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   جلنة الربنامج والتنسيق
  الدورة الثالثة واخلمسون

   ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨-٣ 
    من جدول األعمال٧البند 

        اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة واخلمسني
  مشروع تقرير    

  
   )فرنسا (بييتالسيدة هيلني : املقررة    

  
  إضافة    

  
  التقييم: املسائل الربناجمية    
   ))ب (٣البند (     

  
   )  E/AC.51/2013/5 (تقييم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     

ــعة املعقــــودتني يف        - ١  ــسابعة والتاســ ــة، يف جلــــستيها الــ ــى اللجنــ ــرض علــ  ١١ و ٦ُعــ
بــشأن تقيــيم مفوضــية األمــم  ، تقريــر مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة ٢٠١٣يونيــه /حزيــران

   ).  E/AC.51/2013/5 (املتحدة لشؤون الالجئني 
وعرض التقريَر وكيلُ األمـني العـام خلـدمات الرقابـة الداخليـة، وأجـاب ممثلـو مكتــب                     - ٢ 

لـشؤون الالجـئني علـى األسـئلة الـيت أثارهتـا        خدمات الرقابة الداخلية ومفوضـية األمـم املتحـدة     
   .اللجنة بشأن املسائل اإلجرائية
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  املناقشة    
لق بتقدمي تقرير ال يتمشى مع التوصية الـواردة يف          أثارت عدة وفود مسائل إجرائية تتع       - ٣ 

. ٦٦/٨، الذي أقرته اجلمعية العامـة يف قرارهـا          )  A/66/16 (   من تقرير اللجنة السابق      ٦٦الفقرة  
النظر عن كونـه مـثرياً       ولذا تساءلت الوفود عما إذا كان ينبغي للجنة أن تنظر يف التقرير بغض              

   .لالهتمام أو مفيداً
ويف أعقـاب   . ب إيضاح بشأن سبب عدم إصدار التقرير املطلوب وفقـا للتكليـف           وطُل  - ٤ 

التفسري املتعلـق بالـسلطة ملثـل هـذا التقيـيم لربنـامج              الردود اليت قدمتها األمانة العامة، وال سيما        
ــسيق بــني مكتــب        ــود عــن رأي مفــاده أن مثــة حاجــة إىل التن املفوضــية، أعــرب عــدد مــن الوف

وأُعـرب عـن آراء مفادهـا، بـصفة         . لية واملفوضية، لئال يتأثر عمل اللجنـة      خدمات الرقابة الداخ   
مــن مــصادر خارجــة عــن امليزانيــة، الربناجميــة أو  خاصــة، أن حجــم املــوارد، ســواء مــن امليزانيــة 

   .ميكن أن تكون سببا جيوز االستناد إليه إلجراء أو عدم إجراء تقييم للربنامج ال
دم تقـدمي التقريـر املطلـوب هـو أمـر يـتعني النظـر إليـه يف                وأُعرب عن رأي مفاده أن عـ        - ٥ 

، يـسلط  )  A/68/70 (معروض حاليا على اللجنـة   سياق املسائل املثارة يف تقرير آخر عن التقييم،   
وأُعـرب أيـضا عـن رأي مفـاده أن لـيس            .  يف املنظمـة   “عـدم وجـود ثقافـة تقيـيم       ”الضوء علـى    

   . عن حتسنيهناك أي كيان تابع لألمم املتحدة يف غىن 
ورأت بعض الوفود أن مثة حاجة إىل إعادة تأكيد التكليـف احلـايل بتقـدمي التقريـر، يف                    - ٦ 

ضــرورة ذلــك ألن التكليــف احلــايل ال يــزال  حــني أعربــت وفــود أخــرى عــن رأي يفيــد بعــدم  
   .صاحلا وجيب االمتثال له

أثارهتا الوفود خالل املناقـشة   وقدم الرئيس موجزا للجوانب اإلجرائية املثرية للقلق اليت           - ٧ 
طلبتها اجلمعية العامة، وتناول بالتفـصيل عـددا         املتعلقة بعدم تقيد حمتويات التقرير باملسائل اليت        

