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الدورة السابعة واخلمسون 
 

 التنقيحات املقترحة للخطة املتوسطة األجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ 
الربنامج ٢٥ الرقابة الداخلية 

ـــة للميزانيــة،  حتكـم األنظمـة والقواعـد الـيت تنظـم ختطيـط الـربامج، واجلوانـب الربناجمي - ١
ورصد التنفيذ، وأساليب التقييم إعـداد اخلطـة املتوسـطة األجـل وشـكلها وحمتواهـا وتنقيحاـا 

 .(ST/SGB/2000/8)
وينص البند ٤-١٣، يف مجلة أمور، علـى أن تنقيـح اخلطـة املتوسـطة األجـل، حسـب  - ٢
احلاجة، كل سنتني لكـي تشـتمل علـى التغيـريات املطلوبـة يف الـربامج؛ وأن تكـون التنقيحـات 
املقترحة تفصيلية حسب االقتضاء لكي تشتمل علـى اآلثـار املترتبـة يف الـربامج علـى القـرارات 

واملقررات اليت اختذا اهليئات احلكومية الدولية واملؤمترات الدولية منذ اعتماد اخلطة. 
وتتمثـل التنقيحـات املقترحـة يف املرفـق يف إعـــادة تنظيــم االســتراتيجيات واإلجنــازات  - ٣
املتوقعة ومؤشرات اإلجنـاز، الـيت نتجـت عـن إعـادة تنظيـم الربنـامج ليضـم ثالثـة برامـج فرعيـة 
بدال من أربعة. وال توجد أي تغيريات يف مضمــون اخلطـــة املتوسطـــة األجـل األصليـة حيـث 
مل حتدث أي إضافات أو تغيريات يف الواليـات التشـريعية. وتعكـس التنقيحـات إعـادة ترتيـب 
مادية للغة القائمة حاليا مع إجراء التغيريات التحريرية الالزمة لتعكس اهليكـل التنظيمـي الـذي 
وافقت عليه اجلمعية العامة يف دورا السادسـة واخلمسـني يف سـياق اعتمـاد امليزانيـة الربناجميـة 

املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
ـــة األربعــة الســابقة وهــي: التقييــم املركــزي؛  وسـتجري إعـادة تنظيـم الـربامج الفرعي - ٤
ومراجعة احلسابات واالستشارة اإلدارية؛ والرصد والتفتيش املركزيان؛ والتحقيقـات، وإعـادة 
تسميتها على النحو التايل: املراجعة الداخلية للحسابات؛ والرصـد والتقييـم واملشـورة، (الـذي 
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يقسم إىل ثالثة أجزاء هي: الرصد والتفتيش املركزيان، والتقييم املركزي، واملشـورة اإلداريـة؛ 
والتحقيقات. 

وقــد اعتمــدت اجلمعيــة العامــة اخلطــة املتوســطة األجــل للفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ يف  - ٥
قرارهــا ٢٣٤/٥٥ املــؤرخ ٢٣ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠، وصــدرت بوصفــها الوثيقـــة 
ـــة لفــترة الســنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ يف الوثــائق  A/55/6/Rev.1. وتـرد امليزانيـة الربناجميـة املقترح

A/56/6 و Corr.1 و Add.1 و 2 (مقدمــــة، األبــــواب ١-٣٣ وأبــــواب اإليــــــرادات ١-٣). 

وقامت اجلمعية العامة بتنقيحها واملوافقـة عليـها يف قراريـها ٢٥٣/٥٦ و ٢٥٤/٥٦ املؤرخـني 
٢٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 

ويف التنقيحـات املقترحـة، يظـهر النـص اجلديـد املـراد إدخالـه حبـروف داكنـة، ويظــهر  - ٦
النص املراد حذفه مشطوبا. ويرد شرح هلذه التغيريات حبروف مائلة بني معقفني. 
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املرفق 
   التنقيحات املقترح إدخاهلا على الربنامج ٢٥، الرقابة الداخلية 

