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 2015الدورة السنوية لعام 
 2015متوز/يوليه  2 -حزيران/يونيه  30

 من جدول األعمال املؤقت 6البند 
   املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات

ــة      ــة الدا ليـ ــةة املراجعـ ــن أنرـ ــر عـ ــن  تقريـ ــرة مـ ــات للفتـ ــابات والتحقيقـ للحسـ
 2014كانون األول/ديسمرب  31كانون الثاين/يناير إىل  1
 

 موجز 
مهام املراجعة الدا لية للحسـابات والتحقيقـات الـ       ُيقدم هذا التقرير معلومات عن  

االضةالع هبا فيما خيص هيئة األمم املتحدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة  هيئـة األمـم        
. وتتـوىل  2014كـانون األول/ديسـمرب    31كانون الثاين/يناير إىل  1للفترة من  (املتحدة للمرأة

ملتحـدة للمـرأة م مكتـر مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات       وحدة مراجعة حسابات هيئة األمم ا
املراجعـة الدا ليـة للحسـابات هليئـة األمـم       همةالتابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي االضةالع مب

، املرفـ  األول(.  UNW/2012/6املتحدة للمرأة اسـتنادا إىل الناـام املـاا والقواعـد املاليـة للهيئـة        
ــات      ــة التحقيق ــر االضــةالع مبهم ــات م املكت ــوىل قســم التحقيق ــ ن    .ويت ــات بر ــرد معلوم وت

  ، وكــذليف م املوقــعالتقريــر ام مرفــ  هــذ اإلجــراتات املتةــذة ورد اإلدارة علــا هــذا التقريــر 
 اناـر   2014/4الربكي هليئة األمم املتحـدة للمـرأة. وكمـا  لـر اجمللـس التنفيـذي م مقـرر         

UNW/2014/6)     ـالل  فيهـا  التحقيـ   الـ     قضـايا  ال، يتضمن هذا التقريـر معلومـات عـن عـدد 
السنة و بيعتها ونتائجها. ويرد تقرير اللجنة االسترـارية ملراجعـة احلسـابات التابعـة هليئـة األمـم       

 .(UNW/2015/4/Add.1)املتحدة للمرأة ورد اإلدارة عليه م إضافة هذا التقرير 
وقد يرغر اجمللس التنفيـذي م أن ُيحـيع علمـا هبـذا التقريـر، وأن ُيعـرع عـن دعمـه          

املستمر ملهام مراجعة احلسابات والتحقيقات م هيئة األمم املتحـدة للمـرأة، وأن ُيحـيع علمـا     
 ملراجعة احلسابات.بتقرير اللجنة االسترارية 

 

http://undocs.org/UNW/2012/6
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 مقدمة -أوال  
هبـا   ُيقدِّم هذا التقرير وصفا ملهام املراجعة الدا ليـة للحسـابات والتحقيقـات املضـةلع     - 1

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة(        ــرأة  هيئ ــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني امل م هيئ
. وتــرد معلومــات 2014كــانون األول/ديســمرب  31واألنرــةة تات الةــلة للســنة املنتهيــة م 

، وحبالـة  2014تتةل بالنتائج الرئيسية لعمليـات مراجعـة احلسـابات املضـةلع هبـا  ـالل عـام        
دارة لتنفيذ التوصيات الواردة م تقارير مراجعـة احلسـابات للسـنة احلاليـة والسـنوات      جهود اإل

السابقة. وترد أيضا معلومات عن أنرةة التحقيقات، مثـل عـدد القضـايا اجلديـدة واملسـتمرة،      
ــة        ــة االسترــارية ملراجع ــر اللجن ــرد تقري ــائج التحقيقــات املضــةلع هبــا. وي و بيعــة القضــايا ونت

ــابات التا ــر      احلسـ ــذا التقريـ ــافة هـ ــه م إضـ ــرأة ورد اإلدارة عليـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة هليئـ بعـ
 UNW/2015/4/Add.1  ) 
 

 الضمانات -ثانيا  
بغيـة تـوفا الضـمانات الالزمـة برــ ن احلوكمـة وإدارة املةـا ر وُناـم الرقابـة تواصــل          - 2

سابات ال  تضةلع هبا وحدة مراجعة حسابات هيئة األمم املتحدة للمـرأة  عمليات مراجعة احل
التركيز علـا اـاالت احلوكمـة واإلدارة والعمليـات الـ  ُيفيـد التقيـيم أِّـا ُتعـرِّم هيئـة األمـم            
ــة        ــة والو يفي ــة والقانوني املتحــدة للمــرأة وهقيقهــا ألهــدافها ملســتوأل عــال مــن األ ةــار املالي

 .واملتعلقة بالسمعة
 

 الوالية -ألف  
، أنرئت وحدة مراجعة حسابات خمةةة هليئـة األمـم املتحـدة    2012م آتار/مارس  - 3

للمرأة دا ـل مكتـر مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،           
نتيجــة التفــاأ برــ ن مســتوأل اربــدمات ُيــربم كــل ســنتني بــني املكتــر وهيئــة األمــم املتحــدة    

رأة. وتضةلع الوحدة مبهمـة مراجعـة احلسـابات الدا ليـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وفقـا          للم
، املرفـ  األول(. وواصـلت الوحـدة  ـالل     UNW/2012/6للناام املاا والقواعـد املاليـة للهيئـة     

احلســابات الدا ليــة وواصــل املكتــر  تقــدخ  ــدمات مراجعــة  2015-2014فتــرة الســنتني 
تقدخ  دمات التحقي  ال  ُترد تكاليفهـا، وتلـيف وفقـا التفـاأ ثـان برـ ن مسـتوأل اربـدمات         

 .2013كانون األول/ديسمرب  6وقِّع م 
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مسـتقال م عملياتـه عـن     2014كتـر أنـه  ـل م عـام     املوباإلضافة إىل تليف، يؤكـد   - 4
ارس حريــة م هديــد نةــاأ عملياتــه ملراجعــة احلســابات  إدارة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة و ــ 

 والتحقيقات وفقا للمعايا الدولية واملقبولة عموما.
واملكتر يؤكد للمجلـس التنفيـذي أن عمليـات مراجعـة احلسـابات ُيضـةلع هبـا وفقـا          - 5

 للمعــايا الدوليــة للممارســة املهنيــة للمراجعــة الدا ليــة للحســابات ومدونــة األ القيــات الــ    
ــايا،  ضــع أعمــال الوحــدة        ــا هلــذ  املع ــدا ليني. ووفق وضــعها معهــد مراجعــي احلســابات ال
ــتم إجــرات          ــر. وي ــة للمكت ــر وحــدة ضــمان اجلــودة والسياســات التابع ــن جان الســتعرام م
استقةاتات للعمالت بعد ا تتام كل مهمة ملراجعة احلسابات. وأفـادت االستقةـاتات املتلقـاة    

أن هنـا  رضـا عامـا عـن      2014عة احلسابات الـ  أجريـت م عـام    فيما يتعل  بعمليات مراج
 واألعمال ال    ت ديتها. هيئة األمم املتحدة للمرأةوحدة مراجعة حسابات 

 
 الرقابة اربارجية املستقلة -بات  

واصـلت اللجنــة االسترـارية ملراجعــة احلســابات تقـدخ املرــورة لوكيـل األمــني العــام/      - 6
ن أجل تعزيز ودعم إ ار املساتلة، واإلدارة الرشيدة، والفعاليـة ملهـام مراجعـة    املدير التنفيذي م

، 2014احلسابات الدا لية والتحقيقات ال  تضةلع هبا هيئة األمم املتحـدة للمـرأة. وم عـام    
 هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة    استعرضت اللجنة  ةة العمل السـنوية لوحـدة مراجعـة حسـابات     

يــذها مــن  ــالل تقــدخ تقــارير مرحليــة فةــلية وعقــد اجتماعــات    ورصــدت تنف 2014لعــام 
ــة باســتعرام      ــيس الوحــدة. وباإلضــافة إىل تلــيف، قامــت اللجن  اصــة مــع مــدير املكتــر ورئ

 وإبدات التعليقات عليه.UNW/2014/4)   2013مرروع تقرير عام 
ة  ةــة عملــها الســنويهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وأبلغــت وحــدة مراجعــة حســابات  - 7

 جمللس مراجعي احلسابات، م مسعا منها لتعزيز التنسي  والكفاتة.
 

