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  ٢٠١٤الدورة السنوية لعام 
  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٩-١٧

   من جدول األعمال املؤقت٥البند 
        املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات

 كـــانون ١تقريـــر اللجنـــة االستـــشارية ملراجعـــة احلـــسابات للفتـــرة مـــن      
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين

  
  الغرض    

رية ملراجعــة احلــسابات، يتــضمن  ختــصاصات اللجنــة االستــشا  مــن ا٣٠عمــال بالبنــد   - ١
املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة            /التقرير الثاين املقدم إىل وكيلة األمني العام       هذا

موجزا عـن األنـشطة الـيت نفـذهتا اللجنـة      ) هيئة األمم املتحدة للمرأة ( بني اجلنسني ومتكني املرأة   
وقـد أتـيح هـذا التقريـر        . ٢٠١٣حلـسابات واملـشورة الـيت أسـدهتا يف عـام            االستشارية ملراجعة ا  

  .ه الرئيس على اجمللس، عند الطلبللمجلس التنفيذي ويعرض
  

  معلومات أساسية    
ــار  - ٢ ــايو /يف أيــ ــام  ٢٠١٢مــ ــني العــ ــة األمــ ــت وكيلــ ــة   /، وافقــ ــة هليئــ ــديرة التنفيذيــ املــ
ــماأل ــصاصات   املتحــدة م ــى اخت ــرأة عل ــر   للم ــة تق ــة للرقاب ــشارية   ر أنجلن ــة االست ــسمى اللجن  ت

ــة ــسابات ملراجعـ ــايل    . احلـ ــروين التـ ــع اإللكتـ ــن املوقـ ــصاصاهتا مـ ــى اختـ ــالع علـ ــن االطـ : وميكـ
www.unwomen.org/en/about-us/accountability/audit.  

 من االختصاصات وصـفاً للجنـة بأهنـا أُنـشئت لتزويـد وكيلـة األمـني                 ١ويتضمن البند     - ٣
مبـشورة مـستقلة، خارجيـة وقائمـة علـى املمارسـات اجليـدة فيمـا يتعلـق                  املـديرة التنفيذيـة     /العام

وتقـدم اللجنـة    . بإطار مساءلة هيئة األمم املتحدة للمرأة وُنظمها، ويشمل ذلـك إدارة املخـاطر            
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املساعدة إىل رئيسة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف االضطالع مبسؤولياهتا الرقابيـة، وفقـا ألفـضل       
املـديرة التنفيذيـة علـى االختـصاصات        /وقد وافقت وكيلة األمني العـام     . املمارسات ذات الصلة  

ؤدي اللجنــة دوراً استــشارياً، وتــ. الــيت قــد تعــدَّل مــن حــني آلخــر، كلمــا اقتــضى األمــر ذلــك  
تـــصاصات عبـــارات أو مـــواد ُيقـــصد ليـــست هبيئـــة  لـــإلدارة؛ وال توجـــد يف هـــذه االخ وهـــي
  .ضمناً خالف ذلك هبا
، شــكلت رئيــسة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، بــصفة رمسيــة،  ٢٠١٢ ســبتمرب/ويف أيلــول  - ٤

تعزيـز اإلدارة الـسليمة     ” هبـدف مواصـلة تعزيـز املـساءلة و         اللجنة االستشارية ملراجعة احلـسابات،    
واملعايري األخالقيـة العاليـة، وكـي تقـوم اإلدارة باعتمـاد أفـضل املمارسـات واسـتخدامها يف جمـال                     

  . من االختصاصات٢داخل هيئة األمم املتحدة للمرأة، وفقاً للبند “  املاليةإدارة املخاطر واإلدارة
كـاثرين  : املديرة التنفيذية األعضاء اخلمسة التاليـة أمسـاؤهم       /وعيَّنت وكيلة األمني العام     - ٥

، وإليزابيـث مـاكري     )الواليـات املتحـدة   (، وويليـام فـاولر      )الواليات املتحدة األمريكية  (بريتيين  
وتتـألف اللجنـة بكامـل هيئتـها        ). بلجيكـا (وفرانك ساب   ) سنغافورة(يوين تني ماك    ، و )كندا(

مـــن أشـــخاص ذوي معرفـــة عمليـــة وإملـــام بالـــشؤون املاليـــة والربناجميـــة، واحملاســـبة، واإلدارة، 
ــة      ــسابات، والرقابـ ــة للحـ ــة اخلارجيـ ــات، واملراجعـ ــسابات والتحقيقـ ــة للحـ ــة الداخليـ واملراجعـ

 املخاطر ومبادئها، وعمل األمـم املتحـدة وعملياهتـا علـى الـصعيدين              الداخلية، وممارسات إدارة  
  .احلكومي الدويل والتنظيمي

ــدين    - ٦ ــا للبن ــضاء       ٧ و ٦ووفق ــم أع ــة ه ــضاء اللجن ــع أع ــإن مجي ــصاصات، ف ــن االخت  م
وباإلضـافة إىل ذلـك، يقـدم أعـضاء اللجنـة           . مستقلون ومن خارج هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة          

املـديرة التنفيذيـة يكفـل الـشفافية يف أداء أعـضاء            / التبعية لوكيلة األمـني العـام      إقرارا سنوياً بعدم  
  .اللجنة أدوارهم دون أي مساس مبصاحلهم

  
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١أنشطة اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات حىت     

اعـات  ، عقدت اللجنـة االستـشارية ملراجعـة احلـسابات أربعـة اجتم            ٢٠١٣خالل عام     - ٧
ــومي   ــاين ٢٢  و٢١مباشــرة، ي ــرة مــن  / كــانون الث ــاير، ويف الفت ــسان٢٥ إىل ٢٣ين ــل، / ني أبري

نــوفمرب، وشــاركت يف ثــالث / تــشرين الثــاين٢٠  و١٩يوليــه، ويــومي / متــوز١٠  و٩ويــومي 
. سـبتمرب / أيلـول ٥ يوليـه، و  / متـوز  ٢٢ مـايو، و  / أيـار  ١٠عمليات تداول عن طريق الفيـديو يف        

