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ويرجى من السادة . املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي
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 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 التةعونو اسةةاخلالدورة 

 0210 تشرين األول/أكتوبر 11-8روسا، 

 الكشف عن تقارير املراجعة الداخلية

 

 سقدسة –أواًل 

 

مكتب املفتش العام واليت تتضّمن معلومات موجزة عن نتائج عمليات تاح لألعضاء التقارير السنوية الصادرة عن ُت -1

عد إقرار جلنة الشؤون بو. املراجعة اليت جيريها املكتب وغريها من األنشطة، على اعتبارها وثيقة من وثائق جلنة املالية

، أقّر اجمللس يف 2لثالثني بعد املائةوجلنة املالية يف دورتها الثامنة وا 1الدستورية والقانونية يف دورتها الثانية والتسعني

سياسة الكشف عن تقارير املراجعة املنفردة وعن التقارير عن  1111نيسان /دورته احلادية واألربعني بعد املائة يف أبريل

وُأدرجت هذه السياسة يف وقت الحق ضمن ميثاق . 3الِعرب املستفادة من التحقيقات والصادرة عن مكتب املفتش العام

ورفعت تقريرًا بهذا اخلصوص إىل  1111وقامت اإلدارة مبراجعة تطبيق هذه السياسة يف سنة . املفتش العاممكتب 

 . اللجنتني

 

 تطبيق سياسة الكشف عن التقارير –ثانيًا 

 

السياسة املعتمدة متماشية مع األحكام املطّبقة يف معظم  بكانت األحكام اخلاصة بإتاحة التقارير لألعضاء مبوج -1

لالطالع عليها  1111نيسان /أبريل 11تيحت التقارير الصادرة منذ وقد ُأ. 1111األمم املتحدة األخرى يف سنة  تمنظما
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آخر يف  خطي يقّدمه املمثل الدائم أو أي مسؤول بطل بمبوج كا، وذلهنسخ ندو لكن منيف مقّر مكتب املفتش العام 

 .الِعرب املستفادة من التحقيقات ناملراجعة الداخلية وع تنتائج عمليا عنالتقارير  ةالسياس ههذ لوتشم. البعثات

 

وقد طلب عضو واحد فقط حتى تارخيه االطالع على أحد التقارير طبقًا للخطوات املشار إليها يف سياسة الكشف عن  -3

ومع أّن هذه السياسة تلحظ . ملمثله الدائم بى له االطالع عليه يف الوقت املناسوتسّنالتقارير، وقد اسُتجيب فورًا لطلبه 

 .حجب التقارير أو تنقيحها، وفق معايري حمددة، إال أّن هذا مل يطّبق

 

 -تقييم برنامج خطة العمل الفورية "تيح لألعضاء التقرير عن وعالوة على ذلك، وبعد موافقة مكتب املدير العام، ُأ -4

من مكتب املفتش العام، باعتباره وثيقة من وثائق  فاالستشارية بتكلي" مانيه"الذي أعّدته جمموعة " فاق املستقبلآ

والدورة الرابعة واألربعني بعد املائة للمجلس يف  1111أيار /شهر مايو يفاالجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية 

1111حزيران /شهر يونيو
4 . 

 

 .أية صعوبات حتى اآلن مكتب املفتش العام لدى تطبيق هذه السياسة ضومل تعرت -5

 

العمل الذي قام به "إىل أّن  1111أيار /وأشارت جلنة املالية يف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة يف شهر مايو -6

الذي أقّره اجمللس يف دورته  5تقريرهاوطلبت يف " مكتب املفتش العام كان مهمًا للغاية ومفيدًا إلدارة املنظمة وحوكمتها

 :الرابعة واألربعني بعد املائة، ما يلي
 

يف سياق استعراض تطبيق السياسة احلالية للكشف عن تقارير املراجعة، تبحث إدارة الفاو يف إمكانية تغيري  (1)

 د الطلب؛سياسة االطالع على التقارير حبيث ُتتاح كل من تقارير مكتب املفتش العام لألعضاء عن

تعطي إدارة الفاو معلومات منتظمة خالل السنة عن تقارير املراجعة اليت ُأتيحت للممثلني الدائمني لالطالع  (1)

 .عليها

 

 :وقد أشري إىل إمكانية إجراء تغيريات يف سياسة الكشف عن التقارير بالنسبة إىل املسائل التالية -7
 

إمكانية حصول املمثلني الدائمني أو من يعّينونهم، لدى زيارتهم مكتب املفتش تكمن فائدة السياسة احلالية يف  (أ)

العام لالطالع على التقارير، على معلومات موجزة أو على اإليضاحات الالزمة من موظفي املكتب مباشرة عن 

 عملية املراجعة وعن حالة اإلجراءات املتصلة بالتوصيات؛
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إحداث التباس يف التمييز بني سياسة احلالية للكشف عن التقارير يف إمكانية يتمثل اخلطر الناشئ عن تعميم ال (ب)

 وظائف املراجعة الداخلية واخلارجية للمنظمة؛

إذ تقّر اإلدارة بفائدة اطالع األعضاء على تقارير حمددة قد تهّمهم وبالتوقيت املناسب، فإنها تقرتح نشر قائمة  (ج)

عن التقارير على املوقع اإللكرتوني اخلاص باملمثلني الدائمني، على أن  بالتقارير اليت تشملها سياسة الكشف

 . جيري حتديث هذه القائمة دوريًا على مدار السنة


