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  ٢٠١٤الدورة السنوية لعام 
  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٩-١٧

   من جدول األعمال املؤقت٥البند 
  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات

      
تقرير عن أنشطة املراجعة الداخليـة للحـسابات والتحقيقـات للفتـرة مـن                 

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١
    

  موجز  
لتقرير معلومات عن مهام املراجعـة الداخليـة للحـسابات والتحقيقـات الـيت      يقدم هذا ا   

هيئـة األمـم    (متت تأديتها فيما خيص هيئة األمم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                   
ــرة مــن  ) املتحــدة للمــرأة  ــاين ١للفت ــاير إىل / كــانون الث ــسمرب / كــانون األول٣١ين . ٢٠١٣دي

ت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف مكتــب مراجعــة احلــسابات   وتتــوىل وحــدة مراجعــة حــسابا 
والتحقيقات التابع لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي تنفيـذ وظيفـة املراجعـة الداخليـة للحـسابات             

ــايل و      ــام املـــ ــتنادا إىل النظـــ ــرأة اســـ ــدة للمـــ ــم املتحـــ ــة األمـــ ــة   هليئـــ ــة للهيئـــ ــد املاليـــ القواعـــ
ــة( ــق األولUNW/2012/6 الوثيقــ ــة   ). ، املرفــ ــات يف املكتــــب وظيفــ ــسم التحقيقــ ــوىل قــ ويتــ

وترد يف مرفق هذا التقرير معلومات بـشأن اإلجـراءات املّتخـذة ورّد اإلدارة علـى             . التحقيقات
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة     ــشبكي هليئ ــر، وكــذلك يف املوقــع ال ــة  . هــذا التقري ــر اللجن ــرد تقري وي

ارية ملراجعة احلسابات التابعة هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة ورد اإلدارة عليـه يف اإلضـافة             االستش
  ).UNW/2014/4/Add.1(امللحقة هبذا التقرير 
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ــ) أ: (وقـــد يـــوّد اجمللـــس التنفيـــذي أن يقـــوم مبـــا يلـــي    ة علمـــا هبـــذا التقريـــر؛ اإلحاطـ
واإلعــراب عــن دعمــه املــستمر لوظــائف مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات الــيت يتوالهــا     )ب(

ــات؛    ــة احلــسابات والتحقيق ــشارية    ) ج(مكتــب مراجع ــة االست ــر اللجن ــا بتقري واإلحاطــة علم
  .ملراجعة احلسابات ورد اإلدارة عليه

  
  



UNW/2014/4 
 

14-30204 3/18 
 

  مقدمة  -أوال   
نــــامج األمــــم املتحــــدة يقــــدم مكتــــب مراجعــــة احلــــسابات والتحقيقــــات التــــابع لرب  - ١

تقريــره عــن أنــشطة املراجعــة الداخليــة للحــسابات والتحقيقــات للــسنة املنتهيـــة يف          اإلمنــائي 
ــسمرب /كــانون األول ٣١ ــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني    ٢٠١٣دي  إىل اجمللــس التنفيــذي هليئ

  ).هيئة األمم املتحدة للمرأة(اجلنسني ومتكني املرأة 
  

   يف هيئة األمم املتحدة للمرأةتوفري الضمانات  -ثانيا   
يتطلب حتقيق هدف توفري الـضمانات الالزمـة بـشأن احلوكمـة وإدارة املخـاطر ونظـم                   - ٢

الرقابة أن تركـز عمليـات مراجعـة احلـسابات الـيت تـضطلع هبـا وحـدة مراجعـة حـسابات هيئـة               
مـن جوانـب    األمم املتحدة للمرأة على ما يندرج ضمن جماالت احلوكمـة واإلدارة والعمليـات              

يستقر الرأي على أهنـا تعـّرض هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وتعـّرض فـرص حتقيقهـا ألهـدافها،                       
  .ألشد املخاطر املالية والقانونية والوظيفية واملتعلقة بالسمعة

  
  الوالية  -ألف   

يتولّى وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة مكتـب مراجعـة               - ٣
ــة    احلــس ــة للهيئ ، املرفــق UNW/2012/16(ابات والتحقيقــات وفقــا للنظــام املــايل والقواعــد املالي
 / كـانون األول   ٥واتفاقات مستوى اخلدمات املربمة كل سنتني، اليت ُوقِّع أوهلا بتاريخ           ) األول

وحــدة مراجعــة احلــسابات املخصــصة هليئــة   ٢٠١٢وأنــشأ املكتــب يف عــام  . ٢٠١١ديــسمرب 
ويف ضــوء نــشر اهليكــل  . األمــم املتحــدة للمــرأة، حيــث ضــمت وظيفــتني ملراجعــة احلــسابات   

اإلقليمي هليئة األمم املتحـدة للمـرأة واحلجـم التنظيمـي للهيئـة، ُعـّدل مـستوى املـالك الـوظيفي                     
ع علـى تعـديل التفـاق       لوحدة مراجعة احلسابات من وظيفتني إىل أربـع وظـائف وجـرى التوقيـ             

ــستوى اخلــدمات األصــلي يف كــانون األول    ــسمرب /م ــام . ٢٠١٢دي ــت ٢٠١٣ويف ع ، اكتمل
ــارا مــن كــانون األول      /عمليــة التعــيني وجــرى شــغل وظــائف مراجعــة احلــسابات األربــع اعتب

 توقيــع اتفــاق جديــد ملــستوى  ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول٦وجــرى يف . ٢٠١٣ديــسمرب 
  .٢٠١٤/٢٠١٥ مراجعة احلسابات األربع لفترة السنتني اخلدمات حيتفظ بوظائف

ويؤكّــد مكتــب مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات للمجلــس التنفيــذي أنــه يــضطلع           - ٤
ــة للحــسابات        ــة الداخلي ــة للمراجع ــة للممارســة املهني ــايري الدولي ــا للمع ــة وفق ــات املراجع بعملي

  .اخلينيومدونة قواعد السلوك اليت وضعها معهد مراجعي احلسابات الد
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 مــستقال يف عملــه عــن ٢٠١٣وباإلضــافة إىل ذلــك، يؤكّــد املكتــب أّنــه كــان يف عــام   - ٥
إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة، وكانت له حرية حتديد نطاق عمليـات املراجعـة والتحقيقـات                

  .وفقًا للمعايري الدولية
  

  الرقابة اخلارجية املستقلة  -باء   
. راجعـة احلـسابات مـن مخـسة خـرباء خـارجيني مـستقلني             تتكون اللجنة االستـشارية مل      - ٦

املـديرة التنفيذيـة مبـشورة     / لتزويد وكيلـة األمـني العـام       ٢٠١٢سبتمرب  /وأنشئت اللجنة يف أيلول   
مستقلة بشأن املمارسات اجليدة فيما يتعلق بإطار ونظم املساءلة وإدارة املخاطر يف هيئة األمـم               

 اســتراتيجية املراجعــة يف وحــدة مراجعــة احلــسابات، وتــستعرض اللجنــة أيــضا. املتحــدة للمــرأة
وخطة عملها السنوية وميزانيتها، ومنـاذج تقيـيم املخـاطر املتـصلة مبراجعـة احلـسابات، وتقـارير          

ــشطة التحقيقــات     ــة احلــسابات وأن ــارير مراجع ــوارد، وتق ــسنوية وامل ــع ال ــشاط رب ــّدمت . الن وق
  .لس التنفيذياللجنة تعليقات على مشروع التقرير السنوي إىل اجمل

  .وتنّسق وحدة مراجعة احلسابات عملها مع جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة  - ٧
  

  التخطيط ملراجعة احلسابات على أساس املخاطر  -جيم   
 بعــد إجــراء تقيــيم للمخــاطر يف ٢٠١٣جــرت صــياغة خطــة مراجعــة احلــسابات لعــام   - ٨

مم املتحدة للمـرأة، بالتـشاور مـع اإلدارة العليـا       اجملاالت اليت ميكن مراجعة حساباهتا يف هيئة األ       
وجــرى النظــر أيــضا يف عمليــات . والــشعب ذات الــصلة واجلهــات صــاحبة املــصلحة األخــرى 

مراجعة احلسابات املخطط هلا مـن ِقَبـل جملـس مراجعـي احلـسابات بغـرض تفـادي االزدواجيـة                 
ويـتم  . ديرة التنفيذيـة وللمجلـس    املـ /يف اجلهود املبذولة يف توفري ضـمانات لوكيلـة األمـني العـام            

  .استعراض تقييم املخاطر سنويا للتحقق من ارتباطه بالواقع الراهن
واســـتند االختيـــار النـــهائي للمكاتـــب امليدانيـــة ووحـــدات املقـــر الـــيت ســـتتم مراجعـــة   - ٩

وحـدات املقـر مـن حيـث املخـاطر؛          /تصنيف املكاتب ) أ: ( إىل ما يلي   ٢٠١٣حساباهتا يف عام    
ــرأة؛    األول) ب( ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة إلدارة هيئـ ــات اإلقليميـ ــة  ) ج(ويـ ــتراتيجية مراجعـ اسـ

احلسابات اليت تستلزم خضوع املكاتب ذات درجة املخـاطرة املـصنفة يف فئـة املخـاطرة العاليـة                  
جــدا للمراجعــة كــل ســنتني، واملكاتــب ذات املخــاطرة العاليــة كــل ثــالث ســنوات، واملكاتــب 

 أربع سنوات، واملكاتب ذات املخـاطرة املنخفـضة كـل مخـس إىل              ذات املخاطرة املتوسطة كل   
ــا بالقــدرة علــى املراجعــة   ، استعرضــت وحــدة مراجعــة  ٢٠١٣ويف عــام . ســت ســنوات، رهن

  .احلسابات املكاتب القطرية اليت ُصّنفت درجة خماطرهتا يف الفئتني العالية واملتوسطة
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تعراض خطــة مراجعــة احلــسابات وقامــت اللجنــة االستــشارية ملراجعــة احلــسابات باســ  - ١٠
ــاين ٢٠١٣لعــام  ــاير / يف كــانون الث ــة األمــني العــام   ٢٠١٣ين ــل عرضــها علــى وكيل ــديرة / قب امل

  .٢٠١٣فرباير /التنفيذية وإقرارها من ِقَبلها يف شباط
  

  ٢٠١٣تقارير مراجعة احلسابات اليت صدرت يف عام   -دال   
: تــب امليدانيــة الــسبعة التاليــة  تقــارير مراجعــة حــسابات املكا٢٠١٣صــدرت يف عــام   - ١١

؛ )٢٠١٣أبريــل / نيــسان١١، الــصادر يف ٩٨٢التقريــر رقــم (املكتــب القطــري يف أفغانــستان  
؛ )٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٧، الـصادر يف     ١١٢١التقرير رقـم    (واملكتب دون اإلقليمي يف اهلند      

ــا   ــي يف كينيـ ــم  (واملكتـــب دون اإلقليمـ ــر رقـ ــصادر يف ١٠٧٧التقريـ ــران٢٨، الـ ــه / حزيـ يونيـ
، الـصادر يف    ١٢٢٠التقرير رقم   (؛ واملكتب القطري يف مجهورية الكونغو الدميقراطية        )٢٠١٣

التقريــر رقــم  (؛ واملكتــب القطــري يف جنــوب الــسودان    )٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين األول٢٩
ــصادر يف ١٢٢١ ــشرين األول٣١، الـ ــوبر / تـ ــا  )٢٠١٣أكتـ ــري يف كولومبيـ ؛ واملكتـــب القطـ

ــم  ( ــر رق ــصا١٢٢٢التقري ــاين ١در يف ، ال ــشرين الث ــوفمرب / ت ــب القطــري يف  )٢٠١٣ن ؛ واملكت
ومجيـع التقـارير   ). ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨، الـصادر يف     ١٢٢٤التقرير رقـم    (هاييت  

  .http://audit-public-disclosure.unwomen.orgمتاحة على 
ــام        - ١٢ ــصادرة يف ع ــة احلــسابات ال ــارير مراجع ــب تق ــت أغل ــيت ٢٠١٣وغطّ ــشطة ال   األن

؛ ولــذا فــإن نتــائج املراجعــة ٢٠١٢اضــطلعت هبــا مكاتــب هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف عــام 
وغطــت مراجعــات   . تعكــس إىل حــد كــبري وضــع الــربامج والعمليــات خــالل تلــك الــسنة        

