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 5102الدورة السنوية لعام 
 5102متوز/يوليه  5 -حزيران/يونيه  01
 من جدول األعمال املؤقت 6البند 

    املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات
كـــانون  0مـــن  تقريـــر الل نـــة ايةتملـــارية ملراجعـــة احلســـابات للفتـــرة   

 5102كانون األول/ديسمرب  00إىل  الثاين/يناير
  
 مقدمة - أوي 

مــن اصتصاتــات الل نــة ايةتملــارية ملراجعــة احلســابات  يت ــمن    01عمــ ب بالبنــد  - 0
ــم املتحــدة           ــة األم ــة هليئ ــديرة التنفيذي ــة األمــني العام/امل ــدم إىل وكيل ــة املق ــج لل ن ــر الثال التقري
للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة  ايئـة األمـم املتحـدة للمـرأةن مـوجزا عـن األنملـ ة الـ               

. وقـد أتـي    5102نة ايةتملارية ملراجعة احلسابات واململـورة الـ  أةـدهتا ا عـام     نفذهتا الل 
 اذا التقرير للم لس التنفيذي ويعرضه الرئيس على اجمللس  عند ال لب.

 
 معلومات أةاةية  

 املتحـدة    وافقت وكيلة األمني العام/املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم    5105ا أيار/مايو  - 5
 تصاتــــات جلنــــة للرقابــــة تقــــرر أن تســــمى الل نــــة ايةتملــــارية ملراجعــــةللمــــرأة علــــى اص

ــابات. ــا         احلســـ ــروين التـــ ــ  ا لكتـــ ــن املوقـــ ــاهتا مـــ ــى اصتصاتـــ ــ ا علـــ ــن ايلـــ وميكـــ
www.unwomen.org/en/about-us/accountability-and-evaluation/audit. 

وكيلـة األمـني    من ايصتصاتات وتـفاب لل نـة با ـا أئنملـئت لتزويـد      0ويت من البند  - 0
العام/املــديرة التنفيذيــة مبملــورة مســتقلة  صارجيــة وقائمــة علــى املمارةــات اجليــدة فيمــا يتعلــ  
بإلار مساءلة ايئة األمم املتحدة للمرأة وُنظمها  ويملـمل للـإ إدارة املطـالر. وتقـدم الل نـة      
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رقابيـة  وفقـا ألف ـل    املساعدة إىل رئيسة ايئة األمم املتحدة للمرأة ا ايض  ا مبسؤولياهتا ال
املمارةات لات الصلة. وقد وافقت وكيلة األمـني العام/املـديرة التنفيذيـة علـى ايصتصاتـات      
 ال  قد تعدَّل من حني آلصر  كلما اقت ى األمر للإ. وتـؤدي الل نـة دوراب اةتملـارياب  واـ     

ضــمناب  اليســت ئيئــة لــ دارةو وي توجــد ا اــذت ايصتصاتــات عبــارات أو مــواد ُيقصــد ئــ   
 .ص ف للإ

  شكلت رئيسة ايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة  بصـفة ر يـة        5105وا أيلول/ةبتمرب  - 2
تعزيز ا دارة السـليمة  ” الل نة ايةتملارية ملراجعة احلسابات  ئدف مواتلة تعزيز املساءلة و

طدامها ا جمـال  واملعايري األص قية العالية  وك  تقوم ا دارة باعتماد أف ل املمارةـات واةـت  
ــة  ــالر وا دارة املاليـ ــد      “ إدارة املطـ ــاب للبنـ ــرأة  وفقـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــل ايئـ ــن  5داصـ مـ

 ايصتصاتات.
وعيَّنت وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية األع اء اخلمسة التاليـة أ ـامام  كـانرين     - 2

ت املتحـدةن  وإليزابيـج مـاكري    بريتيين  الوييات املتحدة األمريكيـةن  وويليـام فـاولر  الوييـا    
 كندان  ويوين تني ماك  ةنغافورةن وفرانإ ةاب  بل يكـان. وتتـالا الل نـة بكامـل ايئتـها      
مـــن أشـــطام لوي معرفـــة عمليـــة وإملـــام بالملـــؤون املاليـــة والربناجميـــة  وا اةـــبة  وا دارة  

ــاب    ــة للحسـ ــة اخلارجيـ ــات  واملراجعـ ــابات والتحقيقـ ــة للحسـ ــة الداصليـ ــة واملراجعـ ات  والرقابـ
الداصلية  وممارةات إدارة املطالر ومبادئها  وعمل األمـم املتحـدة وعملياهتـا علـى الصـعيدين      

 احلكوم  الدو  والتنظيم .
ــدين   - 6 ــا للبن ــم أع ــاء        7و  6ووفق ــة ا ــ  أع ــاء الل ن ــإن ضي ــن ايصتصاتــات  ف م

م أع ـاء الل نـة إقـرارا    مستقلون ومن صارج ايئة األمم املتحدة للمرأة. إضافة إىل للـإ  يقـد  
ةنوياب بعدم التبعية لوكيلة األمني العام/املـديرة التنفيذيـة يكفـل الملـفافية ا أداء أع ـاء الل نـة       

 .أدوارام دون أي مساس مبصاحلهم
  

كــــانون  00أنملــــ ة الل نــــة ايةتملــــارية ملراجعــــة احلســــابات حــــ    - نانيا 
 5102األول/ديسمرب 

ــام  - 7 ــة5102ا عــــ ــدت الل نــــ ــة     عقــــ ــابات ن نــــ ــة احلســــ ــارية ملراجعــــ ايةتملــــ
 متوز/يوليـــه  07و  06نيســـان/أبريل  وا  52إىل  55مباشـــرة  ا الفتـــرة مـــن  اجتماعـــات

كــــانون  00مــــؤمتر عــــرب اهلــــاتا ا تملــــرين الثــــاين/نوفمرب  وشــــاركت ا  52و  52وا 
وكيلـة   ول/ديسمرب. وكان من ضمن مملارك  ايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة ا ايجتماعـات     األ

األمني العام/املديرة التنفيذية  ونائبا املديرة التنفيذية  وممثلني عن كبـار مـويف  ا دارة املعنـيني    
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للربامج والعمليـات. وحسـب ايقت ـاء  اجتمعـت الل نـة أي ـا بـدون ح ـور ممثلـ  ا دارة           
س مراجعـ   وعقدت اجتماعات مغلقة منفصلة م  وكيلة األمني العام/ املـديرة التنفيذيـة  وجملـ   

احلســابات  ومــدير مكتــب مراجعــة احلســابات والتحقيقــات لربنــامج األمــم املتحــدة ا  ــائ    
واو املكتب املسؤول عن وحدة مراجعة احلسابات التابعة هليئة األمم املتحدة للمـرأة. وشـارك   

عقـودة  رئيس الل نة أي ا ا الدورة السنوية للم لس التنفيذي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة  امل    
. وإضــافة إىل ايجتماعــات الر يــة لل نــة  واتــل أع ــاء الل نــة       5102ا حزيران/يونيــه 

ــة     ــائ   وإةــداءام اململــورة إىل إدارة ايئ ــة  واةتعراضــهم الون مملــاوراهتم ومــداويهتم الداصلي
 األمم املتحدة للمرأة عرب التفاعل بواة ة اهلاتا والربيد ا لكتروين.

