســالم 
ـــة ســيجري إدخاهلــا علــى دليلــها  بـالفعل أن التغـريات املطلوب

اإلداري امليداين. 
واسترسل قائال إن التصفية الفعالة واملتسمة بالكفـاءة  – ٥٨
لبعثات حفظ السالم ستشكل شاغال متزايدا للمنظمة بسـبب 
إنشاء بعثات حفظ ســالم جديـدة. ولذلـك سـيواصل املكتـب 
ــــظ  إيــالء األولويــة القصــوى للرقابــة الداخليــة لعمليــات حف

السالم. 
وقــال عنــد تنــاول تقريــر مكتــب خدمـــات الرقابـــة  - ٥٩
الداخلية عن مراجعـة حسـابات احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا 
الســـابقة والتحقيـــق يف أوضاعـــها (A/54/120)، إن املكتـــــب 
أجــرى اســتعراضا للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســــالفيا 
ـــى غــرار االســتعراضني اللذيــن أجريــا للمحكمــة  السـابقة عل
اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا. ورغـم إجـــراء مراجعــات حلســابات 
احملكمـة مـن قبـل، فـإن هـذا يعـد أول اسـتعراض شـامل جيريـــه 
فريق من مراجعي احلسابات واحملققني التابعني للمكتب. وقـد 
بيــن االســتعراض الــذي غطــــى عـــامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ أن 
اــاالت التنفيذيــة للمحكمــة تــدار عمومــــا بصـــورة تتســـم 
بالكفاءة والفاعلية، وإن كانت هناك بعـض اـاالت اإلداريـة 
واملاليـة الرئيسـية الـيت ال يـــزال يلــزم حتســينها، مبــا فيــها إدارة 
ــــني، وممارســـات الترقيـــة والتوظيـــف،  النقــد، وتعيــني املوظف
وممارسات ختطيط املشتريات وتقدمي العطاءات، واملساءلة عن 
األصول القابلة لالسـتهالك وغـري القابلـة لالسـتهالك وحتسـني 

االتصاالت بني املقر واملكاتب امليدانية. 
وأردف قائال إن استعراض خمتلف املؤشـرات بيـن أن  -٦٠
أجهزة احملكمة الثالثة تدار على أساس سـليم إداريـا. وأوصـى 

املكتب بأن تتخـذ احملكمـة تدابـري إصالحيـة يف تلـك اـاالت 
اليت تبني أن فيها نقاط ضعف. وقبلـت أجـهزة احملكمـة بوجـه 
ـــه مــن  عـام النتـائج الـيت خلـص إليـها هـذا التقريـر، ومـا تضمن

توصيات. وشرعت يف إجراءات تنفيذها.  
ـــده قــد  السـيد تيوفيالكتـو (قـربص): قـال إن وفـد بل - ٦١
أحــاط علمــا بصفــة خاصــة بتقريــــر املكتـــب عـــن مراجعـــة 
ــــات حفـــظ  حســابات إدارة عقــود اخلدمــة والتمويــن يف بعث
السالم (A/54/335). وأعرب عـن اهتمـام بلـده، بصفتـه البلـد 
املضيـف إلحـدى أطـول عمليـات حفـظ الســـالم، وهــي قــوة 
األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص، بعمليـات اســـتعراض 
األداء علـى غـرار االسـتعراض الـذي قـام بـه مكتـب خدمـــات 
ــــد  الرقابــة الداخليــة عــام ١٩٩٨. وأنــه مــن الطبيعــي أن تزي
التحسـينات املدخلـــة علــى إدارة العقــود، والــيت بيــن التقريــر 
احلاجــة إليــها، مــن فعاليــة تلــك العقــود إىل أقصــى احلــــدود 

وبالتايل تعزيز أداء البعثة الشامل. 
ـــة خاصــة إىل األمهيــة الــيت تــوىل  ووجـه االنتبـاه بصف - ٦٢
للتنسيق بني األطراف املعنية إىل جانب البعثات ذاا من أجل 
إدارة ناجحـة للعقـود الكبـرية، مبـا فيـها إدارة عمليـــات حفــظ 
السالم، وشعبة املشـتريات ومكتـب الشـؤون القانونيـة. وقـال 
ـــات الــواردة يف تقريــر املكتــب  إن وفـد بلـده يـرى أن التوصي
مفيدة وهو مستعد للتعاون يف اجلهود املبذولة لالرتقاء بعملية 
إدارة العقــود، يف جمــاالت مثــل التدريــب املالئــم للموظفـــني 
املشـرفني علـى عقـود احلصـص التموينيـة. وأشـار إىل وجــوب 
إتاحة موارد كافيـة للتمكـني مـن تنفيـذ التوصيـات الراميـة إىل 

حتسني املشتريات.  
 