احلــسابات الكاملــة الــسبع األنــشطة الربناجميــة والتنفيذيــة ملكاتــب هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة،  
 مليـون دوالر    ٢٣٥ يف املائة، من جمموع النفقات البالغ        ١٧ دوالر، أو     مليون ٣٩ومثّلت حنو   

  .كما هو مسّجل يف نظام أطلس املركزي لتخطيط املوارد التابع للهيئة
  

  تقديرات مراجعة احلسابات  -هاء   
استنادا إىل نتائج مراجعة للحسابات، يعطـي مكتـب مراجعـة احلـسابات والتحقيقـات                 - ١٣

ــا ملراجعــ  ــديرا عام ــة      تق ــضوابط الداخلي ــصلة بال ــات املت ة احلــسابات، مــن حيــث تقييمــه للعملي
مـن املكاتـب الـسبعة      )  يف املائـة   ١٤(وأعطى املكتب مكتبا واحدا     . واحلوكمة و إدارة املخاطر   

، ويعــين هــذا إمــا أن العمليــات املتــصلة بالــضوابط الداخليــة واحلوكمــة    “غــري ُمــرض”درجــة 
 مل تكـن تعمـل جيـدا، وأن حتقُّـق الغايـات العامـة للكيـان        وإدارة املخاطر مل تكن قد أنشئت أو  

وأعطيــت أربعــة مــن املكاتــب اخلاضــعة للمراجعــة،  . اخلاضــع للمراجعــة قــد يتــأثر ســلبا بــشدة 
، وهـو مـا يعـين أن مثـة مـسألة واحـدة أو عـدة مـسائل                   “ُمرض جزئيا ” يف املائة، درجة     ٥٧ أو
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ــلباً علـــى حتقيـــق الغا    ــؤثر سـ ــدها وميكـــن أن تـ ــاتجـــرى حتديـ ــان  . يـ ــان املتبقيـ وأُعطـــي املكتبـ
، حيـث مل يـتم حتديـد أي مـسائل تـؤثر بـصورة ملموسـة علـى                   “ُمرض”درجة  ) املائة يف ٢٨(

  .حتقيق الغايات
  

  الكشف عن تقارير املراجعة الداخلية للحسابات  -ثالثا   
، جيــري الكــشف )UNW/2012/16انظــر  (٢٠١٢/١٠تنفيــذاً ملقــرر اجمللــس التنفيــذي    - ١٤

 يومـا مـن صـدورها لـإلدارة         ٣٠عن تقارير املراجعة الداخلية للحسابات لعموم اجلمهـور بعـد           
ــة وجــود أي        ــؤذن هلــا باستعراضــها وطلــب تنقيحهــا يف حال ــيت ي ــة، ال ــدول األعــضاء املعني ولل

وقـد بـدأ تـشغيل    . رف ثالـث معلومات قد تعترب شديدة احلساسية أو قد تنعكس سـلبا علـى طـ            
وجـرى الكـشف العلـين عـن        . ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٧املوقع الشبكي لنشر التقارير للجمهـور يف        

 علـى املوقـع الــشبكي هليئـة األمـم املتحـدة للمــرأة      ٢٠١٣مجيـع تقـارير املراجعـة الداخليــة لعـام     
  .بدون تنقيح

اجلمهــور داللــة علــى ويف الكــشف عــن تقــارير املراجعــة الداخليــة للحــسابات لعمــوم    - ١٥
التــزام هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بالــشفافية املؤســسية، كمــا أنــه أمــر يعــزِّز املــساءلة مــع             

  .يف التنمية شركائها
  

  املالك الوظيفي وامليزانية  -رابعا   
  املالك الوظيفي    

، اختــذت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة إجــراءات ملواجهــة مــسألة عــدم   ٢٠١٣يف عــام   - ١٦
 املوارد املخصـصة لوحـدة مراجعـة احلـسابات، علـى النحـو الـذي أثـاره جملـس مراجعـي                  كفاية

. ، وذلــك مــن خــالل اإلذن بــوظيفتني إضــافيتني ملراجعــة احلــسابات٢٠١٢احلــسابات يف عــام 
أكتـوبر  /يف تـشرين األول   ) ٤- وواحـدة برتبـة ف     ٣-واحدة برتبة ف  (وجرى شغل الوظيفتني    

، ٢٠١٣ديــــسمرب / كــــانون األول٣١ويف . لتــــوايل علــــى ا٢٠١٣ديــــسمرب /وكــــانون األول
ــة األمــم        كــان ــع وظــائف خمصــصة ملراجعــة حــسابات هيئ ــضم أرب ــوظيفي للوحــدة ي املــالك ال

  .للمرأة املتحدة
  

  امليزانية    
 مليـون   ٠,٩، كـان لوحـدة مراجعـة احلـسابات ميزانيـة إمجاليـة قـدرها                ٢٠١٣يف عام     - ١٧

وبلغـت  . ٢٠١٢ مليـون دوالر عـن ميزانيـة عـام           ٠,٣دوالر، وهو مـا ميثـل زيـادة قـدرها حنـو             

http://undocs.org/ar/UNW/2012/16�
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 مليــون دوالر، أي أن هنــاك نقــصا يف اإلنفــاق عّمــا هــو  ٠,٧تكــاليف املراجعــة والتحقيقــات 
 يف املائة، وهـو مـا يعـزى باألسـاس إىل التـأّخر يف إمتـام عمليـات                   ٢٢مرصود يف امليزانية مبقدار     

  .االستقدام للموظفني اإلضافيني االثنني
  

  لنتائج اهلامة للمراجعة الداخلية للحساباتا  -خامسا  
عند مراجعة حسابات مكتب ميداين، يغطي نطـاق املراجعـة عمومـا األنـشطة املتـصلة                  - ١٨

ــتراتيجية؛ ) أ: (مبــــا يلــــي إدارة الــــربامج (األنــــشطة الربناجميــــة ) ب(احلوكمــــة واإلدارة االســ
وارد البـشرية، والـشؤون املاليـة،       املـ (العمليـات   ) ج(؛  )واملشاريع، والـشراكات، وتعبئـة املـوارد      

ــازات،      ــول، وإدارة اإلجـ ــصاالت، وإدارة األصـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــشتريات، وتكنولوجيـ واملـ
ــم          ــامج األمـ ــل برنـ ــن ِقَبـ ــدَّم مـ ــشغيلي املقـ ــدعم التـ ــة، والـ ــن، واإلدارة العامـ ــسالمة واألمـ والـ

  ).اإلمنائي املتحدة
تحقيقـات سـبعة تقـارير تتعلـق        ، أصدر مكتب مراجعـة احلـسابات وال       ٢٠١٣ويف عام     - ١٩

  .مبراجعة حسابات املكاتب امليدانية
وتعلقت التقـارير الـسبعة مبراجعـة حـسابات مخـسة مكاتـب قطريـة ومكتـبني إقليمـيني                  - ٢٠

ــرعيني ــن    . فـ ــذه عـ ــة هـ ــات املراجعـ ــفرت عمليـ ــوع، أسـ ــا يف ذلـــك  ٧٠ويف اجملمـ ــية، مبـ  توصـ
ل ثــالث مــن تلــك املــسائل األربــع واتــص. تناولــت مــسائل مؤســسية)  يف املائــة٦(توصــيات  ٤

باحلوكمة، وحتديدا باالفتقار إىل سياسات وإجراءات بشأن الفـصل بـني الواجبـات، واالفتقـار               
إىل سياسات وإجراءات إلدارة املخـاطر، واالفتقـار إىل اتفـاق بلـد مـضيف خـاص هبيئـة األمـم                     

لتوجيـــه بـــشأن اإلعـــداد واتـــصلت املـــسألة املؤســـسية الرابعـــة باالفتقـــار إىل ا. املتحـــدة للمـــرأة
  .املشاريع/واالستخدام السليمني لنظام أطلس يف تسجيل ورصد أنشطة وتكاليف الربامج

وبالرغم من أن اإلدارة استجابت للتوصيات املتعلقة مبكاتب بعينها على النحو املـشار               - ٢١
ائل إليه يف الفرع الـسادس أدنـاه، الحظـت وحـدة مراجعـة احلـسابات بعـض التطـابق بـني املـس            

وكـشف املزيـد مـن    .  وتلك املشار إليهـا يف هـذا التقريـر         ٢٠١٢املثارة يف التقرير السنوي لعام      
الـصعوبات الـيت    ) أ: (التحليل جلميع التوصيات عن ظهور بعض املسائل الناشـئة، مثـل مـا يلـي              

؛ ) مكاتـب  ٧(ووجهت أثناء نشر اهليكل اإلقليمي فيمـا يتعلـق بالقـدرات التنفيذيـة والربناجميـة                
ــشد       ) ب( ــك احلـ ــتهالل ذلـ ــوال واسـ ــشد األمـ ــة حبـ ــتراتيجيات املتعلقـ ــع االسـ ــأّخر يف وضـ التـ
خطــة /عـدم مالءمـة عمليـات رصـد ومراقبـة املـشاريع، واالفتقـار إىل إطـار        ) ج(؛ )مكاتـب  ٤(

أوجــه ) هـــ(؛ ) مكاتــب٤(القــصور يف ختطــيط املــشتريات ) د(؛ ) مكاتــب٥(لرصــد املــشاريع 
ــسلف املدفوعــ  ــشركاء املنفــذين  الــضعف يف إدارة ال أوجــه الــضعف يف  ) و(؛ ) مكاتــب٦(ة لل
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أو املتقادمـة يف نظـام أطلـس، وعـدم          /إدارة األصول، مبا يف ذلك قوائم األصول غري املكتملـة و          
  ). مكاتب٦(إجراء عمليات اجلرد، وعدم وسم األصول 

 ومثة قلق خاص بشأن نسبة عمليات املراجعة اليت لوحظت فيها مـسائل تتعلـق بـسلف                 - ٢٢
ــة  ) يف املائــة٧١(املــشاريع املقدمــة إىل الــشركاء املنفــذين   ، وغيــاب أو قــصور اســتراتيجية تعبئ

  ). يف املائة٥٧(املوارد 
  

  )أ(٢٠١٣توزيع توصيات مراجعي احلسابات ودرجات أولويتها يف عام     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . توصية٧٠: جمموع التوصيات  )أ(  
  

 توصـية   ١٩، كان قد مت التنفيذ الكامل لــ         ٢٠١٣ديسمرب عام   / كانون األول  ٣١ويف    - ٢٣
 توصـــية، وكانـــت هنـــاك ٧٠، والبـــالغ عـــددها ٢٠١٣مـــن التوصـــيات الـــيت قُـــدمت يف عـــام 

ــها   ٥١ ــة، من ــة٤٥( توصــية ٢٣توصــية متبقي ــع   )  يف املائ ــيت صــدرت يف الرب ختــص التقــارير ال
 توصـية   ٢٤نفت   توصية، صُـ   ٥١ومن التوصيات املتبقية البالغ عددها      . ٢٠١٣األخري من عام    

  .على أهنا ذات أولوية عالية)  يف املائة٤٧(
  

0 2 4 6 8 10 12 14

أولوية عالية
ةأولوية متوسط

 ) يف املائة٦ (٤ - توصيات مؤسسية 

 ) يف املائة١ (١ - احلوكمة واإلدارة االستراتيجية 

 ) يف املائة٣ (٢ - اهليكل التنظيمي وتفويض السلطة 

 ) يف املائة٩ (٦ - إدارة املخاطر، والتخطيط، والرصد واإلبالغ 

 ) يف املائة٩ (٦ - الشراكات وتعبئة املوارد 

 ) يف املائة١٩( ١٣ -  إدارة الربامج

 ) يف املائة٦ (٤ - إدارة املشاريع 

 ) يف املائة٤ (٣ - إدارة األصول 

 ) يف املائة٧ (٥ - إدارة اإلجازات 

 ) يف املائة٧ (٥ -املالية 

 ) يف املائة٧ (٥ -اإلدارة العامة 

 ) يف املائة٦ (٤ -املوارد البشرية 

 )ائة يف امل٦ (٤ -تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ) يف املائة١١ (٨ -املشتريات 
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  متابعة توصيات مراجعة احلسابات  - سادسا 
ســبتمرب / أيلــول١تــضمنت تقــارير مراجعــة احلــسابات الــصادرة يف الفتــرة الواقعــة بــني   - ٢٤

.  توصية من توصـيات املراجعـة      ١٧٧ ما جمموعه    ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و   ٢٠١٠
 الـسابقة الـذكر قـد    ١٧٧ من التوصـيات الــ   ١٠، كان ٢٠١٣ديسمرب /انون األول ك ٣١ويف  