  ةيع مراجعة احلسابات علا أساس املةا ر   -جيم  
مــع أ ــذ إســهامات اإلدارة العليــا     2014صــيغت  ةــة مراجعــة احلســابات لعــام      - 8

والُرـعر تات الةـلة وغاهـا مـن األ ـران املعنيـة صـاحبة املةـلحة م االعتبـار واسـتنادا إىل           
تقييم للمةا ر ال  تتعـرم هلـا املكاتـر أو الوحـدات ارباضـعة ملراجعـة احلسـابات. وم عـام         

ــة حســا  2014 ــرأة  بات ، قامــت وحــدة مراجع ــم املتحــدة للم ــة األم ــر   هيئ باســتعرام املكات
 القةرية ووحدات املقر ال  ُصنفت بوصفها عالية اربةر ومتوسةة اربةر.

وقامت اللجنة االسترارية ملراجعة احلسابات باستعرام  ةـة مراجعـة احلسـابات م     - 9
األمـني العام/املـدير   ، قبل تقـد ها واملوافقـة عليهـا مـن قبـل وكيـل       2013تررين الثاين/نوفمرب 

 .2014التنفيذي م آتار/مارس 
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وأجنزت مجيع األعمال امليدانية املتعلقة بعمليات مراجعـة احلسـابات السـبع الـواردة م      - 10
علا النحو املقرر. وأصـدرت أربعـة مـن تقـارير مراجعـة       2014 الل عام  2014 ةة عام 

تبقيــــة م كــــانون الثاين/ينــــاير ، وأصــــدرت التقــــارير امل2014احلســــابات الســــبعة م عــــام 
 .2015وشباط/فرباير 

 تقارير مراجعة احلسابات الةادرة   -دال  
تقـارير مراجعـة احلسـابات املتعلقـة ب ربعـة مكاتـر ميدانيـة،         2014أصدرت م عـام   - 11

وأربع وحدات تابعة للمقـر. وكانـت أربعـة مـن هـذ  التقـارير الثمانيـة تتةـل ب عمـال ميدانيـة           
 .2013، وأربعة تتةل ب عمال ميدانية اضةلع هبا م عام 2014 عام اضةلع هبا م

أما تقارير مراجعة احلسابات الةادرة برـ ن املكاتـر امليدانيـة فكانـت  ـص املكتـر        - 12
(؛ واملكتـر القةـري م باكسـتان    1226الكائن م األراضي الفلسـةينية اتتلـة  التقريـر رقـم     

ــر رقــم   (؛ واملكتــر امل1304 التقريــر رقــم  ( واملكتــر 1305تعــدد البلــدان م فيجــي  التقري
(. وكانـت التقـارير الةـادرة برـ ن وحـدات املقـر  ـص        1306الكائن م ماا  التقرير رقـم  
(؛ وصــندوأ األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم اإلجــراتات 1223مهمــة الرــرات  التقريــر رقــم 

(؛ وصـندوأ املسـاواة بـني اجلنسـني     1227الرامية إىل القضات علا العنـف ضـد املـرأة  التقريـر     
( ومركــز التــدرير التــابع هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة م اجلمهوريـــة        1228 التقريــر رقــم   

-http://audit-public(. ومجيع هذ  التقـارير متاحـة مـن املوقـع     1230الدومينيكية  التقرير رقم 

disclosure.unwomen.org. 
ــة احلســابات الةــادرة م عــام     - 13 ــارير مراجع ــت تق بوجــه عــام األنرــةة   2014وتناول

، ممـا يعـأ أن   2013الربنااية والترغيلية ال  اضةلعت هبا هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة م عـام     
يــر مراجعــة  النتــائج تعكــس عمومــا حالــة الــربامج والعمليــات  ــالل الســنة. وباســتثنات تقر        

ــة بالرــرات،         ــات املتعلق ــادي االزدواف م حســاع النفق ــن أجــل تف ــة الرــرات م حســابات مهم
ــة والترــغيلية        ــة النةــاأ الســبع األنرــةة الربنااي ــة احلســابات الكامل ــات مراجع ــت عملي تناول
ملكاتر أو وحدات هيئة األمم املتحدة للمرأة، وكانت متثـل النفقـات املرـتركة الـ  تبلـ   ـو       

مليون دوالر الذي أبلغـت   264م املائة من اموع النفقات البال   23يون دوالر، أو مل 63
( وُتعـد تغةيـة مراجعـة احلسـابات لعـام      (A/69/5/Add.12 2013عنه اهليئة م تقريرها املاا لعـام  

ــة عــام    2014 ــة بتغةي ــة مــن امــوع   17الــ  تلــت  2013م وضــع أفضــل باملقارن م املائ
مليون دوالر. وتلـت مراجعـة حسـابات الرـرات املتعـددة املهـام نفقـات         235 النفقات البالغة

ــة األمــم      45مليــون دوالر، أو  120 ــو  ــها مــن هيئ ــة مــن امــوع النفقــات املبلمــ  عن م املائ
 .2013املتحدة للمرأة لعام 
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 مراتر تقدير مراجعة احلسابات -هات  
كتـر عمومـا   املُيحـدد   احلسابات راجعةما ملعملية ال  تتوصل إليها نتائج العلا أساس  - 14

رقابـة. وقدـدرت   مرتبة تقدير عامـة للعمليـة تتةـل بتقييمـه لعمليـات احلوكمـة وإدارة املةـا ر وال       
م املائة( روجعت حساباهتا ب ِّا غـا مرضـية، ممـا يعـأ      37،5وحدات  مرتبة ثالثة مكاتر أو 

أو كانـت ال تـؤدي   إنرـاهها  مـا   يـتم   إةـا ر  أن عمليات الرقابة الدا لية واحلوكمـة وإدارة امل 
 بةـورة ُيعرقـل  حسـاباته قـد    ةوأن هقيـ  األهـدان العامـة للكيـان املراجعـ      بةـورة جيـدة  عملها 
غا مرضية جزئيا، ممـا يعـأ     ِّام املائة( ب 12،5. وقددرت مرتبة إحدأل هذ  العمليات   ةاة

األربعــة  قيــ  األهــدان. أمــا علــا هقــد تــؤثر برـكل ســل  رئــي أِّــا مسـ لة أو عــدة مســائل   أن
ُتحـدد أيـة    رضـية، حيـل    م املائة( فقد قددرت مرتبتها ب ِّا ُم 50وحدات املتبقية  مكاتر أو 

ويـورد الرـكل األول مقارنـة بـني مراتـر       .هاعلا هقيـ  أهـداف  تات ش ن تؤثر ت ثاا قد  مسائل
 تقدير مراجعة احلسابات.

 
 2013و  2014مقارنة مراتر تقدير عمليات مراجعة احلسابات لعامي  -الركل األول 

 
 الكرف عن تقارير املراجعة الدا لية للحسابات -ثالثا  

(، وبعد الت كد من UNW/2012/16 انار  2012/10وفقا ملقرر اجمللس التنفيذي  - 15
بذل العناية الواجبة وفقا لألصول وضمان اجلودة،   الكرف علنا عن مجيع تقارير املراجعة 
الدا لية للحسابات بعد مضي ثالثني يوما من إصدارها إىل اإلدارة والدول األعضات املعنية. 

، ُنقح واحد جزئيا ألنه تضمن معلومات 2014لثمانية الةادرة م عام ومن التقارير ا
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حساسة بر ن السالمة واألمن. و  يرد من أي منامة أو دولة عضو أي  لر إلجرات أي 
 تنقيح آ ر لتقارير مراجعة احلسابات.

 
 مال  املو فني وامليزانية -رابعا  

املواف  عليها لوحدة مراجعة احلسابات ، كانت مجيع الو ائف األربع 2014م عام  - 16
تررين الثاين/نوفمرب عندما قبل مو ف يرغل و يفة أ ةائي مراجعة  17قد ُشغلت حىت 

نقال أفقيا إىل و يفة أ رأل م املكتر. و  شغل الو يفة ال   4-حسابات بالرتبة ن
 عن  ري  نقل أفقي. 2015كانون الثاين/يناير  17شغرت م 

، كان لدأل وحدة مراجعة حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة 2014وم عام   - 17
مليون دوالر  0،28مليون دوالر، مما ُيمثل زيادة قدرها  و  1،2ميزانية عامة قدرها 
مليون  1،1. وبلغت نفقات مراجعة احلسابات والتحقيقات 2013باملقارنة مبيزانية عام 

م املائة، يرجع بالدرجة األوىل إىل  8نفاأ من امليزانية قدر  دوالر، مما ُيرا إىل نقص م اإل
الوفورات املتحقمقة م املرتبات واالستحقاقات واستةدام مو فني من دا ل املكتر بدال من 

 االستعانة باستراريني لالضةالع بالتحقيقات م القضايا.
 

