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انًبنٛخ نجُخ  

والثالثىى بعذ الوائت الزابعتالذورة   

  2010تشزٌي األول /أكتىبز 22-21روها، 

 سٍاست الكشف للذول األعضاء عي تقارٌز الوزاجعت الذاخلٍت للحساباث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚشجٗ رٕجّٛ أ٘ أعئهخ رمُٛخ رزؼهك ثًذزٕٖ ْزِ انٕثٛمخ إنٗ:

Suresh R. Sharma /السٍذ  

  الزقابت الوفتش العام وهذٌز هكتب

 بزًاهج األغذٌت العالوً

+3906 6513 2700 : رقن الهاتف  
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 هلخص

  تعزض سٍاست الكشف للذول األعضاء عي تقارٌز الوزاجعت الذاخلٍت للحساباث على الوجلس التٌفٍذي

 .، هٌهجٍت تٌفٍذ السٍاست(س)إلى ( أ)وتبٍي الىثٍقت، فً الفقزاث هي  .للوىافقت علٍها

 

 

 التىجٍهاث الوطلىبت هي لجٌت الوالٍت

  ٚشجٗ يٍ نجُخ انًبنٛخ أٌ رذٛط ػهًًب ثغٛبعخ انكشف نهذٔل األػضبء ػٍ رمبسٚش انًشاجؼخ انذاخهٛخ

 .يٍ لجم انًجهظ انزُفٛز٘، ٔأٌ رٕافك ػهٗ انُظش فٛٓب ٔاػزًبدْب للبزًاهجنهذغبثبد انًمزشدخ 

 هشزوع الوشىرة

  تىصً لجٌت الوالٍت فً هٌظوت لبزًاهج األغذٌت العالوًوفقًا للوادة الزابعت عشزة هي الالئحت العاهت ،

سٍاست الكشف للذول األعضاء عي تقارٌز "األغذٌت والشراعت الوجلس التٌفٍذي للبزًاهج بالوىافقت على 

 ".الوزاجعت الذاخلٍت للحساباث
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 الوجلس التٌفٍذي

 الذورة العادٌت الثاًٍت
 

 11/11/2010-8روها، 

 

 قضايا السياسات

 األعمال جدول من 4 البند

 

 

 

 

 

 

 

 

  للموافقة مقدمة للمجلس

 تقارير عن األعضاء للدول الكشف سياسة
 للحسابات الداخلية المراجعة
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 وىافقتللهقذهت للوجلس التٌفٍذي الىثٍقت هذٍ 

ٗ  رزؼهك ثًذزوٕٖ ْوزِ انٕثٛموخ    أعئهخ فُٛخنذٚٓى لذ ركٌٕ رذػٕ األيبَخ أػضبء انًجهظ انزٍٚ  االرصوبل ثًوٕيفٙ    إنو

 .انًجهظ انزُفٛز٘ ثفزشح كبفٛخ دٔسحلجم اثزذاء  رنكأٌ ٚزى  ٔٚفضمأدَبِ،  انًزكٕسٍٚثشَبيج األغزٚخ انؼبنًٙ 

 :شلبثخانيذٚش يكزت انًفزش انؼبو ٔ S. Sharma :انغٛذ 2700-066513: سلى انٓبرف

 
رزؼهوك   أعوئهخ إٌ كبَوذ نوذٚكى    ،انًوترًشاد ٕدوذح خوذيبد   ن خاإلداسٚو  حانًغوبػذ  ،I. Carpitella ثبنغوٛذح  االرصوبل  ًٚكوُكى 

 .(2645-066513): ثإسعبل انٕثبئك انًزؼهمخ ثأػًبل انًجهظ انزُفٛز٘ ٔرنك ػهٗ انٓبرف سلى
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هشزوع القـزار


 
 

 

-WFP/EB.2/2010/4) "عٛبعووخ انكشووف نهووذٔل األػضووبء ػووٍ رمووبسٚش انًشاجؼووخ انذاخهٛووخ نهذغووبثبد    "ػهووٗ انًجهووظ  ٕٚافووك

B/1/1.) 