التوجه العام 
تستند االستراتيجية املوضوعة لتلبية أهـداف الربنـامج  ٢٥-٢
إىل ضـرورة مسـاعدة الـدول األعضـــاء واملنظمــة علــى كفالــة 
ـــــرارات واألنظمــــة والقواعــــد  امتثـــال أنشـــطة الربنـــامج للق
والسياسـات؛ وإجنـاز أنشـطة املنظمـة بقـدر أكـرب مـن الكفـــاءة 
والفعالية؛ وحتقيق نتائج أفضل بتحديد مجيع العوامل اليت تنال 
مـن كفـاءة وفعاليـة تنفيـذ الـــربامج وفقــا ملــا جــاء يف الدليــل 
التفصيلــي لتنفيــذ إعــــالن األمـــم املتحـــدة بشـــأن األلفيـــة 
(A/56/326)؛ ومنـع االحتيـال واكتشـــاف االحتيــال والتبديــد 
وإساءة االستعمال واملخالفات وسوء اإلدارة. ويف اضطـــالع 
ـــي: (أ) تعزيــز  املكتـب بأعمالـــه يسـتهدف جـه العـام، مـا يل
إدارة موارد املنظمة البشرية واملالية علــى السـواء؛ (ب) تيسـري 
املزيـد مـن الشـفافية يف إسـناد املسـؤوليات ويف املســاءلة؛ (ج) 
ــــال لتوصيـــات  حتســني نظــم الرقابــة الداخليــة، برصــد االمتث
املراقبة؛ (د) محاية أصول املنظمة. [أدخلت التغيـريات إلدراج 
ـــل التفصيلــي لتنفيــذ إعــالن األمــم املتحــدة  اإلشـارة إىل الدلي

بشأن األلفية]. 
ــــم الـــربامج الفرعيـــة  ســيقوم املكتــب بإعــادة تنظي ٢٥-٣
األربعة القائمة إىل ثالثة: (أ) املراجعة الداخلية للحسابات؛ 
(ب) الرصـــــد والتقييـــــم واملشـــــورة؛ (ج) التحقيقـــــــات. 
ـــعب  ــا الش والــربامج الفرعيــة املعــاد تنظيمــها ســتضطلع
ــــــة  التاليــــة، علــــى التــــوايل: (أ) شــــعبة املراجعــــة الداخلي
للحسابــــات؛ (ب) شعبــــة الرصــــد والتقييــــم واملشــــورة؛ 
ـــة إعــادة التنظيــم  (ج) شـعبة التحقيقـات. وتسـتهدف عملي
ـــي يف رصــد الــربامج والتقييــم  هـذه تعزيـز التعـاضد الوظيف
واملشـورة اإلداريـة، وخباصـة حتسـني نوعيـة خدمـات الرقابــة 
ـــان مــا ورد يف  ونواجتـها بصفـة عامـة [أدخلـت التغيـريات لتبي

الفقـرة ٢٨-٥ مـن امليزانيـة الربنـامج املقترحـة لفـــترة الســنتني 
ــــة يف  ٢٠٠٢-٢٠٠٣، كمـــا وافقـــت عليـــها اجلمعيـــة العام

قرارها ٢٥٣/٥٦]. 
ــــني القدميتـــني ٢٥-٣ و ٢٥-٤  [يعــاد ترقيــم الفقرت

لتصبحا ٢٥-٤ و ٢٥-٥، على التوايل.] 
 

الربنامج الفرعي ١   
املراجعة الداخلية للحسابات   

اهلدف 
[الفقــرة القدميــــة ٢٥-٩] يتمثـــل اهلـــدف الرئيســـي  ٢٥-٦
للربنامج الفرعي يف ضمان قيام مديري الـربامج بتنفيـذ وإدارة 
الربامج واألنشطة والعمليـات بكفـاءة وفعاليـة وفقـا للواليـات 

التشريعية ذات الصلة. 
 

االستراتيجية 
[الفقرة القدمية ٢٥-١٠ بصيغتها املنقحـة] يف داخـل  ٢٥-٧
مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة، تتحمــل شــعبة مراجعــــة 
احلسـابات واالستشـــارة اإلداريــة املســؤولية الفنيــة عــن هــذا 
الربنـامج الفرعـي. وسـتقوم الشـعبة بفحـص اســتعمال املــوارد 
املاليـة واسـتعرضه وتقييمـه ضمانـا لتنفيـــذ الــربامج والواليــات 
التشــريعية؛ والتيقــن مــــن تقيـــد مديـــري الـــربامج باألنظمـــة 
والقواعـد املاليـة واإلداريـة ومبـــا يجــاز مــن توصيــات هيئــات 
ـــــــات حســــــابية  الرقابـــــة اخلارجيـــــة؛ واالضطـــــالع مبراجع
ـــدف   واســتعراضات ودراســات اســتقصائية لعمليــة اإلدارة
حتســـني هيكـــل املنظمـــة واســـتجابتها الحتياجـــات الـــربامج 
والواليـات التشـريعية؛ ورصـــد فعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة 
املوجــودة باملنظمــة؛ وضمــان ســــالمة إدارة أصـــول املنظمـــة 
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ومواردها. وستساعد الشعبة مديري الربامج على تعزيز إطـار 
مساءلتهم ورقابتهم الداخلية، وذلك بتعيني أفضل املمارسـات 
والفـرص الـيت تتيحـها الظـروف املتغـرية. [أدخلـــت التغيــريات 