 النتائج اهلامة ملراجعة احلسابات الدا لية - امسا  
توصية ملراجعة  59عن  2014رت تقارير مراجعة احلسابات الةادرة م عام أسف - 18

منها بوصفها تات أولوية عالية وتتةلر ا ات إجرات فوري من جانر  30احلسابات ُصنف 
اإلدارة لكفالة عدم تعريض هيئة األمم املتحدة للمرأة ملةا ر كباة. وُيبني الركل الثاين 

 ودرجات أولوياهتا. 2014م عام  توزيع مجيع التوصيات الةادرة
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 أولوياهتامراتر توزيع توصيات مراجعة احلسابات و -الركل الثاين 

 عمليات مراجعة حسابات املقر -ألف  
، أصدر املكتر أربعة تقارير تتةل بعمليات مراجعة حسابات 2014م عام  - 19

لوحدات أو مهام املقر، وهي صندوأ األمم املتحدة االستئماين لدعم اإلجراتات الرامية إىل 
رأة، وصندوأ املساواة بني اجلنسني، ومركز تدرير هيئة األمم القضات علا العنف ضد امل

 املتحدة للمرأة ومهمة الررات.
توصية. وجنم عن ثالث من  30وجنم عن تقارير مراجعة احلسابات األربعة اتمعة  - 20

م املائة(  صندوأ املساواة بني اجلنسني، ومركز تدرير  75عمليات مراجعة احلسابات  
تحدة للمرأة، ومهمة الررات( استنتاجات ُترا إىل ضرورة توفا مزيد من هيئة األمم امل

الوضوح بر ن االحتياجات من املوارد، ووالية و/أو مسؤوليات الرقابة والتدرير. وجنم عن 
اثنتني من عمليات مراجعة احلسابات  مركز تدرير هيئة األمم املتحدة للمرأة ومهمة 

 فاية هيكل وعمليات إدارة النتائج والرصد واإلبالغ.الررات( استنتاجات تتةل بعدم ك
 

 %(10) 6 -إدارة الربامج 

 (%5  3 -الرراكات وتعبئة املوارد 

 (%10  6 - اليةامل

 %(5  3 -السالمة واألمن 

 (%25  15 -الررات 

 %(10) 6 -تكنولوجيا املعلومات واالتةاالت 

 (%5  3 -املوارد البررية 

 (%2  1 -اإلدارة العامة 

 (%3  2 -إدارة األصول 

 (%7  4 - اإلبالغإدارة املةا ر والتةةيع والرصد و

 (%3  2 - السلةة تفويضاتاهليكل التنايمي و

 (%2  1 –يات والقيم القيادة واأل الق

 %(10) 6 -احلوكمة واإلدارة االستراتيجية 

 %(2  1 - ؤسسةاملشؤون إدارة 
 

أولوية 
 عاليــة

أولويــة 
 ةمتوسة
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 عمليات مراجعة حسابات املكاتر امليدانية -بات  
، أصدر املكتر أربعة تقارير تتةـل بعمليـات مراجعـة حسـابات ثالثـة      2014م عام  - 21

 مكاتر قةرية واملكتر الكائن م األراضي الفلسةينية اتتلة.
ــة    - 22 ــات مراجع ــن   ومتةضــت عملي ــا ع ــها ســت    29احلســابات م اموعه توصــية، من

م املائــــة( مبســــائل الرــــرات؛  17  5م املائــــة( تتةــــل بــــ؛دارة الــــربامج؛ و  21توصــــيات  
م املائـة(   7  2م املائة( بالرراكات وتعبئة املـوارد؛ و   10  3م املائة( باملالية؛ و  14  4 و

ــوا     ــات  إدارة األصــول، وامل ــ ربع فئ ــهما ب ــات  تتةــل كــل من ــا املعلوم رد البرــرية، وتكنولوجي
واالتةاالت، والسالمة واألمن(؛ وتتةل واحدة بكل مـن الفئـات الـثالث املتبقيـة  احلوكمـة،      

 واإلدارة العامة، وإدارة املةا ر، والتةةيع والرصد واإلبالغ(.
 وعلا الرغم من اسـتجابة اإلدارة للتوصـيات اتـددة املتعلقـة باملكاتـر أو الوحـدات،       - 23

علا النحو املرار إليه م الفرع السادس أدنا ، الحات وحدة مراجعـة حسـابات هيئـة األمـم     
املتحدة للمرأة بعض التساوأ بني املسـائل الـ  أثـات م التقريـرين السـنويني السـابقني وتلـيف        

عـن عـودة    2014املرار إليها هنا. وقد كرف هليل آ ر جلميع التوصيات الةـادرة م عـام   
ــا  ــض املس ــوال        بع ــتراتيجية حلرــد األم ــ  ر م وضــع اس ــل حــاالت ت ــن قبي ــور، م ئل إىل الاه

والرـروع فيــه  مكتبــان ووحــدتان بــاملقر(، وعــدم كفايــة عمليــات الرصــد والرقابــة للمرــاريع  
النتائج، وعدم وجود أ ر أو  ةـع للرصـد  مكتـر واحـد ووحـدتان بـاملقر(، وقةـور م         أو

مكاتـر(، وجوانـر ضـعف م إدارة     3انـر البـائعني    بذل العنايـة الواجبـة وم اإلدارة مـن ج   
مكاتـر( وجوانـر ضـعف م إدارة األصـول الرأةاليـة       3الُسلف املقدمـة للرـركات املنفـذين     

 مكاتر(. 3واملتةلة باملعلومات  
ومما كان مةـدر قلـ   ـاس نسـبة عمليـات مراجعـة احلسـابات امليدانيـة الـ  لـوح             - 24

م املائة( وتـبني عـدم    75املراريع املقدمة للرركات املنفذين   فيها وجود مسائل تتةل بُسلف
م املائـة   50وجود، أو قةور، استراتيجيات تعبئة املـوارد أو بـذل اجلهـود مـن أجـل تلـيف م       

 من مجيع عمليات مراجعة احلسابات املضةلع هبا.
ســبقا والحاــت وحــدة مراجعــة حســابات هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أيضــا متــويال م  - 25

ملرــاريع غــا أساســية، ممــا هاــر  صــراحة سياســات وإجــراتات هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة،    
 م املائة( من عمليات مراجعة حسابات املكاتر امليدانية. 50وتليف م عمليتني  

وينبغي لإلدارة، لدأل االسـتجابة للتوصـيات املقدمـة م عمليـات مراجعـة احلسـابات،        - 26
ل التوصــيات حبســر اتةــاهلا بــاملوقع الــذي جــرت مراجعــة حســاباته، بــل أال ُتعــف فقــع بتنــاو

ينبغي أن تنار أيضا فيما إتا كانت املةا ر اتـددة تنةبـ  علـا املنامـة بةـورة أتـل و كـن        
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أن يتم  فيفهـا بةـورة أكثـر فعاليـة مـن  ـالل اسـتجابة أتـل، مثـل إجـرات تغـيا م السياسـة             
 اإلجراتات أو توضيحها. أو

ــا   2014كــانون األول/ديســمرب   31وحــىت  - 27 ــذا تام ــد ُنفــذت تنفي ــت ق ــن  12، كان م
توصــية   ُتنفــذ  47توصــية، ومــا زالــت  29والبالغــة  2014التوصــيات الــ  قدــدمت م عــام 

. ومـن  2014م املائة( تتةل بتقارير صـدرت م الربـع األ ـا مـن عـام       28  13بعد، منها 
م املائـة(   55توصـية    26توصـية،كانت هنـا     47عـددها  التوصيات ال    ُتنفذ بعد البال  

 ُمةنَّفة بوصفها تات أولوية عالية.
 

