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 ملخص

 " سياسة الكشف للدول األعضاء عن تقارير المراجعةة الدالليةة للحبةابا  وافق المجلس على "
(1)

فة  ووفمررتتشةرين  

و"إطةةار الربابةةة وسياسةةة الكشةةف عةةن التقةةارير" 0202الثةةاو  
(2)

. ولةة ل منابشةةة المجلةةس 0200فةة  يوويةةوتانيرا   

وموافقتةةه علةةى هةةذه الوثيقةةة األليةةرى  "طلةة  إلةةى الماةةتت العةةام وا اارى تنويةةد المجلةةس التنايةةذي باسةةتعرا  لما ةةوم 

 ".0200لبياسة ف  عام التاتيت ضمن هذا ا طار وعر  تحديث مقرل ل

   وتوضح هةذه الوثيقةة ما ةوم التاتةيت  وتقتةرف إضةافة أوةوام ألةرى مةن الكشةف إلةى البياسةا  المةذرورى فة  القةرار

وتقترف إجراء تعدي   على ا جراء الخاص بتنقيح التقارير أو اجر ا اتى يتخةذ الماةتت العةام ومةدير مكتة  الربابةة 

 لحج  بما يتبق مع المراائ الت  وافق علي ا المجلس ف  هذه البياسا .برارا  فيما يتعلق بالتنقيح أو ا

 

 التوجي ا  المطلوبة من لجنة المالية

   المجلس التنايذي. ليوافق علي ا سياسة الكشف عن تقارير الربابة تقريرجى من لجنة المالية أ 

 مشروع المشورة

   لجناة المالياة فاي من ماة األغذياة توصاي للماادة الرابعاة عشارة مان ال ئلاة العاماة ل رناامج األغذياة العاالمي،  وفقا

 يوافااا المجلاات علااا اقترامااا  الماادير التنفيااذن الراميااة  لااا تنقااي   باا ن والزراعااة المجلاات التنفيااذن لل رنااامج 

 (WFP/EB.2/2010/4-B/1/Rev.1)  ساابا سياسة الكشف للدول األعضاء عن تقارير المراجعاة الداللياة للل

، مع  ضافة أمكام تتعلاا بماا يلاي: (WFP/EB.A/2011/5-C/1) و  طار الرقابة وسياسة الكشف عن التقارير 

( الكشف عن تقارير مراجعة اللسابا  الداللياة والتفتايش علاا  الموقاع الشا كي 9( الكشف عن تقارير التفتيش؛ 0

( التصااري  للمفاتش العااام ومادير مكتااب الرقاباة بالاادلول فاي اتفاقااا  رسامية لتقاساام تقاارير التلقيااا علااا 0العاام؛ 

التقااارير أو مج هااا وفقااا للضاامانا   بتنقاي لتصااري  للمادير العااام وماادير مكتااب الرقابااة ( ا4أساا  ساارن ومت ااادل؛ 

 المنصوص عليها في سياسا  الكشف.

 

 

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

(2)  WFP/EB.A/2011/5-C/1 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 موافقةمقدمة للمجلس التنفيذي للالوثيقة هذه 

االتصوال بمووي    إلو  تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقي وة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التن يذي ب ترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  وي ضلأدناا،  المذكورينبرنامج األغذية العالم  

 الرقابة: مكتبالم تش العام ومدير  S. Sharmaالسيد  -0022066513رقم الهاتف: 

 الت تيش والتح يق:مويف الت تيش، مكتب  J. de Grootالسيدة  -066513 2200 رقم الهاتف:

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،لوحودة دودماا المورتمراا المساعدين اإلداريينكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصال يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعمال المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  بتوفير تتعلق
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مشروع القـرار


 
 

 

سياسة الكشف للدول األعضاء عن ت ارير المراجعة الدادلية  يوافق المجلس عل  اقتراحاا المدير التن يذي الرامية إل  تن يح "

 و"إطار الرقابة وسياسة الكشف عن الت ارير"  (WFP/EB.2/2010/4-B/1/Rev.1)" للحساباا

(WFP/EB.A/2011/5-C/1)  الكشف عن ت ارير 0( الكشف عن ت ارير الت تيش؛ 1 :، مع إضافة أحكام تتعلق بما يل )

( التصريح للم تش العام ومدير مكتب الرقابة بالددول ف  2مراجعة الحساباا الدادلية والت تيش عل   الموقع الشبك  العام؛ 

 بتن يحلتصريح للمدير العام ومدير مكتب الرقابة ( ا4لت اسم ت ارير التح يق عل  أساس سري ومتبادل؛  ات اقاا رسمية

 الت ارير أو حجبها وف ا للضماناا المنصوص عليها ف  سياساا الكشف.

