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 2016الدورة السنوية لعام 
 2016يونيو /حزيران 28و 27
 من جدول األعمال املؤقت 4البند 

    المسائل المتعلقة بمراجعة الحسابات
كانون   31يناير إلى /كانون الثاني  1تقرير اللجنة االستشارية لمراجعة الحسابات للفترة من 

  2015ديسمبر /األول
 

 ةمقدم –أوالً 
 

ُقد م إىل وكيلة األمني ن التقرير الرابع لل  للجنة االستشارية ملراجعة احلسابات، يتضم  امن اختصاصات  29عماًل باملادة  .1
جنة امل

موجزًا عن األنشطة اليت ( هيئة األمم املتحدة للمرأة)املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمساوة بني اجلنسني ومتكني املرأة /العام
وقد أُتيح هذا التقرير للمجلس التنفيذي، وتعرضه الرئيسة على اجمللس، عند . 2015ة اليت أسدهتا خالل عام نفذهتا اللجنة واملشور 

 .  الطلب
  

   معلومات أساسية   
لجنة لاملديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة على االختصاصات األصلية /، وافقت وكيلة األمني العام2012مايو /يف أيار .2
ويف كانون . وجيوز تعديل االختصاصات من حني إىل آخر حسب االقتضاء. بة، وُتسمى اللجنة االستشارية ملراجعة احلساباتلرقاا

لة واليت ميكن /، وافقت وكيلة األمني العام2016يناير /الثاين املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة على االختصاصات املعد 
 www.unwomen.org/en/about-us/accountability/audit: ع الشبكي التايلاالطالع عليها على املوق

املديرة التنفيذية مبشورة مستقلة /جنة باعتبارها أُنشئت لتزويد وكيلة األمني العاممن االختصاصات وصفًا لل   1ويتضمن البند  .3
م اللجنة مساعد.  ة، مبا يشمل إدارة املخاطرخارجية وقائمة على املمارسات اجليدة فيما يتعلق بإطار وُنظم مساءلة اهليئ ا إىل هتوتقدِّ

ي اللجنة دورًا استشاريًا وهي ليست هيئة وتؤد  . الرقابية وفقًا ألفضل املمارسات ذات الصلة ارئيسة اهليئة يف االضطالع مبسؤولياهت
 . ا ضمنًا خال  ذل هبيف هذه االختصاصات عبارات أو مواد يُقصد  لإلدارة؛ وال توجد

املديرة التنفيذية، بصفة رمسية، اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات /، شكَّلت وكيلة األمني العام2012سبتمرب/ويف أيلول .4
تعزيز اإلدارة السليمة واملعايري األخالقية العالية، وكي تقوم اإلدارة باعتماد واستخدام أفضل املمارسات "د  مواصلة تعزيز املساءلة وهب

 .من االختصاصات ٢داخل هيئة األمم املتحدة للمرأة، وفقًا للبند " دارة املخاطر واإلدارة املاليةيف جمال إ
 -يناير /الواليات املتحدة األمريكية، كانون الثاين)كاثرين برتيين : ت اللجنة األعضاء التالية أمساؤهم، ضم  2015ويف عام  .5

، المني (سنغافورة)، يوين تني ماك (كندا)، إليزابيث ماكري (املتحدة األمريكية الواليات)، وليام فاولر (2015أكتوبر/تشرين األول
وإملام بالشؤون املالية  كذل ، تتألف اللجنة بكاملها من أشخاص ذوي معرفة عملية( 2015يوليو/غامبيا، اعتبارًا من متوز)سيس 
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تحقيق، واملراجعة اخلارجية للحسابات، والرقابة الداخلية، وممارسات والربناجمية، واحملاسبة، واإلدارة، واملراجعة الداخلية للحسابات وال
 . ومبادئ إدارة املخاطر وعمل وعمليات األمم املتحدة سواء على الصعيد احلكومي الدويل أو املعياري

. تحدة للمرأةمن االختصاصات، فإن مجيع أعضاء اللجنة هم أعضاء مستقلون ومن خارج هيئة األمم امل 7و 6ووفقًا للبندين  .6
املديرة التنفيذية يكفل الشفافية يف أداء أعضاء /إضافًة إىل ذل ، يقدم أعضاء اللجنة إقرارًا سنويًا بعدم التبعية لوكيلة أألمني العام

  .اللجنة أدوارهم دون أي مساس مبصاحلهم
  

كانون   ٣١ول أنشطة اللجنة االستشارية لمراجعة الحسابات والمشورة التي قدمتها بحل -ثانيًا 
  2015ديسمبر /األول

  
ويف الفرتة مارس /آذار 6و 5، عقدت اللجنة أربعة اجتماعات مباشرة يف يومي 2015يف عام  .7
وكان من ضمن .  نوفمرب/تشرين الثاين 20إىل  18يوليو ويف الفرتة من /متوز 23و 22أبريل، ويف يومي /نيسان 23إىل  21من 

املديرة التنفيذية ونائبا املديرة التنفيذية وممثلون عن كبار موظفي /ألمني العامامرأة يف االجتماعات وكيلة مشاركي هيئة األمم املتحدة لل
وحسب االقتضاء، اجتمعت اللجنة أيضا بدون حضور ممثلي اإلدارة، وعقدت اجتماعات مغلقة . اإلدارة املعنيني للربامج والعمليات
التنفيذية، وجملس مراجعي احلسابات، ومدير مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات لربنامج  املديرة/ منفصلة مع وكيلة األمني العام

كما اجتمعت اللجنة . األمم املتحدة اإلمنائي، وهو املكتب املسؤول عن وحدة مراجعة احلسابات التابعة هليئة األمم املتحدة للمرأة
للجنة يف الدورة السنوية للمجلس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة، وشاركت رئيسة ا. أيضًا مع موظف الشؤون القانونية باهليئة

وإضافًة إىل االجتماعات الرمسية للجنة، واصل أعضاء اللجنة مشاوراهتم ومداوالهتم الداخلية، . 2015يونيو /املعقودة يف حزيران
 .أة عرب التفاعل بواسطة اهلاتف والربيد اإللكرتوينواستعراضهم الوثائق، وإسداءهم املشورة إىل إدارة هيئة األمم املتحدة للمر 

املديرة التنفيذية خالل كل /وتتفاعل اللجنة بانتظام مع وكيلة األمني العام. وقد ُأعدت حماضر االجتماعات وجرى إقرارها .8
 .  اجتماع وُتبلغ رمسيًا عن مداوالهتا يف أعقاب كل اجتماع يف املوقع

ومن املهم أن . ، صارت اللجنة تتألف من أربعة أعضاء فقط، وجاري جتديدها2015ديسمرب/ألولكانون ا  31واعتبارًا من  .9
 .  ع كي تواصل أداء مهامها على حنو فع التظل اللجنة حتظى مبزيج متوازن من املهارات واخلربات والتنو  

  
   مجلس مراجعي الحسابات ألف. 