مسائل أخرى 
السـيد نيـوا (مسـاعد األمـني العـــام خلدمــات الدعــم  - ٦٣
املركزي): أشار إىل تاريخ عمليات تقـدمي وجبـات الطعـام يف 
املقـر، وهـو يـرد علـى طلـب احلصـول علـى معلومـــات بشــأن 
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شـروط عقـــد مرافــق تقــدمي وجبــات الطعــام يف املقــر الــذي 
تقدمـت بـه ممثلـة كوسـتاريكا يف اجللســـة الثالثــة الــيت عقدــا 
اللجنــة، وقــال إن مرافــق وجبــات الطعــام وفرهــا يف البدايـــة 
صــاحب امتيــــاز علـــى أســـاس التكلفـــة املضافـــة إىل القيمـــة 
األساسية. وحيث أثبـت ذلـك الـترتيب أنـه عـبء مـايل كبـري 
علـى األمـم املتحـــدة، دخــل ترتيــب منقــح حــيز النفــاذ عــام 
ـــه املتعــهد  ١٩٨٥ ينـص علـى عقـد ربـح/خسـارة يقـدم مبوجب
العمالـة ويتحمـل مسـؤولية شـــراء األغذيــة واللــوازم يف حــني 
تبقي األمم املتحدة على مسؤولية تقدمي مرافق ومعدات تقدمي 
وجبـات الطعـام وصيانتـها. وقلـص ذلــك مــن املســاعدة الــيت 
تقدمها املنظمة إىل مرافق تقدمي وجبات الطعام لكنـه تضمـن، 
رغم ذلك، استمرار حتمل املنظمة نفقـات املعـدات وتكـاليف 

الدعم. 
وأردف قـائال إنـه متشـيا مـــع قــراري اجلمعيــة العامــة  – ٦٤
٢١٨/٤٨ و ٢١٤/٥٠، بــادرت األمانــــة العامـــة إىل حتديـــد 
ـــق تقــدمي وجبــات  التكـاليف احلاليـة الـيت تتحملـها دعمـا ملراف
الطعـام، وهـو مبلـغ ينـــاهز مليــون دوالر ســنويا. وإضافــة إىل 
ذلك، تواجه املنظمة نفقات رأمسالية هائلة السـتبدال املعـدات 

القدمية. 
واسترسـل قـائال إنـه تبعـا لذلـك، أعـــد طلــب لتقــدمي  – ٦٥
عروض يف عام ١٩٩٦ يتوخى اســتمرار تشـغيل مرافـق تقـدمي 
وجبات الطعام دون أن يكلـف ذلـك املنظمـة شـيئا. وبسـبب 
حجم وتعقد مرافق تقدمي وجبات الطعام يف املقر، اليت تتطب 
من املتعهد تقدمي قائمة طعام دولية متنوعة بداية مـن خدمـات 
الكافترييـا إىل تنـاول الغـداء حـول مـائدة فـاخرة علـــى أســاس 
يومي، فقد بات عدد املتعهدين احملتملـني حمـدودا. ومـن أصـل 
١١ شركة وزع عليها طلب تقدمي عروض أعربت أربع منها 
عـن اهتمامـــها بتقــدمي عطــاءات، غــري أنــه مل يــرد ســوى رد 
واحـد، عنـد إقفـال العطـاءات، أي مـن املتعـهد احلـــايل، وهــو 
شـركة Restaurant Associates، ونتـــج عــن املفاوضــات مــع 

ـــايو  ذلـك املتعـهد إبـرام عقـد جديـد، بـدأ العمـل بـه يف أيـار/م
١٩٩٧، وينـص علـى أن يكـون املتعـهد مسـؤوال عـــن صيانــة 
ـــا بــأن يســدد  مرافـق تقـدمي وجبـات الطعـام واملعـدات ومطالب
للمنظمة التكاليف املباشـرة الـيت تتصـل مبرافـق تقـدمي وجبـات 
الطعـام (مجـع الفضـالت، وإبـادة القـوارض، وحمبـس الشــحوم 
ـــم إطفــاء احلرائــق) وأن يســدد  وتنظيـف اـاري وفحـص نظ
سنويا لألمم املتحدة النسبة األعلى لـ ٨ يف املائـة مـن املبيعـات 
اإلمجاليـة، دون حســـاب مبيعــات الكافيتريــا، أو ٥٠٠ ٠٠٠ 