 

  

                                                      
 طالع ػهٗ انمشاس انُٓبئٙ انز٘ اػزًذِ انًجهظ، ٚشجٗ انشجٕع إنٗ ٔثٛمخ انمشاساد ٔانزٕصٛبد انصبدسح فٙ َٓبٚخ انذٔسحْزا يششٔع لشاس، ٔنال. 
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 سٍاست الكشف للذول األعضاء عي تقارٌز الوزاجعت الذاخلٍت للحساباث

ٔثُوبًء  . ٚزخوزِ يوٍ لوشاساد    يب كم ٙزٕخٙ انشفبفٛخ ٔانًغبءنخ فٙ كبفخ أَشطزّ ٔفث انزضايّ (البزًاهج) ٚتكذ ثشَبيج األغزٚخ انؼبنًٙ

طهووغ انووذٔل األػضووبء فووٙ األيووى انًزذووذح ٔانووذٔل األػضووبء فووٙ يُظًووخ األغزٚووخ ٔانضساػووخ  ُٚ ػهووٗ رنووك، ٚجووٕص نهًووذٚش انزُفٛووز٘ أٌ

ٔرنوك   ،ػُذ صوذٔسْب فوٙ صوٛازٓب انُٓبئٛوخ     ،للبزًاهج انًشاجؼخ انذاخهٛخػهٗ رمبسٚش "( انذٔنخ انؼضٕ" ثبعى انًشبس إنٗ كم يُٓب )

 :أدَبِ ٔانزٙ نٍ ُرطّجك ثأثش سجؼٙانًجُّٛخ  ادٔفك اإلجشاء

جؼوخ انذاخهٛوخ انًؼُوٙ، يوغ ثٛوبٌ      اد فٛٓوب رمشٚوش انًش  ػهٗ رمبسٚش انًشاجؼخ انذاخهٛوخ كزبثوخ ُٔٚذوذ     االطالعُرمذو طهجبد   (أ )

 انكشف ْزِ ٔثبنذفبظ ػهٗ انغشٚخ؛ ػهٗ انزضاو انذٔنخ انؼضٕ ثإجشاءاد ٔانزأكٛذ ،عجت انطهت ٔاناشض يُّ

انكشوف   دٚمٕو انًذٚش انزُفٛز٘، لجم ػًهٛخ انكشف ٔثؼذ انُظش فٙ انطهت انًمذو كزبثخ ٔانزأكذ يٍ رٕافمّ يغ إجوشاءا   (ة )

 ّ ٔإرا كووبٌ رمشٚووش انًشاجؼووخ انذاخهٛووخ نهذغووبثبد  . ْووزِ، ثووإثالؽ انًجهووظ انزُفٛووز٘ فووٕسًا ثبنطهووت ٔثزضٔٚووذِ ثُغووخخ يُوو

. انًؼُٙ ٚزضًٍ اعزُزبجبد رزؼهك ثذٔنخ ػضٕ يؼُٛخ، فؼهٗ انًذٚش انزُفٛز٘ إثالؽ دكٕيخ رهك انذٔنوخ انؼضوٕ ثوبأليش   

نًشاجؼخ انذاخهٛخ انًؼُٙ انز٘ ًٚكٍ لشاءرّ فٙ يكزت انًفزش انؼبو ٔرزبح نهذكٕيخ انًؼُٛخ فشصخ اعزؼشاض رمشٚش ا

 انشلبثخ، ٔإثذاء رؼهٛمبرٓب ػهّٛ؛خذيبد ٔيذٚش 

ٚكفٙ يٍ انٕلذ نهذكٕيخ انًؼُٛخ نمشاءح انزمشٚش ٔانزؼهٛوك ػهٛوّ، ٚجوٕص نهًوذٚش انزُفٛوز٘ أٌ ُٚزوٛخ نهذٔنوخ         ثؼذ إربدخ يب (ج )