نفَّذ لكفالة اجتمعت اللجنة بانتظام مع جملس مراجعي احلس .10 ابات لتبادل املعلومات ذات الصلة وفهم االسرتاتيجيات اليت ُت
حتقيق تغطية شاملة ملراجعة حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة، وتشمل العمل الذي تقوم به وحدة مراجعة احلسابات التابعة هليئة 

 . األمم املتحدة للمرأة
وهي  يف تقارير جملس مراجعي احلسابات،مات عن حالة تنفيذ التوصيات الواردة وجرت موافاة اللجنة بانتظام بآخر املعلو  .11

سية تؤيد اجلهود اليت تبذهلا هيئة األمم املتحدة للمرأة يف التعامل مع املسائل اليت مل تُ َبت، وخباصة لكفالة معاجلة املسائل املؤس  
 .سقة ومستمرةواالسرتاتيجية األساسية بصورة مت  

  
   سية والهياكل اإلقليمية ت المؤس  التحدياباء. 

سية اليت واجهت هيئة األمم املتحدة للمرأة، منذ يات املؤس  عن التحد   ،قدمت اإلدارة العليا إحاطة مستفيضة إىل اللجنة .12
 . ، على إثر ضم  أربعة كيانات تابعة لألمم املتحدة هبد  إنشاء اهليئة2011إنشائها رمسيًا يف عام 

يات املتمثلة يف وتدرك اللجنة أيضًا التحد  . ، مت االنتهاء من اهليكل اإلقليمي هليئة األمم املتحدة للمرأة2014ويف عام  .13
، شهدت اهليئة انتقااًل مستمراً 2015ويف عام . ضمان وجود املالك التكميلي املناسب يف املقر ويف كل مكتب من املكاتب امليدانية

ورمبا يكون ذل  قد أدى إىل تفاقم التحديات املتمثلة يف ضمان تنسيق القدرات بقصد . اغرلإلدارة العليا، متخض عن بعض الشو 
اء حتقيق النتائج وتوفري التدريب والتعلم الالزمني لتنفيذ االسرتاتيجيات املالئمة إلدارة املخاطر والتحكم تنفيذًا كاماًل يف مجيع أرج

 .  املنظمة
سم بطابع يف بيئة عمل تت  مية وغريها من املكاتب امليدانية حتتاج إىل القدرة ملمارسة سلطاهتا اللجنة بأن املكاتب اإلقلي وتقر   .14

. وهي تشري إىل وجوب توافر الضوابط الالزمة سواء يف املقر أو يف امليدان لرصد املخاطر التشغيلية واالسرتاتيجية وختفيفها المركزي،
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وتدرك اللجنة . السلطةمن جبميع ُأطر الرقابة الداخلية اخلاصة بكل بلد وبتفويض  2015خالل عام  العمل مل يتم   هوتدرك اللجنة أن
 .  أن اهليئة تعمل على رصد القدرات وتقييمها بقصد تطبيق هذه األطر تطبيقًا كاماًل لدى تطوير القدرات املالئمة

وتشمل هذه . سيةتطبيق مبادرات التنمية املؤس  وتدرك اللجنة أن اهليئة تواصل حتديث إسرتاتيجية املوارد البشرية لديها و  .15
فضل املبادرات وضع إطار شامل إلدارة األداء واملشاركة يف مبادرة مشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة لتعزيز إدارة األداء، استنادًا إىل أ

 . املمارسات واجملاالت ذات االهتمام املشرتك
ولويات التنظيمية هليئة األمم املتحدة للمرأة، فإن اللجنة تتوقع، بفضل قيام اهليئة وألن تنفيذ اهليكل اإلقليمي هو إحدى األ .16

ستكون يف وضع ميكنها من تقدمي تقرير مستفيض عن حتقيق الفوائد، مبا يف ذل  الكفاءات  أهنا برصد مؤشرات األداء الرئيسية لديها،
، 2015لجنة أيضًا أنه مت الشروع يف تقييم مستقل للهيكل اإٌلقليمي يف عام وتدرك ال. التشغيلية املتوقع حتقيقها من تطبيق الالمركزية

  . 2016وتتطلع إىل معرفة النتائج اليت خيلص إليها التقييم يف 
  

   مبادرات البرمجةجيم. 
وخالل عام . ريةصات متويل صغعلى مر السنني، تعاونت هيئة األمم املتحدة للمرأة مع عدد كبري من الشركاء املنفذين مبخص   .17

، شرعت اهليئة يف عملية تشاورية مع املوظفني لتحديد األولوية الرئيسية أو جماالت الرتكيز هبد  زيادة مواءمة جهود اهليئة 2015
وهتد  هذه املبادرات إىل السماح للهيئة . ونتيجًة لذل ، مت استحداث مبادرات الربامج الرائدة. املعيارية والتنسيقية والتنفيذية

باالنتقال من عدد كبري من الربامج الصغرية إىل عدد قليل من الربامج الكبرية، بغرض تسهيل تعبئة املوارد من خالل جهد أكثر تنسيقًا 
 . يلوبناء شراكات يف هذا امليدان لتفعيل التغيري التحو  

ي اللجنة بأن يتم وضع مؤشرات أداء مناسبة وتوص. وتدعم اللجنة اهليئة يف مبادرهتا لالنتقال إىل مبادرات الربامج الرائدة .18
كما تقرتح اللجنة إشراك مكتب التقييم . وإدماجها يف الربامج الرائدة للتأكد من أن النتائج املتوقعة ميكن قياسها وتقدمي التقارير عنها
 .امجاملستقل يف بداية هذه الربامج لضمان وضع تدابري الفعالية واستخدامها الحقًا لتقييم أثر الرب 

كجزء من عملية إدارة التغيري اليت تشكل أساس تنفيذ الربامج الرائدة، أن اهليئة سرتكز على تعزيز مهارات تدرك اللجنة،   .19
 .تطوير األعمال وتوفري التدريب اآلخر ذي الصلة ملمثلي اهليئة امليدانيني

يمية ونظام إعداد التقارير، وذل  يف إطار مشروع كفاءة وتدرك اللجنة أيضًا أن اهليئة تقوم بتنفيذ مبادرة لإلدارة التنظ .20
وتدرك اللجنة أن هذه املبادرة ستثمر عن ترقيات ونظم توفر حتسينات خمتلفة للعمليات، مبا يف . 2014األعمال الذي ُأطلق يف عام 

وحتس ن تقدمي التقارير من جانب كما ستسهل تتبع مؤشرات األداء . ذل  وجود صلة مباشرة بني نتائج الربامج ونفقات امليزانية
 .اجلهات املاحنة

  
   إطار التمويل وتعبئة الموارد . دال

. تعرب اللجنة عن تقديرها للعناصر الواردة يف إطار التمويل باهليئة وجوانب التعقيد اليت يتسم هبا والعمليات املتعلقة بامليزانية .21
لتمويل، مثاًل أن يتم متويل مجيع التكاليف من مصادر التمويل االتكلفة يف إطار وتؤكد اللجنة على أمهية ضمان الشفافية ومواءمة 

وتدرك اللجنة أن سياسة اسرتداد . الصحيحة، وأن يتم سداد التكاليف املركزية نسبيًا اعتمادًا على املوارد األساسية وغري األساسية
 . لدعم املديرين يف تقدير التكاليف بشكل مناسب 2015 ديسمرب عام/التكاليف قد ُوضعت بصيغتها الرمسية يف كانون األول