ي هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة يف االجتماعـــات وكيلـــة األمـــني  وكـــان مـــن ضـــمن مـــشارك
ــار مــوظفي اإلدارة املعنــيني للــربامج والعمليــات   /العــام ــة، ونائباهــا وكب ــد . املــديرة التنفيذي وعن

االقتــضاء، اجتمعــت اللجنــة دون حــضور ممثلــي اإلدارة، وعقــدت اجتماعــات مغلقــة منفــصلة  
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ــ/وكيلــة األمــني العــام  مــع ة، ومــع مراجعــي احلــسابات اخلــارجيني، ومــع مــدير   املــديرة التنفيذي
املــسؤول (مــم املتحــدة اإلمنــائي   مكتــب مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات التــابع لربنــامج األ     

ــن ــة احلــساب     ع ــرأة ملراجع ــم املتحــدة للم ــة األم ــضاً   ). اتوحــدة هيئ ــة أي ــيس اللجن وشــارك رئ
ــم امل    يف ــة األمــ ــذي هليئــ ــة للمجلــــس التنفيــ ــة الثانيــ ــدورة العاديــ ــالــ ــودة  تحــ ــرأة املعقــ دة للمــ
وباإلضافة إىل اجتماعاهتا الرمسية، واصـل أعـضاء اللجنـة مـشاوراهتم            . ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول يف

ومداوالهتم الداخلية، واستعراضهم الوثـائق، وإسـدائهم املـشورة إىل إدارة هيئـة األمـم املتحـدة                 
  .للمرأة عرب التفاعل بواسطة اهلاتف والربيد اإللكتروين

وتتفاعل اللجنة بانتظام مع وكيلـة األمـني       . اضر االجتماعات وجرى إقرارها   أُعدت حم   - ٨
املديرة التنفيذية خالل كل اجتماع، وُتبلغ رمسياً عـن مـداوالهتا يف أعقـاب كـل اجتمـاع                  /العام

  .يعقد يف املوقع
  

  جملس مراجعي احلسابات    
لومـات ذات الـصلة     اجتمعت اللجنة بانتظام مع جملـس مراجعـي احلـسابات لتبـادل املع              - ٩

وفهم االستراتيجيات املنفذة لضمان مشول أعمال هيئة األمم املتحـدة للمـرأة مبجملـها بأنـشطة                
مراجعة احلسابات، اليت تتضمن العمل الذي تضطلع به وحـدة التـدقيق يف هيئـة األمـم املتحـدة            

ع ممثلـــي جملـــس مراجعـــي احلـــسابات وقـــد أجـــرت اللجنـــة مناقـــشات موضـــوعية مـــ . للمـــرأة
  .اجتماع من اجتماعاهتا اليت عقدت بطريقة احلضور الشخصي لك يف
وجرت موافاة اللجنة بانتظام بآخر املعلومات عن حالة تنفيذ التوصيات الواردة فيهمـا،               - ١٠

وهي تؤيد اجلهود اليت تبذهلا هيئة األمم املتحدة للمرأة يف معاجلة املسائل اليت مل يبـت فيهـا بعـد،      
  . املسائل املؤسسية واالستراتيجية األساسية بصورة متسقة ومستمرةوخباصة لكفالة معاجلة

  
  التحديات اليت تواجهها املنظمة وحتقيق الالمركزية    

قامــت اإلدارة العليــا بــإطالع اللجنــة، بــشكل شــامل، علــى التحــديات التنظيميــة الــيت    - ١١
علـى إثـر ضـّم أربعـة     ،  ٢٠١١واجهت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة منـذ إنـشائها رمسيـاً يف عـام                  

ــة        ــشاء هيئ ــم املتحــدة هبــدف إن ــة األم ــة ملنظوم ــات تابع ــرأة  كيان ــم املتحــدة للم ــشمل . األم وت
البنـاء املؤسـسي لـدعم مؤسـسة واحـدة متماسـكة جديـدة ذات ثقافـة                : التحديات ما يلـي    هذه

 متميزة؛ وتنفيذ هيكل إقليمي يف سياق حتويل هيئة األمم املتحـدة للمـرأة مـن مؤسـسة مركزيـة         
؛ وإدارة التغـيري لبنـاء القـدرات الداخليـة بإنـشاء            ٢٠١٣إىل مؤسسة المركزية حبلول هناية عام       

  .م وأساليب عمل جديدة ومنقحة، واستقدام املوارد البشرية ونشرها وتطويرهاُنظُ
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ــانون       - ١٢ ــا حـــىت كـ ــزال جاريـ ــان ال يـ ــة أن إنـــشاء اهليكـــل اإلقليمـــي كـ وتالحـــظ اللجنـ
ك األمر بالنسبة إىل تطبيـق الالمركزيـة يف اختـاذ القـرارات بنقـل               ، وكذل ٢٠١٣ديسمرب  /األول

 أن املكاتــب اإلقليميــة وغريهــا   وتــدرك اللجنــة . هــذا األمــر مــن املقــر إىل املكاتــب امليدانيــة     
املكاتب امليدانية حتتاج إىل القدرة ملمارسة سـلطاهتا يف بيئـة عمـل تتـسم بطـابع المركـزي،           من

وابط الالزمــة ســواء يف املقــر أو يف امليــدان لرصــد املخــاطر  وهــي تــشري إىل وجــوب تــوافر الــض
وتقـدر اللجنـة مـسألة أن تكـون هيئـة األمـم املتحـدة               . التشغيلية واالستراتيجية والتخفيف منها   

ابــة الداخليــة وآليــات املــساءلة  للمــرأة حكيمــة يف ضــمان وجــود القــدرات املناســبة وأطــر الرق  
ئة األمم املتحدة للمرأة على التحرك بسرعة فيمـا يتعلـق           املكاتب امليدانية، ولكنها تشجع هي     يف

  .بتنفيذ اهليكل اإلقليمي
وبــالنظر إىل أن تنفيــذ اهليكــل اإلقليمــي هــو إحــدى األولويــات التنظيميــة هليئــة األمــم     - ١٣

