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 2012 لعام السنوية الدورة
 7102 حزيراف/يونيو 72و 72
 ادلؤقت األعماؿ جدوؿ من 4 البند

 احلسابات مراجعة مسائل
   

 كانون 1 الفترة في التحقيقات وأنشطة للحسابات الداخلية المراجعة عن تقرير  
 6116 لعام األول/ديسمبر كانون 11 - الثاني/يناير

   
 

 ادللخص
 اضطلعت اليت والتحقيقات للحسابات الداخلية ادلراجعة مهاـ حوؿ معلومات التقرير ىذا يقدـ

 خبلؿ للمرأة( ادلتحدة األمم )ىيئة ادلرأة وسبكني اجلنسني بني للمساواة ادلتحدة األمم ىيئة هبا
 مهاـ أجريت وقد .7102 األوؿ/ديسمرب كانوف 10 إىل الثاين/يناير كانوف 0 من الفًتة

 اتفاؽ دبوجب للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة التابعة والتحقيقات حساباتلل الداخلية ادلراجعة
 والتحقيقات احلسابات مراجعة ومكتب للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة بني أُبـر خدمة مستوى
 اتفاؽ على التوقيع مت وقد .7107 آذار/مارس منذ اإلظلائي ادلتحدة األمم لربنامج التابعني
 تقدًن مدة سبديد إىل أدي شلا ،7102 األوؿ/ديسمرب انوفك 02 يف اخلدمة دلستوى جديد

 للمرأة -ادلتحدة األمم ذليئة التابعة احلسابات مراجعة وحدة وتضطلع إضافيني. لعامني اخلدمات
 للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة ادلالية واللوائح للقواعد وفًقا للحسابات الداخلية ادلراجعة دبهاـ

(UNW/2012/6، 0 ادللحق.) احلسابات مراجعة دلكتب التابع التحقيقات قسم يتوىل 
 على اإلدارة ورد ازباذىا مت اليت اإلجراءات حوؿ ادلعلومات ترِد التحقيقات. دبهاـ والتحقيقات

 األمم ذليئة ًتويناإللك ادلوقع على أيًضا وادلتاح التقرير، ىذا مع ادلرفق ادللحق يف التقرير ىذا

http://undocs.org/UNW/2012/6
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 التقرير ىذا ضمنتي ،/00UNW/2015 قراره يف التنفيذي اجمللس طلب على وبناءً  للمرأة. ادلتحدة
 ؼلص فيما ادلنظمة عمل إطار وفعالية كفاءة بشأف بو ادلضطلع العمل نطاؽ إىل يستند رأيًا )أ(

 تدعم اليت وادلعايري العمل بشأف سلتصرًا وملخًصا )ب( وادلراقبة؛ ادلخاطر وإدارة احلوكمة مسائل
 )د( هبا؛ ادلتقيد للحسابات خليةالدا ادلراجعة دلعايري االمتثاؿ بشأف وبيانًا )ج( الرأي؛ ىذا

 ربقق حبيث فعاؿ بشكل وموزعة وكافية مناسبة للمهمة ادلخصصة ادلوارد كانت إذا دلا واستعراًضا
 للحسابات. الداخلية ادلراجعة تتطلبها اليت التغطية

 دعمو عن يعرب وأف )ب( التقرير، هبذا علًما ػليط أف )أ( اآليت يف التنفيذي اجمللس يرغب قد
 ػليط وأف )ج( والتحقيقات، للحسابات الداخلية ادلراجعة مهاـ أداء على القدرة لتعزيز تواللادل

 احلسابات. دلراجعة االستشارية اللجنة بتقرير علًما
 

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2015/2nd%20regular%20session/unw-2015-11-en.pdf?v=1&d=20151123T230957
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2015/2nd%20regular%20session/unw-2015-11-en.pdf?v=1&d=20151123T230957
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 مقدمة أوال. 

