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  السريعة االستجابة رمزطالع على هذه الوثيقة باستخدام ميكن اال
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.org ة:وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظم
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 المالية لجنة
 والستون بعد المائةالدورة السابعة 

 2017 أيار/مايو 31-29روما، 

 سياسة الكشف عن تقارير الرقابة

 تصويب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:

 Anita Hirsch ةالسيد

 القائمة بأعمال المفتش العام

 برنامج األغذية العالمي

 +3906 6513 6301هاتف: 

 

 



 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 A. Hirsch ةالسيد

 المفتش العامقائمة بأعمال ال

 6301-066513: هاتف

 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 سياسة الكشف عن تقارير الرقابة

 

 تصويب

وقد حذفت هذه الفقرات ألن من الملحق ألف.  8و 7و 6والفقرات "الخلفية" من قسم  4مع حذف الفقرة  ليتواءمتم تعديل مشروع القرار 

 الغرض الوحيد من هذا التحديث هو إدراج تقارير االستعراضات االستباقية للنزاهة.

 

 مشروع القرار

ريق الواردة في هذه الوثيقة، عن ط "عن تقارير الرقابةسيييياسييية ال شيييف "على  على التنقيحات المقترحة وبأثر فوري، ،يوافق المجلس

ع في إاراءات ال شييف عن تقارير التحقيقات التي وافق عليلا المجلس في دورتث الةاعية عام  ، من خالل "سييياسيية ال شييف 2012التوسيي 

 .للنزاهة ةاالستباقي اتتقارير االستعراضلتشمل (، WFP/EB.2/2012/4-A/1عن تقارير الرقابة" )

 

                                                           
 رة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النلائي المعتمد من المجلس، يراى الراوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في علاية الدو 

 

 

  

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية

 2017 حزيران/يونيو 16-12روما، 

 التوزيع: عام

 2017أيار /مايو 26التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلع ليزية

 من ادول األعمال  6البند 

 WFP/EB.A/2017/6-B/1/Corr.1 

 مسائل الموارد والمالية والميزاعية

 للموافقة

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلعترعت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

http://executiveboard.wfp.org/
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 خلفيةال

، 2010في عوفمبر/تشرين الةاعي  (1)وافق المجلس على "سياسة ال شف للدول األعضاء عن تقارير المرااعة الداخلية للحسابات" -1

الرقابة " في عوفمبر/تشرين  ، و"سياسة ال شف عن تقارير2011في يوعيو/حزيران  (2)و"سياسة ال شف عن تقارير التحقيق"

دت سياسة ال شف فيما يتعلق بجميع التقارير )أي تقارير المرااعة، والتفتيش، والتحقيق(. (3)،2012الةاعي   والتي وح 

، والتي فوَّضت م تب 2015في مايو/أيار  (4)وعالوة على ذلك، وافق المجلس على السياسة المنقحة لم افحة التدليس والفساد -2

 ،وفساد ،المفتش العام بإاراء استعراضات استباقية للنزاهة بشأن مسائل تشغيلية محدَّدة قد تشير إلى احتمال حدوث تدليس

لمجلس اللنزاهة، طلب  ةاالستباقي اتمخالفات أخرى. وعظراً ألن سياسة ال شف أعاله ال تغطي تقارير االستعراضأي و ،وتواطؤ

 . هذه اتإلى المفتش العام واإلدارة تحديث سياسة ال شف ل ي تشمل تقارير االستعراض

 عطاق سياسة ال شف. ضمنلنزاهة ل ةاالستباقي االستعراضاتتقارير  إدراجوتقترح هذه الوثيقة  -3

من الملحق ألف، والمتعلقة بتلقي  8إلى  6الواردة في النقاط  ،وباإلضافة إلى ذلك، تقترح األماعة توضيح اإلاراءات اإلدارية -4

 2010 يبعض اواعب هذه اإلاراءات في سياسات عام تطلبات ال شف، والتزام متلقي التقارير بمراعاة السرية. وقد ورد

 .2011و

بتلا بالخط الداكن وتسطيرها ب تا 2012وقد تم إبراز اميع التغيرات المقترحة على "سياسة ال شف عن تقارير الرقابة" لعام  -5-4

 في ملحق هذه الوثيقة.

 

                                                           
(1) B/1/Rev.1-WFP/EB.2/2010/4. 

 .(C/1-WFP/EB.A/2011/5)ر" ال شف عن التقاريإطار الرقابة وسياسة لوثيقة "وردت في الملحق الةاعي  (2)

(3) A/1-WFP/EB.2/2012/4. 