ــرين األول/أكتـــ  - 8 ــة    5102وبر وا تملـ ــارة ميدانيـ ــة ا زيـ ــوان ا الل نـ ــارك ع ـ   شـ
اةــتمرت ن نــة أيــام إىل املكتــب ا قليمــ  هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ا بــانكوك  واملكتــب    
الق ري للهيئة ا فيت نـام. وكـان اهلـدف مـن الزيـارة امليدانيـة اـو متكـني أع ـاء الل نـة مـن            

حتقَّـ  ئـا أاـداف عمـل      ريقة الـ  التعرف على ال التوتل إىل فهم أف ل للعمليات امليدانية  و
ايئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  وايضــ  ا بــدورام الرقــاا بفعاليــة  وإضــافة قيمــة إىل اهليئــة.    
وكانــت الل نــة قــد اعتمــدت ا لــار املرجعــ  للزيــارات امليدانيــة ا اجتماعهــا املعقــود ا         

ــه  ــم املت 5102متوز/يولي ــة األم ــا إدارة ايئ ــام ع ــوا الل نــ     وأقرهت ــإل ا حــدة للمــرأة. وق ة ب
نـــة وإدارة اهليئـــة علـــى امل حظـــات األةاةـــية الـــ  أف ـــت إليهـــا   زم ئهـــم األع ـــاء ا الل

 امليدانية. الزيارة
وقد أئعدت حماضر ايجتماعـات وأئقـر.ت. وتتفاعـل الل نـة بانتظـام مـ  وكيلـة األمـني          - 9

بلغ ر ياب عـن مـداويهتا ا أعقـاب كـل اجتمـاا      العام/املديرة التنفيذية ص ل كل اجتماا  وُت
 يعقد ا املوق .

 
 جملس مراجع  احلسابات - ألا 

اجتمعت الل نة بانتظام م  جملـس مراجعـ  احلسـابات لتبـادل املعلومـات لات الصـلة        - 01
وفهــم ايةــتراتي يات الــ  ُتنفَّــذ لكفالــة حتقيــ  تغ يــة شــاملة ملراجعــة حســابات ايئــة األمــم     

للمــرأة  وتملــمل العمــل الــذي تقــوم بــه وحــدة مراجعــة احلســابات التابعــة هليئــة األمــم  املتحــدة
 املتحدة للمرأة.

وجرت موافاة الل نة بانتظام بآصر املعلومـات عـن حالـة تنفيـذ التوتـيات الـواردة ا        - 00
 تقارير جملس مراجع  احلسابات  وا  تؤيد اجلهود الـ  تبـذهلا ايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة ا      
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التعامــل مــ  املســائل الــ    ُتبةــت  وةاتــة لكفالــة معاجلــة املســائل املؤةســية وايةــتراتي ية     
 األةاةية بصورة متسقة ومستمرة.

 التحديات املؤةسية واهلياكل ا قليمية - باء 
قـــدمت ا دارة العليـــا إحالـــة مستفي ـــة إىل الل نـــة عـــن التحـــديات املؤةســـية الـــ   - 05

  علـى إنـر ضـم. أربعـة     5100ملتحدة للمـرأة  منـذ إنملـائها ر يـاب ا عـام      واجهت ايئة األمم ا
 كيانات تابعة لألمم املتحدة ئدف إنملاء اهليئة.

اب  هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة لملـر       تـ وت حظ الل نة أن افتتاح املكتـب ا قليمـ  ال   - 00
  هليئـة األمـم املتحـدة    أوروبا ووةط آةـيا ا إةـ نبول  تركيـا  يكمـل تنفيـذ اهليكـل ا قليمـ       

للمرأة. وتدرك الل نة أن فوائد اهليكل ا قليم  ملموةة من حيـج ااـال قـرارات لو.لـة علـى      
املكاتـب امليدانيـة    مستوى املكاتـب امليدانيـة. وتقـر الل نـة بـان املكاتـب ا قليميـة و رياـا مـن         
ــة عمــل تتســم ب ــاب  يمركــزي      ــدرة ملمارةــة ةــل اهتا ا بيئ ــاج إىل الق   واــ  تملــري إىل  حتت

ــغيلية      ــالر التملـ ــد املطـ ــدان لرتـ ــر أو ا امليـ ــواء ا املقـ ــة ةـ ــوابط ال زمـ ــوافر ال ـ وجـــوب تـ
وايةتراتي ية وافيفها. وتـدرك الل نـة أن آليـة رقابـة معـززة قـد أنملـئت بواةـ ة ألـر رقابـة           

 داصلية صاتة بكل بلد وبتفويض السل ة.
ــذ اهليكــل ا قليمــ  اــو إحــدى األو   - 02 ــم املتحــدة   وألن تنفي ــة األم ــة هليئ ــات التنظيمي لوي

ــديها         ــة برتــد مؤشــرات األداء الرئيســية ل ــام اهليئ ــة تتوقــ  أ ــا  بف ــل قي ــإن الل ن للمــرأة  ف
ةتكون ا وض  ميكنها من تقدمي تقرير مستفيض عـن حتقيـ  الفوائـد  مبـا ا للـإ الكفـاءات       

 التملغيلية املتوق  حتقيقها من ت بي  ال مركزية.
الل نــة أي ــاب التحــديات املتمثلــة ا ضــمان وجــود املــ ك التكميلــ  املناةــب   وتــدرك - 02
ــ        ا ــة ت بي ــتعلم ال زمــني لكفال ــوفري التــدريب وال ــة  وا ت كــل مكتــب مــن املكاتــب امليداني

ال وابط املناةبة وتنفيذ اةـتراتي يات إدارة املطـالر ا ضيـ  أرجـاء املنظمـة. وتـدرك الل نـة        
ة للمــرأة قــد شــرعت ا تنفيــذ برنــامج لتحديــد نظــام حــديج ملعلومــات أن ايئــة األمــم املتحــد

 املوارد البملرية يليب ايحتياجات ا ددة هليئة األمم املتحدة للمرأة.
  أجرت ايئة األمم املتحدة للمرأة دراةـة اةتقصـائية للقـوى العاملـة     5102وا عام  - 06

ة. ومن بني األنمل ة األصرى ال  جيـري  على الصعيد العامل   وكانت نسبة اململاركة فيها عالي
تنفيذاا على أةاس التعقيبات البناءة ال  ضعت أنناء الدراةـة ايةتقصـائية  تقـوم ايئـة األمـم      
املتحدة للمرأة بإعادة تقييم عمليات التوييا الـ  تتبعهـا  مبـا ا للـإ صيـارات إدصـال نظـام        

   وتنفيذ ةياةة للتناوب والتنقل.ا يط إدارة املوااب وتعاقب املويفني  ف   عن وض
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 تعبئة املوارد - جيم 
تدرك الل نة الفرم ا تملة ال  يتيحها اهليكـل ا قليمـ  لتعزيـز وزيـادة الـروابط مـن        - 07

أجل التنسي  فيما بني الوكايت وتعبئـة املـوارد علـى املسـتوى ا لـ .  ـري أن الل نـة ي تـزال         
. مـن دون  5102تواجـه اهليئـة ا جمـال تعبئـة املـوارد ا عـام       ت حظ التحديات املتواتلة ال  

 زيادة املسامهات  فإن موارد اهليئة قد ي تكف  لتنفيذ وييتها.
وايئة األمم املتحدة للمرأة حباجة إىل وض  اةتراتي ية شاملة ومتسـقة لتعبئـة املـوارد      - 08

ا مـا يتعلـ  بتعبئـة املـوارد      ايـ اءلتها  وت ـف  عليهمـا لابعـا ر    توض  مسؤولية املنظمـة ومسـ  
ــى املســتوى الق ــري  بالنســبة للمؤةســات  وبالنســبة         ــوارد  ــري األةاةــية عل األةاةــية وامل
للق اا اخلام. فمن دون حتديد واض  للمسؤوليات  تزداد احتمايت عدم حتقيـ  األاـداف   

 املتصلة باملوارد.
ئة املوارد  وبزيادة فعالية ا جنـاز  ع وة على للإ  فف  حني ينبغ  التع يل بوترية تعب - 09

بواة ة الملركاء املنفِّذين  توت  الل نة بتوص  احلكمة فيما تبذله ايئة األمـم املتحـدة للمـرأة    
من جهـود لتعبئـة املـوارد مـن أجـل منـ  حـدوو ميـل مجـو قبـول ضيـ  األمـوال املقدمـة  واـو               

رجعة فيهـا  وإىل نملـوء لـالر ا    ميكن أن يؤدي إىل الدصول ا التزامات لويلة األجل ي  ما
 املستقبل ا أداء الويية األةاةية للهيئة.