وكما لوحظ . سرتاتيجياهتا املتعلقة بتعبئة املوارداوأحد اجلوانب الرئيسية من الواقع املايل هليئة األمم املتحدة للمرأة هو أهدافها و  .22
مي لتعزيز الروابط وزيادهتا من أجل التنسيق املشرتك بني يف التقارير السابقة، تدرك اللجنة الفرص احملتملة اليت نشأت عن اهليكل اإلقلي

 . الوكاالت وتعبئة املوارد على املستوى احمللي
وهتد  هذه اإلسرتاتيجية إىل التمكني . 2017-2014وتدرك اللجنة أن اهليئة قد وضعت إسرتاتيجية تعبئة املوارد للفرتة  .23

للمساعدة على حتقيق  - ديرة لتنفيذيةامل/حتت قيادة وكيلة األمني العام -هليئة من بذل جهد منس ق يشمل مسامهة من كافة أرجاء ا
وتدرك اللجنة أيضًا أن . تنفيذًا كامالً  2017-2014األهدا  املتعلقة بالتربعات بغرض دعم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للهيئة للفرتة 

، وتعمل حاليًا على وضع إسرتاتيجية 2015يوليو عام /س التنفيذي يف متوزاهليئة قدمت إحاطًة إسرتاتيجية بشأن تعبئة املوارد إىل اجملل
 . 2016إشراك القطاع اخلاص، واليت سيتم االنتهاء منها يف 

ومع ذل ، ال تزال اللجنة تشري إىل التحديات . 2015وتشيد اللجنة بزيادة اهليئة حملفظتها من املوارد غري األساسية يف عام  .24
ويف حني تتعلق بعض التحديات باخلسائر النامجة عن سعر الصر  . 2015اجهتها اهليئة بشأن تعبئة املوارد يف عام املستمرة اليت و 

 . وحتو ل أولويات اجلهات املاحنة، قد يُعزى بعضها أيضًا إىل أهدا  اهليئة الطموحة
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ته وختصيص املوارد يف املكاتب اإلقليمية سرتاتيجيااوتدرك اللجنة أنه قد تكون هناك حاجة إىل حتسني أهدا  التعبئة و  .25
وأكدت على احلاجة إىل توضيح املسؤولية التنظيمية واملساءلة فيما خيص كاًل من تعبئة املوارد األساسية وغري األساسية على . والقطرية

نظرًا للعوامل البيئية والتنظيمية الفريدة  فوجود أهدا  قياسية لتعبئة املوارد يف املكاتب امليدانية قد ال يكون واقعيًا،. املستوى امليداين
ومن دون حتديد واضح للمسؤولية وأهدا  واقعية، تزداد خماطر عدم تلبية االحتياجات من . املوجودة يف خمتلف املكاتب امليدانية

 .املوارد، وقد ال تكون املوارد كافية كي تتمكن اهليئة من تنفيذ واليتها
نبغي التعجيل بوترية تعبئة املوارد، وبزيادة فعالية اإلجناز بواسطة الشركاء املنفِّذين، توصي اللجنة عالوة على ذل ، ففي حني ي .26

وعلى ذل  يتعني على اهليئة أن حتذر امليل حنو قبول . بتوخي احلكمة فيما تبذله هيئة األمم املتحدة للمرأة من جهود لتعبئة املوارد
يؤدي إىل الدخول يف التزامات طويلة األجل ال رجعة فيها، وإىل نشوء خماطر يف املستقبل يف  مجيع األموال املقدمة، وهو ما ميكن أن

 .أداء الوالية األساسية للهيئة
  

   سية إدارة المخاطر المؤس  . هاء
سرتاتيجية، مع سية، واستخدمت هنجًا تدرجييًا للبدء يف تنفيذ هذه اال، أقرت اهليئة سياسة إدارة املخاطر املؤس  2015يف عام  .27

وتؤكد اللجنة أمهية . وال تزال اللجنة حىت اآلن تدعم اجلهود اليت تبذهلا اهليئة. إدماج إدارة املخاطر املؤسسية وتعميمها يف عملياهتا
ن التحديد الواضح جلوانب املساءلة واملسؤولية بالنسبة مللكية املخاطر، مع التفريق بني مديري املخاطر وأصحاب املخاطر، وضما
 السرية املالئمة للمعلومات ذات الصلة بإدارة املخاطر، ومواءمة وإدماج مبادئ إطار الرقابة الداخلية وممارساهتا مع مبادئ إطار إدارة

 .سية وممارساهتااملخاطر املؤس  
إدارة املخاطر وتؤكد اللجنة أيضًا على أمهية إدراك كل من جملس مراجعي احلسابات ومراجعي احلسابات الداخلية إلطار  .28
 .  سية ومكوناتهاملؤس  

  
   وظيفة التقييم . واو

سي للفرتة وخطته للتقييم املؤس   2014أطلع مكتب التقييم املستقل اللجنة على تقريره عن وظيفة التقييم باهليئة لعام  .29
زات املتوقعة يف اخلطة اإلسرتاتيجية وأن وكما ذُكر سابقا، فإن اللجنة تعتقد أن نتائج التقييم ينبغي أن تعكس اإلجنا. 2014-2017

ومما يتسم بأمهية خاصة يف هذا الصدد هو أن يكون تقرير التقييم السنوي ذا فائدة عملية . ُتستخدم لزيادة املعرفة وحتسني نتائج األداء
 2014حظت اللجنة أن تقرير عام وال. وواقعيًا وصاحلًا لالستعمال، وأن يبنيِّ بوضوح السبل اليت حتققت من خالهلا فعالية الربامج

وهبذه الطريقة، فإن حتديد أمثلة . سية والالمركزية اليت اسُتخدمت لتعزيز التغيريتضمن أمثلة للدروس املستفادة من التقييمات املؤس  
 .للربنامج الناجعة يربز قدرات اهليئة وجناحاهتا، وذل  لدعم تعبئة املوارد واجتذاب أموال املاحنني

وتعي اللجنة أن . د اللجنة أمهية توفري املوارد على النحو املالئم لوظيفة التقييم سواء على الصعيد املركزي أو الالمركزيوتؤك   .30
الربامج، وعلى النحو املوصى به يف سياسة /يف املائة من جمموع ميزانية اهليئة للخطط 3امليزانية املستقبلية املتوخاة لوظيفة التقييم متثل 

ولذل  تقرتح . وترى اللجنة أن هذه النسبة تبدو مرتفعة، نظرًا حلجم اهليئة والتحديات اليت تواجهها من حيث املوارد. هليئةالتقييم با
 . تقييم ألغراض املقارنة املرجعية مع وظائف التقييم الدولية املماثلة، خاصًة فيما يتعلق باملالك الوظيفي واملوارد/اللجنة إجراء مراجعة

  
   راجعة الداخلية للحسابات الم. زاي

تدرك اللجنة أن هيئة األمم املتحدة للمرأة أبرمت اتفاقًا مع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات، التابع لربنامج  .31
ملتحدة إلجراء مراجعات داخلية للحسابات وحتقيقات باسم هيئة األمم ا 2011ديسمرب /األمم املتحدة اإلمنائي، يف كانون األول