املتحدة للمرأة، فإن اللجنة تشدد على أمهية وضع مؤشرات أداء رئيسية لتقيـيم ورصـد التقـدم                 
؛ وحتديـد   ٢٠١٤فيـذ علـى الـصعيد اإلقليمـي، وهـو أمـر ال يـزال مـستمرا يف عـام                     احملرز يف التن  

املخــاطر الــيت تواجــه والتــصدي هلــا، وإدخــال أي تعــديالت الزمــة؛ واإلبــالغ عمــا إذا كانــت  
  .النتائج والفوائد املتوقعة من تطبيق الالمركزية قد حتققت

د املــالك التكميلــي املناســب وجــووتــدرك اللجنــة أيــضاً التحــديات املتمثلــة يف ضــمان    - ١٤
ــة تطبيــق       يف ــتعلم الالزمــني لكفال ــة، ويف تــوفري التــدريب وال كــل مكتــب مــن املكاتــب امليداني

وقد يكـون جمـدياً     . الضوابط املناسبة وتنفيذ استراتيجيات إدارة املخاطر يف مجيع أرجاء املنظمة         
 لتعاقـب   املواهـب والتخطـيط    نظامـاً إلدارة     يف هذا الصدد أن تضع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة            
  .املوظفني، ولوضع سياسة للتناوب والتنقل وتنفيذها

وتدرك اللجنة ما سيتيحه اهليكـل اإلقليمـي مـن فـرص حمتملـة لتعزيـز الـدور التنظيمـي                      - ١٥
هليئة األمم املتحدة للمـرأة علـى املـستوى القطـري، وكـذلك زيـادة الـروابط ألغـراض التنـسيق                    

وتالحـظ اللجنـة أيـضا التحـديات الـيت          . ئة املوارد على املستوى احمللـي     فيما بني الوكاالت وتعب   
فمـوارد الكيـان قـد ال تكفـي     . ٢٠١٣ و ٢٠١٢ووجهت يف ما يتعلق بتعبئة املوارد يف عـامي          
ــادة املـــسامهات   ــه مـــن دون زيـ ــة هي. لتنفيـــذ واليتـ ــرأة  وتـــشجع اللجنـ ــدة للمـ ــة األمـــم املتحـ ئـ

  .ئة املوارد، وال سيما املوارد غري األساسيةاستراتيجية وخطة شاملتني لتعب وضع على
 قـد كانـت متـأخرة عمـا هـو حمـدد             ٢٠١٣والحظت اللجنـة أن النتـائج املتوقعـة لعـام             - ١٦
وتتفــق اللجنــة مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة . ٢٠١٣-٢٠١٢يف امليزانيــة املقــررة للفتــرة  هلــا

بغي التعجيل بوترية تعبئتـها، وزيـادة فعاليـة      على أنه فيما يتعلق باملوارد غري األساسية حتديداً، ين        
وتدرك اللجنـة أيـضا ضـرورة أن تكـون هيئـة ألمـم املتحـدة                . اإلجناز بواسطة الشركاء املنفِّذين   
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ــة،        ــة وبراجمهــا القطري ــها اإلقليمي ــذها خطت ــاء تنفي ــة، وأن تعتمــد علــى الطلــب أثن للمــرأة واقعي
  . من هذا التقرير١٥بينة يف الفقرة سيما يف ضوء التحديات يف تعبئة املوارد، امل وال
  

  إدارة املخاطر يف املؤسسة    
تــدرك اللجنــة أن هنــاك عمليــة غــري رمسيــة إلدارة املخــاطر تنفــذ يف إطــار هيئــة األمــم      - ١٧

وتعكــف هيئــة األمــم  . املتحــدة للمــرأة، وهــي تــشمل حتديــد املخــاطر والتخفيــف مــن وطأهتــا   
ارة املخــاطر يف املؤســسة وتتعــاون مــع كيانــات   املتحــدة للمــرأة أيــضاً علــى وضــع سياســة إلد  

أخرى تابعة لألمم املتحدة بشأن ما اكتسبته مـن دروس يف تنفيـذ اسـتراتيجيات إدارة املخـاطر                  
وتدعم اللجنة اجلهود اليت بذلتها هيئة األمم املتحـدة للمـرأة حـىت اآلن،              . يف املؤسسة وعملياهتا  

تكاملة إلدارة املخاطر تركز علـى النتـائج وحتـدد          وتؤكد أمهية وضع وتنفيذ استراتيجية رمسية م      
  .حاالت التعرض لتلك املخاطر وتعاجلها على صعيد الكيان ككل ويف عالقاته اخلارجية

  
  مهمة التقييم    

تدعم اللجنة العمل الذي أجنز حىت اآلن لتـوفري املـوارد لوظيفـة التقيـيم ووضـع آليـات                     - ١٨
  اللجنـة أمهيـة تـوفري املـوارد علـى      وتؤكد.  قدرات التقييم  وإرشادات لتنفيذ سياسة التقييم وبناء    
وكفالـة أن تعكـس    لـى الـصعيد املركـزي أو الالمركـزي،    النحو املالئم لوظيفة التقيـيم سـواء ع      

نتائُج التقييم اإلجنازات املتوقعـة يف اخلطـة االسـتراتيجية، وأن تـستخدم لزيـادة املعرفـة وحتـسني                   
أن يكـون تقريـر التقيـيم الـسنوي         خاصـة، يف هـذا الـصدد، هـو          ومما يتـسم بأمهيـة      . نتائج األداء 

  .فائدة عملية وواقعياً وصاحلاً لالستعمال، وأن يبيِّن بوضوح كيف حتققت فعالية الربامج ذا
  

  املراجعة الداخلية للحسابات    
تدرك اللجنة أن هيئة األمم املتحدة للمرأة أبرمت اتفاقاً مع مكتـب املراجعـة الداخليـة                  - ١٩
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، يف كــانون األول    لل ــابع لربن ديــسمرب /حــسابات والتحقيقــات، الت