 
 إدارة املطالر املؤةسية - دال 

ت حظ الل نة أن إحدى توتيات املراجعة الداصلية املعلقة منذ فترة لويلـة تقتـرح أن    - 51
سـاعدة املكاتـب   ت   ايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة ةياةـة عامـة للهيئـة بملـان إدارة املطـالر  مل         

  5102امليدانية ا حتديد املطالر املتصـلة برباجمهـا وتقيـيم تلـإ املطـالر ورتـداا. وا عـام        
وضعت اهليئة مملروا ةياةة  دارة املطالر املؤةسية  وتعاونت مـ  كيانـات منظومـة األمـم     
لر املتحــدة األصــرى بملــان الــدروس الــ  اةــتفادت منــها ا تنفيــذ اةــتراتي يات إدارة املطــا    

املؤةسية وعملياهتا. وي تزال الل نـة حـ  اآلن تـدعم اجلهـود الـ  تبـذهلا ايئـة األمـم املتحـدة          
للمرأة. وتؤكد الل نة أمهية تنفيذ نظـام ر ـ   دارة املطـالر املؤةسـية ا ضيـ  أمجـاء اهليئـة         

ايت ليتكامــل اــذا النظــام مــ  العمليــات ا داريــة وعمليــات تــن  القــرار احلاليــة  ويعــا  حــ   
ــب       ــة  وبــدد بوضــوح جوان ــ  أمجــاء املنظمــة وا ع قاهتــا اخلارجي التعــرل للمطــالر ا ضي

 مساءلة اجلهات املعنية بإدارة املطالر ومسؤولياهتا.
 

 وييفة التقييم - ااء 
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ي تزال الل نة تؤكد أمهية توفري املوارد على النحو امل ئم لوييفة التقيـيم  ةـواء علـى     - 50
ي أو ال مركزي  وكفالة أن تعكـس نتـائُج التقيـيم ا جنـازات املتوقعـة ا إلـار       الصعيد املركز

ــادة      ــة للط ــة ايةــتراتي ية  وأن تكــون مســتطدمة لزي ــائج ا داري ــة وإلــار النت ــائج ا  ائي النت
املعرفة وحتسـني نتـائج األداء. وممـا يتسـم بامهيـة صاتـة  ا اـذا الصـدد  اـو أن يكـون تقريـر            

لا فائــدة عمليــة وواقعيــاب وتــاحلاب ل ةــتعمال  وأن يبــيبن بوضــوح الســبل الــ  التقيــيم الســنوي 
حتققت من ص هلا فعالية الربامج. وعلى اذا النحو  فإن حتديـد أمثلـة برناجميـة جيـدة ميكـن أن      
يظهر قدرات ايئة األمم املتحدة للمرأة وجناحاهتا ا دعم عملية تعبئة املوارد واجتـذاب أمـوال   

 املامجني.
 

 املراجعة الداصلية للحسابات - واو 

تدرك الل نة أن ايئة األمم املتحدة للمرأة أبرمت اتفاقاب م  مكتـب املراجعـة الداصليـة     - 55
ــامج األمــم املتحــدة ا  ــائ   ا كــانون األول/ديســمرب      ــاب  لربن للحســابات والتحقيقــات  الت

األمــم املتحــدة للمــرأة    جــراء مراجعــات داصليــة للحســابات وحتقيقــات باةــم ايئــة  5100
 .5100وتملري إىل أن اتفاقاب آصر لعامني آصرين قد أئبرم ا كانون األول/ديسمرب 

  بدأت ايئة األمم املتحدة للمرأة عملية حتديد ما إلا كان ت بي  مبـدأ  5102ا عام  - 50
ــة ألداء وييفــة املراجعــ      ــل أف ــل ةــعر يتحقــ  بايةــتعانة مبصــادر صارجي ة أعلــى جــودة مقاب

الداصليــة للحســابات. وتوتــ  الل نــة بــان تقــوم ايئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  ا إلــار عمليــة 
دراةــة اخليــارات املتاحــة بملــان النمــولج األنســب  بتحديــد مســتوى ال ــمان امل لــوب مــن    
مراجعة احلسابات. وينبغ  أن ُيدعم اذا بعد للـإ دعمـاب وافيـا مبقتـرح شـامل للميزانيـة يقـدَّم        

التنفيذي للنظر فيه  على أن يدرس املقترح املوارد امل لوبة  دارة حتقيـ  انتقـال تـام    إىل اجمللس 
ــة للحســابات  ف ــ  عــن املــوارد ال زمــة  نملــاء اهليكــل       إىل تكــوين قــدرة املراجعــة الداصلي

 التنظيم  وا داري هلذت الوييفة.
جعــة احلســابات وا وقــت كتابــة اــذا التقريــر  توتــ  الل نــة بــان تســتمر وحــدة مرا - 52

التابعة هليئة األمم املتحدة للمرأة  ال  أنملئت مبوجب اتفا  مستوى اخلـدمات الـذي أبـرم مـ      
برنامج األمم املتحدة ا  ـائ   إىل أن بـني الوقـت الـذي يكـون فيـه قـد أنملـإل ايكـل ا دارة          

التكــاليا العليــا الكامــل لــدى ايئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ويكــون اجمللــس التنفيــذي قــد حــدد 
 والفوائد الناضة عن أي انتقال يح  لوييفة املراجعة الداصلية للحسابات وواف  عليها.

وتدرك الل نـة ايةتملـارية أن وحـدة مراجعـة حسـابات ايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة            - 52
ــة التملــغيلية        ــ  أئنملــئت مبوجــب اتفــا  مســتوى اخلــدمات  اــ  وحــدة مســتقلة مــن الناحي ال
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مم املتحدة ا  ائ .  ري أن القل  ي يزال يسـاور الل نـة مـن احتمـال أن يكـون      برنامج األ عن
اناك ت ارب ا املصاحل  ألن الربنامج ا  ائ  ي ـ ل  بـبعض الويـائا ا داريـة هليئـة األمـم       
املتحدة للمرأة مبوجب اتفاقات أصرى ملستوى اخلدمات  من قبيل مـا يتعلـ  بـنظم تكنولوجيـا     

صايت  وإدارة املرتبات واملزايا واملستحقات. ع وة على للـإ  جيـب إجـراء    املعلومات وايت
حتلـي ت بملــان ايعتبــارات املتعلقــة بت بيـ  مبــدأ أعلــى جــودة مقابـل أف ــل ةــعر بالنســبة إىل    
ضيــ  الويــائا الــ  يســتعان ألدائهــا مبصــدر صــارج   واــو برنــامج األمــم املتحــدة ا  ــائ .  

فالة حتقي  الملفافية وأعلى جـودة باف ـل ةـعر  تكـرر الل نـة تاكيـد       ولتوفري رقابة بديلة  ولك
أمهية وجود جهة تنسيقية تنظيمية مستقلة ا ايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تملـرف علـى أنملـ ة        
مراجعــة احلســابات الداصليــة وتكفــل إدمــاج النتــائج ا ايكــل ا دارات العليــا. وقــد ةــب  أن  

ير مراجعــة احلســابات والتحقيقــات ا برنــامج األمــم  أن مــد 5100أبــرز تقريــر الل نــة لعــام  
املتحدة ا  ائ  ينبغ  أن يقدم تقارير منتظمـة إىل ا دارة العليـا ا ايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       

 وأن يقيم اتصاي مستمرا معها.