وعالوة على ذلك، وبـالنظر إىل حـساسية احلالـة، ومـع        . من اخليارات لتحديد اخلطوات املقبلة    
يف استعراض اخلطوات املقبلة ومناقـشتها      إدراك أن الوفود حتتاج إىل وقت لتستطيع االستفاضة          

الوقــت للوفــود لــصياغة االســتنتاجات والتوصــيات  فيمــا بينــها، أشــار الــرئيس إىل أنــه ســيعطى 
   . املناسبة إىل اجلمعية العامة

وأُعرب عن رأي يتعلق بقدرات املفوضية فيما يتعلق بالتقييم، وذُكر علـى حنـو خـاص            - ٨
كمـا  . مؤهلون وأن حتقق أفضل قيمـة مقابـل التكلفـة    ا موظفون أن التقييمات ينبغي أن يقوم هب 

   .   أعرب عن رأي يفيد بوجه عام بقبول التوصيات الواردة يف التقرير
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  االستنتاجات والتوصيات    
أعربت اللجنـة عـن قلـق عميـق ألن تقريـر تقيـيم الربنـامج املتعلـق مبفوضـية األمـم              - ٩ 

، مل ٦٦/٨اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا        به تكليف من    املتحدة لشؤون الالجئني، الذي صدر      
   .يقدم إىل اللجنة

وأعربت اللجنة عن القلق أيضا إزاء عدم تعـاون مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                   - ١٠ 
وباملثل، أعربت اللجنـة عـن عـدم ارتياحهـا           . الالجئني مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية     

لية، حني وجد أنه غـري قـادر علـى إعـداد التقريـر              حلقيقة أن مكتـب خدمات الرقابة الداخ     
صدر بشأنه التكليف، مل يطلـب توجيهـات أخـرى بـشأن هـذه املـشكلة، وبـدال مـن                     الذي  

   .تكليف حمدد، وقدمه إىل اللجنة ذلك، قام بإعداد تقرير بديل مل يكن قد تلقى بشأنه أي 
ق علــى التعــاون مــع وأعربــت اللجنــة كــذلك عــن قلقهــا مــن أن املفوضــية مل توافــ   - ١١ 

إال بعد مناقشة املـسألة يف اللجنـة،         مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلجراء تقييم الربنامج        
ــة العامــة       ــرار اجلمعي ــواردة يف ق ــيم، ال ــالتفتيش والتقي ــرغم مــن األحكــام املتعلقــة ب علــى ال

   . باء٤٨/٢١٨
عــام أن يعهــد إىل وأوصــت اللجنــة بــشدة بــأن تطلــب اجلمعيــة العامــة إىل األمــني ال  - ١٢ 

املطلـوب، يف أقـرب وقـت ممكـن،      مكتب خدمات الرقابة الداخليـة إجـراء تقيـيم الربنـامج       
عمال بـالقرار املـذكور أعـاله، وتقـدمي التقريـر إىل جلنـة الربنـامج والتنـسيق خـالل الـدورة                      

وســُينظر يف نفــس الوقــت يف التقريــر املعنــون . ٢٠١٥للجنــة يف عــام  اخلامــسة واخلمــسني 
ــت” ــية األمـــــم املتحـــــدة لـــــشؤون الالجـــــئني  اســـ ــيم لـــــدى مفوضـــ  “عراض قـــــدرة التقيـــ
  ) E/AC.51/2013/5   .(   
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	تقييم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (E/AC.51/2013/5)
	1 - عُرض على اللجنة، في جلستيها السابعة والتاسعة المعقودتين في 6 و 11 حزيران/يونيه 2013، تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن تقييم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (E/AC.51/2013/5).
	2 - وعرض التقريرَ وكيلُ الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية، وأجاب ممثلو مكتـب خدمات الرقابة الداخلية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الأسئلة التي أثارتها اللجنة بشأن المسائل الإجرائية.
	المناقشة

