
A/RES/69/252 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
18 February 2015 
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 الرجاء إعادة االستعمال
14-68105 (A) 

*1468105*  
 

  
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])A/69/689(على تقرير اللجنة اخلامسة  بناء[

  

  تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية  - ٦٩/٢٥٢
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  
 أوال

  أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية

 ٥٤/٢٤٤ و ١٩٩٤متوز/يوليـــه  ٢٩خ بـــاء املـــؤر  ٤٨/٢١٨إىل قراراـــا  إذ تشـــري  
ــؤرخ  ٥٩/٢٧٢ و ١٩٩٩كــانون األول/ديســمرب   ٢٣املــؤرخ   كــانون األول/ديســمرب  ٢٣امل

ــانون ٢٤املـــــــؤرخ  ٦٣/٢٦٥ و ٢٠٠٦أيار/مـــــــايو  ٨املـــــــؤرخ  ٦٠/٢٥٩ و ٢٠٠٤  كـــــ

 ٦٤/٢٦٣ و ٢٠٠٩كانون األول/ديسـمرب   ٢٢املـــؤرخ  ٦٤/٢٣٢ و ٢٠٠٨األول/ديسمرب 
ــؤرخ  ــار ٢٩املـ ــؤرخ  ٦٥/٢٥٠ و ٢٠١٠س آذار/مـ ــانون األول/ديســـمرب  ٢٤املـ  ٢٠١٠ كـ

املــــــــــؤرخ  ٦٧/٢٥٨ و ٢٠١١كــــــــــانون األول/ديســــــــــمرب  ٢٤املــــــــــؤرخ  ٦٦/٢٣٦ و
  ،٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٤املؤرخ  ٦٨/٢١ و ٢٠١٣أبريل نيسان/  ١٢

ــرت    ــد نظـ ــدمات الرقا   وقـ ــب خـ ــر مكتـ ــرة    يف تقريـ ــطته للفتـ ــن أنشـ ــة عـ ــة الداخليـ بـ
٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٣متوز/يوليه  ١  من

)١(،  

ــد   - ١  ــد تأكي ــا ويف اختــاذ      تعي ــة إليه ــارير املقدم ــا الرئيســي يف النظــر يف التق دوره
  إجراءات بشأا؛

املتعلقــة دورهــا الرقــايب ودور اللجنــة اخلامســة يف املســائل   تأكيــد تعيــد أيضــاً  - ٢ 
  ؛امليزانيةباإلدارة و

_______________ 

)١(   A/69/308 (Part I)  وAdd.1. 
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رقابــة الداخليــة واخلارجيــة وأدوارهــا اســتقاللية آليــات ال تعيــد كــذلك تأكيــد  - ٣  
  املنفصلة واملتميزة؛

إىل أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمانة العامة يؤدي مهـام   تشري  - ٤  
الرقابــة الداخليــة املوكلــة إليــه باســتقاللية حتــت ســلطة األمــني العــام، وفقــا للقــرارات املتخــذة     

  هذا الصدد؛  يف

لداخليــة واخلارجيــة يف األمــم املتحــدة علــى مواصــلة  هيئــات الرقابــة ا تشــجع  - ٥  
تعزيز مستوى التعاون مع بعضها بعضا، بطـرق منـها عقـد دورات مشـتركة لتخطـيط العمـل،       

  دون املساس باستقاللية أي منها؛

  ؛)١(بتقرير املكتب حتيط علماً  - ٦  

لـس مراجعـي احلسـابات ووحـدة التفتـيش      موافـاة جم  أن تسـتمر التأكيد علـى. تعيد   -  ٧  

مـن   واحـد  املشتركة بنسخ من مجيـع تقـارير املكتـب، وتطلـب إتاحـة تلـك التقـارير يف غضـون شـهر         

  االقتضاء؛ التقارير حسب  االنتهاء منها، وتشدد على ضرورة إبداء الس والوحدة تعليقاما على

التــام علــى وجــه الســرعة  إىل األمــني العــام أن يواصــل كفالــة التنفيــذ  تطلــب   - ٨ 
ــيت مت قبوهلــا، مبــا فيهــا التوصــيات املتعلقــة بتفــادي       ويف الوقــت املناســب لتوصــيات املكتــب ال

التكــاليف واســترداد املــدفوعات الزائــدة ومبكاســب الكفــاءة وغــري ذلــك مــن التحســينات،          
  تقبل فيها توصيات املكتب؛  ال يقدم مربرات تفصيلية يف احلاالت اليت  وأن

