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.  من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة 

ومعظم وثائق . يرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 .www.fao.org : متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالياجتماعات املنظمة 
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 موجز

 تطبيق السياسة احلالية للكشف عن تقارير املراجعة والتقارير عن العرب  2011نيسان /بدأ منذ شهر أبريل

وباشرت اإلدارة رفع تقارير إىل كّل من جلنة .  املستفادة من عمليات التحقيق والصادرة عن مكتب املفتش العام

ى اآلن طلب وقد ورد حت.  عن تطبيق هذه السياسة 2012الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية يف سنة 

وأشارت .  واحد فقط يف إطار هذه السياسة ومتت تلبيته وفقًا ملا نصت عليه ومن دون مواجهة أي صعوبات

األمانة إىل حسنات اإلبقاء على السياسة احلالية للكشف عن التقارير؛ لكن إقرارًا منها بفائدة اطالع األعضاء 

خالل املوقع اإللكرتوني للممثلني الدائمني، قائمة  على التقارير يف الوقت املناسب، تقرتح أن ُتعرض من

 . بالتقارير اليت تشملها سياسة الكشف عن التقارير، على أن يتّم حتديث هذه القائمة بشكل منتظم

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 رير مكتب املفتش العاميعرض املدير العام لإلحاطة واملشورة تقريرًا عن تطبيق السياسة احلالية للكشف عن تقا. 

 مسودة املشورة

  حتيط اللجنة علمًا بالتقرير عن تطبيق السياسة احلالية للكشف عن تقارير مكتب املفتش العام وترّحب

مبوافقة املدير العام على أن ُتقدم معلومات عن تقارير مكتب املفتش العام اليت تشملها هذه السياسة، وأن 

 .من خالل املوقع اإللكرتوني للممثلني الدائمنييتم حتديثها بصورة منتظمة، 
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 مقدمة 

ُتتاح التقارير السنوية ملكتب املفتش العام اليت تتضمن معلومات موجزة عن نتائج عمليات املراجعة واألنشطة -  1

إقرار كّل من جلنة وبعد . األخرى اليت يضطلع بها مكتب املفتش العام، لألعضاء باعتبارها وثيقة من وثائق جلنة املالية

، أقّر 2وجلنة املالية يف دورتها الثامنة والثالثني بعد املائة  1الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها الثانية والتسعني

، سياسة للكشف عن كّل من تقارير املراجعة 2011أيار /اجمللس يف دورته احلادية واألربعني بعد املائة يف شهر مايو

وُأدرجت من ثّم هذه . والصادرة عن مكتب املفتش العام  3لتقارير عن العرب املستفادة من عمليات التحقيقاملنفردة وعن ا

ورفعت تقريرًا  2012وقامت اإلدارة باستعراض تطبيق هذه السياسة يف سنة .  السياسة ضمن ميثاق مكتب املفتش العام

 . عن ذلك إىل اللجنتني

 تطبيق السياسة

اخلاصة بإتاحة التقارير لألعضاء مبوجب السياسة املعتمدة متماشية مع األحكام املشابهة يف  كانت األحكام-  2

متاحة  2011نيسان /أبريل 12وكانت التقارير اليت صدرت منذ . 2011معظم منظمات األمم املتحدة األخرى يف سنة 

لى طلب خطي يتقدم به املمثلون الدائمون لالطالع عليها لدى مكتب املفتش العام من دون إمكانية نسخها، وذلك بناء ع

وتشمل هذه السياسة التقارير عن نتائج عمليات املراجعة الداخلية وعن العرب .  أو مسؤولون آخرون يف البعثات الرمسية

 . املستفادة من عمليات التحقيق

املشار إليها يف السياسة، وتقّدم عضو واحد فقط حتى تارخيه بطلب لالطالع على أحد التقارير طبقًا للخطوات -  3

ومع أّن هذه السياسة .  وقد متت تلبية هذا الطلب على الفور واالطالع على التقرير يف الوقت املناسب ملمثل هذا العضو

 .تلحظ حجب التقارير أو تنقيحها، طبقًا ملعايري حمددة، فهذا مل حيدث إطالقًا

 -تقييم برنامج خطة العمل الفورية "م،  أتيح التقرير عن وعالوة على ذلك، وبعد موافقة مكتب املدير العا-  4

الذي أعدته جمموعة مانيه االستشارية، بتكليف من مكتب املفتش العام، لألعضاء ضمن وثيقة من " الطريق إىل األمام

 بعد املائة للمجلس والدورة الرابعة واألربعني 2012أيار /وثائق االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية يف شهر مايو

2012حزيران /يف شهر يونيو
4. 

 . ومل يواجه حتى اآلن مكتب املفتش العام أي صعوبات يف تطبيق هذه السياسة-  5

                                        
 CL141/7  الوثيقة 1
 CL141/9  الوثيقة 2
 CL141/REP  الوثيقة 3
 CL144/10  الوثيقة 4
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العمل الذي قام به "إىل أّن  2012أيار /وأشارت جلنة املالية يف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة يف شهر مايو-  6

، الذي أقّره اجمللس يف دورته 5وطلبت يف تقريرها" همًا للغاية ومفيدًا إلدارة املنظمة وحوكمتهامكتب املفتش العام كان م

 :الرابعة واألربعني بعد املائة، ما يلي

  يف سياق مراجعة تنفيذ السياسة احلالية للكشف عن تقارير املراجعة، تبحث إدارة الفاو يف إمكانية تغيري

 حبيث تتاح لألعضاء عند الطلب نسخ إفرادية من تقارير مكتب املفتش العام؛سياسة االطالع على التقارير 

  تقدم إدارة الفاو معلومات بشكل منتظم خالل السنة حول تقارير املراجعة اليت أتيحت للممثلني الدائمني

 . لالطالع عليها

 :لسياسةوقد مّتت اإلشارة إىل املسائل التالية بالنسبة إىل التغيريات املمكنة يف ا-  7

هم، لدى زيارة مكتب ة املمثلني الدائمني أو من يعينوتكمن ميزة السياسة الراهنة يف أنه باستطاع (أ)

احلصول أيضًا على معلومات موجزة أو على اإليضاحات الالزمة املفتش العام لالطالع على التقارير، 

 املتصلة بالتوصيات؛مباشرة من موظفي املكتب  حول عملية املراجعة وحالة اإلجراءات 

يكمن اخلطر يف توسيع نطاق السياسة احلالية للكشف عن التقارير يف إمكانية إحداث لغط يف التمييز  (ب)

 بني وظائف املراجعة الداخلية واخلارجية يف املنظمة؛

أن ُتعرض وإقرارًا بفائدة اطالع األعضاء على تقارير حمددة تهّمهم يف التوقيت املناسب، تقرتح اإلدارة  (ج)

من خالل املوقع اإللكرتوني للممثلني الدائمني، قائمة بالتقارير اليت تشملها سياسة الكشف عن 

 . التقارير، على أن يتم حتديث هذه القائمة بشكل منتظم

 

                                        
 CL 144/12  الوثيقة 5