 متابعة توصيات مراجعة احلسابات -سادسا  
ــني     - 28 ــرة بـ ــادرة م الفتـ ــابات الةـ ــة احلسـ ــارير مراجعـ ــت تقـ ــه  1تلـ  2010متوز/يوليـ

ــه   2014كــانون األول/ديســمرب   31 و ــا اموع ــة   236م احلســابات. وحــىت  توصــية ملراجع
توصيات ألِّـا   تعـد تات صـلة،     10،كانت قد ُسحبت  2014كانون األول/ديسمرب  31

 226نارا للتغياات م اهليكل التنايمـي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وعملياهتـا. ومـن بـني الــ          
  ــور م املائـة( كانـت م   17  38م املائـة( تنفيـذا تامـا، و     75  169توصـية املتبقيـة، ُنفـذ    

 م املائة(. 8توصية   19التنفيذ، و  تبدأ بعد أنرةة تنفيذ 
توصــية،  لــت ثــالث  38ومــن التوصــيات الــ  هــي م  ــور التنفيــذ والبــال  عــددها   - 29

شــهرا دون أن ُتنفــذ تنفيــذا كــامال  توصــيتان  18م املائــة، لفتــرة تزيــد علــا  1توصــيات، أو 
وواحدة صنفت علا أِّا تات أولوية متوسةة(. وُنفـذت   ُصنفتا علا أِّما تواتا أولوية عالية،

توصيتان من التوصيات ال   لت دون تنفيذ فتـرة  ويلـة.    2015 الل الربع األول من عام 
أما التوصية املتبقية فقد تةلبـت مـن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وضـع سياسـة للمنامـة برـ ن           

هديــد املةــا ر املرتبةــة بربااهــا وتقييمهــا     إدارة املةــا ر ملســاعدة املكاتــر امليدانيــة علــا     
ورصدها واإلبالغ عنها. وكجـزت مـن عمليـة املتابعـة، أكـدت وحـدة مراجعـة حسـابات هيئـة          
األمم املتحدة للمرأة أن التنفيذ جار وأن هيئة األمم املتحدة للمرأة تعمل من أجـل تنفيـذ إدارة   

 املةا ر م املؤسسة.
 2014كــانون األول/ديســمرب  31أ تنفيــذها بعــد حــىت  ومــن التوصــيات الــ    يبــد  - 30

منــها تتةــل بتقــارير مراجعــة احلســابات الةــادرة م   13توصــية، كانــت  19والبــال  عــددها 
حالـة تنفيـذ توصـيات مراجعـة احلسـابات م       1. وُيبـيِّن اجلـدول   2014الربع األ ا مـن عـام   

 .2014كانون األول/ديسمرب  31
 

 2014كانون األول/ديسمرب  31يات مراجعة احلسابات م حالة تنفيذ توص -1اجلدول 
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 عدد التوصيات    

 تاريخ إصدار التقرير
رقمممممممممممم   

 عنوان تقرير املراجعة املراجعة

 بمممممممةرتم
تقممممممدير 
 ُنفذت اجملموع التقرير*

قيمممممممد 
 التنفيذ

  مممممل
 ُسحبت ُتنفذ

التوصممممممممممميات  ات 
األولويممة العاليممة المم   
ظلمممممت دون تنفيمممممذ 

 شهرا 18أكثر من 
وأ األمم داملكتر دون اإلقليمي لةن 719 2010أيلول/سبتمرب           

ــدة  ــائي املتحـــ ــة اإلمنـــ ــرأة ملنةقـــ للمـــ
 - 1 - - 22 23 م غ ئاهلاد اتيع

دوأ األمم ناملكتر دون اإلقليمي لة 743 2010كانون األول/ديسمرب 
 - - - - 9 9 م للمرأة للدول العربية اإلمنائي املتحدة

املكتر دون اإلقليمي لةندوأ األمم  753 2010األول/ديسمرب كانون 
ول اجلنـوع  دل أةاملتحدة اإلمنائي للمر

 - - - - 19 19 م ف األفريقي واتيع اهلندي
املكتر دون اإلقليمي لةندوأ األمم  774 2010كانون األول/ديسمرب 

ــائي املتحــدة   ،للمــرأة للمكســييف اإلمن
ــةا  ــا الوســــــ ــا،وأمريكــــــ  ، وكوبــــــ
 - - - - 16 16 م ف واجلمهورية الدومينيكية

ــي هل 823 2011أيار/مايو  ــةاملكتــــــر دون اإلقليمــــ  يئــــ
املتحـــــدة للمـــــرأة لـــــدول  األمـــــم

 - 8 - - 16 24 متابعة املةروط اجلنويب
ــياإلدون املكتــــــر  827 2011تررين األول/أكتوبر  ــةهل قليمــــ  يئــــ

ملنةقــــة  املتحــــدة للمــــرأة    األمــــم 
 - 1 - - 6 7 م ف الكاري  البحر

ــة   863 2011كانون األول/ديسمرب  ــي هليئــــ املكتــــــر دون اإلقليمــــ
ــم ــرأة ل  األمــ ــدة للمــ ــع املتحــ وســ

 - - - - 9 9 م وروباشرأ أو
ة األمـــــم ئــــ هلي قةـــــرياملكتــــر ال  982 2013نيسان/أبريل 11

 - - - - 9 9 م ف أفغانستاناملتحدة للمرأة م 
هليئــة األمــم  اإلقليمــيدون املكتــر  1 077 2013حزيران/يونيه  28

لرــــرأ أفريقيــــا املتحــــدة للمــــرأة 
 2 - - 3 13 16 م ف م كينيا يوالقرن اإلفريق

هليئــة األمــم دون اإلقليمــي املكتــر  1 121 2013حزيران/يونيه  7
 - - - - 9 9 م ف اهلنداملتحدة للمرأة م 

هليئــــة األمـــــم   املكتــــر القةـــــري  1 220 2013تررين األول/أكتوبر  29
ــرأة م   ــدة للمــــ ــة املتحــــ مجهوريــــ

 - - - 4 9 13 م غ الكونغو الد قرا ية
املكتــــر القةـــــري هليئــــة األمـــــم    1 221 2013تررين األول/ أكتوبر  31

 - - - 1 9 10 م ف جنوع السوداناملتحدة للمرأة م 
هليئة األمم املتحـدة  املكتر القةري  1 222 2013تررين الثاين/ نوفمرب  1

 - - - - 5 5 م م كولومبيا للمرأة
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 عدد التوصيات    

 تاريخ إصدار التقرير
رقمممممممممممم   

 عنوان تقرير املراجعة املراجعة

 بمممممممةرتم
تقممممممدير 
 ُنفذت اجملموع التقرير*

قيمممممممد 
 التنفيذ

  مممممل
 ُسحبت ُتنفذ

التوصممممممممممميات  ات 
األولويممة العاليممة المم   
ظلمممممت دون تنفيمممممذ 

 شهرا 18أكثر من 
يئــــة األمـــــم  القةـــــري هل كتــــر امل 1 224 2013كانون األول/ ديسمرب  18          

 - - - 2 6 8 م ف هاي املتحدة للمرأة م 
 - - - 7 5 12 م غ مهمة الررات 1 223 2014شباط/فرباير  13
هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة     مكتر  1 226 2014شباط/فرباير  25

 - - - 1 - 1 م األراضي الفلسةينية اتتلةم 
صندوأ األمم املتحـدة االسـتئماين    1 227 2014آتار/مارس  17

ــة إىل    ــراتات الراميـــ ــدعم اإلجـــ لـــ
 - - - 2 - 2 م القضات علا العنف ضد املرأة

 - - - 2 3 5 م صندوأ املساواة بني اجلنسني 1 228 2014آتار/مارس  17
هيئـة األمـم املتحـدة    مركز تـدرير   1 230 2014حزيران/يونيه  6

 - - 3 8 - 11 م غ اجلمهورية الدومينيكيةللمرأة م 
املكتــــر القةـــــري هليئــــة األمـــــم    1 304 2014متوز/يوليه  17

 - - 3 7 - 10 م ف باكستاناملتحدة للمرأة م 
مكتر هيئة األمـم املتحـدة املتعـدد     1 305 2014كانون األول/ ديسمرب  8