 . 2013ديسمرب /وتشري اللجنة إىل أن اتفاقًا آخر لعامني آخرين قد أُبرم يف كانون األول. للمرأة
، بدأت هيئة األمم املتحدة للمرأة عملية حتديد ما إذا كان تطبيق مبدأ أعلى جودة مقابل أفضل سعر يتحقق 2014يف عام  .32

. الداخلية للحسابات، أم أن من األفضل أن يُعهد هبذه الوظيفة ملوظفي اهليئة باالستعانة مبصادر خارجية ألداء وظيفة املراجعة
، بأن تستمر وحدة مراجعة احلسابات التابعة هليئة األمم املتحدة للمرأة، اليت أنشئت 2014وأوصت اللجنة، يف تقريرها السنوي لعام 

منائي، إىل أن يحني الوقت الذي يكون فيه قد أنش  هيكل مبوجب اتفاق مستوى اخلدمات الذي أبرم مع برنامج األمم املتحدة اإل
اإلدارة العليا الكامل لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة ويكون اجمللس التنفيذي قد حدد التكاليف والفوائد النامجة عن أي انتقال الحق 

، جددت اهليئة اتفاق مستوى اخلدمة لعامني 2015ديسمرب عام /ويف كانون األول. لوظيفة املراجعة الداخلية للحسابات ووافق عليها
 . إضافيني
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، بأن تقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة، يف إطار عملية دراسة اخليارات املتاحة بشأن 2014كذل  أوصت اللجنة، يف تقريرها لعام  .33
ر اجمللس التنفيذي اأمهية خاصة يف ضوء قر وتتسم هذه املسألة ب.  النموذج األنسب، بتحديد مستوى الضمان املطلوب من مراجعة احلسابات

رأيًا يقوم على أساس نطاق العمل الذي مت إجراؤه ( أ")الذي يقضي بأن تتضمن مكاتب املراجعة الداخلية للحسابات والتحققات  2015/4
عن العمل واملعايري اليت تدعم الرأي الوارد موجزاً ( ب)ومدى مالءمة وكفاءة إطار عمل املنظمة فيما خيص مسائل احلوكمة وإدارة املخاطر واملراقبة؛ 

تقييمًا ملا إذا كانت املوارد اليت يتم توفريها للوظيفة مالئمة وكافية وفع الة كي حتقق املراجعة الداخلية للحسابات التغطية ( د... )يف التقرير؛ 
 ." املنشودة

ا بانتظام، لضمان أن تكون مناسبة وكافية لتلبية احتياجات وتؤكد اللجنة جمددا أمهية رصد وتقييم مستويات املوارد وقدراهت .34
كانون   1من تقرير أنشطة املراجعة الداخلية والتحقيقات للفرتة من  18وتشري اللجنة يف الفقرة .  هيئة األمم املتحدة للمرأة بوجه عام

اخلية للحسابات والتحقيقات قد أن مكتب املراجعة الد" (UNW/2016/4) 2015ديسمرب /كانون األول  31 -يناير /الثاين
كانون   31، اعتبارًا من 2015وعلى الرغم من أن عدة مناقشات قد جرت يف عام . 2016وارد إضافية يف عام مطلب 
وتؤيد ." لن تعرب اإلدارة عن التزامها بتوفري موارد إضافية قبل الرجوع إىل اجمللس التنفيذي بشأن ميزانيتها 2015ديسمرب /األول
 .  استمرار تعزيز خدمات املراجعة الداخلية للهيئة من أجل ضمان كفاية تغطية أنشطة املراجعة يف خطط مراجعة احلساباتاللجنة 

وتوصي اللجنة بأن تقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة بدراسة اخليارات املتاحة بشأن النموذج األنسب إلجراء مراجعة  .35
، ينبغي أن 2014وكما ذكر تقرير اللجنة السنوي لعام . اصر خارجية أو مبوظفي اهليئةسواء من خالل االستعانة بعن ،احلسابات

ويدرس اجمللس التنفيذي املوارد املطلوبة إلدارة . ُيدعم ذل  دعمًا وافيا مبقرتح شامل للميزانية يقدَّم إىل اجمللس التنفيذي للنظر فيه
للحسابات، فضاًل عن املوارد الالزمة إلنشاء اهليكل التنظيمي واإلداري هلذه حتقيق انتقال تام إىل تكوين قدرة املراجعة الداخلية 

 . الوظيفة
يف حني تدرك اللجنة أن وحدة مراجعة احلسابات التابعة هليئة األمم املتحدة للمرأة ُتبلغ جملس مراجعي احلسابات خبطة العمل  .36

جمللس يف مزيد من االتصاالت والتعاون لضمان التكامل بني وظائف مراجعة السنوية اخلاصة هبا، فمن املهم أيضًا أن تنخرط الوحدة وا
 .  33وتكتسي هذه املسألة أمهية خاصة يف ضوء الرأي الذي طلبه اجمللس التنفيذي، واملشار إليه يف الفقرة . احلسابات

. ة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائيوتدرك اللجنة أن وحدة مراجعة حسابات اهليئة هي وحدة مستقلة من الناحية التشغيلي .37
غري أن القلق ال يزال يساور اللجنة من احتمال أن يكون هناك تضارب يف املصاحل، ألن الربنامج اإلمنائي يضطلع ببعض الوظائف 

ملعلومات اإلدارية هليئة األمم املتحدة للمرأة مبوجب اتفاقات أخرى ملستوى اخلدمات، من قبيل ما يتعلق بنظم تكنولوجيا ا
بأفضل سعر، تكرر  األعلى ودةاجلولتوفري رقابة بديلة، وكفالة حتقيق الشفافية و .  واالتصاالت، وإدارة املرتبات واملزايا واملستحقات

اللجنة تأكيد أمهية وجود جهة تنسيقية تنظيمية مستقلة يف هيئة األمم املتحدة للمرأة تشر  على أنشطة مراجعة احلسابات الداخلية 
 .  فل إدماج النتائج يف هيكل اإلدارات العلياوتك
، وأوصت 2016و 2015وقد استعرضت اللجنة خطط العمل السنوية لوحدة مراجعة احلسابات التابعة للهيئة لعامي  .38

املالية ، تضمنت أيضًا مراجعات للحسابات 2015وأشارت اللجنة إىل أن اخلطة، اعتبارًا من . باملوافقة من حيث املبدأ على اخلطط
 . للمشاريع اليت قامت اهليئة بتنفيذها مباشرًة، مما يزيد من الضمانات املقدمة

، توصي اللجنة بأن تعاود أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات النظريف جماالت املراجعة يف ضوء تنفيذ 2017وبالنسبة لعام  .39
لمخاطر لكٍل من كيانات املقر وعملياته ل السنويتقييم الحتسني  وباإلضافة إىل ذل ، قد تكون هناك حاجة إىل. اهليكل اإلقليمي

واملكاتب امليدانية حبيث يعكس التغريات اليت طرأت على اهليكل التنظيمي للهيئة وأولوياهتا االسرتاتيجية والتشغيلية، ويستفيد من 
 .نتائج سجالت خماطر اهليئة، اليت ُأعدت كجزء من إطار إدارة املخاطر املؤسسية