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ورة.ذذا مشروع قرار، ولإلطالع عل  ال رار النهائ  الذي اعتمدا المجلس، يرج  الرجوع إل  وقي ة ال راراا والتوصياا الصادرة ف  نهاية الد 
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 الخلفية

" سياسة الكشف للدول األعضاء عون ت وارير المراجعوة الدادليوة للحسواباا وافق المجلس عل  "  -1
1
فو  نوفمبرتتشورين  

و"إطار الرقابة وسياسة الكشف عن الت ارير" 0212الثان  
2
. ودوالل مناقشوة المجلوس ومواف تو  0211فو  يونيووتحريران  

 ضومن ذوذالم هوم الت تويش  ترويد المجلس التن يذي باستعراضعل   ذذا الوقي ة األديرة، "طلب إل  الم تش العام واإلدارة 

 ".0210 عام لسياسة ف ل وعرض تحديث م بلاإلطار 

وتوضح ذذا الوقي ة م هووم الت تويش، وت تورض إضوافة أنوواع أدور  مون الكشوف إلو  السياسواا الموذكورة فو  ال ورار،   -0

ة حجبهووا حتوو  يت ووذ الم ووتش العووام وموودير مكتووب الرقابوو الت ووارير أو بتن وويحوت توورض إجووراء تعووديالا علوو  اإلجووراء ال وواص 

 أو الحجب بما يتسق مع المبادئ الت  وافق عليها المجلس ف  ذذا السياساا. بالتن يحقراراا فيما يتعلق 

 مهام مكتب الرقابة في البرنامج

والمووارد والسياسواا والم واطر  الحوكموةب فيموا يتعلوقضومان للمودير التن يوذي التووفير  فو مهمة مكتب الرقابة تتمثل   -2

(.0موضووعية مميثوام مكتوب الرقابوة، ال  ورة المسوت لة والرقابوة الددماا  من داللوالمساءلة  والعملياا
3
وتشومل دودماا  

جميوع  عملو االستشوارية. ويشومل نقوام  والويوائف والتح يوق والت تويش مراجعة الدادليةالالرقابة الت  ي دمها مكتب الرقابة 

 (.11مميثام مكتب الرقابة، ال  رة البرنامج بها  ي ومألنشقة الت  النظم واإلجراءاا والعملياا وا

عملياا المراقبة الدادلية والحوكموة وإدارة  كاملويشمل نقام مراجعة الحساباا الدادلية فحص وت ييم ك اية وفعالية   -4

وغاياتو  المعلنوة، دون  البرناامجأذداف لتح يق  المكلف بهالياا المسروتن يذ األداء ف   وكذلك نوعية البرنامجف   الم اطر

 (. 10مميثام مكتب الرقابة، ال  رة  أن ي تصر النقام عل  ذلك.

عملية تحليلية ذاا أساس قانون  مصممة لجمع المعلوماا بغية تحديد ما إذا كان  قد حصل  ويشمل نقام التح ي اا   -1

إساءة، وف  ذذا الحالة تحديد األش اص المسرولين أو الكياناا المسرولة. وتجري التح ي اا استجابة التهاماا بانتهوا   أية

 (.11مميثام مكتب الرقابة، ال  رة  ال واعد واللوائح والسياساا والمعايير واإلصداراا األدر 

اسوتعراض لوحودة تنظيميوة أو نظوام أو عمليوة أو ممارسوة يهور  أنهوا قود تمثول  ذوو لرقابةوالت تيش الذي يجري  مكتب ا  -6

دقرا دارج سيام دقت  ال اصة بمراجعة الحساباا أو أي زعم محدد، وذلك بهدف تحديد التحسويناا التو  يمكون إددالهوا 

 عل  النظم والعملياا.