 - - - 1 4 5 م فيجيالبلدان م 
 - - 13 - - 13 م غ مكتر هيئة األمم املتحدة م ماا 1 306 2014تررين الثاين/ نوفمرب  28
 2 10 19 38 169 236  اجملموع  
 %1 %4 %8 %16 %72 %100  النسبة املئوية للمجموع  

   ُتقدر مرتبة عامة لتقارير مراجعة حسابات املتابعة.  غا مرم؛  - م غ  مرم جزئيا؛  - م ف مرم؛   -م *   

 اربدمات االسترارية -سابعا  
ــة حســابات    - 31 ــرأة   واصــلت وحــدة مراجع ــم املتحــدة للم ــة األم ــدخ املهيئ ــدات  تق رــورة وإب

م املقــر واملكاتــر  ، بنــات علــا الةلــر،ملــديري هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  التعليقــات التفةــيلية
معلومـات؛   منـها   لبـات املـا ني للحةـول علـا      ،امليدانية. وتلت املرـورة  ائفـة مـن املواضـيع    

 ؛وسياسـات وإجـراتات مكافحـة الغـا؛ والةـالحيات املقترحـة       ؛والتقييمات اربارجيـة؛ والرـرات  
ات املـــا ني ومرـــاريع السياســـات؛ والفقـــرات املتعلقـــة مبراجعـــة احلســـابات/التحقيقات م اتفاقـــ 

ــال  املســتحقة القــبض؛       ــات اإلبــار؛ وشــةر املب ــد اتفاق ــة؛ وعــدم ادي ــات غــا االعتيادي واالتفاق
وعمليات مراجعة حسابات املراريع ال  نفذهتا احلكومـات الو نيـة أو املنامـات غـا احلكوميـة؛      

ة األمـم املتحـدة   ةة العمل علا نةاأ مناومـ وفقا ربوهديد العمر النافع لألصول؛ وتقدخ التقارير 
 للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
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 التحقيقات -ثامنا  
وفقــا التفــاأ مســتوأل اربــدمات ُيقــدم املكتــر  ــدمات هقيقــات ترــمل ادعــاتات      - 32

التــدليس أو الفســاد أو املةالفــات األ ــرأل، مبــا م تلــيف التحــر، م مكــان العمــل، أو إســاتة 
ملبلغني عن املةالفات من جانر مو في هيئة األمم املتحـدة  استةدام السلةة، أو االنتقام من ا

 للمرأة واألفراد غا املو فني واملتعاقدين.
 

 حجم القضايا -ألف  
قضـية جديـدة. ورحَّـل أيضـا تسـع قضـايا مـن عـام          17، فـتح املكتـر   2014م عام  - 33

م  30 ، بزيـادة بنسـبة  2014قضـية م عـام    26، فبل  بـذليف امـوع حجـم القضـايا     2013
 .  2قضية( كما يرد م اجلدول  20  2013املائة عن اموع حجم القضايا م عام 

 
 2014و  2013حجم القضايا م عامي  - 2اجلدول 

 2014 2013 حج  القضايا
 9 2 كانون الثاين/يناير 1لة حىت القضايا املرحَّ   

 17 18 القضايا الواردة  الل السنة
 26 20 موعاجمل 

 5 1 لة(املقفلة  من أصل القضايا املرحَّالقضايا 
 12 10 القضايا املقفلة  من أصل القضايا الواردة(

 17 11 موعاجمل 
 9 9 كانون األول/ديسمرب 31لة حىت القضايا املرحَّ

 أنواع الركاوأل -بات  
ــام     - 34 ــالل عـ ــواردة  ـ ــكاوأل الـ ــيل الرـ ــل تفةـ ــكل الثالـ ــرد م الرـ ــة  2014يـ والبالغـ
 شكوأل. 17
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 2014حجم الركاوأل الواردة حبسر الفئة م عام  -الركل الثالل  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2014قضـية الـواردة م عـام     17من الناحية اجلغرافية، كانت القضايا البال  عـددها   - 35
ــيع اهلــادئ       ــة ات ــيا ومنةق ــن آس ــة   6م ــدول العربي ــريكتني4(، وال ــة البحــر   (، واألم ومنةق

 (.1(، واملقر  3(، وأفريقيا  3الكاري   
 

 اآلثار املالية -جيم  
قضايا آثـار   7قضية، كان ُيحتمل أن يترتر علا  17من الـقضايا ال  فدتحت وعددها  - 36

مالية، وهي قضايا التدليس م الررات، واال ـتالس والسـرقة، والتـدليس م االسـتحقاقات. وقـد      
يا، ســوات ألن االدعــاتات   تكــن مدعمــة باألدلــة أو ألن مرتكــر املةالفــة  أقفلــت ثــالث قضــا

 املزعوم تر  هيئة األمم املتحدة للمرأة، و  تتكبد اهليئة أي  سارة مالية م هذ  القضايا.
أربـع قضـايا تتةـل مبةالفـات ماليـة. اثنتـان        2014مفتوحا مـن قضـايا عـام     لوال يزا - 37

منها قيد التحقي  حاليا واثنتان قيد التقييم. واملبل  الكلي الذي تنةوي عليه هذ  القضـايا  هـو   
 دوالرا. 129 689
، ال تـزال مفتـوحتني   2014وباإلضافة إىل ترحيل القضايا األربع الـأ فدتحـت م عـام     - 38

، وتترتـر عليهمـا آثـار ماليـة     2013ان تتةـالن بالتـدليس م الرـرات ُمرحَّلتـان مـن عـام       قضيت
 دوالر. 735 400ُمبلمغة اموعها 

لــدأل إبــالغ االدعــاتات إىل   38و  37وقــد ُوفــر املبلغــان املرــار إليهمــا م الفقــرتني    - 39
 .املكتر. وسيتم البت م اربسارة، إن وجدت، لدأل االنتهات من التحقيقات

 

Procurement fraud; 
4

Abuse of authority; 
1

Embezzlement & 
theft; 1

Entitlement fraud; 
1

Improper 
recruitment; 2

Misrepresentation; 
1

Misuse of 
resources, 

[VALUE]

Other failure 
to comply with 
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Workplace 
harassment; 1

2014 Complaint Intake 2014حجم الركاوأل الواردة م عام 

الفئــة األ ــرأل لعــدم االمتثــال 
 4 ؛لاللتزامات

 2استةدام املوارد؛ إساتة 

 1التحر، م مكان العمل؛ 

 1تقدخ بيانات كاتبة؛ 
 
 
 بسم

 1إساتة استةدام السلةة؛ 

 1اال تالس والسرقة؛ 

 4التدليس م الررات؛ 

 1التدليس م االستحقاقات؛ 

تعيني خمـالف  
 2للناام؛ 
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 القضايا ال  ُحلمت أو أقفلت -دال  
قضـية بعـد تقيـيم أوا     15، منـها  2014قضـية م عـام    17أقفل املكتر ما اموعـه   - 40

نتيجة لعدم وجود أدلة كافية علا املةالفة ُتربر إجرات هقي ، أو لعـدم وجـود مسـوغ إلجـرات     
تتةل بتقـدخ بيانـات كاتبـة     هقي ، وأقفلت قضيتان بعد التحقي . ومن هاتني القضيتني قضية

 نتج عنها إعداد تقرير بر ن التحقي ، واأل رأل جنم عنها تقرير بر ن اإلقفال.
أمـا القضـية الـ  جنـم عنــها إعـداد تقريـر عـن التحقيــ  فقـد أحيلـت إىل ُشـعبة التناــيم            - 41

عـدم االمتثـال    واإلدارة وفقا ملتةلبات اإل ار القانوين هليئة األمم املتحـدة للمـرأة برـ ن معاجلـة    
ملعايا السلو  باألمم املتحـدة. أمـا املو فـة الـ  كانـت موضـوع التحقيـ  فقـد كانـت متهمـة           
بتقدخ بيانات ماديـة كاتبـة م منـوتف لتارخيهـا الرةةـي وتقـدخ وثيقـة مـزورة دعمـا لـذليف،           

 ع( مــن الناــام األساســي للمــو فني. وتســلمت املو فــة ادعــاتات ســوت    2-1خمالفــة للبنــد 
و لر منها الرد عليهـا. بيـد أِّـا قـدمت اسـتقالتها       2014تررين الثاين/نوفمرب  4لو  م الس
كانون األول/ديسمرب وانتهت من مث  دمتها م اهليئة. و  ُتقدخ املو فـة أي رد علـا    15م 