على ضرورة أن يواصل املكتب صـقل خطـة عملـه املسـتندة إىل تقيـيم       تشدد  - ٩  
يتصـل منـها بأنشـطة     مـا  املخاطر لضمان مراعاا التامـة للمجـاالت العاليـة املخـاطر، مـن قبيـل      

يتعلق منها بـالغش الـذي يعـزى إىل جهـات      ما الشراء اليت تتم على مستوى البعثات، وكذلك
  ن؛منها املتعاقدون والشركاء املنفذو

، ٢٠٠٨نيســان/أبريل  ٣املــؤرخ  ٦٢/٢٤٧مــن قرارهــا  ١٨إىل الفقــرة  تشــري  - ١٠  

ــن        ــة يف اجلــزء الرئيســي م ــة العام ــام أن يقــدم إىل اجلمعي وتطلــب يف هــذا الصــدد إىل األمــني الع

  ؛املتحدة يف األمم وظيفة إجراء التحقيقاتلتعزيز  االختصاصاتدورا السبعني تقريرا عن 

إىل األمــني العــام كفالــة اســتمرار تضــمني التقــارير الســنوية للمكتــب   تطلــب   - ١١  
  ؛باستقاللية املكتبوصفاً موجزاً ألي إخالل 
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وتطلـب يف هـذا الصـدد إىل األمـني      ٦٨/٢١من قرارهـا   ١٤إىل الفقرة تشري   - ١٢  
تقريـرا   يتجاوز اجلزء الرئيسي من دورا السـبعني  ال العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف موعد

  عن االقتراح الوارد فيها؛

ــع القــرارات املتعلقــة بأعمــال      تطلــب  - ١٣   ــة أن تعــرض مجي إىل األمــني العــام كفال
  املكتب على املديرين املعنيني؛

رض مجيــع القــرارات املتخــذة   إىل األمــني العــام كفالــة أن تعــ   تطلــب أيضــاً    - ١٤  
ذوي ، علــى املــديرين عــدة قطاعــاتذات الطــابع الشــامل لالصــدد، مبــا فيهــا القــرارات  هــذا يف

  يراعي املكتب أيضا تلك القرارات لدى اضطالعه بأنشطته؛  وأن الصلة

مواصـلة بـذل كـل جهـد ممكـن ملـلء الشـواغر         إىل األمني العام تطلب كذلك  - ١٥  
يف شعبة التحقيقـات ويف امليـدان، وفقـا لألحكـام ذات الصـلة الـيت        سيما ال املتبقية يف املكتب،

  يف األمم املتحدة؛ ظيفالتوتنظم 

  

  ثانيا

  أنشطة اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة

، ٦٤/٢٦٣ و ٢٠٠٧حزيران/يونيــــه  ٢٩املـــؤرخ   ٦١/٢٧٥إىل قراراــــا  إذ تشـــري   
، واجلـــزء الثـــاين ٦٧/٢٥٨قرارهـــا واجلـــزء الثـــاين مـــن  ٦٦/٢٣٦واجلــزء الثـــاين مـــن قرارهـــا  

  ،٦٨/٢١قرارها   من

السنوي للّجنـة االستشـارية املسـتقلة للمراجعـة عـن أنشـطتها       يف التقريـــر  وقد نظرت  
٢٠١٤متوز/يوليه  ٣١إىل  ٢٠١٣آب/أغسطس  ١يف الفترة من 

)٢(،  

  أعمال اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة؛ تالحظ مع التقدير  - ١  

 اجلمعية العامـة  اختصاصات اللجنة بصيغتها الواردة يف مرفق قرار تعيد تأكيد  - ٢  

  ؛٦١/٢٧٥

_______________ 

)٢(  A/69/304. 
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ــد  - ٣   ــواردة يف الفقــرات      تؤي ــات والتوصــيات ال ــات والتعليق  ٢٢ و ١٦املالحظ
 ٧٠ و ٦٦ و ٦٢ و ٥٩ و ٥٧ و ٥٤ و ٤٨ و ٤٦ و ٤٠ و ٣٤ و ٣١ و ٣٠ و ٢٦ و
  ة.من تقرير اللجن ٩٥  و ٩٤  و ٨٨  و ٧٦  و ٧٥  و ٧٣  و

  

  ٧٧ اجللسة العامة

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢٩

 