(4) E/1-WFP/EB.A/2015/5. 
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 الملحق ألف

 سياسة الكشف عن تقارير الرقابة

 التزامث بالشفافية والمساءلة في اميع أعشطتث واتخاذ القرارات. البرنامجيؤكد  -1

في الموقع الشب ي العام بعد  2012عوفمبر/تشرين الةاعي  12ستُنشر تقارير مرااعة الحسابات الداخلية والتفتيش الصادرة بعد  -2

 شلر واحد من تقديملا إلى المدير التنفيذي.

 اتراضوتقارير االستعالت األمم المتحدة القائمة في روما طلب تقارير التحقيقات ةلين الدائمين المعتمدين لدى وكاميحق للم -3

 .للنزاهة ةاالستباقي

يحق للمفتش العام ومدير م تب الرقابة الدخول في اتفاقات رسمية مع عظرائث/عظرائلا في الدول األعضاء والمنظمات الدولية  -4

 على أساس سري ومتبادل. للنزاهة ةاالستباقي اتاالستعراضوتقارير العامة من أال تقاسم تقارير التحقيقات 

 للنزاهة ةستباقياال اتستعراضالاأو  اتلتحقيقاتقارير  تقرير من يتعامل الممةلون الدائمون والمنظمات الدولية العامة مع أي -5

 يتلقوعث بمواب هذه السياسة على أعث سري. 

تزام للنزاهة مشفوعة ببيان يتعلق بال ةاالستباقي اتالتحقيقات وتقارير االستعراض تقارير الكشف عن عملياتتكون جميع  -6

 ةباقياالست اتالستعراضاأو  اتلتحقيقمن تقارير االممثلين الدائمين والمنظمات الدولية العامة بأن يتعاملوا مع أي تقرير 

أن هذا االطالع سيستخدم لألغراض  أن تؤكد عطلبات االطال وعلى. يسر أنهللنزاهة يتلقونه في إطار هذه السياسة على 

 الداخلية فقط.

د الطلبات عنوان التقرير المطلوب، توج   -7 ه إلى المدير التنفيذي الطلبات المقدمة من ممثل دائم للكشف عن تقرير ما. وتحدِّ

تثل اللتزامه/التزامها بالتعامل مع التقرير على أنه سري وضمان أنه سيستخدم لألغراض موتتضمن بياناً بأن الممثل الدائم سي

 الداخلية فقط، وتكون موق عة ومؤرخة من جانب الممثل الدائم أو من ينوب عنه/عنها. 

يذي إلى لتنفللنزاهة، يحيله المدير ا االستباقية اتالستعراضاأو  اتلتحقيقمن تقارير الدى تلقي طلب للكشف عن تقرير  -8

 المفتش العام التخاذ قرار بشأنه. 

د باعتلاك حقوق األفراد، فيجوز أن ينقح التقرير  -9-6 إذا كان ال شف عن محتويات تقرير ما يعرِّض للخطر أمان فرد ما وأمنث، أو يُلدِّ

 أو أن يُحجب وفقاً لتقدير المفتش العام ومدير م تب الرقابة.

 ةل الدائم وفقاً لمقتضى الحال.مالتقرير في الموقع الشب ي العام أو للم يتم ال شف عن أسباب تنقيح أو حجب  -10-7

م عسخة من التقرير إلى الممةل الدائم لتلك الدإذ  -11-8 لة. وا تضمَّن التقرير عتائج تتعلق بدولة محدَّدة، فيتعيَّن على المدير التنفيذي أن يقدِّ

ل كتابة، فتتاح تلك التعليقات، عند االقتضاء، في الموقع الشب ي أو للممةوإذا أراد ذلك الممةل الدائم إبداء تعليقات على التقرير 

ي السياسة، كما وصفت ف، الدائم صاحب الطلب. وتُستعرض التعليقات للتأكد من أعلا ال تتضمن أي معلومات تُعد شديدة الحساسية

الموقع   شف عن أسباب تنقيح أو حجب التعليقات فيويجوز أن تُنقح أو تحجب وفقاً لتقدير المفتش العام ومدير م تب الرقابة. ويُ 

 الشب ي العام أو للممةل الدائم، وفقاً لمقتضى الحال. 

 طبَّق هذه السياسة على التقارير الصادرة بعد موافقة المجلس عليلا.تُ  -12-9
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