 إلجــراء مراجعــات داخليــة للحــسابات وحتقيقــات باســم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة،   ٢٠١١
وتــرى . ٢٠١٣ديــسمرب /وتــشري إىل أن اتفاقــاً آخــر لعــامني آخــرين قــد أُبــرم يف كــانون األول 

 كثب ما إذا كان قـد مت احلـصول علـى          د هيئة األمم املتحدة للمرأة عن       اللجنة ضرورة أن ترص   
أفضل جودة بأفضل مثن باالستعانة مبصادر خارجية للمراجعة الداخلية للحـسابات، وأن تنظـر              

  .يف حتديد خيارات أخرى يف جمال التنفيذ، إن أمكن ذلك على املستويني املايل والتنفيذي
أن وحـدة مراجعـة حـسابات هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،               وتدرك اللجنـة االستـشارية        - ٢٠

ــة التــشغيلية      الــيت أُ نــشئت مبوجــب اتفــاق مــستوى اخلــدمات، هــي وحــدة مــستقلة مــن الناحي



UNW/2014/4/Add.1
 

6/13 14-30211 
 

غـري أن القلـق ال يـزال يـساور اللجنـة الحتمـال أن يكـون              . برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       عن
ع بـبعض الوظـائف اإلداريـة هليئـة األمـم      هناك تضارب يف املـصاحل ألن الربنـامج اإلمنـائي يـضطل     

ــستوى اخلــدما     ــات أخــرى مل ــها املتحــدة للمــرأة مبوجــب اتفاق ــل إدارة خــدمات خزانت . ت؛ مث
إطـار تنفيـذ وظيفـة رقابـة لتعـويض ذلـك، ولـضمان حتقيـق الـشفافية، مـن املهـم أن يكــون             ويف

علـى أنـشطة مراجعـة      هناك جهة تنسيقية تنظيمية مستقلة يف هيئة األمم املتحدة للمرأة تـشرف             
وباإلضــافة إىل ذلــك، مــن الــضروري أن يكفــل مــدير مراجعــة . احلــسابات الداخليــة ونتائجهــا

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة       ــا هليئ ــارير منتظمــة إىل اإلدارة العلي احلــسابات والتحقيقــات تقــدمي تق
  .وإجراء اتصاالت مستمرة معها

، ٢٠١٣مــم املتحــدة للمــرأة لعــام واستعرضــت اللجنــة خطــة العمــل الــسنوية هليئــة األ   - ٢١
ــع تقــ       ــى اخلطــة، م ــدأ عل ــن حيــث املب ــة م . دمي بعــض التوضــيحات املقترحــة  وأوصــت باملوافق

تلقــت اللجنــة بانتظــام إحاطــات بــشأن نتــائج خمتلــف عمليــات مراجعــة احلــسابات الــيت      وقــد
  .ل املؤسسية اليت هو موضع اهتمام، مبا فيها املسائ٢٠١٣االضطالع هبا خالل عام  مت

ــم         - ٢٢ ــة األم ــة حــسابات هيئ ــررة لوحــدة مراجع ــوارد املق ــة أن حجــم امل والحظــت اللجن
، وهي تدعم مواصـلة تعزيـز خـدمات مراجعـة احلـسابات             ٢٠١٣املتحدة للمرأة قد ازداد لعام      

الداخلية هليئة األمم املتحدة للمـرأة لـضمان كفايـة مشـول عمليـة مراجعـة احلـسابات يف خطـط                     
فيـــذ اهليكـــل اإلقليمـــي وتطبيـــق بلـــة، وال ســـيما يف ضـــوء البـــدء يف تنمراجعـــة احلـــسابات املق

ومن املهم أيضا ضمان وجود قدرة كافية ملراجعة احلسابات الداخلية حىت يتـسىن             . مركزيةالال
  .جمللس مراجعي احلسابات االعتماد على العمل املنجز يف املراجعة الداخلية للحسابات

مـل الـسنوية لوحـدة مراجعـة حـسابات هيئـة األمـم              واستعرضت اللجنة أيضاً خطة الع      - ٢٣
لتنقيحــات وحتقيــق تغطيــة إضــافية    واقترحــت إدخــال بعــض ا   ،٢٠١٤املتحــدة للمــرأة لعــام   

وتؤكــد اللجنــة جمــددا أمهيــة القيــام بانتظــام برصــد .  ازديــاد حجــم املــوارد يف الوحــدةضــوء يف
ألمــم املتحــدة للمــرأة ابات هيئــة اوتقيــيم مــستويات املــوارد، وأن تكــون وحــدة مراجعــة حــس  

قادرة على ضمان أن تكون تلك املوارد مالئمة وكافيـة لتلبيـة احتياجـات هيئـة األمـم املتحـدة                    
  .للمرأة إىل ضمانات بوجه عام

 املتخــــذ ٢٠١٢/١٠س التنفيــــذي وحتــــيط اللجنــــة علمــــاً مــــن جديــــد مبقــــرر اجمللــــ   - ٢٤
ــاين  ٣٠ يف ــشرين الث ــوفمرب /ت ــارير   ،)UNW/2012/16انظــر  (٢٠١٢ن ــشأن الكــشف عــن تق  ب

املراجعــة الداخليــة للحــسابات، والوثيقــة املنــاظرة املتعلقــة بــإجراءات التــشغيل املوحــدة لتطبيــق  
  الصادرة عن مكتب مراجعـة احلـسابات       ٨٦٠إجراءات التشغيل املوحدة رقم     (السياسة العامة   
وتكرر اللجنة توصيتها بأن تضع هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة وتنفـذ اسـتراتيجية                ). والتحقيقات
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لالتصال تكفل صياغة نتائج مراجعة احلسابات والتوصـيات واإلجـراءات الـيت تتخـذها اإلدارة        
بطريقة مفهومة وشفافة؛ وال سـيما عنـدما حتـدد املـسائل العامـة واملتكـررة يف تقـارير املراجعـة                      

  .داخلية للحساباتال
  

  التحقيقات    
ت اللجنة معلومات مستكملة بانتظام من مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقـات،           تلقّ - ٢٥