وقد اةتعرضت الل نة ص ط العمـل السـنوية لوحـدة مراجعـة احلسـابات التابعـة هليئـة         - 56
ــم املت ــام    األم ــرأة لع ــى     5102و  5102حــدة للم ــدأ عل ــج املب ــن حي ــة م   وأوتــت باملوافق

سـابات الـ    اخل ط. وتلقت الل نة بانتظام إحالات بملان نتـائج لتلـا عمليـات مراجعـة احل    
  مبــا ا للــإ املســائل املؤةســية واملتكــررة الــ  اــ  موضــ     5102 اضــ ئل  ئــا صــ ل عــام 

مم املتحدة للمرأة التوتيات لات األولوية العليـا  وصاتـة   ااتمام. فمن املهم أن تعا  ايئة األ
تلــإ الــ  تعــا  املســائل علــى ن ــا  املؤةســة  مــن قبيــل إدارة الســلا املقدمــة إىل الملــركاء    
ــاري          ــتريات  ورتــد اململ ــوارد  واململ ــة امل ــة بتعبئ ــود املتعلق ــتراتي يات واجله ــذين  واية املنف

 وا شراف عليها.
تلة تعزيز صدمات مراجعة احلسابات الداصليـة هليئـة األمـم املتحـدة     والل نة تدعم موا - 57

للمرأة ل مان كفاية مشول عملية مراجعة احلسابات. وتؤكد الل نة جمددا أمهية رتـد وتقيـيم   
مستويات املـوارد وقـدراهتا بانتظـام  ل ـمان أن تكـون مناةـبة وكافيـة لتلبيـة احتياجـات ايئـة           

. ومن املهم أي ا أن يملارك كل من وحدة مراجعـة احلسـابات   األمم املتحدة للمرأة بوجه عام
التابعة للهيئة وجملـس مراجعـ  احلسـابات ا مزيـد مـن ايتصـال والتعـاون املسـتمرين  لكفالـة          
التكامل بني ويائا مراجعـة احلسـابات  وتملـ ي  جملـس مراجعـ  احلسـابات علـى ايعتمـاد         

 فذ  إلا كان للإ مناةبا.على أعمال املراجعة الداصلية للحسابات ال  تن
ــذي     - 58 ــس التنفيـ ــرر اجمللـ ــد مبقـ ــن جديـ ــاب مـ ــة علمـ ــيط الل نـ ــذ ا  5105/01وحتـ املتطـ
ن  بملان الكملا عن تقـارير املراجعـة   UNW/2012/16 انظر  5105تملرين الثاين/نوفمرب  01

ياةــة الداصليــة للحســابات  والونيقــة املنــايلرة املتعلقــة بــإجراءات التملــغيل املوحــدة لت بيــ  الس 



 UNW/2015/4/Add.1 

 

8/17 15-06846 

 

الصـــادرة عـــن مكتـــب مراجعـــة احلســـابات  861العامـــة  إجـــراءات التملـــغيل املوحـــدة رقـــم 
والتحقيقاتن. وتكرر الل نة توتيتها بان ت   ايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وتنفـذ اةـتراتي ية       
ل تصال تكفل تيا ة نتائج مراجعة احلسابات والتوتـيات وا جـراءات الـ  تتطـذاا ا دارة     

ة وشـفافة  وي ةـيما عنـدما حتـدد املسـائل العامـة واملتكـررة ا تقـارير املراجعـة          ب ريقة مفهوم
 الداصلية للحسابات.

 
 التحقيقات - زاي 

تلّقت الل نة معلومات مستكملة بانتظام من مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقـات    - 59
عــاءات  وحالــة تت ــمن  ــة عامــة عــن عــدد الق ــايا اخلاضــعة للتحقيــ   وتوزيعــا ل بيعــة ايد 

 .الق ايا تلإ
 وتؤكد الل نة أمهية أن تتلقى وكيلـة األمـني العام/املـديرة التنفيذيـة واملـويفني املعنـيني       - 01

مم املتحدة للمرأة تقارير ا حينها حتدد ق ـايا التحقيـ  اجلاريـة     ا ا دارات العليا ا ايئة األ
التحقيـ  املغلقـة. وئـذت ال ريقـة  ميكـن       وكذلإ ا جراءات ال  ااذهتا ا دارة نتي ـة لق ـايا  

أن ت مئن ايئة األمم املتحدة للمرأة لوجـود متابعـة م ئمـة للحـايت الـ  تسـتدع  التحقيـ          
 .وملا يكفل وجود مساءلة ا ايئة األمم املتحدة للمرأة ا ما يتعل  بااال القرارات وبالنتائج

ــت   - 00 ــتعرال مسـ ــراء اةـ ــة إجـ ــت الل نـ ــني اقترحـ ــة  وا حـ ــة الداصليـ ــة املراجعـ مر لوييفـ
ــة          ــة لوييف ــتعانة مبصــادر صارجي ــة باية ــات املتعلق ــيري الترتيب ــا ي توتــ  بتغ للحســابات  فإ 
التحقي  ا الوقت احلاضـر أو ا املسـتقبل القريـب. وا اـذا الصـدد  جـدير بالـذكر أن ايئـة         

تحقيـ  فيهـا  وصـرباء    األمم املتحدة للمرأة تدف  قيمة األتعاب مباشرة عـن كـل ق ـية جيـري ال    
 .التحقي  ميتعون بتطصصات عالية

 
 البيانات املالية - حاء 

كـانون األول/ديسـمرب    00اةتعرضت الل نة مملاري  القوائم املاليـة للسـنة املنتهيـة ا     - 05
. والل نــة تــثين علــى ايئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لتلقيهــا رأيــا  ــري مــتحفظ مــن جملــس  5100

ن. وي تزال عملية إعداد التقـارير املاليـة هليئـة األمـم      A/69 /5/Add.12ظرمراجع  احلسابات  ان
املتحدة للمـرأة تتحسـن  وي تـزال التحسـينات حـرى حسـب ايقت ـاء. وتوتـ  الل نـة بـان           
 .تواتل ايئة األمم املتحدة للمرأة عن كثب رتد إدارة السلا املقدمة إىل الملركاء املنفذين

ــة أن جملــ   - 00 ــم الل ن ــودات      وتفه ــان املوج ــه بمل ــن قلق ــرب ع ــابات أع ــ  احلس س مراجع
املستهلكة متاما  والـ  ي تـزال قيـد ايةـتطدام  والسياةـات املتعلقـة باعمـال اجلـرد. والل نـة          
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ترى أن اذين البندين كليهمـا مهـا مسـالتان  ـري جـواريتني بالنسـبة إىل إعـداد التقـارير املاليـة          
 .هما معا على مجو مرلهليئة األمم املتحدة للمرأة  وميكن حل

 
 الع قة م  برنامج األمم املتحدة ا  ائ  - لاء 

  تدرك الل نة أن ايئة األمم املتحـدة للمـرأة أبرمـت اتفاقـات     52كما ورد ا الفقرة  - 02
علـى مسـتوى اخلدمــة مـ  برنـامج األمــم املتحـدة ا  ــائ  لتنفيـذ بعـض املهــام ا داريـة للهيئــة.         

عن أدائها بوجه عام  ولذلإ فإن الل نة تؤكد جمددا أمهيـة أن تقـوم اهليئـة    وتظل اهليئة مساءلة 
بتنفيذ العمليات وا جراءات لات الصلة للتاكد من أن أي مهـام يسـتعان علـى أدائهـا مبصـادر      

 .صارجية من اذا القبيل تنّفذ على الوجه السليم
 

 5107-5102اخل ة ايةتراتي ية  للفترة  - ياء 
نة بانتظام على معلومات مستكملة عن العمليات والنـهج املتعلقـة بتنفيـذ    حصلت الل  - 02

. وتؤيـد الل نـة باةـتمرار تعـاون ايئـة      5107-5102اخل ة ايةتراتي ية املسـتكملة  للفتـرة   
األمم املتحدة للمرأة مـ  الملـركاء داصـل منظومـة األمـم املتحـدة وصارجهـا  مـن أجـل حتقيـ            

هول باملسـاواة بـني اجلنسـني وتعزيـز متكـني النسـاء والفتيـات        أادافها ايةـتراتي ية  واـ  النـ   
 وإ اء العنا ضد املرأة