ير معلومواا موضووعية لوإلدارة حوول المكاتوب الميدانيوة ووحوداا الم ور وحوول العمليواا، ويشمل نقام الت تيش تووف  -0

بغية مساعدتها عل  التك ل باالست دام األمثول للمووارد واالمتثوال للصوكو  التنظيميوة ول وراراا المجلوس التن يوذي، وتيسوير 

مميثوام مكتوب  ترويج لل عالية والك واءة والنراذوةالمساءلة وضمان نظم الرصد ال عالة وت ديم التوصياا بات اذ اإلجراءاا لل

 (.02الرقابة، ال  رة 

أعموال المراجعوة والتح يوق والت تويش فو  أسورع وقو  نتوائج  حوولومدير مكتب الرقابة مسرول عن إصودار الت وارير   -0

 (.10كتب الرقابة، ال  رة مميثام مممكن ع ب إنهاء أعمال المراجعة أو التح يق أو الت تيش 

                                                      
WFP/EB.2/2010/4-B/1/Rev.11  

2  WFP/EB.A/2011/5-C/1 
 (WFP/EB.A/2012/6-E/1)" للبرنامجيمكن العثور عل  الميثام كملحق للوقي ة المعنونة "الت رير السنوي للم تش العام   3
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 الكشف عن تقارير الرقابة

تتيح سياساا الكشف للممثلين الدائمين المعتمدين لد  وكاالا األمم المتحدة ال ائموة فو  روموا إمكانيوة طلوب نسو  مون   -1

المنصوص عليها ف  السياسوة. وتنشور كول سونة قائموة ت ارير مراجعة الحساباا الدادلية والتح ي اا، مع مراعاة المتقلباا 

 بالت ارير الصادرة. وتنص سياساا الكشف عل  ما يل :

   النهائ   شكلهاف   صدورذالتح ي اا فور للمراجعة الحساباا أو  معينة ت ارير إتاحةيعمل المدير التن يذي عل

ذذا السياسة عل  الت ارير الصادرة ع ب مواف ة  ت رير محدد. وتنقبقين الدائمين بناء عل  طلب مكتوب بشأن ثلمللم

 المجلس عليها.

  غير مالئم ألسباب تتعلق بالسرية،  أو إذا يعتبر إذا كان الكشف عن محتوياا ت رير لمراجعة الحساباا أو لتح يق

صحيحة  اعتماد إجراءااانتها  ح وم األفراد ف  ب يهددأمان فرد ما وأمن ، أو  يعرض لل قركان من الممكن أن 

الت رير أو حجب  ف  يروف استثنائية وف ا لت دير المدير التن يذي أو الم تش العام ومدير  تن يح، ف د يجوز تجاذهم

 .القلبمثل الدائم صاحب عل  الم أسباب ذلك اإلجراء  يعرضامكتب الرقابة عل  أن 

 المدير التن يذي أن ي دم  ددة، فيتعين عل ج تتعلق بدولة محإذا كان ت رير مراجعة الحساباا أو التح يق يتضمن نتائ

نس ة من الت رير إل  الممثل الدائم لتلك الدولة. وإذا أراد ذلك الممثل الدائم إبداء تعلي اا عل  الت رير كتابة، فيتعين 

 أن تتاض تلك التعلي اا للممثل الدائم طالب الت رير.

الملحوق ألوف السياسوة  ويعورضجلوس للمواف وة ضوم قالقوة أحكوام إضوافية إلو  سياسواا الكشوف. من الم تورض علو  الم  -12

 الموحدة للكشف عن ت ارير الرقابة: 

  المواقع الشبكية العامة بعد  ف الت ارير  نشرالكشف عن ت ارير مراجعة الحساباا الدادلية لعامة الجمهور عن طريق

 ي؛شهر واحد من ت ديمها إل  المدير التن يذ

  الموقع الشبك  العام بعد شهر واحد من  ف الت ارير  نشرالكشف عن ت ارير الت تيش لعامة الجمهور عن طريق

 ت ديمها إل  المدير التن يذي؛

  التصريح للم تش العام ومدير مكتب الرقابة بالددول ف  ات اقياا رسمية مع النظراء ف  الدول األعضاء والمنظماا

وذذا  للبرنامجت اسم ت ارير التح ي اا عل  أساس سري ومتبادل ف  الحاالا الت  تكون فيها الدولية العامة من أجل 

 المنظماا مصلحة مشتركة ف  موضوع الت رير.