. تتضمن حملة عامة عن عبء قضايا التحقيق، وتوزيعا لطبيعة االدعاءات، وحالـة تلـك القـضايا               
لزيادة الكـبرية يف عـدد   وحتيط اللجنة علما باجلهد املبذول من أجل التوعية باخلط الساخن، وبا          

  .٢٠١٢ مقارنة بعام ٢٠١٣القضايا اليت عاجلها املكتب يف عام 
  

  البيانات املالية   
واستعرضت اللجنة البيانات املالية النموذجية، اليت وضعت من أجـل حتديـد متطلبـات                - ٢٦

ليهـــا، واقترحـــت حتـــسينات إلدخاهلـــا ع اإلقـــرار بالذمـــة املاليـــة هليئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة،
ديــسمرب / كــانون األول٣١واستعرضــت كــذلك مــشروع التقريــر املــايل عــن الــسنة املنتهيــة يف 

ها الكيـان وفقـا للمعـايري       وكانت هذه هي اجملموعة األوىل من البيانات املالية اليت يعدّ         . ٢٠١٢
امـة ينبغـي    وقد تطلب اعتماد املعايري احملاسبية الدولية تغيريات ه       . احملاسبية الدولية للقطاع العام   

وحتـيط اللجنـة علمـا      . إدخاهلا على السياسات احملاسبية الـيت تتبعهـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة               
بدقــة التخطــيط الــذي وضــعته هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن أجــل التنفيــذ الكامــل للمعــايري    

ــصرية     ــة ق ــرة زمني ــة خــالل فت ــبية الدولي ــد تلقّــ . احملاس ــرأة    وق ــم املتحــدة للم ــة األم ــاًت هيئ  رأي
مشفوع بتحفظات من جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة، وتـثين اللجنـة االستـشارية               غري

  .على هيئة األمم املتحدة للمرأة هلذا اإلجناز الكبري
  

  العالقة بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
ــة   - ٢٧ ــة أن هيئ ــدرك اللجن ــستوى       وت ــى م ــات عل ــد أبرمــت اتفاق ــرأة ق ــم املتحــدة للم  األم

اخلدمات مع الربنـامج اإلمنـائي لالضـطالع بـبعض املهـام اإلداريـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،                      
وألن هيئــة األمــم . وهــي علــى ســبيل املثــال، إدارة خــدمات اخلزانــة وحافظــة االســتثمار لــديها

 أمهيـة أن تقـوم هيئـة        بوجه عام، تؤكـد اللجنـة جمـدداً       املتحدة للمرأة ختضع للمساءلة عن أدائها       
ذة األمم املتحـدة للمـرأة بتنفيـذ العمليـات واإلجـراءات ذات الـصلة للتأكـد مـن أن املهـام املنفّـ                      

ــة مــن هــذا القبيــل تنفّــ    ــة حافظــة . ذ علــى النحــو املناســب باالســتعانة مبــصادر خارجي ويف حال
غـب هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أيـضا يف تقيـيم            استثمارات هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة، قـد تر          
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ل إلدارة حافظة االستثمارات وإسداء املـشورة لتحقيـق أقـصى العوائـد             إذا كان اخليار املفضّ    ما
  .هو شركة استثمار متخصصة

  اخلطة االستراتيجية   
جـــرى تقـــدمي اســـتكماالت منتظمـــة إىل اللجنـــة عـــن العمليـــة املتعلقـــة بوضـــع اخلطـــة  - ٢٨

وتـدرك اللجنـة    (UNW/2013/6) ٢٠١٧-٢٠١٤يجية املـستكملة ومـضموهنا، للفتـرة    االسـترات 
أن اخلطة االستراتيجية املستكملة متوائمة على حنو أوثق مع نواتج هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة،              

ءة التنظيميــة للواليــة اجلديــدة، وأن هيئــة وأن إطــار نتــائج اإلدارة يعــادل نتــائج الفعاليــة والكفــا
األمم املتحدة للمرأة تعمل بالتعاون مع الشركاء اآلخرين يف منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل                   

  .جيمواءمة النهج الذي تتبعه يف التخطيط االستراتي
 

  اعتبارات ختامية  
رأة باســتعراض قامــت اللجنــة االستــشارية ملراجعــة حــسابات هيئــة األمــم املتحــدة للمــ  - ٢٩

 / كـانون الثـاين    ١التقرير املتعلق بأنشطة املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقـات للفتـرة مـن             
ــاير إىل  ــذي،  )UNW/2014/4 (٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول٣١ين ، املقــدم إىل اجمللــس التنفي

  .للمراجعة الداخلية اليت مت حتديدها، وهي توافق على حمتوياتهوأحاطت علما بالنتائج اهلامة 
وتعــرب اللجنــة االستــشارية ملراجعــة احلــسابات عــن تأييــدها ملواصــلة تعزيــز عمليــات    - ٣٠

  .٢٠١٣الرقابة واملساءلة الداخلية يف هيئة األمم املتحدة للمرأة خالل عام 
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   مرفق  
   ملراجعة احلساباترد اإلدارة على تقرير اللجنة االستشارية  

ــشارية        - ١ ــة االست ــاين املقــدم مــن اللجن ــر الث ــة األمــم املتحــدة للمــرأة التقري تقــر إدارة هيئ
املراجعة احلـسابات، وتعـرب عـن تقـديرها ألعـضاء اللجنـة املـوقرين لتفـانيهم يف خدمـة واليـة                      

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــسعي مــن أجــل حتقيــق املــساواة بــني     . املنظمــة  اجلنــسني وتعتــرب هيئ
وقـد بـدأت   . وحقوق املـرأة ومتكـني املـرأة هـو التحـدي املـصريي يف القـرن احلـادي والعـشرين                 

 “تغـري قواعـد اللعبـة   ”، وهـي ملتزمـة بـأن       ٢٠١١هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة عملياهتـا يف عـام             
  .للنساء والفتيات على الصعيد العاملي