لتبيان اهليكل اجلديد] 
 

اإلجنازات املتوقعة 
[الفقـرة القدميـة ٢٥-١١] تشـمل اإلجنـازات املتوقعــة  ٢٥-٨
زيادة االمتثال لتوجيهات اجلمعيـة العامـة ولألنظمـة والقواعـد 
والسياسـات واإلجـراءات املقـررة؛ وتعزيـز الشـفافية واملســاءلة 

يف املنظمة؛ وزيادة الكفاءة. 
 

مؤشرات اإلجناز 
[الفقـرة القدميـة ٢٥-١٢، بصيغتـها املنقحـة] ســـوف  ٢٥-٩
تشمل مؤشرات اإلجنـاز مـا يلـي: (أ) عـدد توصيـات مراجعـة 
احلسابات اليت نفذهـا مديـرو الـربامج؛ (ب) اسـتخدام املـوارد 
املالية على حنو أكـثر فعاليـة لضمـان تنفيـذ الـربامج والواليـات 
ــــة؛ (ج) مقـــدار املســـتعاد مـــن  واختــاذ إجــراءات أكــثر فعالي
النفقــات الــيت أنفقــت بطريــق اخلطــــأ أو دون إذن؛ (د) (ج) 
حتســني التنســيق مــــع هيئـــات الرقابـــة اخلارجيـــة. [أدخلـــت 

التغيريات لتبيان اهليكل اجلديد] 
 

الربنامج الفرعي ٢ 
الرصد والتقييم واملشورة   

 ألف - الرصد والتفتيش املركزيان [جديد] 
اهلدف 

يتمثل هدف هذا العنصر من الربنامج الفرعي يف  ٢٥-١٠
تعزيز تنفيذ الربامج عـن طريـق رصـد أدائـها ونواجتـها وتقريـر 
ما إذا كانت مالئمة وحسـنة التوقيـت ومتفقـة مـع الواليـات، 
وما إذا كانت تتناول بشـكل فعـال األهـداف احملـددة للـربامج 
وما إذا كانت املوارد مستخدمة بكفاءة. [ُأدخلـت التغيـريات 

لتبيان اهليكل اجلديد] 

االستراتيجية 
[الفقـرة القدميـــة ٢٥-١٤، بصيغتــها املنقحــة] يف  ٢٥-١١
ـــات الرقابــة الداخليــة، ســتكون الوحــدة  داخـل مكتـب خدم
املركزيـة للرصـد والتفتيـش شـعبة الرصـد والتقييـم واملشــورة 
مسـؤولة عـن هـذا العنصـر مـن الربنـــامج الفرعــي. وســترصد 
الوحدة الشــعبة التغيـريات املُــدخلة خـالل فـترة السـنتني علـى 
برنـامج العمـل علـى النحـو املبيــن يف امليزانيـة الربناجميـة، كمـــا 
ستحدد، يف اية فترة السنتني، التقدم الفعلـي احملـرز يف سـبيل 
بلـوغ األهـداف واإلجنـازات املتوقعـة بتحقيـق النـــاتج النــهائي 
مبقارنــة بــاألهداف احملــــددة يف الســـرود الربناجميـــة للميزانيـــة 
الربناجميـة اـازة. وســتفحص الوحــدة الشــعبة مــدى متاشــي 
األنشطة مع الواليات وأسباب اإلرجـاء أو إعـادة الصياغـة أو 
اإلاء أو اإلضافة. وستساعد الوحدة الشعبة مديري الـربامج 
علـى حتســـني الكفــاءة اإلداريــة وكفــاءة الربجمــة بــاالضطالع 
ـــى  باســتعراضات (عمليــات تفتيــش) خمصصــة ملســاعدم عل
حتديــد املشــكالت الــيت تؤثــر علــى إجنــاز نواجتــــهم بفعاليـــة 
وكفــاءة. وضمانــا لتنفيــذ التدابــــري العالجيـــة املوصـــى ـــا، 
ستجري الوحدة الشعبة اسـتعراضات للمتابعـة. كمـا سـتقدم 
الوحدة الشعبة إىل مديري الربامج املبادئ التوجيهيـة وأفضـل 
املمارسات املتعلقة باإلبالغ عن األداء ملساعدم علـى حتديـد 
املشكالت املؤثرة يف فعالية تنفيذ برامـج عملـهم ويف كفاءتـه. 

