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 الدورة الرابعة والستون
         من جدول األعمال١٤٠البند 

  تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية    
  

  تقرير اللجنة اخلامسة    
  

  )بلغاريا(ا غورجييجالسيدة يوليانا جيفكوفا : املقررة
  

  مقدمة  -أوالً   
ســـبتمرب /يلـــول أ١٨قـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف جلـــستها العامـــة الثانيـــة املعقـــودة يف   - ١

تقريـر عـن أنـشطة مكتـب     ”، أن تقوم، بناء على توصية املكتب، بإدراج البنـد املعنـون       ٢٠٠٩
ــة   ــة الداخليـ ــدمات الرقابـ ــستني،     “خـ ــة والـ ــا الرابعـ ــال دورهتـ ــدول أعمـ ــه  يف جـ إىل وأن حتيلـ

 .اخلامسة اللجنة

ودتني يف املعقــالرابعــة والــسابعة عــشرة ونظـرت اللجنــة اخلامــسة يف البنــد يف جلـستيها     - ٢
وتـرد البيانـات واملالحظـات الـيت        . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣أكتوبر و   /تشرين األول  ٧

 ).17 و A/C.5/64/SR.4(هبا أثناء نظر اللجنة يف البند يف احملضرين املوجزين ذوي الصلة أديل 

يف البنـد، التقريـر املتعلـق بأنـشطة مكتـب خـدمات              للنظـر    وكان معروضاً على اللجنـة      - ٣
 وتعليقــات األمــني ٢٠٠٩ حزيــران ٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١لرقابــة الداخليــة للفتــرة مــن ا

ــه  ــشارية  ) Add.2 و Add.1 و Corr.1و ) A/64/326 (Part I( (العــام علي ــة االست ــر اللجن وتقري
يوليـه  / متـوز ٣١ إىل ٢٠٠٨أغـسطس  / آب١املستقلة للمراجعة عن أنـشطة اللجنـة للفتـرة مـن        

٢٠٠٩) A/64/288٢٤-١٣لفقرات ، ا.( 
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 A/C.5/64/L.6النظر يف مشروع القرار   - ثانيا  
ديــسمرب، / كــانون األول٣ املعقــودة يف ١٧كــان معروضــاً علــى اللجنــة، يف جلــستها    - ٤

 “تقريـــر مكتـــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة عـــن أنـــشطة املكتـــب  ”مـــشروع قـــرار بعنـــوان 
)A/C.5/64/L.6(ممثــل تــوىل تنــسيقها ري رمسيــة ، قدمــه رئــيس اللجنــة علــى أســاس مــشاورات غــ

 .ريقياأفجنوب 

ــة مــشروع القــرار      - ٥ ــسة نفــسها، اعتمــدت اللجن  دون تــصويت A/C.5/64/L.6ويف اجلل
 ).٦انظر الفقرة (
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 توصية اللجنة اخلامسة  -ثالثا   
  :توصي اللجنة اخلامسة اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل  - ٦

   عن أنشطة املكتبداخليةتقرير مكتب خدمات الرقابة ال
  إن اجلمعية العامة،  
 ٥٤/٢٤٤ ، و١٩٩٤يوليــه / متــوز٢٩ بــاء املــؤرخ  ٤٨/٢١٨ إىل قراراهتــا إذ تــشري  
ديــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٩/٢٧٢، و ١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول٢٣املــؤرخ 
 يونيــه/ حزيــران٢٩ املــؤرخ ٦١/٢٧٥، و ٢٠٠٦مــايو / أيــار٨ املــؤرخ ٦٠/٢٥٩ ، و٢٠٠٤
ــانون األول٢٤ املــــؤرخ ٦٣/٢٦٥ ، و٢٠٠٧  املــــؤرخ ٦٣/٢٧٦، و ٢٠٠٨ديــــسمرب / كــ

  ،٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ٦٣/٢٨٧، و ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٧
 ومـذكرة   )١( يف تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطة املكتـب          وقد نظرت   

للجنـة االستـشارية     الـسنوي    ، فضال عن الفـصل الثالـث مـن التقريـر          )٢(األمني العام ذات الصلة   
  ، )٣(املستقلة للمراجعة

 دوره الرئيـسي يف النظـر يف التقـارير املقدمـة إليـه ويف اختـاذ               تؤكد مـن جديـد      - ١  
 إجراءات بشأهنا؛

دوره الرقايب ودور اللجنة اخلامسة يف املسائل اإلدارية        تؤكد من جديد أيضا       - ٢ 
  ومسائل امليزانية؛ 

اســـتقاللية آليـــات الرقابـــة الداخليـــة واخلارجيـــة  تؤكـــد مـــن جديـــد كـــذلك  - ٣  
 وأدوارها املنفصلة واملتميزة؛ 

مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة يتمتــع باســتقالل تــشغيلي يف   إىل أن تــشري  - ٤  
  إطار سلطة األمني العام فيما يتعلق بتأدية مهامه الرقابية الداخلية، وفقا للقرارات ذات الصلة؛