 
  جملس مراجعي احلسابات   

ــّد  - ٢ ــة األتق ــشارية     ر إدارة هيئ ــة االست ــها اللجن ــيت قدمت مــم املتحــدة للمــرأة التوصــيات ال
ملراجعة احلسابات بشأن مواصلة التفاعل مع مالحظـات املراجعـة اخلارجيـة للحـسابات جمللـس          
مراجعــي احلــسابات لألمــم املتحــدة باختــاذ إجــراءات حامســة، وعلــى وجــه اخلــصوص املــسائل   

 تقدم كبري يف تنفيذ توصيات مراجعة احلـسابات         وقد أُحرز . املؤسسية واالستراتيجية األساسية  
) Corr.1 and 2، و A/68/5/Add.13 (على النحو املشار إليه يف تقرير جملس مراجعي احلـسابات 

ديـــسمرب / كــانون األول ٣١ويف . ٢٠١٢ديــسمرب  / كــانون األول ٣١عــن الــسنة املنتهيــة يف    
بات الـــصادرة يف  توصـــية مـــن توصـــيات مراجعـــة احلـــسا٢٨ توصـــية مـــن ٢٣ذ ، نفّـــ٢٠١٣

 توصـيات  ٤ذت وعلـى غـرار ذلـك، نفّـ     .  توصـيات قيـد التنفيـذ      ٥، يف حني ظلت     ٢٠١١ عام
، ووضـعت خطـط   ٢٠١٢ توصـية مـن توصـيات مراجعـة احلـسابات الـصادرة يف عـام                 ١٧من  

وإدارة هيئــة .  توصــية١٣عمــل لالســتجابة ملــا تبقــى مــن توصــيات مراجعــة احلــسابات، وهــي  
تزمة باالستمرار يف رصد تنفيذ توصيات املراجعة اخلارجيـة للحـسابات           األمم املتحدة للمرأة مل   

  .اليت يصدرها جملس مراجعي احلسابات
 

  التحديات اليت تواجهها املنظمة وتطبيق الالمركزية   
تتفق إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة مع توصيات اللجنة يف مـا يتعلـق بتقيـيم املخـاطر                    - ٣

. رية، بينما تنمو هيئة األمم املتحدة للمرأة مـن حيـث كوهنـا منظمـة              وحتقيق الفوائد بصورة دو   
، واصـلت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إحـراز تقـدم يف بـدء عمـل اهلياكـل                      ٢٠١٣وطوال عـام    

اإلقليمية وإضفاء الالمركزيـة علـى صـنع القـرار يف املكاتـب اإلقليميـة واملكاتـب القطريـة وفقـا            
  .ة وتفويض السلطاتلألطر املعتمدة للرقابة الداخلي
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ــاين   - ٤ ــانون الث ــاير /ويف ك ــتة      ٢٠١٤ين ــشاء س ــرأة إن ــم املتحــدة للم ــة األم ــت هيئ ، أكمل
ــا، ملنطقــة      ــة وهيكلــها اإلقليمــي بافتتــاح املكتــب اإلقليمــي يف اســطنبول، بتركي مكاتــب إقليمي

أن وتتفق إدارة هيئة األمم املتحدة للمـرأة مـع مالحظـة اللجنـة بـش      . أوروبا ومنطقة وسط آسيا   
أمهية رصد التقدم احملرز يف بدء تنفيذ اهليكـل اإلقليمـي، وقـد أبلغـت اجمللـس التنفيـذي بالتقـدم                     

وستواصــل إدارة هيئــة . احملــرز حــىت اآلن، وستواصــل القيــام بــذلك بواســطة تقريرهــا الــسنوي  
. األمـــم املتحـــدة للمـــرأة التـــصدي للمخـــاطر وإجـــراء التعـــديالت الالزمـــة حـــسب االقتـــضاء 

ات األداء اليت جيـري إطـالع اجمللـس التنفيـذي عليهـا هـي إحـدى وسـائل تتبـع                  وستكون مؤشر 
التقدم احملرز والنتائج احملققة يف اهليكل اجلديـد، باإلضـافة إىل الرصـد املؤسـسي القياسـي الـذي                   
تطبقــه هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف جمــاالت مــن قبيــل تنفيــذ الــربامج، والتوظيــف، وجمــاالت  

ـــبالغ عــددها وتغطــي مؤشــرا. أخــرى تــشغيل ) أ: ( مؤشــرا ثالثــة جمــاالت هــي ١٢ت األداء ال
حتــسني كفــاءة ) ج (؛جعــل املكاتــب القطريــة أقــوى واكثــر اســتجابة) ب (؛املكاتــب اإلقليميــة

  .هيئة األمم املتحدة للمرأة وفعاليتها
زال بناء املؤسسة، واستقدام املوظفني، وتطـوير املـوظفني تـشكل جمـاالت رئيـسية              وما  - ٥
ــم املتحــدة للمــرأة   ل ــة األم ــز هيئ ــشأن اســتحداث     . تركي ــة ب ــع توصــيات اللجن وتتفــق اإلدارة م

وبتعيني املدير اجلديـد    . التنقل، وإدارة املواهب، والتخطيط لتعاقب املوظفني     /سياسات للتناوب 
، ســتمنح هــذه املبــادرات ٢٠١٤مــارس /للمــوارد البــشرية هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف آذار 

  .الزم، وستستند إىل األعمال التحضريية اليت اضطلع هبا بالفعلالتركيز ال
وتعبئة املوارد هي األولوية التنظيمية العليا هليئة األمم املتحدة للمرأة، وينبغـي مـضاعفة         - ٦

، جنحـت  ٢٠١٣وخـالل عـام   . اجلهود فيها، وال سيما فيما يتعلق جبمع املـوارد غـري األساسـية         
حدة للمرأة يف توسـيع قاعـدة املـاحنني، وزيـادة عـدد الـدول األعـضاء                 استراتيجية هيئة األمم املت   

وأبلغـت هيئـة األمـم    .  ماليني دوالر من املسامهات األساسية املقدمة     ١٠املسامهني مبا يزيد عن     
.  يف املائة يف املسامهات األساسـية املقدمـة  ٣٣املتحدة للمرأة عن حتقيق زيادة ال بأس هبا بنسبة     