[ُأدخلت التغيريات لتبيان اهليكل اجلديد] 
اإلجنازات املتوقعة 

ـــــازات  [الفقـــرة القدميـــة ٢٥-١٥] تشـــمل اإلجن ٢٥-١٢
املتوقعـة زيـادة فعاليـة رصـد مديـري الـربامج لتنفيـذ األنشـــطة؛ 
وتقـدمي تقـارير يف هـذا الصـدد إىل اجلمعيـة العامـة مـن خـــالل 

جلنة الربنامج والتنسيق؛ وإجناز الربامج يف وقت أنسب. 
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مؤشرات اإلجناز 
[الفقـــــرة القدميـــــة ٢٥-١٦] ســـــوف تشــــــمل  ٢٥-١٣
مؤشرات اإلجناز زيادة يف اعتمـاد مديـري الـربامج إلجـراءات 
الرصـد وخطـط العمـل ملتابعـة التقـدم احملـــرز يف ســبيل حتقيــق 
اإلجنازات؛ ومستوى تقيد مديري الربامج بتوصيات التفتيش؛ 
ـــامني  وتقــدمي تقــارير يف حينــها وفقــا للمــادة ٦-٣ مــن النظ
األساسي واإلداري اللذين حيكمان ختطيط الـربامج واجلوانـب 

الربناجمية من امليزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم. 
 

التقييم املركزي   باء –
اهلــدف 

[الفقرة القدمية ٢٥-٥، بصيغتها املنقحـة] هـدف  ٢٥-١٤
هـذا العنصـر مـن الربنـامج الفرعـي هـو كمـا يلـي: (أ) متكــني 
اهليئات احلكومية الدوليـة مـن القيـام، بـأقصى حــد ممكـن مـن 
املنهجية واملوضوعية، بتقييـم كفـاءة أنشـطة املنظمـة وفعاليتـها 
بالنسبة لألهداف احملددة لتلــك األنشـطة؛ (ب) متكـني األمانـة 
العامـة والـدول األعضـاء مـن التفكـري منـــهجيا، ــدف زيــادة 
ـــان  فعاليـة الـربامج الرئيسـية للمنظمـة. [ُأدخلـت التغيـريات لتبي

اهليكل اجلديد] 
االستراتيجية 

[الفقــرة القدميــــة ٢٥-٦، بصيغتهـــا املنقحـــة] يف  ٢٥-١٥
داخــل مكتــب خدمــات الرقابــــة الداخليـــة، وحـــدة التقييـــم 
املركزية شعبة الرصـد والتقييـم واملشـورة مسـؤولة عـن هـذا 
العنصـر مـن الربنـامج الفرعـي مـن الناحيـة الفنيـة. وستــــجري 
ـــهيئات احلكوميــة الدوليــة  الوحـدة الشـعبة تقييمـات تيســر لل
ــــي  تقديــر أمهيــة نواتــج وأنشــطة الربنــامج أو الربنــامج الفرع
ومدى فعاليتها وتأثريها بالنسبة ألهدافه. وستستخدم الوحدة 
الشـعبة بيانـات خـط األسـاس ومؤشـرات التقـــدم، مــن أجــل 
تقييــم التأثــري الربنــاجمي مــن حيــث األهــداف، كمــا ســتعني 
العوامل املرتبطة بالفعاليـة والتنفيـذ والتأثـري وحتللـها. وستقــدم 

ــــة  الوحــدة الشــعبة أيضــا املســاعدة إىل إدارات األمانــة العام
ومكاتبـها فيمـــا خيتــص بتنفيــذ توصيــات التقييــم اــازة مــن 
اجلمعية العامة، وفيما خيتص بتطوير أنشطة التقييم الـذايت الـيت 
تضطلع ا هذه اإلدارات واملكاتب. وستنظم الوحدة الشعبة 
حلقات عمل وستوفر التدريب بشأن التقييم بنـاء علـى طلـب 
اإلدارات واملكـاتب، وسـتقدم الدعـم بطرائـق أخـــرى للتقييــم 