ــة        ــي هليئـ ــل التنظيمـ ــتغريات يف اهليكـ ــسبب الـ ــالواقع بـ ــاط بـ ــد ذات ارتبـ ــا مل َتُعـ ــحبت ألهنـ ُسـ
 توصـية، كانـت   ١٦٧ومـن التوصـيات املتبقيـة البـالغ عـددها       . املتحـدة للمـرأة وعملياهتـا      األمم
قيـد  )  يف املائـة   ١٨( توصـية    ٣٠د ُنفّذت تنفيذا كامال، وكانـت       ق)  يف املائة  ٦٧( توصية   ١١٢

  .قد بدأت)  يف املائة١٥( توصية ٢٥التنفيذ، ومل تكن أنشطة تنفيذ 
 والبـالغ   ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ومن التوصيات اليت كانت قيد التنفيـذ يف           - ٢٥

 شـهرا دون    ١٨مـن   أكثـر   )  يف املائـة   ٢( توصـيات    ٤ توصية، كان قد مـضى علـى         ٣٠عددها  
وقد مت تنفيذ مجيـع التوصـيات الـيت طـال انتظـار تنفيـذها خـالل الربـع                   . أن يتم تنفيذها الكامل   

  .٢٠١٤األول من عام 
ــالغ عــددها       - ٢٦ ــذها والب ــدأ تنفي  توصــية، كانــت  ٢٥ومــن التوصــيات الــيت مل يكــن قــد ب
  .٢٠١٣عام توصية ختص تقارير مراجعة احلسابات الصادرة يف الربع األخري من  ٢٣
  

  اخلدمات االستشارية  - سابعا  
واصلت وحدة مراجعـة احلـسابات تقـدمي املـشورة، عنـد الطلـب، ملـديري هيئـة األمـم                      - ٢٧

ومشلــت جمــاالت املــشورة جمموعــة مــن املواضــيع، . املتحــدة للمــرأة يف املقــر واملكاتــب امليدانيــة
 وعـدم جتديـد عقـد إجيـار؛ واملهـام           طلـب اجلهـات املاحنـة للمعلومـات؛       : فيها املواضيع التالية   مبا

املفصلة؛ والتوصيات الالزمـة للتغطيـة املؤقتـة لوظيفـة نائـب ممثـل؛ وشـطب حـسابات القـبض؛                    
ومراجعـــة حـــسابات املـــشاريع الـــيت تتـــوىل تنفيـــذها احلكومـــات الوطنيـــة أو املنظمـــات غـــري    

ت يف اتفاقـات    التحقيقـا / وأحكـام مراجعـة احلـسابات      ؛احلكومية؛ وحتديد العمر النافع لألصول    
اجلهــات املاحنــة؛ وتقــدمي التقــارير علــى ضــوء خطــة العمــل علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة 

وقُـدمت أيـضا خـدمات استـشارية إىل الـشركاء املنفـذين             . للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
  .يف إطار إعادة النظر يف السياسات واإلجراءات املتعلقة بالُسلف النقدية

  
  التحقيقات  - ثامنا  

وفقـــا التفـــاق مـــستوى اخلـــدمات، يقـــدم مكتـــب مراجعـــة احلـــسابات والتحقيقـــات    - ٢٨
خدمات حتقيق تشمل التحقيـق يف االدعـاءات بارتكـاب مـوظفي هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،                     
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وأفراد من غري موظفيها، ومتعاقدين معها، لغش أو فساد أو غـري ذلـك مـن املخالفـات، مبـا يف                     
 مكـــان العمـــل أو إســـاءة اســـتعمال الـــسلطة أو االنتقـــام مـــن املـــبلّغني عـــن ذلـــك املـــضايقة يف

  .املخالفات
ــاين ١ويف   - ٢٩ ــاير / كــانون الث ــام     ٢٠١٣ين ــن ع ــان م ــان متبقيت ــب حالت ــدى املكت ، كــان ل

ــول    ٢٠١٢ ــهما حبلـ ــدة منـ ــّت يف واحـ ــد ُبـ ــران٣٠، وقـ ــه / حزيـ ــشغيل  . ٢٠١٣يونيـ ــدأ تـ وبـ
 مــن أجــل تلقّــي البالغــات املتعلّقــة بــإجراء  ٢٠١٢نــوفمرب / يف تــشرين الثــاين“املباشــر اخلــط”

وقد وفّر هذا هليئة األمم املتحدة للمـرأة، ألول مـرة، آليـة خمصـصة تـسمح بـاإلبالغ                   . حتقيقات
كمــا أن اإلطــار القــانوين . عــن االدعــاءات بلغــات متعــددة عــن طريــق االتــصال اهلــاتفي اجملــاين

 / السلوك باألمم املتحدة، املنشأ يف كانون الثـاين        لتلك اهليئة اخلاص مبعاجلة عدم االمتثال ملعايري      
، قـــد أرســـى عمليـــات اإلبـــالغ والتحقيـــق بـــشأن ســـوء الـــسلوك ضـــمن اهليئـــة ٢٠١٣ينـــاير 

سـيما   وشـارك املكتـب طـوال العـام يف تـدريبات فيمـا يتعلـق باإلطـار القـانوين، وال                   . املذكورة
حلــني زيــادة كــبرية يف عــدد  وشــهد املكتــب منــذ ذلــك ا . إجــراءات اإلبــالغ وعمليــة التحقيــق 

. ٢٠١٣ حالـة يف عـام       ١٨ إىل   ٢٠١٢احلاالت املبلغ عنها، حيـث ارتفـع مـن حـالتني يف عـام               
ـــ   ــاالت الـ ــام   ٢٠ومـــن بـــني احلـ ــا يف عـ ــا جاريـ ــق فيهـ ــان التحقيـ ، مت إغـــالق ٢٠١٣ الـــيت كـ

حاالت عقب تقييم أويل تبّين منه أن إجراء مزيد من التحقيق لـيس لـه مـا يـربره، وجـرى           ١٠
وكانـت  . التحقيق يف حالة واحدة وأُحيلـت إىل املستـشار القـانوين هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                  

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١تسع حاالت ال تزال غري حمسومة يف 
ومــن بــني احلــاالت العــشر الــيت أُغلقــت بعــد التقيــيم األويل، كانــت حالتــان تتعلقــان       - ٣٠

ــان    ــسلطة، وحالت ــان بإســاءة اســتخدام  باملــضايقة يف مكــان العمــ بإســاءة اســتعمال ال ل، وحالت
ــوارد ــشتريات      م ــات امل ــال يف عملي ــع حــاالت باالحتي ــم املتحــدة للمــرأة، وأرب ــة األم ويف . هيئ

 ٣٨٩ ٨٤٤واحدة من احلاالت العشر، لوحظت دالئل على حدوث احتيال بقيمـة تـصل إىل               
نظـرا لكـشف االحتيـال قبـل صـدور          بيد أن اهليئة مل تتكبد أي خسائر يف تلـك احلالـة             . دوالرا
ــة    . العقـــد ــا، بلـــغ حجـــم اخلـــسائر املاليـ ــدة الـــيت مت التحقيـــق فيهـ ــة الوحيـ ــا خيـــص احلالـ   وفيمـ
  .  دوالرا٢ ٥٤٨
وإثر صـدور اإلطـار القـانوين، سـُتحال مجيـع تقـارير التحقيـق إىل مـدير شـعبة التنظـيم                        - ٣١

  .واإلدارة الختاذ إجراءات بشأهنا
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  استنتاج عام  -تاسعا   
ُيستــشّف مــن نتــائج املراجعــة الداخليــة للحــسابات أن الــضوابط الداخليــة وعمليــات      - ٣٢

احلوكمــة وإدارة املخــاطر الــيت روجعــت كانــت قائمــة بالفعــل ومؤديــة لوظائفهــا بوجــه عــام،   
ــا اختــاذ   . أهنــا حتتــاج إىل حتــسني  غــري وخبــصوص التوصــيات املقدمــة إىل اإلدارة، فيجــري حالي

بــشأهنا، وهـذا سيفــضي إىل مزيـد مــن تعزيـز قــدرة هيئـة األمــم املتحـدة للمــرأة علــى      إجـراءات  
  .٢٠١٣ومل ُتحدَّد أي مسائل مهمة للتحقيق خالل عام . تنفيذ واليتها
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  املرفق
رد اإلدارة علــــى التقريــــر الــــسنوي عــــن أنــــشطة املراجعــــة الداخليــــة      

 كـانون   ٣١  يناير إىل / كانون الثاين  ١للحسابات والتحقيقات للفترة من     
  ٢٠١٣ديسمرب /األول

ُتعرب هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عن سـرورها لتقـدمي رد                 - ١
إدارهتا على تقرير مدير مكتب مراجعـة احلـسابات والتحقيقـات التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة                   

سابات والتحقيقات للـسنة املنتهيـة      عن أنشطة املراجعة الداخلية للح    ) الربنامج اإلمنائي (اإلمنائي  
  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١يف 
وُتقر اهليئة بنتائج التقرير، وهي بصدد تناول املـسائل الرئيـسية الـيت ُحـّددت يف الفـرع                    - ٢

، حتت العناوين التاليـة مـن       “النتائج اهلامة للمراجعة الداخلية للحسابات    ”اخلامس من التقرير،    
  . اليت جيري إدخاهلاأجل إبراز التحسينات

  
  احلوكمة واإلدارة االستراتيجية    
  السياسات واإلجراءات املتعلقة بالفصل بني الواجبات    

وقـد بـدأ تنفيـذ      . تطبق هيئة األمم املتحدة للمرأة سياسة حمدِّدة إلطار الرقابـة الداخليـة             - ٣
و ُيَعـدُّ الوثيقـة التوجيهيـة    ، وهـ ٢٠١٢نوفمرب عام  /إطار الرقابة الداخلية العاملي يف تشرين الثاين      

. املوضوعية لكفالة الفصل بني الواجبات، وكذلك االمتثال للنظام املايل والقواعد املالية للهيئـة            
. وهو ُيَعدُّ أيضا إطارا مرجعيا لتمكني الـزمالء مـن فهـم مـسؤولياهتم وواجبـاهتم بـشكل أفـضل        

ويض الـسلطة مـن خـالل حلقـات     وأجرت اهليئـة تـدريبا علـى إطـار الرقابـة الداخليـة وعلـى تفـ         
ويـتعني علـى كـل شـعبة بـاملقر وكـل       . عمل ملديري العمليات يف املقر، وحلقات عمـل إقليميـة      

مكتب قُطري ومكتب متعدد األقطار ومكتب إقليمي اّتباع عمليـة إطـار الرقابـة الداخليـة مـن                  
ستواصـل اهليئـة   و. أجل تنفيذ الضوابط اخلاصة به ضمن إطار اهلياكل اخلاصـة باملكتـب حتديـدا             

  .ضمان أن تؤدي هذه الضوابط دورها بالشكل املطلوب
  

  سياسات وإجراءات إدارة املخاطر    
ــة          - ٤ ــق بإطــار الرقاب ــة األمــم املتحــدة للمــرأة فيمــا يتعل ــا هيئ ــيت تتبعه ــسياسة ال ــشكّل ال ت

ريـق  وهـي تـوفر خارطـة ط      . الداخلية اآلليةَ األساسـية إلدارة املخـاطر وتقييمهـا واإلبـالغ عنـها            
وتنطـوي عمليـة   . لالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية للهيئة، وحتديد املـسؤوليات والواجبـات       

املذكرة االستراتيجية وخطة العمـل الـسنوية علـى حتليـل نقـدي للـسياق القُطـري، مبـا يف ذلـك                   



UNW/2014/4 
 

14-30204 13/18 
 

ألمــم حتديــد املخــاطر احملتملــة وكيفيــة إمكــان التخفيــف مــن حــدهتا يف الــربامج املقترحــة هليئــة ا 
وختـضع هـذه الوثـائق السـتعراض األقـران قبـل أن يوافـق عليهـا فريـق لـإلدارة                     . املتحدة للمـرأة  

وُتـستعرض أيـضا كـل سـنة     . العليا مكّون من املديرين أو من ينوب عنهم من مجيع شعب املقر   
ــسنوية    ــل الـ ــط العمـ ــتراتيجية وخطـ ــذكرات االسـ ــاطر    . املـ ــات املخـ ــك االستعراضـ ــيِّم تلـ وتقـ