  
 ايعتبارات النهائية - نالثا 

ســـابات التابعــة هليئــة األمـــم املتحــدة للمـــرأة    احلقامــت الل نــة ايةتملـــارية ملراجعــة     - 06
ــة للحســابات والتحقيقــ       ــة الداصلي ــ  بانملــ ة املراجع ــر املتعل ــتعرال التقري ــن  باة ــرة م ات للفت

ن  املقــرر تقدميــه UNW/2014/4  5102كــانون األول/ديســمرب  00كــانون الثاين/ينــاير إىل  0
ــه الســنوية   ــة    إىل اجمللــس التنفيــذي ا دورت ــائج اهلامــة للمراجعــة الداصلي وأحالــت علمــا بالنت

للحســابات الــ  ي حتديــداا  واــ  توافــ  علــى حمتوياتــه. وعلــى وجــه التحديــد  تؤيــد الل نــة 
ا دارة ي ينبغـ  أن تسـعى إىل   ”من التقرير  الـ  تـنع علـى أن     56النتائج الواردة ا الفقرة 

تراجـ  حسـاباته فحسـب  بـل وينبغـ  أي ـا       معاجلة التوتيات من حيج تلتها بـاملوق  الـذي   
أن تنظر ا ما إلا كانت املطالر ا ددة تن ب  على املنظمة األوةـ  ن اقـا  وميكـن أن افَّـا     
ب ريقة أكثر فعالية  بتحقي  اةت ابة أكثـر اتسـاما ب ـاب  عـامل   كـإجراء تغـيري أو توضـي  ا        

 .“السياةات أو العمليات
ــد   - 07 ــن تايي ــة ع ــرب الل ن ــة وإدارة املطــالر وال ــوابط    وتع ــز احلوكم اا يةــتمرار تعزي

 .الداصلية واملساءلة ا ايئة األمم املتحدة للمرأة
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 املرف   
 رد ا دارة على تقرير الل نة ايةتملارية ملراجعة احلسابات    

حتيط إدارة ايئة األمم املتحدة للمرأة علما بالتقرير الثالج لل نـة ايةتملـارية ملراجعـة     - 0
سابات  وتعرب عن تقديراا ألع اء الل نـة املـوقرين علـى تفـانيهم مـن أجـل تنفيـذ وييـة         احل

 .املنظمة
 

 جملس مراجع  احلسابات  
تعرب ايئة األمم املتحدة للمرأة عن تقديراا لل نـة ملـا تقدمـه مـن دعـم لل هـود الـ          - 5

ائل املنه يـة وايةـتراتي ية   تبذهلا اهليئة ملعاجلـة املسـائل العالقـة  وبوجـه صـام ا معاجلـة املسـ       
األةاةـية الـ  أئبـرزت ا م حظــات جملـس مراجعـ  احلسـابات. وتتطــذ ايئـة األمـم املتحــدة         

وا مــا يتعلــ  بالســنة املاليــة  للمــرأة باةــتمرار إجــراءات لتنفيــذ توتــيات مراجعــة احلســابات.
ــالغ عــدداا     06  فقــد ُنفــذت 5105 ية  توتــ 07توتــية مــن التوتــيات الــ  تــدرت والب

توتــيات مــن  9  نفــذت 5100وبقيــت توتــية واحــدة قيــد التنفيــذ. وبالنســبة للســنة املاليــة  
قيــد التنفيــذ. وتلتــزم  توتــية  وبقيــت نــ و توتــيات 05التوتــيات الصــادرة البــالغ عــدداا 

إدارة ايئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بااــال ا جــراءات ال زمــة ملعاجلــة تنفيــذ توتــيات املراجعــة   
 .لحسابات الصادرة عن جملس مراجع  احلساباتاخلارجية ل

 
 التحديات املؤةسية واهليكل ا قليم   

تواف  ايئة األمم املتحدة للمرأة الل نة ا ما يتعلـ  بامهيـة أن تكـون قـادرة علـى تتبـ         - 0
التحسينات ا الكفاءة التملغيلية والتحق  منها  تلإ ال  نملـات عـن تنفيـذ اهليكـل ا قليمـ        

  مثـل فـت  املكتـب ا قليمـ      5102للإ تلإ اخل وات ا ضـافية الـ  ااـذت ا عـام     مبا ا 
 .5102ألوروبا الملرقية ووةط آةيا ا إة نبول  ا عام 

ــرة      - 2 ــها ايةــتراتي ية للفت ــة عــدد مــن املؤشــرات ا ص ت ــدى اهليئ   5107-5102ول
ا ــرز علــى ن ــا  أوةــ   ضــمن إلــار فعاليــة اهليئــة وكفاءهتــا  حــري متابعتــها لقيــاس التقــدم    

يتعل  بالكفاءات ال  يتوق  عن تتحق  بف ل تنفيذ اهليكـل ا قليمـ   مـن بـني جمموعـة       ما ا
التحســينات املؤةســية األصــرى. علــى ةــبيل املثــال  تــرى األمــم املتحــدة للمــرأة أن التحســن    

إىل تعزيـز  امللحوظ ا معدل إجنازاا  واو مؤشر رئيس  للط ة ايةـتراتي ية  يعـزى مباشـرة    
القــدرات وتبســيط العمليــات ا العمــل بتفــويض الســل ة  واــو مــا حــدو ا ةــيا  اهليكــل    

 .ا قليم 
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وا الوقـت نفسـه  يحظـت ايئـة األمـم املتحــدة للمـرأة أي ـا جمـايت ي يعمـل فيهــا           - 2
 اهليكل ا قليم  على مجو ما او منتظر منه  مث ب من حيج حتقيـ  حتسـينات ا نوعيـة التقـارير    
املقدمة إىل املامجني وتوقيتها  وللإ أي ا جانـب آصـر جيـري تتبعـه ا إلـار الفعاليـة والكفـاءة        

 .املؤةسية. واهليئة ملتزمة مبعاجلة اذت املسائل

 5102ومــن شــان التقيــيم املســتقل القــادم للــهيكل ا قليمــ   الــذي ةــيبدأ ا عــام   - 6

يملـكل رمى  أو دروةـاب إضـافية  جـراء        أن5106وةيبّلغ اجمللس التنفيـذي بنتائ ـه ا عـام    
تعــدي ت ا املســتقبل. ةــيكون التقيــيم ا الوقــت لاتــه اةتعراضــا يتســم حبســن التوقيــت مــ    
ــيريات         ــه ا إحــداو التغ ــه وفعاليت ــهيكل ا قليمــ  ولفائدت ــا لل ــه اةتعراضــا مســتق  وقوي كون

 املتوصاة ا أداء املؤةسة ومركزاا ونقافتها.
ملويفني  ففـ  إلـار ت ـوير نظـام معلومـات املـوارد البملـرية  وضـعت         وا ما يتعل  با - 7

ايئة األمم املتحـدة للمـرأة صري ـة للوضـ  احلـا  للعمليـات الرئيسـية املتعلقـة بـاملوارد البملـرية           
على الصعيد العامل   وا  حاليـا بصـدد حتديـد اجملـايت الرئيسـية لتحسـني إجـراءات التملـغيل         

رد البملرية. وعند اكتمـال اـذت ا جـراءات اجلديـدة  فإ ـا ةتملـكل       املوحدة ا ما يتعل  باملوا
األةــاس لوضــ  التصــاميم ال زمــة لســري العمــل املتعلــ  باألمتتــة وا نترنــت ا نظــام معلومــات  

 املوارد البملرية اجلديد.
األمم املتحدة للمرأة بصـورة اةـتباقية لـردود الفعـل الـ  تتسـلمها ا        و تست يب ايئة - 8

راةة ايةتقصائية ال  حريها على الصعيد العامل  بملان القوى العاملـة  باتباعهـا   ـا    إلار الد
وا اـذا السـيا   شـرعت ايئـة      .تملاركيا يململ املويفني ا املقر الرئيس  واملكاتـب امليدانيـة  