لعت على نتائج خمتلف عمليات مراجعة احلسابات املنجزة خالل عام ط  اوحصلت اللجنة على تقارير مرحلية فصلية و  .40
ومن املهم أن تتصدى اهليئة للمسائل املتكررة اليت تظهر يف عمليات . ، مبا يف ذل  املسائل الثابتة واملتكررة ذات االهتمام2015

يت ختص املسائل على مستوى اهليئة أو املسائل املؤسسية، مثل توجيهات السياسات والدعم مراجعة احلسابات، ال سيما تل  ال
 . املؤسسي

  
   التحقيقات. حاء

ت حملة عامة عن عدد القضايا اخلاضعة تلق ت اللجنة حتديثات منتظمة من مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات، تضمن .41
 . للتحقيق، وتوزيعًا لطبيعة االدعاءات، وحالة تل  القضايا

املديرة التنفيذية واملوظفني املعنيني يف اإلدارات العليا باهليئة تقارير يف حينها /وتؤكد اللجنة أمهية أن تتلقى وكيلة األمني العام .42
وهبذه الطريقة، ميكن أن تطمئن . اإلجراءات اليت اختذهتا اإلدارة نتيجة لقضايا التحقيق املغلقةحتدد قضايا التحقيق اجلارية، وكذل  

 اهليئة لوجود متابعة مالئمة للحاالت اليت تستدعي التحقيق، وملا يكفل وجود مساءلة يف هيئة األمم املتحدة للمرأة يف ما يتعلق باختاذ
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سية وفهمها هبد  حتديد املخالفات والتحقيق فيها لى أمهية توثيق اهليئة للعملية املؤس  وأكدت اللجنة أيضًا ع. القرارات وبالنتائج
 . لضمان التعامل معها على النحو املالئم

الرابط لإلبالغ عن املخالفات على املوقع الشبكي اخلارجي هليئة األمم  ه يصعب العثور علىوتالحظ اللجنة أيضًا أن .43
وتقرتح اللجنة أن . ل الوصول إليهايسهتفإن معلومات اإلبالغ عن املخالفات قد ال تكون متاحة بسهولة ل وبالتايل،. املتحدة للمرأة

 .تراجع اهليئة سياسة اإلبالغ عن املخالفات وتنفيذها لكفالة أن تتسم بالقدر الكايف من الشمول وسهولة الفهم
  

   البيانات المالية . طاء
اللجنة على هيئة األمم تثين و . 2014ديسمرب /كانون األول  31ائم املالية للسنة املنتهية يف استعرضت اللجنة مشاريع القو  .44

وال . 2010ظ من جملس مراجعي احلسابات للعام الرابع على التوايل منذ إنشاء اهليئة يف عام املتحدة للمرأة لتلقيها رأيا غري متحف  
وتشدد اللجنة على . حسب االقتضاء يتحدة للمرأة تتحسن، وال تزال التحسينات جتر تزال عملية إعداد التقارير املالية هليئة األمم امل

لضمان استمرار سري  - 2015مارس /آذار 28وهو منصب ظل شاغرًا منذ  -أمهية تعيني مدير لشعبة شؤون اإلدارة والتنظيم 
 .  أنشطة اإلدارة املالية والتقارير بكفاءة

األمم املتحدة للمرأة عن كثب رصد إدارة السلف املقدمة إىل الشركاء املنفذين، وتدرك أن  وتوصي اللجنة بأن تواصل هيئة .45
 . اهليئة تضع إسرتاتيجية للتعامل مع مسألة سلف الشركاء، مبا يف ذل  تنمية القدرات واضمحالل القيمة وسياسات شطب الدين

  
   العالقة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . ياء

، تدرك اللجنة أن هيئة األمم املتحدة للمرأة أبرمت اتفاقات على مستوى اخلدمة مع برنامج األمم 37ُأشري يف الفقرة  كما .46
لة عن أدائها بوجه عام، ولذل  فإن اللجنة تؤكد جمددا أمهية أن ؤو وتظل اهليئة مس. املتحدة اإلمنائي لتنفيذ بعض املهام اإلدارية للهيئة

العمليات واإلجراءات ذات الصلة للتأكد من أن أي مهام يستعان على أدائها مبصادر خارجية من هذا القبيل تنف ذ تقوم اهليئة بتنفيذ 
 . على الوجه السليم ومتثل أعلى جودة مقابل أفضل سعر

  
 االعتبارات النهائية  -ثالثاً 

 
ة للمرأة باستعراض التقرير املتعلق بأنشطة املراجعة قامت اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات التابعة هليئة األمم املتحد .47

، (UNW/2016/4) 2015ديسمرب /كانون األول  31يناير إىل /كانون الثاين  1الداخلية للحسابات والتحقيقات للفرتة من 
 . حسابات اليت مت حتديدهار تقدميه إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية، وأحاطت علما بالنتائج اهلامة للمراجعة الداخلية للاملقر  
. وتعرب اللجنة عن تأييدها الستمرار تعزيز احلوكمة وإدارة املخاطر والضوابط الداخلية واملساءلة يف هيئة األمم املتحدة للمرأة .48

وظائف احملاسبة بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن الوضع احلايل للتمويل باهليئة قد يؤثر على قدرهتا على توفري املوارد الكافية ل
 . سية، والرصد واملراقبة، وإدارة املخاطر املؤس  (مبا يف ذل  زيادة تغطية املراجعة)األساسية وأنشطتها مثل مراجعة احلسابات الداخلية 

يق د اللجنة تعاون هيئة األمم املتحدة للمرأة املستمر مع الشركاء داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها، من أجل حتقوتؤي   .49
 . أهدافها اإلسرتاتيجية، وهي النهوض باملساواة بني اجلنسني وتعزيز متكني النساء والفتيات وإهناء العنف ضد املرأة
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 المرفق  
 

   رد اإلدارة على تقرير اللجنة االستشارية لمراجعة الحسابات  
ية ملراجعة احلسابات، وتعرب عن تقديرها ألعضاء اللجنة حتيط إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة علمًا بالتقرير الرابع للجنة االستشار 

 .رين على تفانيهم من أجل تنفيذ والية املنظمةاملوق  
 

 مجلس مراجعي الحسابات  
 

تعرب إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة عن تقديرها لتعليقات اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات هبد  املعاجلة املستمرة للمالحظات 
ة وهنائية، درة عن مراجعة احلسابات اخلارجية اليت جيريها جملس مراجعي احلسابات التابع لألمم املتحدة وذل  باختاذ إجراءات بات  الصا

وقد ُأحرز تقدم ملحوظ يف تنفيذ توصيات مراجعة احلسابات، على . وبوجه خاص يف معاجلة املسائل املنهجية واالسرتاتيجية األساسية
كانون   31للعام املنتهي يف ( A/70/5/Add.12)تقرير جملس مراجعي احلسابات التابع لألمم املتحدة النحو الوارد يف 