الذايت. [ُأدخلت التغيريات لتبيان اهليكل اجلديد] 
 

اإلجنازات املتوقعة 
[الفقرة القدمية ٢٥-٧] تتمثل اإلجنازات املتوقعـة  ٢٥-١٦
ـــهيئات احلكوميــة الدوليــة مــن  يف حتســن املسـاعدة املقدمـة لل
ـــة الــربامج واألنشــطة  أجـل تقديـر مـدى أمهيـة وكفـاءة وفعالي

الصادر تكليفات ا. 
 

مؤشرات اإلجنازات 
[الفقرة القدمية ٢٥-٨] سـوف تشـمل مؤشـرات  ٢٥-١٧
اإلجناز ما يلـي: (أ) عـدد توصيـات التقييـم املوافـق عليـها مـن 
ـــربامج؛  اهليئـات احلكوميـة الدوليـة املختصـة ونفَّــذها مديـرو ال
(ب) حتسني التنسيق مع هيئات الرقابـة الداخليـة؛ (ج) نوعيـة 
توصيات التقييم ومدى إسهامها يف حتسني حتليل مـدى تنفيـذ 
وفعاليـة الـربامج الـيت تضطلـع ـا اهليئـات احلكوميـــة الدوليــة؛ 
ــــة الـــيت جيريـــها مديـــرو  (د) نوعيــة ومــدى التقييمــات الذاتي

الربامج. 
 

املشورة اإلدارية [جـديـد]  جيم –
اهلــدف 

[الفقرة القدمية ٢٥-٩، بصيغتـها املنقحـة] يتمثـل  ٢٥-١٨
اهلدف الرئيسي هلذا العنصر مـن الربنـامج الفرعـي يف ضمـان 
قيـــام مديـــري الـــربامج بتنفيـــــذ وإدارة الــــربامج واألنشــــطة 
ـــاءة وفعاليــة وفقــا للواليــات التشــريعية ذات  والعمليـات بكف

الصلة. [ُأدخلت التغيريات لتبيان اهليكل اجلديد] 
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االستراتيجية 
[الفقـرة القدميـــة ٢٥-١٠، بصيغتــها املنقحــة] يف  ٢٥-١٩
داخل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تتحمل شعبة مراجعـة 
ـــم واملشــورة  احلسـابات واالستشـارة اإلداريـة الرصـد والتقيي
املســؤولية الفنيــة عــن هــذا العنصــر مــن الربنــامج الفرعــــي. 
وسـتقوم الشـعبة بتوفـري خدمـات املشـورة اإلداريـة لتحســـني 
مسـتوى إجنـاز اخلدمـات وتعزيـز اســـتجابة املنظمــة بفحــص 
ـــوارد املاليــة واســتعراضه وتقييمــه ضمانــا لتنفيــذ  اسـتعمال امل
ــــري  الــربامج والواليــات التشــريعية؛ والتيقـــن مــن تقيــد مدي
ـــا يـــجاز مــن  الـربامج باألنظمـة والقواعـد املاليـة واإلداريـة ومب
توصيـات هيئـات الرقابــة اخلارجيــة؛ واالضطــالع مبراجعــات 
ـــتقصائية لعمليــة اإلدارة  حسـابية واسـتعراضات ودراسـات اس
دف حتسني هيكل املنظمة واسـتجابتها الحتياجـات الـربامج 
والواليـات التشـريعية؛ ورصـــد فعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة 
املوجــودة باملنظمــة؛ وضمــان ســــالمة إدارة أصـــول املنظمـــة 
ومواردها. وستساعد الشعبة مديري الربامج على تعزيز إطـار 
مساءلتهم ورقابتهم الداخلية، وذلك بتعيني أفضل املمارسـات 
والفـرص الـيت تتيحـها الظـروف املتغـرية. [ُأدخلـــت التغيــريات 

لتبيان اهليكل اجلديد] 
 

اإلجنازات املتوقعة 
[الفقـــرة القدميـــة ٢٥-١١، بصيغتـــها املنقحـــــة]  ٢٥-٢٠
تشمل اإلجنــازات املتوقعـة زيـادة االمتثـال لتوجيـهات اجلمعيـة 
العامة ولألنظمة والقواعـد والسياسـات واإلجـراءات املقـررة؛ 
ــــة  وتعزيـــز الشـــفافية واملســـاءلة يف املنظمـــة؛ وزيـــادة الفعالي
والكفاءة يف إدارة الربامج نتيجة ملا يتم توفريه مـن خدمـات 
املشورة اإلدارية. [أدخلت التغيريات لتبيان اهليكل اجلديد]. 