وتدرك إدارة هيئة األمم املتحدة للمـرأة احلاجـة إىل وضـع إطـار              .  مجلة أمور  والتحديات ضمن 
لإلدارة املركزية للمخاطر على مستوى املنظمة، وقد اختذت خطوات للـشروع يف وضـع هـذا                

تعلُّــم املمارســات ) أ: (وتتــألف اســتراتيجية وضــع هــذا اإلطــار يف اهليئــة مــن قــسمني   . اإلطــار
ــيت تواجــ   ــدة والتحــديات ال ــة األمــم املتحــدة    اجلي ــة للمخــاطر يف منظوم ــذ اإلدارة املركزي ه تنفي

ووضع إطـار عملـي لـإلدارة املركزيـة للمخـاطر يكـون مـصمما خصيـصا لتلبيـة                 ) ب(بأسرها؛  
وُيتوقع أن يتم يف إطار عملية اإلدارة املركزيـة للمخـاطر، الـيت مـن املقـرر أن             . احتياجات اهليئة 
ــدأ يف آذار ــد املخــاطر وتقييمهــا   ، وضــع وتعمــي ٢٠١٤مــارس /تب م اإلجــراءات املتعلقــة بتحدي

وإدارهتا ورصدها واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك منـاذج تقيـيم املخـاطر املـصممة خصيـصا لـربامج                   
  .هيئة األمم املتحدة للمرأة وعملياهتا

  
  اتفاقات البلد املضيف اخلاصة هبيئة األمم املتحدة للمرأة    

ضيفة اليت ختص هيئة األمم املتحدة للمرأة حتديـدا، فـإن           فيما يتصل باتفاقات البلدان امل      - ٥
العالقات بني اهليئة وبني حكومات البلدان املستفيدة مـن الـربامج تتأسـس علـى إرث عالقـات                  

ــذه احلكومــات املــضيفة      ــامج اإلمنــائي مــع ه ــتخدم الربنــامج اإلمنــائي اتفاقــات     . الربن وقــد اس
ــدان املــستفيدة    املــساعدة األساســية املوحــدة إلقامــة وإدارة ع   ــانوين ضــمن البل ــه بــشكل ق القات

  .الربامج من
، مت مبوجــب ٢٠١١وعنــد إدخــال هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة طــور التــشغيل يف عــام    - ٦

 دمــج الواليــات واملهــام القائمــة لكــل مــن مكتــب املستــشارة   ٦٤/٢٨٩قــرار اجلمعيــة العامــة  
نـهوض بـاملرأة، وصـندوق األمـم املتحـدة         اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض بـاملرأة، وشـعبة ال        

اإلمنائي للمرأة، واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة، ومت نقلها إىل هيئـة               
ويف الوقــت احلاضــر، تعمــل تلــك اهليئــة ضــمن نظــام املنــسقني املقــيمني . األمــم املتحــدة للمــرأة

ــها اإلقلي    ــابعني لألمــم املتحــدة، وهــي قــد وضــعت هيكل ــها علــى   الت ــسهيل عمل ــد لت مــي اجلدي
ومن خالل التنسيق مع الربنامج اإلمنـائي والتواصـل مـع احلكومـات املـضيفة،               . املستوى العاملي 

تعمل اهليئة علـى توسـيع نطـاق التغطيـة احلاليـة التفاقـات املـساعدة األساسـية املوحـدة لتـشمل                      
 حتقيـق ذلـك مـن خـالل تبـادل           وجيـري . وجود اهليئة وعملياهتا يف البلدان املستفيدة من الربامج       

ويتمثــل املوقــف . املــذكرات مــع احلكومــات املــضيفة، وإبــرام اتفاقــات جديــدة عنــد الــضرورة 
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ــى         ــدرة عل ــك الق ــا ال متل ــة، ألهن ــات القائم ــة االتفاق ــة نطــاق تغطي ــع اهليئ املؤســسي يف أن توّس
  .التفاوض بشأن إبرام اتفاقات جديدة، وألن ذلك ليس يف مصلحتها

فعلــى ســبيل .  أن هــذه العمليــة عمليــة شــاقة علــى املنظمــة، ألســباب خمتلفــةوقــد ثُبــت  - ٧
املثال، يف بعض الدول األعضاء الـيت كـان هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة فيهـا وجـود برنـاجمي يف                        
السابق وأصـبح لـديها وجـود تـشغيلي كامـل، إّمـا ال يوجـد اتفـاق أساسـي موحـد للمـساعدة                    

، وإّما يوجد اتفـاق مـن هـذا    )بلد سابق إلنشاء الربنامج اإلمنائيألن وجود األمم املتحدة يف ال    (
النوع ولكن السلطات الوطنية تنظر يف حتديثه حبيث يعكـس العالقـة احلاليـة للبلـد مـع منظومـة               

ــدة  ــم املتحـ ــذه التحـــ  . األمـ ــة هـ ــة إىل مواجهـ ــسعى اهليئـ ــي  وتـ ــتراتيجية، وهـ ــة اسـ ديات بطريقـ
وية الوضـــع بالنـــسبة إىل وجودهـــا  إىل تـــسوضـــعت اســـتراتيجية متعـــددة األوجـــه هتـــدف قـــد
 .البلدان يف
  

التوجيــه خبــصوص الطريقــة الــسليمة إلعــداد نظــام أطلــس واســتخدامه لتــسجيل ورصــد     
  املشاريع ونفقاهتا/أنشطة الربامج

ــرادى   ٢٠١٣نــوفمرب /يف تــشرين الثــاين  - ٨ ، انتــهت شــعبة التنظــيم واإلدارة مــن إنــشاء ف
وهو نظام اإلدارة املركزية للمـوارد يف اهليئـة، وذلـك متاشـيا             وحدات األعمال يف نظام أطلس،      

وهذا نشاط مؤسسي تقوم به مجيع املكاتب امليدانيـة التابعـة           . مع تنفيذ اهليكل اإلقليمي اجلديد    
وقـد  . للهيئة، حيث جيري إنـشاء وحـدة أعمـال منفـصلة يف نظـام أطلـس لكـل مكتـب قطـري                     

صــة بـه كـإدارة مـستقلة يف نظـام أطلـس، وهــو      بالفعـل إعطـاء كـل مكتـب ميـداين هويـة خا       مت
ويف إطـار   . حيقـق الفـصل الفعلـي بـني املكاتـب مـن حيـث رمـوز امليزانيـة واملعـامالت املاليـة                      ما

اجلهود املستمرة اليت تبذهلا هيئة األمم املتحـدة للمـرأة لتـوفري أدوات وبيئـات لإلبـالغ اإلداري                  
 جمموعة مـن تقـارير   ٢٠١٢يناير /انون الثاينتكون أكثر فعالية وأسهل استخداما، قُّدمت يف ك    

فيذيــة واإلداريــة عــن نوهتــدف التقــارير إىل زيــادة الفعاليــة الت . إجنــاز املــشاريع املــصممة حــديثا 
ويف إطـار  . طريق تزويد املنظمة بإمكانية االطالع فورا على حالة إجنـاز مـشروع مـن املـشاريع            

ليكـون مبثابـة    ) اإلنترانـت (لـشبكة الداخليـة     جهود التعزيز، أنشئ موقع لإلبالغ اإلداري علـى ا        
  .مستودع مركزي لتقارير إجناز املشاريع اليت جيري حتميلها شهريا

ــة           - ٩ ــن لوحــات املتابع ــة م ــات املقدم ــة املعلوم ــرأة أمهي ــم املتحــدة للم ــة األم ــدرك هيئ وت
ويف . احلاســــوبية يف املــــساعدة علــــى إدارة عمليــــات وأنــــشطة العمــــل الرئيــــسية ورصــــدها  

، اعتمدت شعبة الربامج صيغة للوحة املتابعة تـتم تكملتـها يـدويا لغـرض               ٢٠١٣مايو  /يارأ ٣١
وستــساعد اخلــربة املكتــسبة مــن اســتخدام لوحــة املتابعــة هــذه يف حتديــد   . االســتخدام الفــوري

عناصر البيانات التـشغيلية واملاليـة الـيت تـرى اإلدارة أهنـا األكثـر فائـدة ومالءمـة لالسـتخدام يف                    
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وســيتطلب ذلــك حتليــل التكــاليف واملنــافع  .  متابعــة حموســبة يف املــستقبل القريــبوضــع لوحــة
ملساعدة اهليئـة علـى حتديـد توقيـت ونطـاق مـشاريع تكنولوجيـا املعلومـات الـيت سـتنفذ هبـدف               

  .وضع لوحة متابعة حموسبة بالكامل
  

ــدرات             ــق بالقـ ــا يتعلـ ــي فيمـ ــل اإلقليمـ ــشر اهليكـ ــالل نـ ــت خـ ــيت ووجهـ ــصعوبات الـ الـ
  والربناجمية  يليةالتشغ
يف مقترح هيكل اهليئة اإلقليمي الذي أقره اجمللس التنفيذي، كان من املقـرر أن تكـون      - ١٠

ورغــم وفــاء هيئــة األمــم املتحــدة . ٢٠١٣مجيــع عناصــر اهليكــل قــد أنــشئت حبلــول هنايــة عــام  
ين اإلقليمـيني،   للمرأة هبذا املوعد النهائي، حيث مت إنشاء مجيع املكاتب اإلقليمية وتعـيني املـدير             

حدث بعـض التـأخري بالنـسبة للمكتـب اإلقليمـي ألوروبـا وآسـيا الوسـطى بـسبب الـصعوبات                     
  .املتعلقة بأماكن العمل

وتعتــرف هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بأنــه خــالل فتــرة إنــشاء املكاتــب اجلديــدة ونقــل   - ١١
كاتــب صــعوبات الــسلطات وعناصــر اإلشــراف مــن املقــر إىل املكاتــب اإلقليميــة، واجهــت امل  

واختــذت اهليئــة تــدابري خاصــة ملعاجلــة هــذه . يتــصل بــبعض القــدرات التــشغيلية والربناجميــة فيمــا
الصعوبات، مشلت أنشطة تدريب إضافية، وتوفري قدرة تكميلية للمكاتب اليت تواجـه مـشاكل              

 الكونغـو   يف مجهورية (معينة فيما يتعلق بالقدرات، واحتفاظ املقر باإلشراف املباشر يف حالتني           
الدميقراطية عقب تغـيري دور املكتـب اإلقليمـي لغـرب ووسـط أفريقيـا يف روانـدا، ويف البوسـنة                     

  ).اهلرسك قبل تعيني املدير اإلقليمي اجلديد ألوروبا وآسيا الوسطىو
ــة مــن األداء          - ١٢ ــستويات عالي ــى م ــاظ عل ــة يف احلف ــن التحــديات الكامن ــرغم م ــى ال وعل

ادة هيكلة كربى، تالحظ اهليئـة أن إجنـاز املكاتـب امليدانيـة، الـذي               الربناجمي يف سياق عملية إع    
ــاءة يف العمليـــات والـــربامج، قـــد ازداد بـــشكل ملحـــوظ يف     ــا قويـــا للكفـ تعتـــربه مؤشـــرا عامـ

 يف املائـة    ٨٠، حيث يزيد متوسط إجناز املكاتب امليدانية على         ٢٠١٢ مقارنة بعام    ٢٠١٣ عام
 تعتقـد هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أن تـدابري التخفيـف                وعلـى هـذا األسـاس،     . مقارنة بامليزانيـة  

 ملواجهــة التحــديات الــيت مت اإلقــرار هبــا فيمــا يتعلــق   ٢٠١٣واالســتجابة الــيت اختــذت يف عــام  
  .بالقدرة التشغيلية والربناجمية قد أثبتت فعاليتها إىل حد كبري

  
  تعبئة املوارد    

طلبت إدارة هيئة األمم املتحـدة للمـرأة إىل   و. تشكل تعبئة املوارد أولوية مؤسسية عليا      - ١٣
ــة وضــع خطــط عمــل لتعبئــة املــوارد، وقــد بــات لــدى معظــم املكاتــب       مجيــع املكاتــب امليداني
بالفعل، بفضل الدعم املقّدم من املقر، خطط عمل حتدد خمتلف الفـرص املتاحـة علـى املـستوى                  
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 إىل ذلـك، وضـعت هيئـة        وإضـافة . احمللي، مبا يف ذلك جدول زمـين يتـضمن خطـوات للمتابعـة            
األمم املتحدة للمرأة أداة على شبكة اإلنترنـت متكـن اإلدارة العليـا مـن رصـد التقـدم احملـرز يف                   