وعددها  2011وحىت وقت كتابة هذا التقرير، مت تنفيذ مجيع توصيات مراجعة احلسابات الصادرة يف عام . 2014ديسمرب /األول
توصية،  17توصية من التوصيات اليت صدرت والبالغ عددها  15، فقد نُفذت 2012وفيما يتعلق بالسنة املالية .  توصية 28

توصيات من التوصيات الصادرة البالغ  7، نفذت 2013وبالنسبة للسنة املالية . وُوضعت خطط عمل ملعاجلة التوصيتني املتبقيتني
اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة تنفيذ وتلتزم إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة ب.  توصية، وبقيت مخس توصيات قيد التنفيذ 12عددها 

 .توصيات املراجعة اخلارجية للحسابات الصادرة عن جملس مراجعي احلسابات

 
 سية والهياكل اإلقليميةيات المؤس  التحد    

 
ملناسب يف املقر يكل اإلقليمي وإىل التحديات املتمثلة يف وجود املالك التكميلي اُتقدر اهليئة االهتمام الذي توليه اللجنة إىل اهل

كما أن . وتدرك اهليئة التحو الت املستمرة اليت يتسم هبا املالك الوظيفي، على غرار ما يحدث يف املنظمات األخرى. واملكاتب امليدانية
العليا  قد مت االنتهاء منها تقريبًا، حيث ُشغلت كل الشواغر يف اإلدارة 2014و 2013التحو الت اليت وقعت يف اإلدارة العليا عامي 

 .الت، طب قت اهليئة نظام املوظفني املسؤولني باإلنابة لضمان استمرارية العمل وتواصل القدرةوخالل هذه التحو  . يف املقر عدا واحدة
ئة وتتفق اهليئة مع تركيز اللجنة على ضمان متتع املكاتب اإلقليمية واملكاتب امليدانية األخرى بالقدرة الكافية كي متارس السلطة يف بي

وكجزء من مبادرة رسم خرائط لعمليات األعمال وإعادة هيكلتها، تعمل اهليئة على حتسني النظم ملراعاة الطبيعة . عمل المركزية
 .الالمركزية للهيئة بشكل أفضل

ا نتائج تقييم وكما أوصت اللجنة، تلتزم اهليئة بالتقييم الشامل ملزايا اهليكل اإلقليمي من خالل رصد مؤشرات األداء الرئيسية وكذ
 .، على السواءاهليكل اإلقليمي اجلاري إجراؤه حالياً 

وكانت . السلطةمن تفويض بكذل  صدرت . حسب اهليكل اإلقليمي املستحدث، ُتوضع جلميع املكاتب أطر أولية للرقابة الداخلية
ء مراجعة شاملة لوضع هذه األطر والتأكد من أن كما أن اهليئة حاليًا بصدد إجرا. عملية إطار الرقابة الداخلية األولية شاملة ودقيقة

ثًا ومالئماً   .مجيع التحديثات قد مت االنتهاء منها للحفاظ على إطارها الداخلي حمد 
وتواصل اهليئة حتسني سياسات مواردها البشرية وعملياهتا ونظمها اليت تدعم القوى العاملة، وختف ف من حدة املخاطر، وختلق بيئة 

، من 2016ر إطالق منصة للتوظيف اإللكرتوين يف عام وكجزء من نظام معلومات املوارد البشرية اجلديد، من املقر  . مواتية للعمل
واعُتمدت سياسة جديدة شاملة لتعاقب املواظفني . التوظيف عملية إمتام مدةشأهنا تبسيط عملية التوظيف واالختيار وتقليل متوسط 

كذل  تدعم هذه . نطاق، لضمان وجود املهارات السليمة يف املوقع املناسب باهليئة، عقب مشاورات واسعة ال2015يف عام 
السياسة التطوير املهين والتقدم الوظيفي من خالل زيادة تعريض املوظفني لسياقات خمتلفة بالتناوب، وبطريقة تراعي تطلعات املوظفني 

 .املتعلقة بالتطوير الوظيفي وظروفهم الشخصية
 

 مجةمبادرات البر   
 

وهي بصدد االنتهاء من الشكل النهائي لوضع مؤش رات تفصيلية على مستويات . ترح ب اهليئة بدعم اللجنة ملبادرات الربامج الرائدة
ومت التشاور مع مكتب التقييم املستقل يف إعداد نظريات التغيري اليت يرتكز عليها كل واحد من الربامج . التأثري والنتائج واملخرجات

 .وسيستمر املكتب يف املشاركة يف هذه العمليةالرائدة 



1.d0A/U/0102WWNU  

 

 80U/ 

 

. ولدعم تنفيذ مبادرات الربامج الرائدة، تعهد اهليئة مببادرة إعادة هيكلة عمليات األعمال إلدخال التحسينات املختلفة على العمليات
مة إىل اجلهات املاحنةيشمل ذل  إجياد صلة مباشرة بني نتائج الربامج ونفقات امليزانية، وتتبع مؤش رات األداء، وحتسني  . التقارير املقد 

بدأ واختذت اهليئة أيضًا خطوات لتصميم وتنفيذ برنامج تدرييب لتطوير األعمال لصاحل كبار املوظفني يف امليدان واملقر، ومن املتوق ع أن ي
التنظيمية بأفضل املمارسات يف جمال  وستثمر هذه التدريبات يف مجلة أمور يف زيادة املعرفة. 2016تنفيذ الدورات التدريبية يف عام 

ومت إجناز مشروع . إدارة املشاريع والربامج، وزيادة القدرة على تصميم وتنفيذ برامج ذات جودة عالية، مثل مبادرات الربامج الرائدة
. امليزانية والنطاق املقر رين له اهليئة املعين بكفاءة األعمال، والذي يحمل اسم اإلدارة التنظيمية ونظام إعداد التقارير، بنجاح يف إطار

 .وُتستخدم حاليًا الدروس املستفادة من إنشاء عملية شاملة وقيادة قوية ألغراض تعزيز إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باهليئة
 

 إطار التمويل وتعبئة الموارد  
 

املباشرة وغري املباشرة بطريقة صحيحة وشفافة وثابتة،  اعتمدت اهليئة سياسة جديدة السرتداد التكاليف لضمان اسرتداد التكاليف
ومتشيًا مع املراجعة الشاملة للسياسات اليت جُترى كل أربع . وتطبيق اإلطار املنس ق الذي وافق عليه اجمللس التنفيذي للصناديق والربامج

طبيق الكامل واملستمر للمبدأ الذي يقضي ، يكفل تنفيذ سياسة اسرتداد التكاليف الت2013/2سنوات ومع قرار اجمللس التنفيذي 
ويتطلب ذل  تعاون اجلهات املاحنة اليت . بأن املوارد األساسية ينبغي أال تدعم الربامج واملشاريع املمو لة من قبل املوارد غري األساسية

راج مجيع التكاليف املباشرة يف متو ل الربامج واملشاريع غري األساسية، ال سيما خالل مرحلة التخطيط ووضع امليزانية، لضمان إد
، تبلغ رسوم 2013/2وباإلضافة إىل التكاليف املباشرة، ومبوجب قرار اجمللس التنفيذي . ميزانيات املشاريع والربامج ذات الصلة