وقـد أدرجـت   . ٢٠١٢ مليـون دوالر يف عـام   ١١٤ دوالر، مقارنة مببلغ    مليون ١٥٢إذ بلغت   
 مليــون دوالر يف ٣٤٠هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف امليزانيــة مجــع مــسامهات أساســية مبقــدار 

، وســوف تواصــل تركيزهــا علــى الــسعي مــن أجــل حتقيــق اســتراتيجية  ٢٠١٥-٢٠١٤الفتــرة 
  .النمو هذه

تراتيجيات جلمـع املـوارد غـري األساسـية مـن أجـل             وعلى غرار ذلـك، جيـري وضـع اسـ           - ٧
ويقوم معظم املكاتـب    . ٢٠١٤/٢٠١٥ مليون دوالر يف ميزانية الفترة       ٣٥٠الوصول إىل مبلغ    

ويقـدم  . امليدانية بتنفيـذ خطـط عمـل لتعبئـة املـوارد، حتـدد الفـرص املتاحـة علـى الـصعيد احمللـي              
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كاتــب اإلقليميــة والقطريــة، يف حــني تقــدم موظفــو املقــر التــدريب يف جمــال تعبئــة املــوارد إىل امل
ويـشارك  . املكاتب اإلقليمية الدعم على حنو متزايد يف جمال تعبئـة املـوارد إىل املكاتـب القطريـة     

ممثلون هليئة األمم املتحدة للمرأة مع ممثلي اجلهات املاحنة علـى الـصعيد القطـري، حيـث تتخـذ                   
ــة املــوارد غــري األساســ    ــشأن تعبئ ويف عــدد مــن املناســبات، اســتخدمت   . يةمعظــم القــرارات ب

  .خطط العمل السنوية للمكاتب القطرية أداةً لتعبئة املوارد/املذكرات االستراتيجية
وتقدر إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة الدعم الذي تقدمـه اللجنـة يف توجيـه اسـتراتيجيات                   - ٨

  .٢٠١٧-٢٠١٤اتيجية للفترة من تعبئة املوارد من أجل بلوغ األهداف احملددة يف اخلطة االستر
  

  إدارة املخاطر يف املؤسسة    
تقــر إدارة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة توصــية اللجنــة بــشأن الطرائــق املالئمــة املطبقــة      - ٩

وتقـوم  . ملواجهة املخاطر التشغيلية يف املكاتب القطريـة واملكاتـب اإلقليميـة وعلـى صـعيد املقـر        
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة بإضــف   ــة علــى هنجهــا إلدارة املخــاطر يف املؤســسة   هيئ اء الــصفة الرمسي

  .وتعزيزه، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى بشأن الدروس املستفادة
 

  وظيفة التقييم   
تتفق إدارة هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة مـع املالحظـات اخلتاميـة للجنـة وتؤكـد األمهيـة                       - ١٠

يت تضطلع هبا من أجل تعزيز الفعالية والكفـاءة يف وضـع الـربامج              االستراتيجية لوظيفة التقييم ال   
وتقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة بإنشاء نظام لضمان اجلـودة، لكفالـة أن             . على الصعيد الوطين  

 /ويف تـشرين الثـاين    . تتاح للمكاتب املوارد املالية والبشرية الكافية الالزمة لتنفيذ خطط التقييم         
 هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أول مــدير للتقيــيم هبــا، وهــو مرجــع دويل  نــت، عّي٢٠١٣نــوفمرب 

وحتـت قيـادة   . معترف به يف التقييمات القائمـة علـى اإلنـصاف والـيت تراعـي املنظـور اجلنـساين         
املدير اجلديد، تتبوأ هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة مركـز الـشريك العـاملي، إذ بإمكاهنـا الوصـول،                      

 عضوا ، مبا يف ذلك فريق األمـم املتحـدة املعـين             ٣٠، إىل أكثر من     EvalPartners بفضل مبادرة 
بالتقييم، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة؛ وشبكة تقييم التنميـة             

ــصادي     ــدان االقت ــة يف املي ــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنمي ــة املــساعدة اإلمنائي ؛ (EvalNet) بلجن
ومـــات ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين واملـــصارف اإلمنائيـــة املتعـــددة األطـــراف   وعـــدد مـــن احلك

  .واملؤسسات اخلاصة واألوساط األكادميية
ومــا برحــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تــضطلع بــدور بــارز يف التنــسيق علــى نطــاق    - ١١

.  اجلنـساين  منظومة األمم املتحدة بشأن إدارة املعارف فيما يتعلق بالتقييمـات املراعيـة للمنظـور             
وقد وسعت هيئة األمم املتحدة للمرأة بوابة تقيـيم املـساواة بـني اجلنـسني، وسـامهت يف إجـراء                    
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، (EvalPartners) تقييمــات مــشتركة وإقامــة شــراكات مبتكــرة، مثــل مبــادرة  شــركاء التقيــيم  
وشــجعت علــى اســتخدام مؤشــرات التقيــيم بتنفيــذ خطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة بــشأن    

  ).UNW/2014/3 انظر أيضا( بني اجلنسني ومتكني املرأة املساواة
  

  مراجعة احلسابات الداخلية والتحقيقات   
وتالحظ إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة حـذر اللجنـة بإجرائهـا تقييمـا مـستمرا للعالقـة         - ١٢

. ت االستعانة مبصادر خارجية مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    بني التكاليف والفوائد يف ترتيبا    
وتعترف اإلدارة بالشواغل اليت أبدهتا اللجنة بشأن إمكانيـة حـدوث تـضارب يف املـصاحل بـسبب                  
أداء الربنامج اإلمنائي وظيفة املراجعـة الداخليـة حلـسابات هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة فـضال عـن                      

مـصادر خارجيـة، وال سـيما اخلزانـة، ونظـم تكنولوجيـا املعلومـات               وظائف أخرى يعهد هبـا إىل       
ــازات واالســتحقاقات   ــات واالمتي واإلدارة ملتزمــة برصــد  . واالتــصاالت، وإدارة كــشوف املرتب