ــية       ــري األساس ــوارد غ ــة امل ــدان لتعبئ ــا يف املي ــضطلع هب ــشطة امل ــراءات  . األن ــسجل األداة اإلج وت
إقامــة حــوار مثمــر مــع الرئيــسية املتبعــة خــالل مراحــل دورة حيــاة عمليــة تعبئــة املــوارد، بــدءا ب 

ــة   ــة (اجلهــات املاحنــة احملتمل ــة اإلعــداد األولي ــا    )مرحل ــي التزامــات مؤكــدة خطي ــرورا بتلقّ ، وم
، يتعني علـى مجيـع املكاتـب      ٢٠١٤ويف عام   . ، وانتهاًء بتوقيع العقود   )مرحلة اإلعداد املتقدمة  (

ــوال       ــها جلمــع األم ــوارد وأن حتــّدث خطــط عمل ــة امل ــضع اســتراتيجيات لتعبئ ــى ضــوء  أن ت عل
ويقـدم املقـر الـدعم للمكاتـب امليدانيـة          . خطط عملها الـسنوية املعتمـدة     /مذكراهتا االستراتيجية 

ــصال يف          يف وضــع اســتراتيجيات تعبئــة املــوارد تلــك، ويواصــل، باالشــتراك مــع مكتــب االت
بروكــسل، تــوفري التــدريب للمكاتــب القطريــة، يف حــني تقــدم املكاتــب اإلقليميــة الــدعم علــى  

  .يد إىل املكاتب القطرية يف جمال تعبئة املواردمتزا حنو
ومن املهم التأكيد علـى أن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تواصـل تعزيـز الـشراكات مـع                        - ١٤

املــديرة التنفيذيــة ونواهبــا إىل /مجيــع اجلهــات املاحنــة، بطــرق منــها زيــارات وكيلــة األمــني العــام  
نيني، وتعامل ممثلي هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـع      عواصم البلدان املاحنة، واالجتماع مع الربملا 

اجلهات املاحنة على املستوى القطـري، وكـذلك عـن طريـق إبـرام اتفاقـات شـراكة مـع الـدول                       
ــرين   وقــد أدى ذلــك مــؤخرا إىل زيــادة يف حجــم قاعــدة املــوارد       . األعــضاء والــشركاء اآلخ

ــوارد غــري األساســية     ــادات يف امل ــام ويف. األساســية وإىل بعــض الزي ــة  ٢٠١٣ ع ، حققــت اهليئ
 مليونا مـن دوالرات الواليـات املتحـدة         ١٥٠اهلدف املتعلق باملوارد األساسية واملتمثل يف مجع        

 ٢٠١٢ دولة عضوا، أي يف زيادة عن عدد الـدول األعـضاء املاحنـة يف عـام         ١٢٥من أكثر من    
  . دولة عضوا١١٣الذي بلغ 

  
  عمليات رصد املشاريع واإلشراف عليها    

تعترف هيئة األمم املتحـدة للمـرأة بـأن رصـد املـشاريع واإلشـراف عليهـا مـن مـواطن                       - ١٥
ويتـضمن دليـل العمليـات الربناجميـة،        . الضعف، وهي تـسعى إىل حتـسني قـدراهتا يف هـذا اجملـال             

، إرشادات جديدة ومعـززة يف هـذا اجملـال، وهـو            ٢٠١٢الذي وضع يف صيغته النهائية يف عام        
  .لتدريبية امليدانية اليت يديرها كل من املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليميةقد أُدرج يف الدورات ا

. وعــززت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة آليتــها ملراقبــة النفقــات الــيت يتكبــدها شــركاؤها  - ١٦
ووضــع هنــج مــنقح ومبــادئ توجيهيــة جديــدة ملراجعــة حــسابات مــشاريع هيئــة األمــم املتحــدة  

.  غـــري احلكوميـــة واحلكومـــات واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــةللمـــرأة املـــسندة إىل املنظمـــات
واعتمدت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أيـضا هنجـا لتخطـيط عمليـات مراجعـة احلـسابات علـى               
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ومت تنقـيح اختـصاصات مراجعـة حـسابات املـشاريع، وجيـري بـشكل مـستمر                 . أساس املخاطر 
ومـن خـالل مناقـصة    . ة حـساباهتا تعهد وحتديث جدول جلميع املشاريع اليت مـن املقـرر مراجعـ        

ــو شــركة            ــاملي، وه ــع مراجــع حــسابات ع ــرأة م ــم املتحــدة للم ــة األم ــدت هيئ ــسية، تعاق تناف
Moore Stephens International Limited    ــم ــة األم ــشاريع هيئ ــة حــسابات م ، إلجــراء مراجع

ــة أو احلكومــات أو املنظمــات احلك     ــة املتحــدة للمــرأة املــسندة إىل املنظمــات غــري احلكومي ومي
الدولية عن طريق اتفاقات التعاون يف املشاريع أو كتب املوافقة، وذلـك هبـدف احلـصول علـى                  
ــشركاء       ــؤالء الـ ــرأة هلـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن هيئـ ــة مـ ــوال املقدمـ ــتخدام األمـ ــمانات باسـ ضـ

  .املقصود للغرض
ن ، انتهت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن وضـع اجليـل الثـاين مـ            ٢٠١٣ويف هناية عام      - ١٧

ويف هذا الصدد، كـان مـن العناصـر اإللزاميـة هلـذه             ). املذكرات االستراتيجية (خططها القطرية   
العملية إعداد خطط للرصد والتقييم والبحـث تـشتمل علـى عنـصر رصـد واضـح، حيـث أُلـزم                  
كــل مكتــب إقليمــي ومتعــدد البلــدان وقطــري بإعــداد خطــة استعرضــها ووافــق عليهــا يف هنايــة 

ض األقران يف املقر، الذي يتكون من ممـثلني عـن مجيـع شـعب هيئـة األمـم                   املطاف فريق استعرا  
واملكاتب مـسؤولة عـن االضـطالع بأنـشطة الرصـد والتقيـيم والبحـث             . املتحدة للمرأة يف املقر   

متاشيا مع خططها املتعلقة هبذه األنشطة، وسيكون ذلك جزءا من عملية االسـتعراض الـسنوي               
 ٢٠١٤تـايل، توجــد لــدى مجيـع املكاتــب اعتبـارا مــن عــام    وبال. للخطـط القطريــة بـشكل أعــمّ  

  .خطط للرصد ضمن خططها املعتمدة للرصد والتقييم والبحث
  

  ختطيط املشتريات    
. بــدأت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تــشغيل أداة شــبكية جديــدة لتخطــيط املــشتريات    - ١٨

 وميكـن دمـج مـشتريات    وبواسطة هذه األداة اجلديدة، جيـري دمـج االحتياجـات بطريقـة آليـة،         
وخطـة املـشتريات    . اهليئة وتصنيفها وتقييمها حسب نوع السلعة واملنطقة والبلد وما إىل ذلـك           

، )اإلنترانـت (الشبكية متاحة جلميع موظفي هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة عـرب الـشبكة الداخليـة                   
نظـر يف معاجلـة   وُي. ويقوم قسم املشتريات يف املقر برصـد األنـشطة املقـررة علـى أسـاس منـتظم              

وتـــضمن هـــذه األداة . األصـــناف ذات الطـــابع املتكـــرر والقيمـــة العاليـــة بـــإجراءات مؤســـسية
السيطرة واالتساق يف التخطـيط ومتكـن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن احلـصول علـى أفـضل                       

  .قيمة مقابل املال يف أنشطة الشراء
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  السلف املقدمة للشركاء املنفِّذين    
 األمم املتحدة للمرأة باسـتمرار الـضوابط الـيت تطبقهـا علـى الـسلف النقديـة                  تعزز هيئة   - ١٩

املقدمــة إىل الــشركاء املنفــذين مــن خــالل رصــد الــسلف وتــسويتها علــى أســاس شــهري وفقــا  
ــال            ــشطة إقف ــهر وأن ــر كــل ش ــد آخ ــة عن ــراءات املتبع ــشأن اإلج ــر ب ــة للمق ــادئ التوجيهي للمب

 العديد من الدورات التدريبيـة بـشأن الـسياسة    وجرت تكملة ذلك عن طريق توفري . احلسابات
الــواردة يف دليــل الــربامج والعمليــات، عــرب حلقــات دراســية شــبكية جلميــع املكاتــب ودورات   

وعالوة على ذلـك، وضـعت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة منوذجـا تـدريبيا                  . تدريبية وجها لوجه  
الغ وألعمـال التوثيـق ألغـراض       للشركاء املنفذين لـضمان فهمهـم اجليـد لطرائـق الرصـد واإلبـ             

  .حفظ سجالت املراجعة
  

  إدارة األصول    
نفذت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة إطـارا للرقابـة الداخليـة فيمـا يتعلـق بـإدارة األصـول                        - ٢٠

وجيـري  . يضمن الفصل بني الواجبـات يف جمـاالت اإلذن باقتنـاء األصـول وتـسجيلها وتعّهـدها                
 باألصــول بطريقــة مركزيــة يف املقــر، وبالتــايل تــسّجل مجيــع   تــسجيل مجيــع املعــامالت املتعلقــة 

وتــوفّر . عمليــات إضــافة األصــول ونقــل حيازهتــا والتــصرف فيهــا يف املقــر وفقــا هلــذه الــسياسة 
جهــات التنــسيق يف وحــدات األعمــال االســتمارات املعتمــدة علــى النحــو املطلــوب، وهــي قــد 

وُوضـع  .  وأجنـزت إصـدار الـشهادات      أجرت عمليات التحقق من األصول اليت تتم كل سـنتني         
دليل عملي مفّصل إلجـراءات إدارة األصـول لتوجيـه وحـدات األعمـال فيمـا يتعلـق بعمليـات                    

ــرأة       ــم املتحــدة للم ــة األم ــة هيئ ــائق وسياس ــداد الوث ــربامج   . إدارة األصــول وإع ــل ال ــيح دلي وأت
ــة       ــشبكة الداخليـ ــى الـ ــة علـ ــواد التدريبيـ ــول واملـ ــتمارات األصـ ــات واسـ ــتا(والعمليـ ) إلنترانـ

  .إليها للرجوع
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	المسائل المتعلقة بمراجعة الحسابات