دوالر للتعويض عن تكاليف الدعم. 
واستطرد قائال إن العقد احلايل أبـرم لفـترة أوليـة تبلـغ  – ٦٦
ست سنوات بداية من عام ١٩٩٧ مع إمكانية التمديد لفـترة 
ثالثــة أعــوام. وإضافــة إىل عنصــر عــدم حتمــل املنظمــــة أيـــة 
ـــق يف  تكــاليف، الــتزم املتعــهد بإدخــال حتســينات علــى املراف
حـدود ١,٢ مليـون دوالر ولديـــه خطــط إلدخــال حتســينات 

أخرى. 
ومضــى قــائال إنــه مبوجــب العقــد الســابق، كــــانت  – ٦٧
الزيادات يف األسعار مرتبطة بتقلبات مؤشر أسـعار املسـتهلك 
وتغريت األسعار آليا كلما حدثت زيادة بنسبة ٥ يف املائـة يف 
هذا املؤشر. ومبوجب هذا النظام، ارتفعت األســعار سـنويا يف 
الفترة من ١٩٩٠ إىل ١٩٩٣ ضمنا، يف حني يقتصـر ارتفـاع 
األسعار، مبوجب العقد احلايل، على ٣ يف املائـة خـالل كـامل 

فترة العقد ومتديده احملتمل. 
ـــة بعمليــات  وقـال معلقـا علـى املالحظـات ذات الصل – ٦٨
جتديـد كافترييـا املوظفـني ونوعيـة الطعـام، إنـه نظمـت، عقــب 
إصـدار تقريـر اللجنـة االستشـــارية املشــتركة لتقــدمي وجبــات 
ــــي التعليقـــات الســـلبية علـــى نوعيـــة األغذيـــة،  الطعــام وتلق
ـــة مــع املتعــهد الســتعراض حالــة الكافترييــا،  مناقشـات مكثف
ال سـيما يف أوقـات الـذروة، واختـذ عـدد مـن اخلطـوات ســعيا 
لتحسـني احلالـة. ووافـق املتعـهد علـى إنشـاء آليـة أكـثر فعاليـــة 
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ـــد  لتلقـي تعليقـات العمـالء بغيـة اختـاذ التدابـري املالئمـة. وتوج
أصـال آليـة قائمـة إلسـهام املوظفـني، وهـي جلنـــة فرعيــة تابعــة 
للجنـة االستشـارية املشـتركة لتقـدمي وجبـــات الطعــام، جتتمــع 
بصفـة دوريـة مـــع مقــدم وجبــات الطعــام الســتعراض مجيــع 
املسائل املتصلة بأداء املتعهد. واستكشفت إمكانية إنشاء هذه 
اآللية بغية تيسري مراعاة إسهامات الوفود، وجيري بذل جهود 

مماثلة لتلقي التعليقات على قاعة الطعام اخلاصة بالوفود. 
وقال يف ختام كلمته إنه يف الوقت الذي يتضمـن فيـه  – ٦٩
العقد احلايل أكثر فوائد مالية للمنظمـة، فـإن املسـألة ال تتعلـق 
البتـة بـالتخفيض يف نوعيـة اخلدمـــات، أو األغذيــة وســتواصل 
األمانة العامة استكشاف أساليب كفالة مقدم وجبات الطعام 

إرضاء العميل بصورة أكرب. 
السـيدة إنسـريا (كوسـتاريكا): قـــالت إن املعلومــات  – ٧٠
املوجودة حبوزا عن خدمات تقدمي وجبات الطعـام ال تتسـق 
مـع بيـان األمـني العـــام املســاعد. واســتباقا للمناقشــة القادمــة 
بشأن امليزانية، اليت ستشكل فرصة للنظر يف املسألة بإسـهاب، 
طلبت احلصول على نسـخة مـن آخـر عقـد موقـع مـع شـركة 

تقدمي وجبات الطعام حىت يتسىن هلا التعمق يف دراسته. 
٧١ – الرئيس: قال إن األمانة العامة أحاطت علما بالطلب. 

رفعت اجللسة الساعة ١٢/٢٠. 
 