األمم املتحدة للمرأة ا وضـ  إلـار شـامل  دارة األداء ةيملـكل أي ـا األةـاس للنـهج الـذي         
يئة  دارة املوااب والتط يط لتعاقب املويفني. وةيت من ا لار أي ـا وضـ  ةياةـة    تتبعه اهل

 للتناوب والتنقل
 

 تعبئة املوارد  
ي تزال تعبئة املوارد تع ـى أولويـة عليـا  وايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تقـدر اياتمـام           - 9

اهليئـة الراميـة إىل توةـي       شهدت اةـتراتي ية  5102الذي توليه الل نة هلذت املسالة. وا عام 
قاعدة املامجني وتعميقها تقدما مملـ عا  حيـج تلقـت أكـرب مسـامهات قـدمت إليهـا حـ  اآلن         

  5100ا املائة  مقارنة بعـام   2مليون دويرن  أي بزيادة بنسبة  062من املوارد األةاةية  
حكومـة.  020وعـه  ا املائـة  ليبلـغ مـا جمم    7.7ا حني زاد عـدد احلكومـات املسـامهة بنسـبة     

ــرأ         ــة األمــم املتحــدة للم ــات إىل ايئ ــة تربع ــدمت ةــت وعملــرون جهــة مامج ة ألول مــرة  وق
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لـار تعهـدات متعـددة السـنوات  حيـج ةـامهت ةـت حكومـات         إحكومـة ا   22وةامهت 
مليـون   51مامجة مبـا يت ـاوز حـاجز العملـرة م يـني دوير  وةـامهت حكومتـان مبـا يزيـد عـن          

ــة األمــ  دوير. ــة اةــتراتي ية النمــو اــذت      وةتواتــل ايئ م املتحــدة للمــرأة تركيزاــا ا متابع
كــذلإ  بلغــت املســامهات  ــري األةاةــية  بــالتركيز علــى زيــادة ح ــم املســامهات األةاةــية.

. وألول مــرة  حققــت ايئــة األمــم  5102مليــون دوير ا عــام  028مســتوى قياةــيا قــدرت 
اــداف تعبئــة املــوارد  بالنســبة للمــوارد  املتحــدة للمــرأة  اياهتــا الســنوية املتوصــاة مــن صفــض أ 

 األةاةية واملوارد  ري األةاةية.
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  ا عــام    - 01   اةــتراتي يتها املتعلقــة 5102وقــد اةــتكملت ايئ

بتعبئة املوارد   وللإ جلعلها أكثر مشوي ومتاةكا. ووفقا لذلإ  وضعت الغالبية العظمـى مـن   
ي يات وص ط عمل لتعبئة املوارد وبناء الملراكات  مـ  مهـام واضـحة    املكاتب امليدانية اةترات

للمسؤوليات. وا املقر  توىل مكتب السياةات والربامج قيادة جهـود تعبئـة املـوارد مـن أجـل      
تعبئـــة مـــوارد  ـــري أةاةـــية  ا حـــني تـــوىل مكتـــب الـــدعم احلكـــوم  الـــدو  والملـــراكات   

نسيقية لتعبئة موارد أةاةـية. وتملـارك ا دارة العليـا    ايةتراتي ية قيادة جهود األمم املتحدة الت
 .بنملاط ا ضي  اجلهود الرامية إىل تعبئة املوارد

وتعكس ايةتراتي يات ا قليمية والق رية األاداف العامة يةـتراتي ية تعبئـة املـوارد     - 00
ة األمـم  لدى اهليئة  ولكنها مصممة صصيصا للسيا  الفريد لكل بلد/من قـة. ويقـدم مقـر ايئـ    

ــوارد         ــة امل ــدريبا متواتــ  ا جمــال تعبئ ــة ت ــة والق ري ــب ا قليمي املتحــدة للمــرأة أي ــا للمكات
يتعلــ  عمــ  األمــوال مــن الق ــاا اخلــام واحلكومــة  ا حــني تقــدم املكاتــب ا قليميــة  مــا ا

رأة مـ   الدعم إىل املكاتب الق رية ا جمال تعبئة املوارد. ويعمـل ممثلـو ايئـة األمـم املتحـدة للمـ      
ممثل  اجلهات املامجـة علـى املسـتوى الق ـري  حيـج تتطـذ معظـم القـرارات املتعلقـة بالتمويـل           
بملـــان املـــوارد  ـــري األةاةـــية. وا عـــدة مناةـــبات  اةـــتطدمت امل حظـــات ايةـــتراتي ية  

 .ص ط العمل السنوية للمكاتب الق رية بن اح كاداة لتعبئة املوارد و/أو

تحدة للمرأة م  الل نة ا ضرورة تسري  وترية تعبئة املـوارد علـى   وتتف  ايئة األمم امل - 05
أن يصحبها تنفيذ فعال للربامج. ولدى ايئة األمم املتحـدة للمـرأة اـدف لويـل األجـل لتعبئـة       

مليـون دوير ا شـكل    511  تتـالا مـن   5107مليون دوير ةنويا حبلـول عـام    211مبلغ 
وارد  ري األةاةية. ومن أجـل زيـادة ح ـم بـرامج     مليون دوير من امل 011موارد أةاةية و 

اهليئة  تعتزم األمم املتحدة للمـرأة دفـ  ع لـة النمـو بايةـتثمار ا عـدد حمـدود مـن املبـادرات          
الملديدة التانري والقابلـة للت ـوير. فتوجيـه تركيـز قـوي علـى املبـادرات الملـديدة التـانري يكفـل           

 ص ة اةتراتي يتها ومست يبا هلما.جعل النمو املقترح مدفوعا بويية اهليئة و
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ــه     - 00 ــه الل نـــة ا توجيـ ــدة للمـــرأة الـــدعم الـــذي تقدمـ ــة األمـــم املتحـ وتقـــدر إدارة ايئـ
اةــتراتي يات تعبئــة املــوارد مــن أجــل بلــود األاــداف ا ــددة ا اخل ــة ايةــتراتي ية للفتــرة      

ادر متويــل   واــ  ملتزمــة بكفالــة أن تكــون ضيــ  األمــوال الــ  تــرد مــن مصــ 5102-5107
 مونوقة  وتتماشى متاما م  أولويات اخل ة ايةتراتي ية

 
  إدارة املطالر املؤةسية  

اعتمدت ايئة األمم املتحدة للمرأة ر يا ةياةة  دارة املطـالر ا املؤةسـة  بعـد أن     - 02
 . وةتكون اـذت السياةـة  5102اةتعرضها وأقراا فري  ا دارة العليا ا تملرين الثاين/نوفمرب 

ايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة والـذي يكـون        يـ ءم مبثابة األةاس لتنفيذ  ج إدارة املطالر الـذي  
شام  ا ن اقه ومدجماب ضـمن اهليكـل ا داري  وعمليـات تـن  القـرار واألنملـ ة والعمليـات        
القائمة. ومن شان وضـ  السياةـات وا جـراءات أن جيعـل إدارة املطـالر بوضـوح جـزءا مـن         

 .ءلة ا ايئة األمم املتحدة للمرأةنظام املسا
 

  وييفة التقييم  
تلتزم ايئة األمم املتحدة للمرأة بتعزيز وييفـة التقيـيم باةـتمرار  مسـتندة إىل األةـاس       - 02

القوي الذي تقا عليه  وضامنة اةتمراراا ا تقـدمي تقييمـات لات اةـتطدامات اةـتراتي ية     
 .متكني املرأةللهيئة  ولتحقي  املساواة بني اجلنسني و

 وايئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ملتزمــة التزامــا كــام ب بتحقيــ  اهلــدف مــن اةــتثمار           - 06
ا املائة من نفقـات اهليئـة ا وييفـة التقيـيم  علـى الصـعيدين املركـزي وال مركـزي علـى           0 

السواء  على مجو ما ورد ا ةياةة التقييم. وقد كان الغرل مـن ص ـة التقيـيم املؤةسـ  اـو      
 التاكد من أن ضي  العناتر الرئيسية للط ة ايةتراتي ية ةوف تقي.م.