	تقرير عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013
	موجز
	يقدم هذا التقرير معلومات عن مهام المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات التي تمت تأديتها فيما يخص هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013. وتتولى وحدة مراجعة حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة استنادا إلى النظام المالي والقواعد المالية للهيئة (الوثيقة UNW/2012/6، المرفق الأول). ويتولى قسم التحقيقات في المكتب وظيفة التحقيقات. وترد في مرفق هذا التقرير معلومات بشأن الإجراءات المتّخذة وردّ الإدارة على هذا التقرير، وكذلك في الموقع الشبكي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويرد تقرير اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ورد الإدارة عليه في الإضافة الملحقة بهذا التقرير (UNW/2014/4/Add.1).
	وقد يودّ المجلس التنفيذي أن يقوم بما يلي: (أ) الإحاطة علما بهذا التقرير؛ (ب) والإعراب عن دعمه المستمر لوظائف مراجعة الحسابات والتحقيقات التي يتولاها مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات؛ (ج) والإحاطة علما بتقرير اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات ورد الإدارة عليه.
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريره عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 إلى المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).
	ثانيا - توفير الضمانات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	2 - يتطلب تحقيق هدف توفير الضمانات اللازمة بشأن الحوكمة وإدارة المخاطر ونظم الرقابة أن تركز عمليات مراجعة الحسابات التي تضطلع بها وحدة مراجعة حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ما يندرج ضمن مجالات الحوكمة والإدارة والعمليات من جوانب يستقر الرأي على أنها تعرّض هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعرّض فرص تحقيقها لأهدافها، لأشد المخاطر المالية والقانونية والوظيفية والمتعلقة بالسمعة.
	ألف - الولاية
	3 - يتولّى وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للهيئة (UNW/2012/16، المرفق الأول) واتفاقات مستوى الخدمات المبرمة كل سنتين، التي وُقِّع أولها بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2011. وأنشأ المكتب في عام 2012 وحدة مراجعة الحسابات المخصصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث ضمت وظيفتين لمراجعة الحسابات. وفي ضوء نشر الهيكل الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والحجم التنظيمي للهيئة، عُدّل مستوى الملاك الوظيفي لوحدة مراجعة الحسابات من وظيفتين إلى أربع وظائف وجرى التوقيع على تعديل لاتفاق مستوى الخدمات الأصلي في كانون الأول/ديسمبر 2012. وفي عام 2013، اكتملت عملية التعيين وجرى شغل وظائف مراجعة الحسابات الأربع اعتبارا من كانون الأول/ ديسمبر 2013. وجرى في 6 كانون الأول/ديسمبر 2013 توقيع اتفاق جديد لمستوى الخدمات يحتفظ بوظائف مراجعة الحسابات الأربع لفترة السنتين 2014/2015.
	4 - ويؤكّد مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات للمجلس التنفيذي أنه يضطلع بعمليات المراجعة وفقا للمعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات ومدونة قواعد السلوك التي وضعها معهد مراجعي الحسابات الداخليين.
	5 - وبالإضافة إلى ذلك، يؤكّد المكتب أنّه كان في عام 2013 مستقلا في عمله عن إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكانت له حرية تحديد نطاق عمليات المراجعة والتحقيقات وفقًا للمعايير الدولية.
	باء - الرقابة الخارجية المستقلة
	6 - تتكون اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات من خمسة خبراء خارجيين مستقلين. وأنشئت اللجنة في أيلول/سبتمبر 2012 لتزويد وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية بمشورة مستقلة بشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق بإطار ونظم المساءلة وإدارة المخاطر في هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتستعرض اللجنة أيضا استراتيجية المراجعة في وحدة مراجعة الحسابات، وخطة عملها السنوية وميزانيتها، ونماذج تقييم المخاطر المتصلة بمراجعة الحسابات، وتقارير النشاط ربع السنوية والموارد، وتقارير مراجعة الحسابات وأنشطة التحقيقات. وقدّمت اللجنة تعليقات على مشروع التقرير السنوي إلى المجلس التنفيذي.
	7 - وتنسّق وحدة مراجعة الحسابات عملها مع مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة.
	جيم - التخطيط لمراجعة الحسابات على أساس المخاطر
	8 - جرت صياغة خطة مراجعة الحسابات لعام 2013 بعد إجراء تقييم للمخاطر في المجالات التي يمكن مراجعة حساباتها في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتشاور مع الإدارة العليا والشعب ذات الصلة والجهات صاحبة المصلحة الأخرى. وجرى النظر أيضا في عمليات مراجعة الحسابات المخطط لها من قِبَل مجلس مراجعي الحسابات بغرض تفادي الازدواجية في الجهود المبذولة في توفير ضمانات لوكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية وللمجلس. ويتم استعراض تقييم المخاطر سنويا للتحقق من ارتباطه بالواقع الراهن.
	9 - واستند الاختيار النهائي للمكاتب الميدانية ووحدات المقر التي ستتم مراجعة حساباتها في عام 2013 إلى ما يلي: (أ) تصنيف المكاتب/وحدات المقر من حيث المخاطر؛ (ب) الأولويات الإقليمية لإدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ (ج) استراتيجية مراجعة الحسابات التي تستلزم خضوع المكاتب ذات درجة المخاطرة المصنفة في فئة المخاطرة العالية جدا للمراجعة كل سنتين، والمكاتب ذات المخاطرة العالية كل ثلاث سنوات، والمكاتب ذات المخاطرة المتوسطة كل أربع سنوات، والمكاتب ذات المخاطرة المنخفضة كل خمس إلى ست سنوات، رهنا بالقدرة على المراجعة. وفي عام 2013، استعرضت وحدة مراجعة الحسابات المكاتب القطرية التي صُنّفت درجة مخاطرتها في الفئتين العالية والمتوسطة.
	10 - وقامت اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات باستعراض خطة مراجعة الحسابات لعام 2013 في كانون الثاني/يناير 2013 قبل عرضها على وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية وإقرارها من قِبَلها في شباط/فبراير 2013.
	دال - تقارير مراجعة الحسابات التي صدرت في عام 2013
	11 - صدرت في عام 2013 تقارير مراجعة حسابات المكاتب الميدانية السبعة التالية: المكتب القطري في أفغانستان (التقرير رقم 982، الصادر في 11 نيسان/أبريل 2013)؛ والمكتب دون الإقليمي في الهند (التقرير رقم 1121، الصادر في 7 حزيران/يونيه 2013)؛ والمكتب دون الإقليمي في كينيا (التقرير رقم 1077، الصادر في 28 حزيران/يونيه 2013)؛ والمكتب القطري في جمهورية الكونغو الديمقراطية (التقرير رقم 1220، الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013)؛ والمكتب القطري في جنوب السودان (التقرير رقم 1221، الصادر في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013)؛ والمكتب القطري في كولومبيا (التقرير رقم 1222، الصادر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)؛ والمكتب القطري في هايتي (التقرير رقم 1224، الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013). وجميع التقارير متاحة على http://audit-public-disclosure.unwomen.org.
	12 - وغطّت أغلب تقارير مراجعة الحسابات الصادرة في عام 2013 الأنشطة التي اضطلعت بها مكاتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2012؛ ولذا فإن نتائج المراجعة تعكس إلى حد كبير وضع البرامج والعمليات خلال تلك السنة. وغطت مراجعات الحسابات الكاملة السبع الأنشطة البرنامجية والتنفيذية لمكاتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومثّلت نحو 39 مليون دولار، أو 17 في المائة، من مجموع النفقات البالغ 235 مليون دولار كما هو مسجّل في نظام أطلس المركزي لتخطيط الموارد التابع للهيئة.
	هاء - تقديرات مراجعة الحسابات
	13 - استنادا إلى نتائج مراجعة للحسابات، يعطي مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات تقديرا عاما لمراجعة الحسابات، من حيث تقييمه للعمليات المتصلة بالضوابط الداخلية والحوكمة و إدارة المخاطر. وأعطى المكتب مكتبا واحدا (14 في المائة) من المكاتب السبعة درجة ”غير مُرض“، ويعني هذا إما أن العمليات المتصلة بالضوابط الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر لم تكن قد أنشئت أو لم تكن تعمل جيدا، وأن تحقُّق الغايات العامة للكيان الخاضع للمراجعة قد يتأثر سلبا بشدة. وأعطيت أربعة من المكاتب الخاضعة للمراجعة، أو 57 في المائة، درجة ”مُرض جزئيا“، وهو ما يعني أن ثمة مسألة واحدة أو عدة مسائل جرى تحديدها ويمكن أن تؤثر سلباً على تحقيق الغايات. وأُعطي المكتبان المتبقيان (28 في المائة) درجة ”مُرض“، حيث لم يتم تحديد أي مسائل تؤثر بصورة ملموسة على تحقيق الغايات.
	ثالثا - الكشف عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات
	14 - تنفيذاً لمقرر المجلس التنفيذي 2012/10 (انظر UNW/2012/16)، يجري الكشف عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات لعموم الجمهور بعد 30 يوما من صدورها للإدارة وللدول الأعضاء المعنية، التي يؤذن لها باستعراضها وطلب تنقيحها في حالة وجود أي معلومات قد تعتبر شديدة الحساسية أو قد تنعكس سلبا على طرف ثالث. وقد بدأ تشغيل الموقع الشبكي لنشر التقارير للجمهور في 7 أيار/مايو 2013. وجرى الكشف العلني عن جميع تقارير المراجعة الداخلية لعام 2013 على الموقع الشبكي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدون تنقيح.
	15 - وفي الكشف عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات لعموم الجمهور دلالة على التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشفافية المؤسسية، كما أنه أمر يعزِّز المساءلة مع شركائها في التنمية.
	رابعا - الملاك الوظيفي والميزانية
	الملاك الوظيفي

	16 - في عام 2013، اتخذت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إجراءات لمواجهة مسألة عدم كفاية الموارد المخصصة لوحدة مراجعة الحسابات، على النحو الذي أثاره مجلس مراجعي الحسابات في عام 2012، وذلك من خلال الإذن بوظيفتين إضافيتين لمراجعة الحسابات. وجرى شغل الوظيفتين (واحدة برتبة ف-3 وواحدة برتبة ف-4) في تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2013 على التوالي. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، كان الملاك الوظيفي للوحدة يضم أربع وظائف مخصصة لمراجعة حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	الميزانية

	17 - في عام 2013، كان لوحدة مراجعة الحسابات ميزانية إجمالية قدرها 0.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها نحو 0.3 مليون دولار عن ميزانية عام 2012. وبلغت تكاليف المراجعة والتحقيقات 0.7 مليون دولار، أي أن هناك نقصا في الإنفاق عمّا هو مرصود في الميزانية بمقدار 22 في المائة، وهو ما يعزى بالأساس إلى التأخّر في إتمام عمليات الاستقدام للموظفين الإضافيين الاثنين.
	خامسا - النتائج الهامة للمراجعة الداخلية للحسابات
	18 - عند مراجعة حسابات مكتب ميداني، يغطي نطاق المراجعة عموما الأنشطة المتصلة بما يلي: (أ) الحوكمة والإدارة الاستراتيجية؛ (ب) الأنشطة البرنامجية (إدارة البرامج والمشاريع، والشراكات، وتعبئة الموارد)؛ (ج) العمليات (الموارد البشرية، والشؤون المالية، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة الأصول، وإدارة الإجازات، والسلامة والأمن، والإدارة العامة، والدعم التشغيلي المقدَّم من قِبَل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
	19 - وفي عام 2013، أصدر مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات سبعة تقارير تتعلق بمراجعة حسابات المكاتب الميدانية.
	20 - وتعلقت التقارير السبعة بمراجعة حسابات خمسة مكاتب قطرية ومكتبين إقليميين فرعيين. وفي المجموع، أسفرت عمليات المراجعة هذه عن 70 توصية، بما في ذلك 4 توصيات (6 في المائة) تناولت مسائل مؤسسية. واتصل ثلاث من تلك المسائل الأربع بالحوكمة، وتحديدا بالافتقار إلى سياسات وإجراءات بشأن الفصل بين الواجبات، والافتقار إلى سياسات وإجراءات لإدارة المخاطر، والافتقار إلى اتفاق بلد مضيف خاص بهيئة الأمم المتحدة للمرأة. واتصلت المسألة المؤسسية الرابعة بالافتقار إلى التوجيه بشأن الإعداد والاستخدام السليمين لنظام أطلس في تسجيل ورصد أنشطة وتكاليف البرامج/المشاريع.
	21 - وبالرغم من أن الإدارة استجابت للتوصيات المتعلقة بمكاتب بعينها على النحو المشار إليه في الفرع السادس أدناه، لاحظت وحدة مراجعة الحسابات بعض التطابق بين المسائل المثارة في التقرير السنوي لعام 2012 وتلك المشار إليها في هذا التقرير. وكشف المزيد من التحليل لجميع التوصيات عن ظهور بعض المسائل الناشئة، مثل ما يلي: (أ) الصعوبات التي ووجهت أثناء نشر الهيكل الإقليمي فيما يتعلق بالقدرات التنفيذية والبرنامجية (7 مكاتب)؛ (ب) التأخّر في وضع الاستراتيجيات المتعلقة بحشد الأموال واستهلال ذلك الحشد (4 مكاتب)؛ (ج) عدم ملاءمة عمليات رصد ومراقبة المشاريع، والافتقار إلى إطار/خطة لرصد المشاريع (5 مكاتب)؛ (د) القصور في تخطيط المشتريات (4 مكاتب)؛ (هـ) أوجه الضعف في إدارة السلف المدفوعة للشركاء المنفذين (6 مكاتب)؛ (و) أوجه الضعف في إدارة الأصول، بما في ذلك قوائم الأصول غير المكتملة و/أو المتقادمة في نظام أطلس، وعدم إجراء عمليات الجرد، وعدم وسم الأصول (6 مكاتب).
	22 - وثمة قلق خاص بشأن نسبة عمليات المراجعة التي لوحظت فيها مسائل تتعلق بسلف المشاريع المقدمة إلى الشركاء المنفذين (71 في المائة)، وغياب أو قصور استراتيجية تعبئة الموارد (57 في المائة).
	توزيع توصيات مراجعي الحسابات ودرجات أولويتها في عام 2013(أ)