 
مؤشرات اإلجنازات 

[الفقـــرة القدميـــة ٢٥-١٢، بصيغتـــها املنقحـــــة]  ٢٥-٢١
سـوف تشـمل مؤشـرات اإلجنـاز مـا يلـي: (أ) عـدد توصيـــات 

مراجعة احلسابات اليت نفذها مديرو الـربامج؛ (ب) اسـتخدام 
املـوارد املاليـة علـى حنــو أكــثر فعاليــة لضمــان تنفيــذ الــربامج 
والواليات واختاذ إجراءات أكثر فعاليـة؛ (ب) النسـبة املئويـة 
ـــا مديــرو الــربامج.  لتوصيـات املشـورة اإلداريـة الـيت ينفذه
(ج) مقدار املستعاد من النفقات اليت أنفقت بطريـق اخلطـأ أو 
دون إذن؛ (د) حتسـني التنسـيق مـــع هيئــات الرقابــة الداخليــة 

[ُأدخلت التغيريات لتبيان اهليكل اجلديد]. 
 

الربنامج الفرعي ٣   
التحقيقات   

[الفقــرة القدميــة ٢٥-١٧] يتمثــــل هـــدف هـــذا  ٢٥-٢٢
الربنـامج الفرعـي يف ضمـان االمتثـــال ألنظمــة األمــم املتحــدة 
وقواعدها ويف التقليل إىل أدنــى حــد مـن حـدوث االحتيـال، 
أو انتـهاك أنظمـة األمـم املتحـدة وقواعدهـا، أو ســـوء اإلدارة، 
أو ســـوء الســـلوك، أو تبديـــد املـــوارد، أو إســـاءة اســــتعمال 

السلطة. 
 

االستراتيجية 
[الفـقرة القدميـــة ٢٥-١٨، بصيغتــها املنقحــة] يف  ٢٥-٢٣
داخـل املكتـب، سـيتحمل قسـم سـتتحمل شـــعبة التحقيقــات 
املسـؤولية الفنيـة. إذ ســـيحقق القســم ســتحقق الشــعبة فيمــا 
جيـري اإلبـالغ عنــه مـن ادعـاءات تتعلـق باالحتيـال، أو ســـوء 
ـــــوء اإلدارة، أو تبديــــد املــــوارد، أو إســــاءة  الســـلوك، أو س
استعمال السلطة، أو خمالفة أنظمـة األمـم املتحـدة وقواعدهـا، 
وغري ذلك من املخالفات. وبناء علـى مـا يتوصـل إليـه القسـم 
تتوصل إليه الشعبة من نتـائج، سيوصــي ستوصــي بـاإلجراء 
القضـائي أو التـأدييب املتعـني اختـاذه أو بـــاإلجراء التصحيحــي، 
املخـالف لذلـك، املتعـني اختـاذه. كمـا سيقيــم القسـم ستقيــــم 
الشعبة احتماالت ارتكاب االحتيال وغريه من املخالفـات يف 
العمليات الشديدة املخاطر، وذلك بتحليل نظم الرقابـة؛ كمـا 
سيوصي ستوصي باإلجراءات املتعني اختاذها للتقليـل إىل أدىن 
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حـد ممكـن مـن خمـاطر حـدوث مثـل هـذه املخالفـات. وفضــال 
ــــيقدم القســـم ســـتقدم الشـــعبة عنـــد احلاجـــة  عــن ذلــك س
ـــم املتحــدة خدمــات يف  واالقتضـاء، إىل صنـاديق وبرامـج األم
جمال التحقيقات. [ُأدخلت التغيريات لتبيان اهليكل اجلديد]. 

يعـاد ترقيـم الفقرتـني القدميتـــني ٢٥-١٩ و ٢٥-٢٠ 
لتصبحا ٢٥-٢٤ و ٢٥-٢٥ على التوايل. 

 
 