 االدعاتات قبل انتهات  دمتها، مما يعأ أن اإلجراتات الت ديبية بر ِّا   تكتمل.
 2014و  2013الفةل م القضايا م عامي  3اجلدول ُيبيِّن  - 42
 

 2014و  2013الفةل م القضايا م عامي  - 3اجلدول 

 اإلجراءات املتخذة
عممممدد القضممممايا  

 2013يف عام 
عممممدد القضممممايا 

 2014يف عام 
   األوا بعد التقييم   

 15 10 (جرات هقي  لعدم وجود مسوغ إلأقفلت  
 15 10 اجملموع الفرعي  

   بعد التحقي 
 1 1  دلة(أقفلت  لعدم إثباهتا ب 
 1 - أقفلت  أثبتت ب دلة( 
 2 1 اجملموع الفرعي  
 17 11 اجملموع  

  2 1 تقارير التحقي  الةادرةعدد 
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 القضايا املرحَّلة -هات  
، كــان لــدأل املكتــر تســع قضــايا مفتوحــة هليئــة األمــم املتحــدة   2014م ِّايــة عــام  – 43

 مخس م مرحلة التقييم وأربع قيد التحقي . للمرأة.
 

 االستنتاف -تاسعا  
أن يضةلع بواليته بةـورة   2014استةاع املكتر مبا هو متاح لديه من املوارد م عام  - 44

فعالة وتقدخ  دمات املراجعة الدا لية للحسابات والتحقيقات هليئة األمم املتحدة للمـرأة. وقـد   
ات مراجعة احلسابات لوحدات املقر واالضةالع باملهمة للمنامة علا دلت النتائج الكلية لعملي

أن ُنام احلوكمة وإدارة املةا ر والرقابة الدا لية كانت تؤدي عملها بوجه عام علا  و جيد. 
 وأن مجيع املكاتر املعنية كانت متجاوبة م تنفيذ توصيات مراجعة احلسابات.

قفــل مــن قضــايا التحقيــ  وُيةــدر مــن تقــارير   و ــالل الســنة، اســتةاع املكتــر أن يُ  - 45
 التحقي  أكثر مما قام به م السنة السابقة.

ــة     - 46 ومـــن شـــ ن الـــدعم املســـتمر املقـــدَّم مـــن اجمللـــس التنفيـــذي واإلدارة العليـــا واللجنـ
االسترارية ملراجعة احلسابات أن ُيعني املكتـر علـا مواصـلة تقـدخ  ـدمات مراجعـة دا ليـة        

ات تات قيمـة مضـافة ُتسـهم م هقيـ  أهـدان هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة          للحسابات وهقيق
 اتددة م  ةتها االستراتيجية.
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 املرف  
 

رد اإلدارة علا التقرير املتعل  ب نرةة املراجعة الدا لية للحسابات   
كانون األول/  31كانون الثاين/يناير إىل  1والتحقيـقات للفترة من 

 2014ديسمرب 
 
هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة  هيئــة األمــم املتحــدة  يســر  -1

للمــرأة( أن ُتقــدم رد إدارهتــا علــا تقريــر مــدير مكتــر مراجعــة احلســابات والتحقيقــات التــابع 
عن أنرةة املراجعة الدا لية للحسابات والتحقيقات للفتـرة مـن    لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 .2014كانون األول/ديسمرب  31ين/يناير إىل كانون الثا 1
وُتقر اهليئة بنتائج التقرير، وتتناول املسائل الرئيسية ال  ُحددت م الفرع اربامس مـن   - 2

، هت العنـاوين التاليـة مـن أجـل إبـراز      ”ائج اهلامة للمراجعة الدا لية للحساباتتالن“التقرير، 
 التحسينات اجلاري إد اهلا.

 
 إلدارة االستراتيجيةاحلوكمة وا  
 االحتياجات من املوارد، والوالية و/أو املسؤوليات املتعلقة بالرقابة والتدرير  

ــ         - 3 ــتراتيجية وتتعل ــة واإلدارة االس ــا احلوكم ــددت عل ــ  ُح ُتركــز املســ لة الرئيســية ال
 مبراجعة حسابات وحدات أو مهام املقر، أي مهمة الررات، وصـندوأ املسـاواة بـني اجلنسـني،    
وصــندوأ األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم اإلجــراتات الراميــة إىل القضــات علــا العنــف ضــد    
املـرأة، ومركـز تـدرير هيئـة األمــم املتحـدة للمـرأة. وُتقـر اهليئــة باملالحاـة الـ  أبـديت برــ ن           
ضرورة إضفات مزيد من الوضوح فيمـا يتعلـ  باالحتياجـات مـن املـوارد، والوالية/املسـؤوليات       

بالرقابــة والتــدرير، وتتةــذ إجــراتات ملعاجلــة هــذ  املســ لة علــا الةــعيد املؤسســي.      املتعلقــة
اســتعرم قســم الرــرات اهليكــل التنايمــي للرــرات علــا مســتوأل املقــر وعــزز مــن قدرتــه      وقــد

باالســتعانة مبــو فني إضــافيني. وباإلضــافة إىل تلــيف،   إصــالح سياســات وإجــراتات وأدوات 
 يكفل الرقابة علا هذ  املهمة وإدارهتا علا النحو املالئم. الررات ووضعت ُنام جديدة، مبا

ــة مرــروع صــندوأ        - 4 ــتعرام لوثيق ــ  بالةــندوقني االســتئمانيني، اضــةدلع باس ــا يتعل وفيم
م صـيغتها النهائيـة،    2017-2014املساواة بني اجلنسني ووضعت وثيقة مرروع جديدة للفترة 

مد واستراتيجية هقي  االسـتدامة. وأعـد صـندوأ    واعتمدت لتعكس هيكل احلوكمة واإلدارة املعت
ــرأة  ةــة         ــف ضــد امل ــا العن ــة إىل القضــات عل ــدعم اإلجــراتات الرامي ــم املتحــدة االســتئماين ل األم

لتهتدي هبا جهود  م السنوات القادمـة، بالترـاور مـع     2020-2015استراتيجية جديدة للفترة 
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املمنوحـة احلاليـة والسـابقة، و ـربات اجملتمـع        ائفة من اجلهات املا ة والـدول األعضـات، واجلهـات   
املــدين، وأعضــات اللجنــة االسترــارية للربنــامج. وســيتم وضــع االســتراتيجية م صــيغتها النهائيــة م 

. وم اـال التـدرير، تعتـزم هيئـة األمـم املتحـد للمـرأة وضـع اسـتراتيجية مؤقتـة           2015أيار/مايو 
 ، بينما بري إعداد استراتيجية كاملة.بر ن أسالير مجع البيانات وآليات التدرير

 
 عدم كفاية هيكل وعمليات إدارة النتائج ورصدها وإبالغها  

أثات مس لة عـدم كفايـة هيكـل وعمليـات إدارة النتـائج ورصـدها وإبالغهـا بالنسـبة          - 5
ملراجعة حسابات مهمة الررات ومركز التدرير. وعلا الةـعيد املؤسسـي، عـزز قسـم الرـرات      

 بة والرصد املنهجيني بر ن أنرةة الررات بالقيام مبا يلي من الرقا
قائمة مرجعية ترمل مجيع أنرـةة الرـرات وتـوفر ملقـدمي      30إعداد أكثر من   أ( 

  لبات الررات واملرترين وسلةات املوافقة قائمة بالوثائ  واربةوات واإلجراتات الالزمة؛
ــن    ع(  ــر مـ ــداد أكثـ ــات  10إعـ ــدعم عمليـ ــادية لـ ــائ  إرشـ ــتةدام  وثـ ــرات واسـ الرـ

 املرجعية؛ القوائم
ــر مــن      ف(  حلقــة دراســية شــبكية   15إعــداد مــواد تــدرير ونرــرها  إعــداد أكث

دورات تدريبية إقليمية جلميع املرـترين م هيئـة    5دروس إرشادية بالفيديو، إىل جانر  10 و
 األمم املتحدة للمرأة(؛

 توحيد املتةلبات؛ إنرات برنامج لتةةيع الررات علا اإلنترنت يكفل  د( 
إنرــات أداة متابعــة بالوقــت احلقيقــي ُتجمِّــع معلومــات عــن اااهــات اإلنفــاأ     هـ( 