فائدة عملية  وواقعياب وتـاحلاب   لا 5102ولكفالة أن يكون تقرير التقييم السنوي لعام  - 07
ل ةتعمال  ةوف يقوم مكتب التقييم بإدراج مؤشرات أداء رئيسـية واضـحة ا التقريـر  مـ      

ن. وةـتوفر املؤشـرات معلومـات     UNW/2015/5املتوقعـة  انظـر   تقييم لوضعها مقابـل األاـداف  
عمليــة وقابلــة ل ةــتعمال تملــمل ضيــ  العناتــر األةاةــية لوييفــة التقيــيم  مبــا ا للــإ حالــة  

 .تنفيذ ص ة التقييم املؤةس 
الــ  تــديراا ايئــة األمــم املتحــدة   5102ويــوفر اةــتعرال حتلــي ت التقييمــات لعــام   - 08

دم إىل اجمللس التنفيذي ا دورته العاديـة الثانيـة  أمثلـة مـن الـربامج ودروةـا       للمرأة  الذي ةيق
  مستفادة بملان ايةتراتي يات والتدص ت الناجحة.
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 املراجعة الداصلية للحسابات  
ــد         - 09 ــيم فوائ ــ  بتقي ــا يتعل ــة ا م ــاب بتوتــية الل ن ــم املتحــدة للمــرأة علم ــة األم حتــيط ايئ

تحدة ا  ائ  ألداء وييفة املراجعة الداصليـة للحسـابات وتكاليفهـا     ايةتعانة بربنامج األمم امل
  أشــارت 5102إىل داصــل اهليئــة. وا كــانون األول/ديســمرب عــام      ةأو نقــل اــذت الوييفــ  

تقديرات إىل أن التكلفة ا تملة جلعل وييفـة املراجعـة الداصليـة للحسـابات متـارس مـن داصـل        
 .ليون دوير ةنويا  لتغ ية تكاليا املويفني فقطاهليئة تت من مبلغا إضافيا قدرت م

وةوف تعرل على اجمللس التنفيـذي ا الوقـت املناةـب اآلنـار الكاملـة املترتبـة علـى         - 51
للــإ ا امليزانيــة. وحســب وتــاية الل نــة  تعتــزم ايئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مواتــلة اتفــا    

ىل أن بني الوقت الـذي يوافـ  فيـه اجمللـس     مستوى اخلدمة م  برنامج األمم املتحدة ا  ائ   إ
 .التنفيذي على األموال ال زمة لنقل وييفة املراجعة الداصلية إىل اهليئة

ــة بملــان نملــوء ت ــارب حمتمــل ا         - 50 ــ  الل ن ــم املتحــدة للمــرأة قل ــة األم وت حــظ ايئ
ــاداء      ــامج ا  ــائ  ب ــام الربن ــامج األمــم املتحــدة ا  ــائ   بقي وييفــة املراجعــة املصــاحل  مــ  برن

الداصلية حلسابات ايئة األمم املتحدة للمـرأة  ف ـ  عـن تلـإ الويـائا الـ  يسـتعان ألدائهـا         
مبصــادر صارجيــة  كاخلزينــة  وتكنولوجيــا املعلومــات وايتصــايت  وإدارة املرتبــات  واملزايــا   

ــة كا     ــوافر رقاب ــة ت ــة األمــم املتحــدة للمــرأة ملتزمــة بكفال ــة ملعاجلــة  واملســتحقات. وإدارة ايئ في
 .ت ارب حمتمل ا املصاحل أي
وحتــيط ايئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علمــا بتوتــية الل نــة ب ــرورة معاجلــة التوتــيات   - 55
األولويــة العليــا املتعلقــة بــإدارة الســلا للملــركاء املنفــذين  واةــتراتي يات تعبئــة املــوارد     لات

وي تــزال ايئــة األمــم  عليهــا. للمكاتــب الق ريــة  واململــتريات  ورتــد اململــاري  وا شــراف 
  5102كـانون األول/ديسـمرب    00املتحدة للمرأة تعـا  تلـإ املسـائل بصـورة اةـتباقية. وا      

ا املائـــة مـــن التوتـــيات قـــد نفـــذت  72أفــاد مكتـــب مراجعـــة احلســـابات والتحقيقـــات أن  
ا املائـة   8ا املائـة مـن التوتـيات قيـد التنفيـذ  و  تكـن أنملـ ة تنفيـذ          07بالكامل  وكـان  

منها قد بدأت بعد. وتلتزم ايئة األمم املتحدة للمرأة بتنفيذ التوتيات كاملـة  وةـوف تكفـل    
 .توص  اليقظة ا متابعة للإ

وتعرب ايئة األمم املتحدة للمرأة عن تقديراا للدعم الذي تقدمـه الل نـة ا مواتـلة     - 50
غ يـة كافيـة ملراجعـة احلسـابات ا     تعزيز صدمات املراجعة الداصلية للحسابات لكفالـة تـوفري ت  

ص ــط مراجعــة احلســابات. وةــوف تقــوم اهليئــة بتنظــيم جلســات إحالــة نصــا ةــنوية بــني    
ــة           ــب مراجع ــدير مكت ــرأة  وم ــم املتحــدة للم ــة األم ــذي هليئ ــديرة التنفي ــني العام/امل ــة األم وكيل

ــائ . وةــت تم  وحــدة        ــم املتحــدة ا   ــامج األم ــاب  لربن ــات الت ــة احلســابات والتحقيق مراجع
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ــة      ــة لكفال ــة األمــم املتحــدة للمــرأة وجملــس مراجعــ  احلســابات بصــفة دوري احلســابات ا ايئ
 .التكامل بني مهام مراجعة احلسابات ولت نب التداصل ا تنفيذ ص ط عملهما

األمم املتحدة للمـرأة علمـا بتوتـية الل نـة بـان ت ـ  ايئـة األمـم املتحـدة           وحتيط ايئة - 52
ي ية ل تصـــال تكفـــل تـــيا ة نتـــائج مراجعـــة احلســـابات وتوتـــياهتا   للمـــرأة وتنفـــذ اةـــترات

وا جراءات ال  تتطذاا ا دارة  ب ريقة مفهومة وشـفافة. وُتنملـر تقـارير مراجعـة احلسـابات      
يومـا مـن إتـداراا  متاحـة علـى املوقـ         01على موق  عام علـى شـبكة اينترنـت ا   ـون     

ــا    -www.unwomen.org/en/about-us/accountability/audit/disclosure-of-internal-auditالت

reports   ن. وعندما تقوم ايئة األمم املتحدة للمرأة بصيا ة ردود ا دارة وص ط العمـل املتصـلة
بذلإ  تعمل اهليئـة مـا مـن شـانه أن يكفـل معاجلـة املسـائل البالغـة األمهيـة واملتكـررة. وجيـري            

ءات ال  تتطذاا اهليئة لتنفيذ التوتـيات  ويقـدمون   ت دوريا اةتعراضا ل جراامراجعو احلساب
تقريرا عن حالة التنفيـذ. إضـافة إىل للـإ  ااـذت إدارة اهليئـة إجـراءات للتواتـل مـ  مامجيهـا          
اةت ابة لتقارير حمددة للمراجعة الداصلية للحسابات نملـرت مبوجـب ةياةـة ا فصـاح العلـين      

. وةتواتـل ايئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      5105كانون األول/ديسمرب  0السارية   اعتبارا من 
لـزم   وإلا  مستوى كبـار املـديرين   علىإليها الل نة  تايتصايت ال  أشار اةتراتي يةمناقملة 
 .توجيهات إضافية من الل نة ُت لباألمر  ة

