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    ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/58/582/Add.2( بناء على تقرير اللجنة اخلامسة[
  

  تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية -  ٥٨/٢٩٩
  ، العامةاجلمعيةإن   
 ٥٤/٢٤٤، و ١٩٩٤يوليــه /متــوز ٢٩ بــاء املــؤرخ  ٤٨/٢١٨ إىل قراراهتــا إذ تــشري  

ــؤرخ  ــانون ٢٣املــــــ ــسمرب /ول األكــــــ ــؤرخني ٥٦/٢٤٦ و ٥٦/٢٤١، و ١٩٩٩ديــــــ  املــــــ
  ،٢٠٠٣يونيه /حزيران ١٨ باء املؤرخ ٥٧/٢٧٨ و ،٢٠٠١ديسمرب /األول كانون ٢٤

 يف تقـارير مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة عـن تقيـيم أثـر عمليـة إعـادة                      وقد نظرت   
اض متابعــة ، واســتعر)١(يم اهليكلــي الــيت أجريــت مــؤخرا يف إدارة عمليــات حفــظ الــسالمنظــالت

ــات بــ         ــصفية البعث ــشطة ت ــة بأن ــة املتعلق ــة الداخلي ــب خــدمات الرقاب ــة توصــيات مكت  األممحال
 والتحقيـق يف قيـام موظـف أقـدم يف           ،)٣( وإدارة الصناديق االستئمانية حلفـظ الـسالم       ،)٢(املتحدة

ــة    ــابع لبعثـ ــتعمري التـ ــصر الـ ــمعنـ ــدة األمـ ــة يف  املتحـ ــإلدارة املؤقتـ ــغ   لـ ــل مبلـ ــوفو بتحويـ  كوسـ
  ،)٤(عن طريق االحتيالمن دوالرات الواليات املتحدة دوالر  الينيم ٤,٣

 بتقــارير مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة عــن تقيــيم أثــر عمليــة حتــيط علمــا  - ١  
، واســتعراض )١( اهليكلــي الــيت أجريــت مــؤخرا يف إدارة عمليــات حفــظ الــسالم التنظــيمإعــادة 

 األمم املتعلقـة بأنـشطة تـصفية البعثـات بـ          متابعة حالة توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية      
 والتحقيـق يف قيـام موظـف أقـدم يف           ،)٣( وإدارة الصناديق االستئمانية حلفـظ الـسالم       ،)٢(املتحدة
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 ماليـني   ٤,٣لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بتحويـل مبلـغ          املتحدة   األممعنصر التعمري التابع لبعثة     
  ؛)٤(دوالر عن طريق االحتيال

ــرر  - ٢   ــة عــن       أن تعــتق ــة الداخلي ــب خــدمات الرقاب ــر مكت ــر يف تقري ود إىل النظ
 )٥(مراجعــة الــسياسات واإلجــراءات املتعلقــة بتعــيني املــوظفني يف إدارة عمليــات حفــظ الــسالم 

“ إدارة املـوارد البـشرية   ”خالل دورهتا التاسعة واخلمسني يف سياق نظرها يف البندين املعنـونني            
  ؛“حلفظ السالم املتحدة  عمليات األمملتمويليزانية اجلوانب اإلدارية واملتعلقة بامل”و 

ــرار    تالحــظ  - ٣   ــشأن ق ــة أن جملــس مراجعــي احلــسابات ســيتخذ إجــراء ب  اجلمعي
 بعـد أن ينظـر يف تقريـر مكتـب خـدمات             ٢٠٠٣يونيـه   /حزيـران  ١٨ املـؤرخ    ٥٧/٣١٨العامة  

 العامـة   اجلمعيـة  أيضا أن    ، وتالحظ )٦(الرقابة الداخلية ويقيم التقييمات اإلضافية اليت قد يوفرها       
  .ميكنها حينئذ أن تعود إىل النظر يف تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية

  ٩١اجللسة العامة 
  ٢٠٠٤ يونيه/ حزيران١٨

  

_______________ 
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  .٦الفقرة 