 العامة علا الُةعد العاملية واإلقليمية واتلية، نزوال إىل أوامر الررات الفردية؛
تنقــيح دليــل الــربامج والعمليــات حبيــل يرــمل آليــات رقابــة ورصــد مالئمــة      و( 

 لتةفيف املةا ر.
واضةلعت هيئة األمم املتحدة للمرأة باستعرام هيكلي وو يفي لقسـم الرـرات لكفالـة     - 6

هقي  الفةل املالئم بـني الواجبـات والرصـد والرقابـة م البيئـة الالمركزيـة. و  هديـد األنرـةة         
ال  ُتركل  ةرا كباا. وباإلضافة إىل تليف،   إعداد االستفسارات وأدوات اإلبـالغ م ناـام   

ــات    لــس لتوليــد معلومــات مُ أ  فيــدة ملســاعدة املرــترين واملســتةدمني للناــام فيمــا يتعلــ  بعملي
اإلقفال الدورية واستعراضات أوامر الررات، واستعرام إيرادات أ لـس واسـتحقاقها، باإلضـافة    
إىل رصد وتتبع املبال  الكلية للموردين. و  تنقيح كتالوغ شرات أ لس من أجـل تبسـيع  رائـ     

عن نفقات الرـرات. وقـام قسـم الرـرات بـالربع بـني مجيـع أصـحاع املةـلحة الـدا ليني            اإلبالغ
عضـو وفريـ  عامـل مرـتر  بـني       1 000وداهم من  الل شبكة اتمعية للررات، تضم قرابـة  

 املهام لتحديل األدوات والعمليات واإلجراتات القائمة واملنتارة.
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ــة، ب؛عــداد   وفيمــا يتعلــ  مبركــز التــدرير، ســيقوم املركــز   - 7 ، علــا أســاس منــاتف امليزاني
ميزانيــات مســتقلة لكــل نرــاط ورمــز مســتقل ملرــروع أ لــس لكــل مرــروع إلعــداد دورات  
دراســية لتســهيل عمليــة تعقــر إعــداد الــدورات الدراســية واإلبــالغ عنــها وتنفيــذها. وتعتــزم    

وباإلضـافة إىل  اإلدارة وضع جدول زمأ وميزانية لتدرير ُمبسَّع بقدر ما يسمح به التمويـل.  
تليف، ستررع هيئة األمم املتحدة للمرأة م إجرات مراورات دا ليـة برـ ن وضـع اسـتراتيجية     

 لرصد التقدم اترز م كل مرروع لناام أ لس.
 

 إدارة املةا ر  
اعتمــدت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة رةيــا سياســة إلدارة املةــا ر للمؤسســة عقــر    - 8

ــا   ــا م ترــرين الثــاين/نوفمرب       استعراضــها واملوافقــة عليه ــل فريــ  اإلدارة العلي . 2014مــن قب
وستكون هذ  السياسة األسـاس لتنفيـذ ِّـج إلدارة املةـا ر مالئـم هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة          
يتســم بالرــمول م نةاقــه وُيــدمج م هيكــل احلوكمــة احلــاا وعمليــة ا ــات القــرار واألنرــةة  

إلجـراتات تات الةـلة هبـا بعـل، برـكل صـريح، مـن        والعمليات. وإن وضع هذ  السياسة وا
 إدارة املةا ر جزتا من ناام املساتلة م هيئة األمم املتحدة للمرأة.

 
 تعبئة املوارد  

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة علمــا         - 9 ــا للمنامــة، وهــيع هيئ ــة علي ــوارد أولوي ــة امل ُتعــدت تعبئ
د. وقامـت اهليئـة بتحـديل اسـتراتيجيتها     مبالحاات املراجعة الدا لية للحسابات م هذا الةد

، ووضــعت املكاتـر اإلقليميــة واملتعـددة البلــدان والقةريـة، تبعــا    2014لتعبئـة املــوارد م عـام   
لــذليف، اســتراتيجيات و ةــع عمــل فرديــة لتعبئــة املــوارد. وتعكــس هــذ  االســتراتيجيات          

مة وفقـا للسـياأ الفريـد    األهدان الرـاملة السـتراتيجية تعبئـة املـوارد للمنامـة، ولكنـها ُمةـمَّ       
لكل بلد أو منةقة. وباإلضـافة إىل تلـيف، قـدَّم املقـر دعمـا مواتفمـا وفقـا الحتياجـات املكاتـر          
امليدانية من  الل تنايم دورات تدريبية  اصة، وتبادل أفضل املمارسات، وتقـدخ معلومـات   

ت هيئـة األمـم املتحـدة    موجهة بر ن أولويات املا ني وعملية ا ات القرار. ونتيجة لـذليف، زاد 
للمرأة بركل ملمـوس مـن تعبئـة األمـوال غـا األساسـية حبيـل بلـ  ارتفاعهـا مسـتوأل تارخييـا            

 مليون دوالر،   تعبئة معامها علا املستويني اإلقليمي والقةري. 158قدر  
وتعترن هيئة األمم املتحدة للمرأة ب مهية  ةع تعبئة املوارد السـنوية لةـندوأ األمـم     - 10

ملتحــدة االســتئماين لــدعم اإلجــراتات الراميــة إىل القضــات علــا العنــف ضــد املــرأة، وصــندوأ   ا
املســاواة بــني اجلنســني. وقــد أعــد كــال الةــندوقني االســتئمانيني  ةةــا جلمــع األمــوال لعــام     

وقام بتنفيذها، لت مني احلةول علا املسامهات من املا ني الثنـائيني، وإلشـرا  املـا ني     2014
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 من قةاعات أ رأل، مبا م تلـيف القةـاع اربـاس واملؤسسـات. ونتيجـة لـذليف، مجـع        اتتملني
، وأضـان تسـعة   2014ماليـني دوالر م عـام    6،6صندوأ املساواة بني اجلنسني مبلغا قدر  

شركات جدد إىل قائمة ما يه  حكومتـان، وشـرييف مـن القةـاع اربـاس، ومؤسسـة، و مخـس        
لـ  صـندوأ األمـم املتحـدة االسـتئماين لـدعم اإلجـراتات        جلان و نية(. وباإلضافة إىل تلـيف، ب 

مليـون   15الرامية إىل القضات علا العنف ضـد املـرأة اهلـدن اتـدد لـه جلمـع األمـوال إت مجـع         
حكومات. وأنرـ  أيضـا ثـالث شـراكات قةـاع  ـاس        10دوالر مبا تلقا  من مسامهات من 

 يه وتنويعه.جديدة م قةاع األزيات/الفنون لزيادة توسيع نةاأ ما 
وتؤمن هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة بـ ن متويلـها مسـؤولية مسـتمرة مرـتركة بـني اهليئـة            - 11

واجمللس التنفيذي. وهبذ  الروح، ُترر  أعضـات اجمللـس م حـوار مـنام برـ ن التمويـل ُتجريـه        
ت ، وتلـيف للتوعيـة باحتياجـا   2015م كل دورتني عاديتني من دورات اجمللس، بدتًا من عام 

 اهليئة من التمويل واجتذاع التزامات مالية أقوأل.
 

 إدارة الربامج واملراريع  
تتةذ هيئة األمم املتحدة للمرأة إجراتات لتعزيز رقابتـها علـا ُسـلف املرـاريع املقدمـة       - 12

للرركات املنفذين ورصدها هلا. وتتةذ إجراتات علا عدة مستويات لتحديد املرـاكل وتنفيـذ   
 التةحيحية، وتليف علا النحو التاا التدابا 
تعيني التحديات اتددة املةادفة فيما يتعل  بالرركات والُسلف الـ    ُتسـدد     أ( 

 منذ زمن  ويل، وتقدخ دعم خمةص السترداد املبال  املتبقية؛
تقـــدخ الـــدعم للبلـــدان بتـــوفا تـــدرير خمةـــص للبلـــد للمـــو فني والرـــركات    ع( 

 السوات؛ علا
وفا الرقابــة عــن  ريــ  املكاتــر اإلقليميــة علــا الُســلف املســتحقة الســداد  تــ   ف( 

يتعل  باملكاتر القةرية، وتلـيف باإلضـافة إىل االسـتعرام العـادي مـن  ـالل توجيهـات         فيما
 اإلغالأ م ِّاية الرهر وأداة تقييم املكاتر القةرية؛

دة تعزيـز عمليـات   تنقيح الفروع تات الةلة من دليل الربامج والعمليات لزيـا   د( 
 ا تيار الرركات، وخباصة فيما يتعل  بتقييمات قدرات الرركات و رائ  التسديد املناسبة.