	(أ) مجموع التوصيات: 70 توصية.
	23 - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2013، كان قد تم التنفيذ الكامل لـ 19 توصية من التوصيات التي قُدمت في عام 2013، والبالغ عددها 70 توصية، وكانت هناك 51 توصية متبقية، منها 23 توصية (45 في المائة) تخص التقارير التي صدرت في الربع الأخير من عام 2013. ومن التوصيات المتبقية البالغ عددها 51 توصية، صُنفت 24 توصية (47 في المائة) على أنها ذات أولوية عالية.
	سادسا - متابعة توصيات مراجعة الحسابات
	24 - تضمنت تقارير مراجعة الحسابات الصادرة في الفترة الواقعة بين 1 أيلول/سبتمبر 2010 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 ما مجموعه 177 توصية من توصيات المراجعة. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، كان 10 من التوصيات الـ 177 السابقة الذكر قد سُحبت لأنها لم تَعُد ذات ارتباط بالواقع بسبب التغيرات في الهيكل التنظيمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وعملياتها. ومن التوصيات المتبقية البالغ عددها 167 توصية، كانت 112 توصية (67 في المائة) قد نُفّذت تنفيذا كاملا، وكانت 30 توصية (18 في المائة) قيد التنفيذ، ولم تكن أنشطة تنفيذ 25 توصية (15 في المائة) قد بدأت.
	25 - ومن التوصيات التي كانت قيد التنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 والبالغ عددها 30 توصية، كان قد مضى على 4 توصيات (2 في المائة) أكثر من 18 شهرا دون أن يتم تنفيذها الكامل. وقد تم تنفيذ جميع التوصيات التي طال انتظار تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2014.
	26 - ومن التوصيات التي لم يكن قد بدأ تنفيذها والبالغ عددها 25 توصية، كانت 23 توصية تخص تقارير مراجعة الحسابات الصادرة في الربع الأخير من عام 2013.
	سابعا - الخدمات الاستشارية
	27 - واصلت وحدة مراجعة الحسابات تقديم المشورة، عند الطلب، لمديري هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المقر والمكاتب الميدانية. وشملت مجالات المشورة مجموعة من المواضيع، بما فيها المواضيع التالية: طلب الجهات المانحة للمعلومات؛ وعدم تجديد عقد إيجار؛ والمهام المفصلة؛ والتوصيات اللازمة للتغطية المؤقتة لوظيفة نائب ممثل؛ وشطب حسابات القبض؛ ومراجعة حسابات المشاريع التي تتولى تنفيذها الحكومات الوطنية أو المنظمات غير الحكومية؛ وتحديد العمر النافع للأصول؛ وأحكام مراجعة الحسابات/التحقيقات في اتفاقات الجهات المانحة؛ وتقديم التقارير على ضوء خطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقُدمت أيضا خدمات استشارية إلى الشركاء المنفذين في إطار إعادة النظر في السياسات والإجراءات المتعلقة بالسُلف النقدية.
	ثامنا - التحقيقات
	28 - وفقا لاتفاق مستوى الخدمات، يقدم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات خدمات تحقيق تشمل التحقيق في الادعاءات بارتكاب موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأفراد من غير موظفيها، ومتعاقدين معها، لغش أو فساد أو غير ذلك من المخالفات، بما في ذلك المضايقة في مكان العمل أو إساءة استعمال السلطة أو الانتقام من المبلّغين عن المخالفات.
	29 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2013، كان لدى المكتب حالتان متبقيتان من عام 2012، وقد بُتّ في واحدة منهما بحلول 30 حزيران/يونيه 2013. وبدأ تشغيل ”الخط المباشر“ في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 من أجل تلقّي البلاغات المتعلّقة بإجراء تحقيقات. وقد وفّر هذا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لأول مرة، آلية مخصصة تسمح بالإبلاغ عن الادعاءات بلغات متعددة عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني. كما أن الإطار القانوني لتلك الهيئة الخاص بمعالجة عدم الامتثال لمعايير السلوك بالأمم المتحدة، المنشأ في كانون الثاني/ يناير 2013، قد أرسى عمليات الإبلاغ والتحقيق بشأن سوء السلوك ضمن الهيئة المذكورة. وشارك المكتب طوال العام في تدريبات فيما يتعلق بالإطار القانوني، ولا سيما إجراءات الإبلاغ وعملية التحقيق. وشهد المكتب منذ ذلك الحين زيادة كبيرة في عدد الحالات المبلغ عنها، حيث ارتفع من حالتين في عام 2012 إلى 18 حالة في عام 2013. ومن بين الحالات الـ 20 التي كان التحقيق فيها جاريا في عام 2013، تم إغلاق 10 حالات عقب تقييم أولي تبيّن منه أن إجراء مزيد من التحقيق ليس له ما يبرره، وجرى التحقيق في حالة واحدة وأُحيلت إلى المستشار القانوني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وكانت تسع حالات لا تزال غير محسومة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.
	30 - ومن بين الحالات العشر التي أُغلقت بعد التقييم الأولي، كانت حالتان تتعلقان بإساءة استعمال السلطة، وحالتان بالمضايقة في مكان العمل، وحالتان بإساءة استخدام موارد هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأربع حالات بالاحتيال في عمليات المشتريات. وفي واحدة من الحالات العشر، لوحظت دلائل على حدوث احتيال بقيمة تصل إلى 844 389 دولارا. بيد أن الهيئة لم تتكبد أي خسائر في تلك الحالة نظرا لكشف الاحتيال قبل صدور العقد. وفيما يخص الحالة الوحيدة التي تم التحقيق فيها، بلغ حجم الخسائر المالية548 2 دولارا. 
	31 - وإثر صدور الإطار القانوني، ستُحال جميع تقارير التحقيق إلى مدير شعبة التنظيم والإدارة لاتخاذ إجراءات بشأنها.
	تاسعا - استنتاج عام
	32 - يُستشفّ من نتائج المراجعة الداخلية للحسابات أن الضوابط الداخلية وعمليات الحوكمة وإدارة المخاطر التي روجعت كانت قائمة بالفعل ومؤدية لوظائفها بوجه عام، غير أنها تحتاج إلى تحسين. وبخصوص التوصيات المقدمة إلى الإدارة، فيجري حاليا اتخاذ إجراءات بشأنها، وهذا سيفضي إلى مزيد من تعزيز قدرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنفيذ ولايتها. ولم تُحدَّد أي مسائل مهمة للتحقيق خلال عام 2013.
	المرفق
	رد الإدارة على التقرير السنوي عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013
	1 - تُعرب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن سرورها لتقديم رد إدارتها على تقرير مدير مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (البرنامج الإنمائي) عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.
	2 - وتُقر الهيئة بنتائج التقرير، وهي بصدد تناول المسائل الرئيسية التي حُدّدت في الفرع الخامس من التقرير، ”النتائج الهامة للمراجعة الداخلية للحسابات“، تحت العناوين التالية من أجل إبراز التحسينات التي يجري إدخالها.
	الحوكمة والإدارة الاستراتيجية
	السياسات والإجراءات المتعلقة بالفصل بين الواجبات

	3 - تطبق هيئة الأمم المتحدة للمرأة سياسة محدِّدة لإطار الرقابة الداخلية. وقد بدأ تنفيذ إطار الرقابة الداخلية العالمي في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012، وهو يُعَدُّ الوثيقة التوجيهية الموضوعية لكفالة الفصل بين الواجبات، وكذلك الامتثال للنظام المالي والقواعد المالية للهيئة. وهو يُعَدُّ أيضا إطارا مرجعيا لتمكين الزملاء من فهم مسؤولياتهم وواجباتهم بشكل أفضل. وأجرت الهيئة تدريبا على إطار الرقابة الداخلية وعلى تفويض السلطة من خلال حلقات عمل لمديري العمليات في المقر، وحلقات عمل إقليمية. ويتعين على كل شعبة بالمقر وكل مكتب قُطري ومكتب متعدد الأقطار ومكتب إقليمي اتّباع عملية إطار الرقابة الداخلية من أجل تنفيذ الضوابط الخاصة به ضمن إطار الهياكل الخاصة بالمكتب تحديدا. وستواصل الهيئة ضمان أن تؤدي هذه الضوابط دورها بالشكل المطلوب.
	سياسات وإجراءات إدارة المخاطر

	4 - تشكّل السياسة التي تتبعها هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يتعلق بإطار الرقابة الداخلية الآليةَ الأساسية لإدارة المخاطر وتقييمها والإبلاغ عنها. وهي توفر خارطة طريق للامتثال للنظام المالي والقواعد المالية للهيئة، وتحديد المسؤوليات والواجبات. وتنطوي عملية المذكرة الاستراتيجية وخطة العمل السنوية على تحليل نقدي للسياق القُطري، بما في ذلك تحديد المخاطر المحتملة وكيفية إمكان التخفيف من حدتها في البرامج المقترحة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتخضع هذه الوثائق لاستعراض الأقران قبل أن يوافق عليها فريق للإدارة العليا مكوّن من المديرين أو من ينوب عنهم من جميع شعب المقر. وتُستعرض أيضا كل سنة المذكرات الاستراتيجية وخطط العمل السنوية. وتقيِّم تلك الاستعراضات المخاطر والتحديات ضمن جملة أمور. وتدرك إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحاجة إلى وضع إطار للإدارة المركزية للمخاطر على مستوى المنظمة، وقد اتخذت خطوات للشروع في وضع هذا الإطار. وتتألف استراتيجية وضع هذا الإطار في الهيئة من قسمين: (أ) تعلُّم الممارسات الجيدة والتحديات التي تواجه تنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر في منظومة الأمم المتحدة بأسرها؛ (ب) ووضع إطار عملي للإدارة المركزية للمخاطر يكون مصمما خصيصا لتلبية احتياجات الهيئة. ويُتوقع أن يتم في إطار عملية الإدارة المركزية للمخاطر، التي من المقرر أن تبدأ في آذار/مارس 2014، وضع وتعميم الإجراءات المتعلقة بتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها ورصدها والإبلاغ عنها، بما في ذلك نماذج تقييم المخاطر المصممة خصيصا لبرامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعملياتها.
	اتفاقات البلد المضيف الخاصة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة

	5 - فيما يتصل باتفاقات البلدان المضيفة التي تخص هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحديدا، فإن العلاقات بين الهيئة وبين حكومات البلدان المستفيدة من البرامج تتأسس على إرث علاقات البرنامج الإنمائي مع هذه الحكومات المضيفة. وقد استخدم البرنامج الإنمائي اتفاقات المساعدة الأساسية الموحدة لإقامة وإدارة علاقاته بشكل قانوني ضمن البلدان المستفيدة من البرامج.
	6 - وعند إدخال هيئة الأمم المتحدة للمرأة طور التشغيل في عام 2011، تم بموجب قرار الجمعية العامة 64/289 دمج الولايات والمهام القائمة لكل من مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، وشعبة النهوض بالمرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وتم نقلها إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي الوقت الحاضر، تعمل تلك الهيئة ضمن نظام المنسقين المقيمين التابعين للأمم المتحدة، وهي قد وضعت هيكلها الإقليمي الجديد لتسهيل عملها على المستوى العالمي. ومن خلال التنسيق مع البرنامج الإنمائي والتواصل مع الحكومات المضيفة، تعمل الهيئة على توسيع نطاق التغطية الحالية لاتفاقات المساعدة الأساسية الموحدة لتشمل وجود الهيئة وعملياتها في البلدان المستفيدة من البرامج. ويجري تحقيق ذلك من خلال تبادل المذكرات مع الحكومات المضيفة، وإبرام اتفاقات جديدة عند الضرورة. ويتمثل الموقف المؤسسي في أن توسّع الهيئة نطاق تغطية الاتفاقات القائمة، لأنها لا تملك القدرة على التفاوض بشأن إبرام اتفاقات جديدة، ولأن ذلك ليس في مصلحتها.
	7 - وقد ثبُت أن هذه العملية عملية شاقة على المنظمة، لأسباب مختلفة. فعلى سبيل المثال، في بعض الدول الأعضاء التي كان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فيها وجود برنامجي في السابق وأصبح لديها وجود تشغيلي كامل، إمّا لا يوجد اتفاق أساسي موحد للمساعدة (لأن وجود الأمم المتحدة في البلد سابق لإنشاء البرنامج الإنمائي)، وإمّا يوجد اتفاق من هذا النوع ولكن السلطات الوطنية تنظر في تحديثه بحيث يعكس العلاقة الحالية للبلد مع منظومة الأمم المتحدة. وتسعى الهيئة إلى مواجهة هذه التحديات بطريقة استراتيجية، وهي قد وضعت استراتيجية متعددة الأوجه تهدف إلى تسوية الوضع بالنسبة إلى وجودها في البلدان.
	التوجيه بخصوص الطريقة السليمة لإعداد نظام أطلس واستخدامه لتسجيل ورصد أنشطة البرامج/المشاريع ونفقاتها