طوالع  ألصوٗ لوذس يوٍ انذٛطوخ ػُوذ إربدوخ اال      ٔػهّٛ أٌ ٚزوٕخٙ   ،شٚشانزم هطهت انفشصخ العزؼشاضنًمذيخ انانؼضٕ 

 ؛ّثشايج البزًاهجانزٙ ُٚفز فٛٓب هجهذاٌ نػهٗ انزمشٚش ٔٚصٌٕ انذمٕق انًششٔػخ 

انذفوبظ ػهوٗ    البزًااهج طوالع ػهوٗ رمشٚوش يوٍ رموبسٚش انًشاجؼوخ انذاخهٛوخ نذغوبثبد         ركفم أ٘ دٔنخ ػضٕ ُٚزبح نٓب اال (د )

 ٙ رنك انزمشٚش؛عشٚخ انًؼهٕيبد انٕاسدح ف

ٌّ رنوك   رموبسٚش انًشاجؼوخ انذاخهٛوخ نهذغوبثبد    رمشٚوش يوٍ    ثبعزؼشاضنذٔنخ ػضٕ  انغًبحإرا لشس انًذٚش انزُفٛز٘  (ِ ) ، فوإ

ُٚزوبح نهموشاءح فموط فووٙ    ( ة) ّ،ٔدصوبَبر  البزًااهج طوالع ػهٛوّ طٕػوًب ٔدٌٔ انًغوبط ثبيزٛوبصاد      ُٚزوبح اال ( أ)انزمشٚوش  

ثصوش   اعزُغبر رمشٚوش انًشاجؼوخ انذاخهٛوخ أٔ أ٘ جوضء يُوّ،       صٔال ٚجٕ. انشلبثخ خذيبديكزت انًفزش انؼبو ٔيذٚش 

 .طالع ػهّٛ، أثُبء االانُظش ػٍ انٕاعطخ أٔ انؼًهٛخ أٔ انٕعٛهخ انًغزخذيخ

ٌّ انًؼهٕيبد انٕاسدح فٙ  (ٔ ) رزغى ثذغبعٛخ خبصخ دٛبل دٔنخ ػضٕ،  رمشٚش انًشاجؼخ انذاخهٛخإرا سأٖ انًذٚش انزُفٛز٘ أ

رٓوووذد أيوووٍ أ٘ فوووشد أٔ عووواليزّ أٔ رُزٓوووك دمٕلوووّ أٔ رزوووذخم فوووٙ   أٔ يوووٍ انًوووشجخ أٌ ،شاًء لٛوووذ انزُفٛوووزأٔ رًوووظ إجووو

رنك انزمشٚش أٔ دججوّ كوبياًل ٔفوك رموذٚش انًوذٚش انزُفٛوز٘ أٔ انًفوزش انؼوبو ٔيوذٚش           صٛبغخخصٕصٛبرّ، ٚجٕص إػبدح 

 .يكزت انشلبثخ

ٕ     (ص ) ، 3122و ٘ إنووٗ انًجهووظ انزُفٛووز٘، اػزجووبسا يووٍ ػووب   ُٚووذسج انًفووزش انؼووبو ٔيووذٚش يكزووت انشلبثووخ فووٙ رمشٚووشِ انغووُ

ػهوٗ   نالطوالع ػوذد انطهجوبد انًمذيوخ    ، ػهوٗ أٌ رشوًم رهوك انًؼهٕيوبد، فًٛوب رشوًهّ،       ساموش يؼهٕيبد ػٍ رُفٛز ْوزا ان 

ٔرأكٛوذ   ،ػُٓوب ٔػُبُٔٚٓوب   ُٚكشفجؼخ انذاخهٛخ انزٙ أػذد رمبسٚش انًش ،رمبسٚش انًشاجؼخ انذاخهٛخ َٔزبئج رهك انطهجبد

 .ساػُٓب ٔفك ْزا انمش ُٚكشفانزٙ انذغبثبد نزضاو ثًجذأ انذفبظ ػهٗ عشٚخ يؼهٕيبد يشاجؼخ اال
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