وتعترن هيئة األمم املتحدة للمرأة بركل  اس ب مهية الضوابع الدا ليـة مـن  ـالل     - 13
وُتعـد أيضـا   تعزيز مساتلة املكاتر امليدانية والرقابة من قبل املكاتر اإلقليميـة م هـذا الةـدد.    

دورات تدريبية خمةةة لكفالة توافر فهم جيد لدأل الرركات املنفذين إلجراتات إدارة املـوارد  
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، 2014كــانون األول/ديســمرب  31ورصــدها وإبالغهــا ُبغيــة هقيــ  النتــائج املنرــودة. وحــىت 
مليـون دوالر   32،5كان هنا  اخنفام م الُسلف املستحقة السداد مـن الرـركات مبـا مقـدار      

 .2013كانون األول/ديسمرب  31م املائة( باملقارنة مبا كان مستحقا م  76 
وســيتم عقــد اجتماعــات رفيعــة املســتوأل لتوجيــه اإلجــراتات الواجــر ا اتهــا مــن أجــل   - 14

 لف املستحقة السداد ألكثر من ستة أشهر ولتحسني االمتثال لسياسات إدارة الرركات.تةفية الُس
 

 لبائعني وإدارهتمالتحق  الواجر من ا  
ُيدرف البائعون م ناام أ لس امتثاال للقائمة املرجعية للبـائعني. وقـد   التحقـ  بالفعـل      - 15

علـا ضـوت قـوائم البـائعني اتاـورين. وأنرـئت        2014من مجيع البائعني الذين أدرجوا م عـام  
أيضا عملية يقوم مبوجبـها املرـترون بـالتوقيع علـا كـل منـوتف لبـائع و تمـه بعـد التحقـ  منـه.            

ل هق  واجر تكميلي عن  ري  التحق  من احلسابات املةرفية للبائعني. وستقوم هيئـة  وسُيكف
األمــم املتحــدة للمــرأة بزيــادة تعزيــز التحقــ  الواجــر مــن أجــل إثبــات صــحة الوجــود القــانوين   
للبائعني، والقدرة املالية والتقنية علا أدات األنرةة املدرجة م الةالحيات، وكفالة عـدم وجـود   

 ت مفروضة علا البائعني من قبل مناومة األمم املتحدة.أي جزاتا
 

 إدارة األصول الرأةالية وأصول املعلومات  
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة بةــفة مســتمرة مــن ضــوابةها برــ ن إدارة األصــول.       - 16 ُتعــزز هيئ

كـد مـن   وكجزت من عملية ضوابةها الدا لية، تتحق  اهليئة من األصول املادية مرتني م السنة للت 
وجودها. ويتم رصد هذ  الضوابع بانتاام مـن قبـل املقـر مـن  ـالل إجـراتات اإلقفـال الرـهرية،         
وفقا للمعايا اتاسبية الدولية للقةـاع العـام. وقـد استعرضـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة الفةـل          

بتفـويض  املتعل  بـ؛دارة األصـول مـن دليـل الـربامج والعمليـات، وعـززت مـن التوجيهـات املتعلقـة           
السلةة بالنسبة للموافقة علا عمليـات إضـافة األصـول والتةـرن فيهـا ومنحهـا. ووضـعت اهليئـة         

 مبادئ توجيهية إضافية بر ن استعراضات تلفيات األصول وعملية التحق  املادي.
واضةلعت هيئة األمم املتحدة للمرأة بدورات تدريبية إضـافية علـا اإلنترنـت ووجهـا      - 17

اتــر القةريــة لزيــادة قــدرهتا علــا كفالــة االمتثــال للسياســات واإلجــراتات    لوجــه جلميــع املك
ــة معاجلــة       ــة مةابقــة دقيقــة شــهرية لكفال ــذ عملي ــ؛دارة األصــول. وقامــت أيضــا بتنفي املتعلقــة ب

أ ةات يتم هديدها معاجلة استباقية وإبالغها فورا إىل املكتـر القةـري املعـأ لتةـحيحها.      أي
ــة    ــذليف، شــهدت اهليئ ــاأ تســويات األصــول مــن      ونتيجــة ل دوالر  745 000تقلةــا م نة

. وباإلضــافة 2014أصــال( م عــام  49دوالر   15 000إىل  2013أصــال( م عــام  166 
إىل تليف، أعدت اهليئة إجرات إلدارة معايا ناام أ لس برـ ن جهـات تنسـي  األصـول لكفالـة      
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م املائـة م   78ر  هديل سجل األصـول م الوقـت املناسـر. والحاـت وجـود اخنفـام قـد       
 عدد األصول ال  ليس هلا أرقام مسلسلة وال أرقام بةاقات تعريف م السجل.

وفيما يتعل  ب صول املعلومات، كانـت قـد أبـديت مالحاـات برـ ن مكتـر باكسـتان         - 18
ومكتر ماا، باإلضافة إىل املكتر املتعدد البلدان م فيجي، فيما يتعل  بالضـوابع علـا أصـول    

يا املعلومات واالتةـاالت. وتتةـذ هـذ  املكاتـر إجـراتات اسـتجابة للتوصـيات. ففـي         تكنولوج
ــد ترتيــر       باكســتان، ُتفــرم بالفعــل قيــود علــا د ــول غرفــة حواســير  دمــة الرــبكة، وأعي
املوجودات هبـا. وم مـاا، يعمـل املكتـر مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـا وضـع ناـام             

 2015ول مجيـع املـو فني إليـه. وأنرـك م كـانون الثاين/ينـاير       نـا ويسـهل وصـ   ؤمَّداعم يكون ُم
ناام ملراقبة الد ول. وباإلضـافة إىل تلـيف، اضـةلع  ـالل منتجـع للمـو فني م كـانون الثـاين/         

ــاير  ــا. وم فيجــي،        2015ين ــة والوصــول إليه ــات الرقمي ــن املعلوم ــة برــ ن أم ــدورات إعالمي ب
ــة لتحــديل موقــع   وضــعت بةاقــات تعريــف علــا مجيــع األصــول املكت   ــة وأجنــزت أيضــا عملي بي

ــه  2األصــول م ناــام أ لــس م   ــات هقــ  مــن األصــول م   2014متوز/يولي . وأجريــت عملي
 .2014كايبايت، وجزر سليمان، وفانواتو م حزيران/يونيه ومتوز/يوليه 

 
 التمويل املسب  للمراريع غا األساسية  

ع غــا األساســية م مكتــر مــاا بتوضــيح    تنــاول مســ لة التمويــل املســب  للمرــاري  - 19
 ةــوط املســاتلة عــن االمتثــال لــدليل الــربامج والعمليــات، ومــن  ــالل التــدرير اربــاس           
للمو فني، و ةوصا املو فني اجلدد. واضةدلع ب نرـةة مماثلـة لكفالـة االمتثـال للنـهج املنسـ        

معاجلــة املســائل املتعلقــة للتحــويالت النقديــة. وم حالــة املكتــر املتعــدد البلــدان م فيجــي،    
ــدقي  للنفقــات، وتلــيف بتوضــيح  ةــوط املســاتلة ووضــع اشــتراط       حبــدود اإلنفــاأ والقيــد ال

 احلةول علا موافقة املقر م هذ  السيناريوهات، وكذليف من  الل تدرير املو فني.
 

 االستنتاجات  
وكفالـة ا ـات اإلجـراتات    اإلدارة العليا ملتزمة مبتابعة مجيع قضايا التحقي  حىت ِّايتها  - 20

ــا العمــل عــن كثــر مــع       احلاةــة م الوقــت املناســر م هــذا الرــ ن. وستواصــل اإلدارة العلي
ــت املناســر وا ــات         ــارير م الوق ــدخ التق ــة تق ــات لكفال ــة احلســابات والتحقيق ــر مراجع مكت

 اإلجراتات تات الةلة من قبل اإلدارة م مجيع القضايا.
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