وها بشكل قاطع إىل دها اهليئة واليت ال ميكن عز بيف املائة، لدعم التكاليف اليت تتك 8اسرتداد التكاليف بالنسبة للموارد غري األساسية 
دة  .مشاريع وبرامج حمد 

وعلى الرغم من استمرار . ال تزال تعبئة املوارد حتظى بأولوية تنظيمية ُعليا وُتثم ن اهليئة االهتمام الذي أولته اللجنة هلذه املسألة
ا األساس، مت وضع أهدا  وعلى هذ. التحديات ذات الصلة بتعبئة املوارد، شهدت اهليئة زيادة مضطردة يف الدخل منذ إنشائها

وعلى الرغم من صعوبة . حبيث تكون واقعية قدر اإلمكان، على أن تتسم بقدر من الطموح 2017-2016امليزانية املؤس سية للفرتة 
د نسبيًا البيئة اليت ُمنيت خبسائر بسبب سعر الصر  واألولويات املتنافسة يف نظر اجلهات املاحنة الرئيسية للهيئة، متكنت اهليئة من احل

، تلقت اهليئة بالفعل 2016ويف عام . وباإلضافة إىل ذل ، جنحت اهليئة يف زيادة مواردها غري األساسية. 2015من اخلسائر يف عام 
 .مؤشرات من عدة جهات ماحنة تفيد مضاعفة مسامهاهتا األساسية

وباإلضافة إىل ما تبذله اهليئة من جهد فيما . وما بعده 2016وستواصل اهليئة اجلهود املبذولة لتنويع مصادر متويلها وتعميقها يف عام 
خيص املوارد األساسية، فقد استحدثت أيضًا آليات جلذب املزيد من التمويل غري األساسي العايل اجلودة، مبا يف ذل  مبادرات الربامج 

 .للمالحظات االسرتاتيجية على الصعيد القطريالرائدة، والتمويل املخصص بشروط ميس رة على املستوى املواضيعي، والتمويل املباشر 
ساسية وأحاطت اهليئة علمًا بتوصية اللجنة املتعلقة باحلاجة إىل توضيح املسؤولية التنظيمية واملساءلة فيما خيص كاًل من تعبئة املوارد األ

لى ممثلي اهليئة سوى متابعة طلب التمويل وفيما يتعلق بتعبئة املوارد األساسية، ال يتعني ع. وغري األساسية على املستوى امليداين
أما بالنسبة لتعبئة املوارد غري األساسية، فإن مسؤولية حتقيق األهدا  السنوية . القياسي الذي بعث به املقر إىل مجيع الدول األعضاء

دة لإليرادات غري األساسية، على النحو احملدد يف امليزانية املتكاملة، فتقع على عاتق مكتب السياسات والربامج بدعم  املؤس سية احملد 
وتتوزع مسؤولية تعبئة املوارد غري األساسية بني املناطق على أساس حتليل ُأجري يف . وتنسيق وتوجيه من شعبة الشراكة االسرتاتيجية

د املديرون . ، يتناول األداء السابق، واالجتاهات يف املساعدات اإلمنائية الرمسية، واستثمارات الشركات2015مطلع عام  ويحد 
وتنعكس مسؤولية تعبئة املوارد يف . اإلقليميون أهدا  تعبئة املوارد لكل بلد بناًء على حتليل دقيق للظرو  املختلفة لكل سياق قطري

 .خطط األداء الفردية جلميع املوظفني املعنيني
الت املستقبلية، وكذل  التقارير إىل اجلهات املاحنة، من وتعمل اهليئة أيضًا على حتسني قدرهتا على تتبع تعبئة املوارد وإدارة االحتما

 .خالل تعزيز نظم املعلومات لديها
 

 إدارة المخاطر المؤس سية  
 

ر اهليئة االهتمام الذي أولته اللجنة إلدارة املخاطر املؤس سية وترح ب بدعم اللجنة للهيئة حىت اآلن  .ُتقد 
وسيجري تعديل اإلطار . ملساءلة واملسؤولية عن ملكية املخاطر، ويحدد األدوار واملسؤولياتيحدد إطار إدارة املخاطر املؤسسية بوضوح ا

يُعر   مديرو املخاطر بأهنم املوظفون الذين يضطلعون باملسؤولية . للتفريق بني مديري املخاطر وأصحاب املخاطر، وفقًا لتوصية اللجنة
أما . وحداهتم، عالوة على واجب تقييم فعالية إجراءات التخفيف من املخاطرالكاملة عن مجيع املخاطر والتخفيف من آثارها داخل 

 .أصحاب املخاطر فهم األعضاء يف وحدة املخاطر املسؤولون عن تنفيذ إجراءات ختفيف املخاطر احملددة داخل وحدة ما
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. ىل املعلومات اليت تتضمنها سجالت املخاطرومتاشيًا مع تركيز اهليئة على الشفافية، يحظى موظفو اهليئة بسبل الوصول غري املقي د إ
ومع ذل ، ُتعترب هذه املعلومات من قبيل املعلومات الداخلية، ومن . ويسهم هذا الوصول أيضًا يف ضمان االمتثال العاملي واالتساق

 .مث، يُلَزم املوظفون بالتعامل معها بأقصى قدر من التكت م وعدم اإلفصاح عنها خارجيًا دون إذن مسبق
وتتفق اهليئة مع توصية اللجنة بضرورة مواءمة مبادئ وممارسات إطار الرقابة الداخلية مع مبادئ وممارسات إطار إدارة املخاطر 

وجيري حاليًا النظر يف استعراض . ويشري إطار الرقابة الداخلية احلايل إىل تقييم املخاطر وعمليات إدارة املخاطر ذات الصلة. املؤسسية
 .الداخلية، األمر الذي سيتيح مزيدًا من املواءمة مع إطار إدارة املخاطر املؤس سيةإطار الرقابة 

وتتفق اهليئة مع توصية اللجنة بأمهية تبادل إطار إدارة املخاطر املؤسسية مع جملس مراجعي احلسابات ومراجعي احلسابات الداخلية، 
 .وجيري تنفيذ هذه العملية حالياً 

 
  وظيفة التقييم  

 
عن وظيفة التقييم، الذي تضمن أمثلة للدروس املستفادة من التقييمات  2014اهليئة باستحسان اللجنة للتقرير السنوي لعام تشيد 

ذا فائدة عملية، وواقعياً  2014ولكفالة أن يكون تقرير التقييم السنوي لعام . املؤسسية والالمركزية اليت اسُتخدمت لتعزيز التغيري
  يقوم مكتب التقييم بإدراج مؤشرات أداء رئيسية واضحة يف التقرير، مع تقييم لوضعها مقابل األهدا  وصاحلًا لالستعمال. سو 

وستوفر هذه املؤشرات معلومات عملية وقابلة لالستعمال تشمل مجيع العناصر األساسية لوظيفة التقييم باهليئة، مبا يف ذل  . املتوقعة
 .حالة تنفيذ خطة التقييم املؤس سي

وتلتزم اهليئة . اهليئة مع اللجنة حول أمهية توفري املوارد على النحو املالئم لوظيفة التقييم سواء على الصعيد املركزي أو الالمركزيوتتفق 
تقوم ." الربنامج/يف املائة من إمجايل ميزانية اخلطة 3احلد األدىن لالستثمار يف التقييم هو "باالمتثال لسياسة التقييم اليت توصي بأن 