	8 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، انتهت شعبة التنظيم والإدارة من إنشاء فرادى وحدات الأعمال في نظام أطلس، وهو نظام الإدارة المركزية للموارد في الهيئة، وذلك تماشيا مع تنفيذ الهيكل الإقليمي الجديد. وهذا نشاط مؤسسي تقوم به جميع المكاتب الميدانية التابعة للهيئة، حيث يجري إنشاء وحدة أعمال منفصلة في نظام أطلس لكل مكتب قطري. وقد تم بالفعل إعطاء كل مكتب ميداني هوية خاصة به كإدارة مستقلة في نظام أطلس، وهو ما يحقق الفصل الفعلي بين المكاتب من حيث رموز الميزانية والمعاملات المالية. وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتوفير أدوات وبيئات للإبلاغ الإداري تكون أكثر فعالية وأسهل استخداما، قُدّمت في كانون الثاني/يناير 2012 مجموعة من تقارير إنجاز المشاريع المصممة حديثا. وتهدف التقارير إلى زيادة الفعالية التنفيذية والإدارية عن طريق تزويد المنظمة بإمكانية الاطلاع فورا على حالة إنجاز مشروع من المشاريع. وفي إطار جهود التعزيز، أنشئ موقع للإبلاغ الإداري على الشبكة الداخلية (الإنترانت) ليكون بمثابة مستودع مركزي لتقارير إنجاز المشاريع التي يجري تحميلها شهريا.
	9 - وتدرك هيئة الأمم المتحدة للمرأة أهمية المعلومات المقدمة من لوحات المتابعة الحاسوبية في المساعدة على إدارة عمليات وأنشطة العمل الرئيسية ورصدها. وفي 31 أيار/مايو 2013، اعتمدت شعبة البرامج صيغة للوحة المتابعة تتم تكملتها يدويا لغرض الاستخدام الفوري. وستساعد الخبرة المكتسبة من استخدام لوحة المتابعة هذه في تحديد عناصر البيانات التشغيلية والمالية التي ترى الإدارة أنها الأكثر فائدة وملاءمة للاستخدام في وضع لوحة متابعة محوسبة في المستقبل القريب. وسيتطلب ذلك تحليل التكاليف والمنافع لمساعدة الهيئة على تحديد توقيت ونطاق مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي ستنفذ بهدف وضع لوحة متابعة محوسبة بالكامل.
	الصعوبات التي ووجهت خلال نشر الهيكل الإقليمي فيما يتعلق بالقدرات التشغيلية والبرنامجية

	10 - في مقترح هيكل الهيئة الإقليمي الذي أقره المجلس التنفيذي، كان من المقرر أن تكون جميع عناصر الهيكل قد أنشئت بحلول نهاية عام 2013. ورغم وفاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهذا الموعد النهائي، حيث تم إنشاء جميع المكاتب الإقليمية وتعيين المديرين الإقليميين، حدث بعض التأخير بالنسبة للمكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى بسبب الصعوبات المتعلقة بأماكن العمل.
	11 - وتعترف هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنه خلال فترة إنشاء المكاتب الجديدة ونقل السلطات وعناصر الإشراف من المقر إلى المكاتب الإقليمية، واجهت المكاتب صعوبات فيما يتصل ببعض القدرات التشغيلية والبرنامجية. واتخذت الهيئة تدابير خاصة لمعالجة هذه الصعوبات، شملت أنشطة تدريب إضافية، وتوفير قدرة تكميلية للمكاتب التي تواجه مشاكل معينة فيما يتعلق بالقدرات، واحتفاظ المقر بالإشراف المباشر في حالتين (في جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب تغيير دور المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا في رواندا، وفي البوسنة والهرسك قبل تعيين المدير الإقليمي الجديد لأوروبا وآسيا الوسطى).
	12 - وعلى الرغم من التحديات الكامنة في الحفاظ على مستويات عالية من الأداء البرنامجي في سياق عملية إعادة هيكلة كبرى، تلاحظ الهيئة أن إنجاز المكاتب الميدانية، الذي تعتبره مؤشرا عاما قويا للكفاءة في العمليات والبرامج، قد ازداد بشكل ملحوظ في عام 2013 مقارنة بعام 2012، حيث يزيد متوسط إنجاز المكاتب الميدانية على 80 في المائة مقارنة بالميزانية. وعلى هذا الأساس، تعتقد هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تدابير التخفيف والاستجابة التي اتخذت في عام 2013 لمواجهة التحديات التي تم الإقرار بها فيما يتعلق بالقدرة التشغيلية والبرنامجية قد أثبتت فعاليتها إلى حد كبير.
	تعبئة الموارد
	13 - تشكل تعبئة الموارد أولوية مؤسسية عليا. وطلبت إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى جميع المكاتب الميدانية وضع خطط عمل لتعبئة الموارد، وقد بات لدى معظم المكاتب بالفعل، بفضل الدعم المقدّم من المقر، خطط عمل تحدد مختلف الفرص المتاحة على المستوى المحلي، بما في ذلك جدول زمني يتضمن خطوات للمتابعة. وإضافة إلى ذلك، وضعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أداة على شبكة الإنترنت تمكن الإدارة العليا من رصد التقدم المحرز في الأنشطة المضطلع بها في الميدان لتعبئة الموارد غير الأساسية. وتسجل الأداة الإجراءات الرئيسية المتبعة خلال مراحل دورة حياة عملية تعبئة الموارد، بدءا بإقامة حوار مثمر مع الجهات المانحة المحتملة (مرحلة الإعداد الأولية)، ومرورا بتلقّي التزامات مؤكدة خطيا (مرحلة الإعداد المتقدمة)، وانتهاءً بتوقيع العقود. وفي عام 2014، يتعين على جميع المكاتب أن تضع استراتيجيات لتعبئة الموارد وأن تحدّث خطط عملها لجمع الأموال على ضوء مذكراتها الاستراتيجية/خطط عملها السنوية المعتمدة. ويقدم المقر الدعم للمكاتب الميدانية في وضع استراتيجيات تعبئة الموارد تلك، ويواصل، بالاشتراك مع مكتب الاتصال في بروكسل، توفير التدريب للمكاتب القطرية، في حين تقدم المكاتب الإقليمية الدعم على نحو متزايد إلى المكاتب القطرية في مجال تعبئة الموارد.
	14 - ومن المهم التأكيد على أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تواصل تعزيز الشراكات مع جميع الجهات المانحة، بطرق منها زيارات وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية ونوابها إلى عواصم البلدان المانحة، والاجتماع مع البرلمانيين، وتعامل ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الجهات المانحة على المستوى القطري، وكذلك عن طريق إبرام اتفاقات شراكة مع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين. وقد أدى ذلك مؤخرا إلى زيادة في حجم قاعدة الموارد الأساسية وإلى بعض الزيادات في الموارد غير الأساسية. وفي عام 2013، حققت الهيئة الهدف المتعلق بالموارد الأساسية والمتمثل في جمع 150 مليونا من دولارات الولايات المتحدة من أكثر من 125 دولة عضوا، أي في زيادة عن عدد الدول الأعضاء المانحة في عام 2012 الذي بلغ 113 دولة عضوا.
	عمليات رصد المشاريع والإشراف عليها
	15 - تعترف هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن رصد المشاريع والإشراف عليها من مواطن الضعف، وهي تسعى إلى تحسين قدراتها في هذا المجال. ويتضمن دليل العمليات البرنامجية، الذي وضع في صيغته النهائية في عام 2012، إرشادات جديدة ومعززة في هذا المجال، وهو قد أُدرج في الدورات التدريبية الميدانية التي يديرها كل من المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية.
	16 - وعززت هيئة الأمم المتحدة للمرأة آليتها لمراقبة النفقات التي يتكبدها شركاؤها. ووضع نهج منقح ومبادئ توجيهية جديدة لمراجعة حسابات مشاريع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المسندة إلى المنظمات غير الحكومية والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية. واعتمدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا نهجا لتخطيط عمليات مراجعة الحسابات على أساس المخاطر. وتم تنقيح اختصاصات مراجعة حسابات المشاريع، ويجري بشكل مستمر تعهد وتحديث جدول لجميع المشاريع التي من المقرر مراجعة حساباتها. ومن خلال مناقصة تنافسية، تعاقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع مراجع حسابات عالمي، وهو شركة Moore Stephens International Limited، لإجراء مراجعة حسابات مشاريع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المسندة إلى المنظمات غير الحكومية أو الحكومات أو المنظمات الحكومية الدولية عن طريق اتفاقات التعاون في المشاريع أو كتب الموافقة، وذلك بهدف الحصول على ضمانات باستخدام الأموال المقدمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لهؤلاء الشركاء للغرض المقصود.
	17 - وفي نهاية عام 2013، انتهت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من وضع الجيل الثاني من خططها القطرية (المذكرات الاستراتيجية). وفي هذا الصدد، كان من العناصر الإلزامية لهذه العملية إعداد خطط للرصد والتقييم والبحث تشتمل على عنصر رصد واضح، حيث أُلزم كل مكتب إقليمي ومتعدد البلدان وقطري بإعداد خطة استعرضها ووافق عليها في نهاية المطاف فريق استعراض الأقران في المقر، الذي يتكون من ممثلين عن جميع شعب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المقر. والمكاتب مسؤولة عن الاضطلاع بأنشطة الرصد والتقييم والبحث تماشيا مع خططها المتعلقة بهذه الأنشطة، وسيكون ذلك جزءا من عملية الاستعراض السنوي للخطط القطرية بشكل أعمّ. وبالتالي، توجد لدى جميع المكاتب اعتبارا من عام 2014 خطط للرصد ضمن خططها المعتمدة للرصد والتقييم والبحث.
	تخطيط المشتريات
	18 - بدأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشغيل أداة شبكية جديدة لتخطيط المشتريات. وبواسطة هذه الأداة الجديدة، يجري دمج الاحتياجات بطريقة آلية، ويمكن دمج مشتريات الهيئة وتصنيفها وتقييمها حسب نوع السلعة والمنطقة والبلد وما إلى ذلك. وخطة المشتريات الشبكية متاحة لجميع موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة عبر الشبكة الداخلية (الإنترانت)، ويقوم قسم المشتريات في المقر برصد الأنشطة المقررة على أساس منتظم. ويُنظر في معالجة الأصناف ذات الطابع المتكرر والقيمة العالية بإجراءات مؤسسية. وتضمن هذه الأداة السيطرة والاتساق في التخطيط وتمكن هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الحصول على أفضل قيمة مقابل المال في أنشطة الشراء.
	السلف المقدمة للشركاء المنفِّذين
	19 - تعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة باستمرار الضوابط التي تطبقها على السلف النقدية المقدمة إلى الشركاء المنفذين من خلال رصد السلف وتسويتها على أساس شهري وفقا للمبادئ التوجيهية للمقر بشأن الإجراءات المتبعة عند آخر كل شهر وأنشطة إقفال الحسابات. وجرت تكملة ذلك عن طريق توفير العديد من الدورات التدريبية بشأن السياسة الواردة في دليل البرامج والعمليات، عبر حلقات دراسية شبكية لجميع المكاتب ودورات تدريبية وجها لوجه. وعلاوة على ذلك، وضعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة نموذجا تدريبيا للشركاء المنفذين لضمان فهمهم الجيد لطرائق الرصد والإبلاغ ولأعمال التوثيق لأغراض حفظ سجلات المراجعة.
	إدارة الأصول
	20 - نفذت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إطارا للرقابة الداخلية فيما يتعلق بإدارة الأصول يضمن الفصل بين الواجبات في مجالات الإذن باقتناء الأصول وتسجيلها وتعهّدها. ويجري تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بالأصول بطريقة مركزية في المقر، وبالتالي تسجّل جميع عمليات إضافة الأصول ونقل حيازتها والتصرف فيها في المقر وفقا لهذه السياسة. وتوفّر جهات التنسيق في وحدات الأعمال الاستمارات المعتمدة على النحو المطلوب، وهي قد أجرت عمليات التحقق من الأصول التي تتم كل سنتين وأنجزت إصدار الشهادات. ووُضع دليل عملي مفصّل لإجراءات إدارة الأصول لتوجيه وحدات الأعمال فيما يتعلق بعمليات إدارة الأصول وإعداد الوثائق وسياسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأتيح دليل البرامج والعمليات واستمارات الأصول والمواد التدريبية على الشبكة الداخلية (الإنترانت) للرجوع إليها.