ــز    اهليئــات الريــشجع   - ٥   ــة يف األمــم املتحــدة علــى تعزي ــة واخلارجي ــة الداخلي قابي
مستوى التعاون مع بعـضها بعـضا، بطـرق منـها عقـد دورات مـشتركة لتخطـيط العمـل، دون                     

  ؛ املساس باستقاللية كل منها

__________ 
  )١(  A/64/326 (Part I) و Corr.1 و Add.1.  
  )٢(  A/64/326 (Part 1)/Add.2.  
  )٣(  A/64/288.  
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 علــى مــا للتعــاون اجليــد علــى مجيــع املــستويات بــني اإلدارة ومكتــب    تــشدد  - ٦  
  لنسبة لفعالية الرقابة الداخلية؛ خدمات الرقابة الداخلية من أمهية با

   بأعمال اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة؛حتيط علما مع التقدير  - ٧  
ــا تــشري   - ٨   ــه علــى    ٦١/٢٧٥إىل قراره ــت في ــصاصات اللجنــة   الــذي وافق اخت

  االستشارية املستقلة للمراجعة؛
 )١(تقريــر مكتـب خــدمات الرقابـة الداخليـة عــن أنـشطة املكتــب     بحتـيط علمـا    - ٩  

  ؛)٢(ومبذكرة األمني العام ذات الصلة
للجنــة االستــشارية  بالفــصل الثالــث مــن التقريــر الــسنوي  حتــيط علمــا أيــضا   - ١٠  

  ؛)٣(املستقلة للمراجعة فيما يتعلق مبكتب خدمات الرقابة الداخلية
تقـارير مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة           على أن يتواصل تقـدمي مجيـع         تؤكد  - ١١  

 ٢٤ املــؤرخ ٦٣/٢٤٨ مــن اجلــزء الرابــع مــن القــرار  ٨ و ٧وفقــا للــشكل املقــرر يف الفقــرتني 
  ؛٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

 إىل األمني العام أن يعاجل التوصـيات املتكـررة ملكتـب خـدمات الرقابـة                تطلب  - ١٢  
  ؛الداخلية اليت تتناول مسائل عامة يف طبيعتها

 إىل األمـني العـام أن يكفـل تنفيـذ املقبـول مـن توصـيات مكتـب                   تطلب أيـضا    - ١٣  
خـدمات الرقابـة الداخليـة تنفيــذا كـامال، علـى وجـه الــسرعة ويف الوقـت املناسـب، وأن يقــدم         

  مربرات تفصيلية يف حاالت عدم قبول توصيات ذلك املكتب؛
رين املعنـيني علـى مجيـع        إىل األمني العام أن يكفل إطـالع املـدي         تطلب كذلك   - ١٤  

القرارات ذات الـصلة، مبـا فيهـا القـرارات املتعلقـة بالقـضايا الـشاملة، وكـذلك مراعـاة مكتـب                      
  خدمات الرقابة الداخلية لتلك القرارات لدى اضطالعه بأنشطته؛

 إىل األمني العام أن يكفل اطالع املديرين املعنيني على مجيـع القـرارات     تطلب  - ١٥  
   مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛املتعلقة بأعمال

 إزاء توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية املشار        تعرب عن قلقها البالغ     - ١٦  
، وتؤكد من جديد ضرورة أال يقتـرح املكتـب علـى اجلمعيـة              )٤( من تقريره  ٣٧إليها يف الفقرة    

ــيت توافــق عليهــا اهل     ــشريعية ال ــات الت ــرارات والوالي ــة أي تغــيريات يف الق ــشريعية  العام ــات الت يئ
  احلكومية الدولية؛

__________ 
  )٤(  A/64/326 (Part I) و Corr.1.  
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 األمــني العــام علــى كفالــة اضــطالع مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة   حتــث  - ١٧  
 ويف هـذا    ٥٩/٢٧٢ و   ٥٤/٢٤٤ بـاء و     ٤٨/٢١٨بأنشطته وفقا لوالياته الواردة يف القرارات       

  القرار؛
 يف بــذل كــل جهــد ممكــن ملــلء الــشواغر  طلباهتــا إىل األمــني العــام أن يتكــرر  - ١٨  

مكتب خدمات الرقابة الداخلية على سـبيل األولويـة، وفقـا لألحكـام احلاليـة ذات الـصلة الـيت                    
  تنظم استقدام املوظفني يف األمم املتحدة؛

 أن املدة اليت تشغل فيها وكيلة األمني العام خلـدمات الرقابـة الداخليـة               تالحظ  - ١٩  
، وحتـث األمـني     ٢٠١٠يوليـه   / يف متوز   سنوات غري قابلة للتجديد ستنتهي     ٥منصبها واليت تبلغ    

العام، يف هذا الصدد، علـى أن يكفـل اختـاذ الترتيبـات يف الوقـت املناسـب للعثـور علـى خلـف                        
  . باء٤٨/٢١٨من قرارها ) ب (٥هلا، مع التقيد التام بأحكام الفقرة 

  