يضاف إل  ذلك أن من الم ترض إددال تعديالا عل  سياساا الكشف بحيث يصورض فيهوا للم وتش العوام ومودير مكتوب   -11

 الت ارير أو حجبها بما يتسق مع المبادئ الت  وافق عليها المجلس ف  سياساا الكشف. بتن يحالرقابة بات اذ قراراا 

رية وغيرذا من المراسوالا وقوائق دادليوة للعمول وذو  بنواء علو  ذلوك ال تتواض ألطوراف دوارج تعد ال دماا االستشا  -10

 .البرنامجأمانة 

 الضمانات وفرصة التعليق 

 تمشيا مع سياساا الكشف تهستعرض جميع الت ارير قبل وضوعها علو  الموقوع الشوبك  العوام أو إتاحتهوا للممثول الودائم،  -12

وذلوك للتأكود موون أنهوا ال تتضومن معلوموواا تعود شوديدة الحساسووية كموا وصو   فوو  سياسواا الكشوف. وإذا كووان الكشوف عوون 

يهوودد أمووان فوورد مووا وأمنوو ، أو  يعوورض لل قوورمحتويوواا ت ريوور مووا غيوور مالئووم ألسووباب السوورية، أو إذا كووان موون الممكوون أن 
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و أن يحجوب وف وا لت ودير الم وتش العوام ومودير مكتوب الرقابوة. ويكشوف الت ريور أ يهن حانتها  ح وم األفراد، فمن الجائر أن ب

 الت رير أو حجب  عل  الموقع الشبك  العام أو للممثل الدائم، وف ا لم تض  الحال. تن يحعن أسباب 

وإذا تضمن ت رير نتائج تتعلق بدولة ما، فإن المدير التن يذي ي دم نس ة من الت رير للممثل الدائم لتلك الدولة. وإذا أراد   -14

، علو  الموقوع الشوبك  أو عنود االقتضواءذلك الممثل الدائم إبوداء تعلي واا علو  الت ريور كتابوة، فيتعوين إتاحوة ذوذا التعلي واا، 

وتهسووتعرض التعلي وواا للتأكوود موون أنهووا ال تتضوومن أي معلوموواا تعوود شووديدة الحساسووية كمووا  للمنوودوب الوودائم صوواحب القلووب.

أو تحجب وف ا لت دير الم تش العام ومدير مكتب الرقابة. ويهكشوف عون أسوباب  تهن حوص   ف  سياساا الكشف، ويجوز أن 

 لم تض  الحال.التعلي اا أو حجبها عل  الموقع الشبك  العام أو للممثل الدائم، وف ا  تن يح

 مراقبة الجودة 

تت ذ ال قواا التالية للتأكد من أن ت ارير الرقابة تحافظ عل  الغرض منها كأداة إدارية عالية الجودة مع توفيرذوا فو    -11

 الجمهور بص ة عامة: والوق  ن س  معلوماا للدول األعضاء وأصحاب المصلحة 

 ابة امتثاال للمعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الدادلية للحساباا الت  عممها معهد مراجع  ترد  أنشقة الرق

 الحساباا الدادليين، والمبادئ وال قوط التوجيهية الموحدة للتح ي اا الت  اعتمدذا مرتمر المح  ين الدوليين.

 ذلك استعراض األقران.تكون جميع الت ارير رذنا بعملية دادلية لضمان الجودة، بما ف   

  يركد الم تش العام ومدير مكتب الرقابة للمجلس سنويا است الل عمل مكتب الرقابة، وذلك عن طريق الت رير السنوي

 الذي يرفع  الم تش العام.

  يتبع مكتب الرقابة عملية ت تض  مناقشة مشروعاا ت ارير مراجعة الحساباا الدادلية والت تيش مع اإلدارة قبل

وضعها ف  صورتها النهائية، وذلك للسماض بإجراء أي تصويباا للمعلوماا المتعل ة بالوقائع، ووضع النتائج ف  

السيام المناسب، وتوضيح ال ضايا البارزة، وإشرا  العمالء ف  مناقشة المجاالا المثيرة للجدل وإيجاد الحلول. 