فوائد حتقيق أفضل قيمة مقابل أفضل األسعار، وستقوم بإجراء دراسات جدوى لتقييم اخليارات          
  .ادر خارجية مع ازدياد نضوج املنظماملختلفة للوظائف املعهود هبا إىل مص

ــه مــن دعــم          - ١٣ ــا قدمت ــة مل ــديرها للجن ــة األمــم املتحــدة للمــرأة عــن تق وتعــرب إدارة هيئ
، وما قابل ذلـك مـن   ٢٠١٣يتعلق بزيادة قدرات املراجعة الداخلية للحسابات خالل عام   فيما

فـصلية منتظمـة    وجيـري تنظـيم إحاطـات إعالميـة         . تعديالت يف خطة عمل مراجعـة احلـسابات       
املـــديرة التنفيذيـــة هليئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة، ومـــدير الرقابـــة  - بـــني وكيلـــة األمـــني العـــام

  .والتحقيقات بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ــن اللجنـــة بوضـــع           - ١٤ ــية الـــصادرة عـ ــم املتحـــدة للمـــرأة التوصـ ــر إدارة هيئـــة األمـ وتقـ

 علــى تقــارير صال باجلهــات املاحنــة هلــا رداًاســتراتيجيات اتــصال، وقــد اختــذت إجــراءات باالتــ
 كـانون  ١املراجعة الداخلية للحسابات الصادرة يف إطـار سياسـة الكـشف العلـين، اعتبـارا مـن                

  .٢٠١٢ديسمرب /األول
ــات          - ١٥ ــق باملعلوم ــا يتعل ــة يف م ــدير اللجن ــرأة تق ــم املتحــدة للم ــة األم وتالحــظ إدارة هيئ

 قــضايا التحقيــق، وبــاجلهود الــيت بذلتــها هيئــة األمــم املــستكملة املنتظمــة الــيت قــدمت عــن عــدد
  . لإلبالغ عن الغش“اخلط الساخن”املتحدة للمرأة يف زيادة الوعي بأمهية 

  
  البيانات املالية   

تعرب إدارة هيئة األمم املتحدة للمـرأة عـن االرتيـاح ألن اللجنـة الحظـت تنفيـذ هيئـة              - ١٦
ة الدوليـة بدقـة علـى النحـو املخطـط لـه، وإجنازهـا خـالل                 األمم املتحدة للمرأة للمعايري احملاسبي    
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النجـاح يف تنفيـذ إطـار احملاسـبة         ”وقـد أقـر جملـس مراجعـي احلـسابات بـأن             . فترة زمنية قصرية  
الدولية للقطاع العام هو أحد اإلجنازات الكربى اليت تؤكد االلتزام القوي مـن جانـب اإلدارة،      

 .“لمنظمة، وحالـة التأهـب الـيت أبلـغ عنـها اجمللـس سـابقا         وال سيما بالنظر إىل احلداثة النسبية ل      
  ).ين، الفصل الثاA/68/5/Add.13 انظر(
 

  العالقة بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
لوظـائف  تتفق ادارة هيئة األمم املتحدة للمرأة مع مالحظة اللجنـة بـشأن أمهيـة رصـد ا               - ١٧

وفيما يتعلـق باجملـاالت الرئيـسية الـيت يـضطلع هبـا             . املعهود هبا إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
الربنامج اإلمنائي بالنيابة عـن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،  فقـد طبقـت شـعبة التنظـيم واإلدارة                       

رجيـة علـى النحـو    الضوابط التالية لـضمان أن تنفـذ الوظـائف الـيت يـستعان ألدائهـا مبـصادر خا                 
فيما يتـصل خبـدمات اخلزانـة، وافقـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى الـسياسة                     ) أ: (املناسب

االستثمارية، واملبادئ التوجيهية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهي تعقـد اجتماعـات فـصلية              
لتـــسويات فيمـــا يتعلـــق باملـــدفوعات وا )ب( مـــع الربنـــامج اإلمنـــائي الســـتعراض اســـتثماراته؛ 

املصرفية، تقوم هيئة األمم املتحدة للمـرأة باسـتعراض التـسويات املـصرفية الـيت يعـدها الربنـامج            
وفيما يتعلق باملوارد البشرية، تـستخدم هيئـة األمـم املتحـدة           ) ج(اإلمنائي، على أساس شهري؛     

إلمنــائي، للمــرأة أداة للتحقــق مــن كــشوف املرتبــات لتــدقيق املعلومــات املقدمــة إىل الربنــامج ا   
لتجهيــز كــشوف املرتبــات للمــوظفني الــدوليني مــن الفئــة الفنيــة ومــن فئــة اخلــدمات العامــة يف  

وباإلضافة إىل ذلك، تلقت هيئة األمم املتحدة للمـرأة رسـالة تـصديق موجهـة مـن نائـب             . املقر
ألمــم املــدير املــساعد للربنــامج اإلمنــائي بــشأن مجيــع املعــامالت املــضطلع هبــا بالنيابــة عــن هيئــة ا

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١املتحدة للمرأة عن السنة املنتهية يف 
  

  ٢٠١٧ إىل ٢٠١٤اخلطة االستراتيجية يف الفترة من     
تعــرب اإلدارة عــن تقــديرها للجنــة ملــا قدمتــه مــن دعــم يف وضــع اخلطــة االســتراتيجية    - ١٨

والـيت جـرت    ،  )UNW/2013/6 (٢٠١٧-٢٠١٤املستكملة هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة للفتـرة           
مواءمتها يف تصنيفات التكاليف واألطر الزمنية لـديها مـع تـصنيفات التكـاليف واألطـر الزمنيـة                  

وتواصل هيئة األمم املتحدة للمـرأة التعـاون مـع          . لدى صناديق األمم املتحدة وبراجمها األخرى     
ة األمم املتحدة وخارجها من أجـل حتقيـق أهـدافها االسـتراتيجية، وهـي               الشركاء داخل منظوم  

  .النهوض باملساواة بني اجلنسني وتعزيز متكني النساء والفتيات
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