	3 - أثارت عدة وفود مسائل إجرائية تتعلق بتقديم تقرير لا يتمشى مع التوصية الواردة في الفقرة 66 من تقرير اللجنة السابق (A/66/16)، الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 66/8. ولذا تساءلت الوفود عما إذا كان ينبغي للجنة أن تنظر في التقرير بغض النظر عن كونه مثيراً للاهتمام أو مفيداً.
	4 - وطُلب إيضاح بشأن سبب عدم إصدار التقرير المطلوب وفقا للتكليف. وفي أعقاب الردود التي قدمتها الأمانة العامة، ولا سيما التفسير المتعلق بالسلطة لمثل هذا التقييم لبرنامج المفوضية، أعرب عدد من الوفود عن رأي مفاده أن ثمة حاجة إلى التنسيق بين مكتب خدمات الرقابة الداخلية والمفوضية، لئلا يتأثر عمل اللجنة. وأُعرب عن آراء مفادها، بصفة خاصة، أن حجم الموارد، سواء من الميزانية البرنامجية أو من مصادر خارجة عن الميزانية، لا يمكن أن تكون سببا يجوز الاستناد إليه لإجراء أو عدم إجراء تقييم للبرنامج.
	5 - وأُعرب عن رأي مفاده أن عدم تقديم التقرير المطلوب هو أمر يتعين النظر إليه في سياق المسائل المثارة في تقرير آخر عن التقييم، معروض حاليا على اللجنة (A/68/70)، يسلط الضوء على ”عدم وجود ثقافة تقييم“ في المنظمة. وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن ليس هناك أي كيان تابع للأمم المتحدة في غنى عن تحسين.
	6 - ورأت بعض الوفود أن ثمة حاجة إلى إعادة تأكيد التكليف الحالي بتقديم التقرير، في حين أعربت وفود أخرى عن رأي يفيد بعدم ضرورة ذلك لأن التكليف الحالي لا يزال صالحا ويجب الامتثال له.
	7 - وقدم الرئيس موجزا للجوانب الإجرائية المثيرة للقلق التي أثارتها الوفود خلال المناقشة المتعلقة بعدم تقيد محتويات التقرير بالمسائل التي طلبتها الجمعية العامة، وتناول بالتفصيل عددا من الخيارات لتحديد الخطوات المقبلة. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى حساسية الحالة، ومع إدراك أن الوفود تحتاج إلى وقت لتستطيع الاستفاضة في استعراض الخطوات المقبلة ومناقشتها فيما بينها، أشار الرئيس إلى أنه سيعطى الوقت للوفود لصياغة الاستنتاجات والتوصيات المناسبة إلى الجمعية العامة. 
	8 - وأُعرب عن رأي يتعلق بقدرات المفوضية فيما يتعلق بالتقييم، وذُكر على نحو خاص أن التقييمات ينبغي أن يقوم بها موظفون مؤهلون وأن تحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة. كما أعرب عن رأي يفيد بوجه عام بقبول التوصيات الواردة في التقرير.   
	الاستنتاجات والتوصيات

	9 - أعربت اللجنة عن قلق عميق لأن تقرير تقييم البرنامج المتعلق بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي صدر به تكليف من الجمعية العامة في قرارها 66/8، لم يقدم إلى اللجنة.
	10 - وأعربت اللجنة عن القلق أيضا إزاء عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وبالمثل، أعربت اللجنة عن عدم ارتياحها لحقيقة أن مكتـب خدمات الرقابة الداخلية، حين وجد أنه غير قادر على إعداد التقرير الذي صدر بشأنه التكليف، لم يطلب توجيهات أخرى بشأن هذه المشكلة، وبدلا من ذلك، قام بإعداد تقرير بديل لم يكن قد تلقى بشأنه أي تكليف محدد، وقدمه إلى اللجنة.
	11 - وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها من أن المفوضية لم توافق على التعاون مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية لإجراء تقييم البرنامج إلا بعد مناقشة المسألة في اللجنة، على الرغم من الأحكام المتعلقة بالتفتيش والتقييم، الواردة في قرار الجمعية العامة 48/218 باء.
	12 - وأوصت اللجنة بشدة بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يعهد إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية إجراء تقييم البرنامج المطلوب، في أقرب وقت ممكن، عملا بالقرار المذكور أعلاه، وتقديم التقرير إلى لجنة البرنامج والتنسيق خلال الدورة الخامسة والخمسين للجنة في عام 2015. وسيُنظر في نفس الوقت في التقرير المعنون ”استعراض قدرة التقييم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين“ (E/AC.51/2013/5). 