 وي صص وق  كاف لهذا المناقشاا.

 الموقع الشبك  بعد شهر واحد من ت ديمها إل   تهنشر ف راجعة الحساباا الدادلية والت تيش بالنظر إل  أن ت ارير م

المدير التن يذي، فإن موي   اإلدارة العليا تتاض لهم ال رصة للشروع ف  أي  إجراءاا تصحيحية الزمة واالستعداد 

 .البرنامجلالست ساراا الت  قد توج  إل  

 الخالصة

 سياسة الكشف للدول األعضاء عن ت ارير المراجعة الدادلية للحساباات ترض ذذا الوقي ة إجراء تن يحاا عل  وقي ة "  -16

ووقي ة "إطار الرقابة وسياسة الكشف عن الت ارير" التو  وافوق  0212" الت  وافق عليها المجلس ف  نوفمبرتتشرين الثان  

، وذلوك عون طريوق إضوافة ت وارير الت تويش، وإعوالن الكشوف عون ت وارير مراجعوة 0211ن عليها المجلس ف  يونيوتحريرا

لتصريح للم تش العوام بالوددول فو  ات اقيواا لت اسوم ت وارير التح ي واا علو  أسواس متبوادل، االحساباا الدادلية والت تيش، و

لسياسوة. وتورد فو  الملحوق ألوف وقي وة وتأو حجوب الت وارير بموجوب ا تن ويحوالتصريح للم وتش العوام بات واذ قوراراا بشوأن 

 .الموحدة "سياسة الكشف عن ت ارير الرقابة"
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 الملحق ألف

 سياسة الكشف عن تقارير الرقابة

 الترام  بالش افية والمساءلة ف  جميع أنشقت  وات اذا لل راراا. البرنامجيركد    -1

الموقوع الشوبك  العوام بعود شوهر واحود مون ت وديمها إلو  المودير  ف ت ارير مراجعة الحساباا الدادلية والت تيش  ستهنشر  -0

 التن يذي.

 يحق للممثلين الدائمين المعتمدين لد  وكاالا األمم المتحدة ال ائمة ف  روما طلب ت ارير التح ي اا.  -2

يحووق للم ووتش العووام وموودير مكتووب الرقابووة الووددول فوو  ات اقيوواا رسوومية مووع نظرائوو تنظرائها فوو  الوودول األعضوواء   -4

 والمنظماا الدولية العامة من أجل ت اسم ت ارير التح ي اا عل  أساس سري ومتبادل.

 منظماا الدولية العامة مع أي ت رير لتح يق يتل ون  بموجب ذذا السياسة عل  أن  سري.يتعامل الممثلون الدائمون وال  -1

انتهوا  ح ووم األفوراد، فيجووز أن يهدد بأمان فرد ما وأمن ، أو  يعرض لل قرإذا كان الكشف عن محتوياا ت رير ما   -6

 الت رير أو أن يحجب وف ا لت دير الم تش العام ومدير مكتب الرقابة. يهن ح

 الموقع الشبك  العام أو للممثل الدائم، وف ا لم تض  الحال.  ف أو حجب الت رير  تن يحيتم الكشف عن أسباب   -0

لق بدولة محددة، فيتعين عل  المدير التن يذي أن ي دم نس ة مون الت ريور إلو  الممثول الودائم إذا تضمن الت رير نتائج تتع  -0

الموقوع  فو ، عنود االقتضواءلتلك الدولة. وإذا أراد ذلك الممثل الدائم إبداء تعلي اا عل  الت رير كتابوة، فتتواض تلوك التعلي واا، 

ا للتأكد من أنها ال تتضمن أي معلوماا تعود شوديدة الحساسوية، الشبك  أو للممثل الدائم صاحب القلب. وتستعرض التعلي ا

أو تحجوب وف وا لت ودير الم وتش العوام ومودير مكتوب الرقابوة. ويكشوف عون أسوباب  تهون حكما وص   ف  السياسة، ويجووز أن 

 الموقع الشبك  العام أو للممثل الدائم، وف ا لم تض  الحال. ف أو حجب التعلي اا  تن يح

 .تقبق ذذا السياسة عل  الت ارير الصادرة بعد مواف ة المجلس عليها  -1
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