وسيضمن ذل  حتديد مجيع النفقات بدقة، وخاصًة على املستوى . يئة حاليًا مبراجعة منهجية حساب االستثمار يف وظيفة التقييماهل
بدقة فئات تصنيف التكاليف ذات الصلة اليت وافق عليها " امليزانية الربناجمية"الالمركزي، كما سيضمن أن يعكس القاسم الكلي يف 

وتتفق اهليئة أيضًا مع اللجنة حول أمهية إجراء مراجعة . 2017-2016خدمة يف امليزانية املتكاملة للفرتة اجمللس التنفيذي واملست
ثة ألغراض املقارنة املرجعية مع وظائف التقييم الدولية املماثلة، خاصًة فيما يتعلق باملالك الوظيفي واملوارد، ال سيما بالنظر إىل حدا

 .دية مواردهااهليئة وصغر حجمها نسبياً وحمدو 
 

 المراجعة الداخلية للحسابات   
 

، أطلعت اهليئة اللجنة على النتائج 2016ويف أوائل عام . تستمر اهليئة يف دراسة مجيع اخليارات لنموذج املراجعة الداخلية األصلح هلا
مع مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات  األولية للتحليالت اجلارية، وارتفاع تكاليف مراجعة احلسابات، واإلجراءات املقررة بالتعاون

وكما . واملقرتحات املقدمة له خبصوص كفاءة التكاليف، مع السعي إىل توسيع نطاق تغطية املراجعة ودون املساس باستقاللية عملياهتا
 .أوصت اللجنة، ستقدم اهليئة مشروع موازنة إىل اجمللس التنفيذي للنظر فيها

بشأن زيادة االتصال والتعاون لضمان التكامل بني وظائف مراجعة احلسابات فيما بني وحدة مراجعة  وتتفق اهليئة مع توصية اللجنة
 .وستعز ز اهليئة هذا التعاون. احلسابات باهليئة وجملس مراجعي احلسابات

ل  مع متطلبات املعايري املهنية ويتماشى ذ. املديرة التنفيذية/ وترفع وظيفة املراجعة الداخلية تقاريرها مباشرة إىل وكيلة األمني العام
ويقدم رئيس وحدة مراجعة احلسابات باهليئة ملكتب املديرة التنفيذية . ملعاجلة التضارب احملتمل يف املصاحل ولضمان االستقاللية
قات وفريقه كما يتوىل مدير مكتب مراجعة احلسابات الداخلية والتحقي. إحاطات شفهية فصلية منتظمة عن وظيفة املراجعة الداخلية

إطالع فريق اإلدارة العليا باهليئة على أساس ربع سنوي بشأن االهتمامات والقضايا الرئيسية املتعلقة مبراجعة احلسابات والتحقيقات 
 .يف اهليئة

باهليئة تنفيذ ومبوجب بنود اتفاقية مستوى اخلدمة ووفقًا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات الداخلية، تعتزم وحدة مراجعة احلسابات 
من . وعمليات تقييم سنوية للمخاطر ملواءمة خطط مراجعة احلسابات، على أساس املخاطر اليت مت تقييمها، ويف ضوء أولويات اهليئة

وأطلعت اهليئة وظائف مراجعة . خالل وضع إطار إلدارة املخاطر املؤس سية، جنحت اهليئة يف حتسني عمليات تسجيل املخاطر وحتليلها
وتتفق اهليئة على أنه نظرًا لتنفيذ اهليكل اإلقليمي، ستكون هناك حاجة . بات الداخلية على مجيع املعلومات املتاحة لالستخداماحلسا

 .إىل إعادة النظر يف جماالت مراجعة احلسابات
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 التحقيقات  
 

فيذية واملوظفني املعنيني يف اإلدارات العليا باهليئة املديرة التن/تتفق اهليئة مع توصية اللجنة بشأن أمهية أن تتلقى وكيلة األمني العام
كذل  تتفق اهليئة . تقارير يف حينها حتدد قضايا التحقيق اجلارية، وكذل  اإلجراءات اليت اختذهتا اإلدارة نتيجة لقضايا التحقيق املغلقة

التحقيق فيها لضمان التعامل معها على النحو أيضًا على أمهية توثيق اهليئة للعملية املؤس سية وفهمها هبد  حتديد املخالفات و 
 .املالئم
، ويف إطار اإلحاطات املنتظمة بني مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات وفريق اإلدارة العليا باهليئة، تلقت إدارة 2015يف عام 

نها من اختاذ إجراءات نظا وباإلضافة إىل . مية مناسبة ملعاجلتهااهليئة معلومات مفص لة عن اجتاهات حاالت التحقيق وأمناطها، مما مك 
وال يزال عدد . ذل ، يتلقى املديرون املعنيون معلومات مفص لة عن التقدم احملرز يف التحقيقات للسماح هلم باختاذ اإلجراء املناسب

 .احلاالت اليت حتقق فيها اهليئة منخفضًا نسبيًا، ويتماشى مع منوذج املكتب املوز ع لتقدمي اخلدمة
اهليئة علمًا بتوصية اللجنة املتعلقة باحلاجة إىل إصالح الرابط لإلبالغ عن املخالفات وجعل معلومات اإلبالغ أكثر وضوحًا  وحتيط

 .وستتخذ اهليئة اخلطوات الالزمة يف هذا الصدد. على موقعي اهليئة الشبكيني اخلارجي والداخلي
 

 البيانات المالية   
 

يها رأيًا غري متحفظ من جملس مراجعي احلسابات للعام الرابع على التوايل منذ إنشاء اهليئة يف عام تثم ن اهليئة إشادة اللجنة بتلق
وحتيط اهليئة علمًا بالقلق حيال تعيني مدير لشعبة شؤون اإلدارة والتنظيم، وتتخذ إجراءات ملعاجلة هذه املسألة على الرغم . 2010

 .من الرتتيبات املؤقتة واملالئمة املتبعة
اري تنفيذ إسرتاتيجية اإلدارة للتعامل مع السلف املقدمة إىل الشركاء املنفذين، مبا يف ذل  تنمية القدرات واضمحالل القيمة وج

، جرى خفض السلف املقدمة إىل الشركاء اليت مر  على موعد 2015ديسمرب /كانون األول  31واعتبارًا من . وسياسات شطب الدين
يف املائة من جمموع السلف املقدمة، باملقارنة مع  14.1مليون دوالر أو  5.4ل ملحوظ لتصبح سدادها أكثر من ستة أشهر بشك

 . 2014يف املائة يف عام  44.4مليون دوالر أو  18.4
 

 العالقة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 

وتستمر اهليئة يف . ملتحدة اإلمنائي للنهوض هباتتفق اهليئة مع مالحظة اللجنة حول أمهية رصد الوظائف اليت ُعهد إىل برنامج األمم ا
اختاذ اإلجراءات، اليت تشمل أعمال الرصد املالئمة، لضمان أن أي مهام ُيستعان على أدائها بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تُنف ذ 

 .على الوجه السليم ومتثل أعلى جودة مقابل أفضل سعر
 

 