 ا ـددة  املسائل مبعاجلة املتعلقةم  توتية الل نة  كليةاألمم املتحدة للمرأة  ايئة وتتف  - 52
ا  تغـيري  إجـراء ب ريقـة نظاميـة ومـ  اةـت ابة عامليـة  مبـا ا للـإ         حمددة حساباتا مراجعة 
ا ايعتبــار  تؤصــذ  اةــتعرال توتــيات مراجعــة احلســابات  وعنــد. اتأو العمليــ اتالسياةــ
بالنسـبة إىل أجـزاء أصـرى     كـبرية  تن ـوي علـى لـالر     ال  اجملايتا  وصاتةاملطالر   أمهية

 مبسـائل  معـين عمـل داصلـ     فريـ   بإنملـاء  أي ـا األمـم املتحـدة للمـرأة     ايئـة وتقوم من املنظمة. 
 إجراء بملان توتية الل نة. ليتطذمراجعة احلسابات 

 
 التحقيقات  

الل نــة ا مــا يتعلــ  باملعلومــات  تقــديرب علمــااألمــم املتحــدة للمــرأة  ايئــة إدارة حتــيط - 56
 بملـان التحقيـ    وتوافـ  علـى توتـية الل نـة       املستكملة املنتظمة ال  قدمت عـن عـدد ق ـايا   

ــة أن  ــا هل تتلقـــىكفالـ ــةا دارة العليـ ــت املناةـــب      مـــمألا يئـ ــارير ا الوقـ ــرأة تقـ ــدة للمـ املتحـ
 التحقيقات. عن
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 اتالل نــة بعــدم تغــيري الترتيبــ توتــيةأي ــا ب علمــااألمــم املتحــدة للمــرأة  ايئــة وحتــيط - 57
التحقيـ  ا الوقـت احلاضـر أو ا املسـتقبل القريـب        مبصادر صارجية ملهمـة  بايةتعانةاملتعلقة 
 .الوييفة هلذتللغاية  املتطصصة ل بيعةا إىلنظرا 

 املالية   البيانات  
ــة إدارة تعــرب - 58 ــة علمــا    حالــةةــروراا  عــناألمــم املتحــدة للمــرأة   ايئ ــرأيالل ن  ب

 كــانون 00نتهيــة ا البيانــات املاليــة للســنة امل بملــان حفظبــت اململــفوا  ــرياحلســابات  مراجعــة
 التقارير املالية. إعدادوالتحسينات املستمرة ا   5100 ديسمرباألول/
تراقــب عــن  أنحباجــة إىل  اهليئــة أن االل نــة  مــ األمــم املتحــدة للمــرأة  ايئــة وتتفــ  - 59

 ايةـتعرال إىل  وإضـافة   5102عـام   واالملـركاء املنفـذين.    إىل املقدمـة كثب إدارة السلا 
احلسـابات ا  ايـة    إقفـال ب املتعلقـة  تعليمـات ال مبوجـب ا قليميـة    املكاتـب حريـه   لذيا املنتظم
السـلا   أرتـدة علـى   ا شـراف اـذت املكاتـب    بدأتوأداة تقييم املكاتب الق رية   شهر  كل

 الق رية. املكاتباملعلقة لدى 
املكاتـب   إىل رةـائل الـربامج   وشـعبة التنظـيم وا دارة   شـعبة  بعثـت على للـإ    ع وة - 01

مـ  املكاتـب    لقـاءات  أي ـا  انالملـعبت  وعقـدت . السـلا أمهيـة تصـفية    ىفيها عل تملددامليدانية 
الـدعم   ولتقـدمي مبراقبة السـلا وتصـفيتها     تتعل  حمددةأجل الوقوف على مسائل  منا قليمية 

لعـدد   دموقئـ   املنفـذين  للملـركاء  مؤةسـ  إعـداد تـدريب    جـرى . وقد السلالعمليات تصفية 
 صام. بوجه مستهدفة مكاتب لدىركاء من المل

 
 م  برنامج األمم املتحدة ا  ائ    الع قة  

مهـام الرتـد    أمهيـة  بملـان م حظـة الل نـة    علىاألمم املتحدة للمرأة  ايئةإدارة  تواف  - 00
ئـا   ي ـ ل   الـ   الرئيسـية  باملهـام ما يتعل   وايتوىل أداءاا برنامج األمم املتحدة ا  ائ .  ال 
التنظـيم وا دارة ال ـوابط    شـعبة  ضعتاملتحدة للمرأة  و األمم ايئةعن  إنابةا  ائ   لربنامجا

الوجـه السـليم     علـى  ُتنّفـذ يعهـد ئـا إىل مصـادر صارجيـة      الـ   الويـائا التالية للتاكد مـن أن  
 برنـامج ةياةـات   علـى األمـم املتحـدة للمـرأة     ايئـة اخلزانـة  وافقـت    ةـدمات ما يتعلـ    ا  أن
 يةتعقد اجتماعات اةتعراضـ  ا و يةتثمار با املتعلقةالتوجيهية  هألمم املتحدة ا  ائ  ومبادئا

فيمــا يتعلــ  باملــدفوعات و بن  وفصــلية بملــان ايةــتثمار مــ  برنــامج األمــم املتحــدة ا  ــائ   
والتســويات املصــرفية  تقــوم ايئــة األمــم املتحــدة للمــرأة باةــتعرال التســويات املصــرفية الــ     

ــ ــى أةــاس شــهري    يع ــائ  عل ــامج ا   ــاملوارد البملــرية املتصــلة      وداا الربن ــ  ب ــا يتعل  جن وفيم
بــاملويفني الــدوليني ا املقــر  تســتطدم ايئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أداة للتحقــ  مــن كملــوف  
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املرتبات لتدقي  املعلومات املقدمة إىل الربنـامج ا  ـائ   لت هيـز كملـوف املرتبـات للمـويفني       
 بــاملواردمــا يتعلــ   وا دن  والفنيــة ومــا فوقهــا وللمــويفني مــن فئــة اخلــدمات العامــةمــن الفئــة 

الدقـة قبـل    لكفالـة وللـإ    التحقـ   أوو/ للرتـد البملرية ا املكاتـب امليدانيـة  ي تنفيـذ عمليـة     
 ةــدماتمــا يتعلــ   وان ـ اــ واملــويفني ا لــيني ا تــيغتها النهائيــة  مرتبــاتكملــوف  وضــ 

ــا املعل ــات  تكنولوجيـ ــاك آليـ ــات  انـ ــودةومـ ــة موجـ ــرال احلوكمـ ــد  حيـــج  أل ـ يملـــكل عقـ
منتظمــة بملــان تقــدمي اخلــدمات آليــة الرقابــة األوليــة. إضــافة إىل للــإ   يةاةتعراضــ اجتماعــات
 الربنـامج ينفـذاا   الـ   النظماآل  لتتب  توافر  للرتد أدواتاملتحدة للمرأة  ماألم ايئة تستطدم

ايئة األمم املتحدة للمرأة رةالة تصدي  موجهة مـن نائـب   ا  ائ . وع وة على للإ  تلقت 
املـدير املسـاعد للربنـامج ا  ـائ  بملــان ضيـ  املعـام ت امل ـ ل  ئــا با نابـة عـن ايئـة األمــم           

 .5102كانون األول/ديسمرب   00املتحدة للمرأة عن السنة املنتهية ا 
 

 5107-5102ايةتراتي ية  للفترة  اخل ة  
ايةتراتي ية  للفتـرة   اخل ة الل نة يدتقديراا لتاي عناألمم املتحدة للمرأة  يئةا تعرب - 05

. بتنفيـــذااالـــ ا باملســـائل املتعلقـــة  علـــىإبقـــاء الل نـــة  تواتـــلوةـــوف   5102-5107
بـني   املسـتمر  للتعاونالذي تقدمه الل نة  بالدعم أي ااألمم املتحدة للمرأة  ايئةإدارة  وترحب
من أجل حتقيـ  أاـدافها ايةـتراتي ية      وصارجهاصل منظومة األمم املتحدة دا الملركاءاهليئة و

 ضد املرأة. لعناا وإ اءوا  النهول باملساواة بني اجلنسني وتعزيز متكني النساء والفتيات 
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