 الصلة ذات والتحقيقات للحسابات الداخلية ادلراجعة دبهاـ بيانًا احلايل التقرير يقدـ .0
 كانوف 31 يف ادلنتهي للعاـ الصلة ذات واألنشطة للمرأة ةادلتحد األمم ىيئة يف

 لتقارير األساسية النتائج حوؿ معلومات على البياف ويشتمل .2016 األوؿ/ديسمرب
 توليات لتنفيذ اإلدارة تبذذلا اليت اجلهود وحالة 2016 يف الصادرة احلسابات مراجعة
 ادلعلومات أيًضا ويقدـ السابقة. عواـاأل وتقارير التقرير ىذا يف ادلقدمة احلسابات مراجعة

 احلاالت وطبيعة وادلستمرة، اجلديدة احلاالت عدد مثل التحقيقات، بأنشطة الصلة ذات
 .2016 عاـ خبلؿ أجريت اليت التحقيقات ونتائج

 

 الضمانات ثانًيا.  

 والضوابط ادلخاطر وإدارة احلوكمة بشأف البلزمة الضمانات من قدر أكرب لتوفري .7
 ذبريها اليت احلسابات مراجعة عمليات تزاؿ ال ادلتاحة، بادلوارد االستعانة ظل يف داخليةال

 احلوكمة رلاالت على تركز للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة التابعة احلسابات مراجعة وحدة
 والقانونية ادلالية ادلخاطر من عالًيا مستوى تشكل بكوهنا تولف اليت والعمليات واإلدارة
 للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة هتدد واليت السمعة سبس اليت ادلخاطر عن فضبلً  ة،والوظيفي
 ذليئة التابعة احلسابات مراجعة وحدة واللت ،2016 عاـ يف ألىدافها. ربقيقها وكذلك

 مالية مراجعات إدراج خبلؿ من ادلراجعة أعماؿ تغطية يف توسعها للمرأة ادلتحدة األمم
 اخلالة احلسابات مراجعة حافظة يف ادلباشر التنفيذ طريقة دبوجب تنفيذىا مت اليت للمشاريع

 أف بعد 2016 لعاـ السنوية العمل خطة التنفيذية العاـ/ادلديرة األمني وكيلة وأجازت هبا.
 مكتب يصطدـ مل ،2016 العاـ خبلؿ احلسابات. دلراجعة االستشارية اللجنة أقرهتا

 استلزمت اليت الرقابية دلسؤولياتو أدائو عن تعوقو عراقيل بأي والتحقيقات احلسابات مراجعة
  .2015/4 للقرار وفًقا ادلناسب، الوقت يف بادلعلومات التنفيذي اجمللس تزويد
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 الوالية أ. 

 )الوحدة( للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة تابعة سلصصة حسابات مراجعة وحدة أنشئت .1
 نتيجة والتحقيقات، ساباتاحل مراجعة مكتب داخل 7107 عاـ آذار/مارس شهر يف

 .-للمرأة ادلتحدة األمم وىيئة ادلكتب بني سنتني كل ُيرـب اخلدمات مستوى بشأف التفاؽ
 كانوف 02 يف سنتني كل اخلدمات دلستوى جديد اتفاؽ على التوقيع مت وقد

 خلدمات تقدؽلو والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب والل .7102 األوؿ/ديسمرب
 تكاليفها. ردتُ  اليت التحقيق

 عملياتو يف مستقبل والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب ظل ،7102 عاـ وخبلؿ .4
 احلسابات دلراجعة عملياتو نطاؽ ربديد يف حرية وؽلارس للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة إدارة عن

 عموًما. وادلقبولة الدولية للمعايري وفقا والتحقيقات

 عمليات أف التنفيذي للمجلس توالتحقيقا احلسابات مراجعة مكتب ويؤكد  .2
 الداخلية للمراجعة ادلهنية للممارسة الدولية للمعايري وفقا هبا ُيضطلع احلسابات مراجعة

 ووفقا الداخليني. احلسابات مراجعي معهد وضعها اليت األخبلقيات ومدونة للحسابات
 وحدة جانب من لاـر الستعراض احلسابات مراجعة وحدة أعماؿ زبضع ادلعايري، ذلذه

 إىل باإلضافة والتحقيقات. احلسابات مراجعة دلكتب التابعة والسياسات اجلودة ضماف
 احلسابات. دلراجعة مهمة كل اختتاـ بعد للعمبلء استقصائية دراسات إجراء يتم ذلك،

 عاـ يف أجريت اليت احلسابات مراجعة بعمليات يتعلق فيما االستقصائية الدراسات وأفادت
 للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة حسابات مراجعة وحدة عن عاًما ارض ىناؾ أف 7102

 تنفيذىا. مت اليت واألعماؿ
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 المستقل الخارجي اإلشراف ب. 

 ادلديرة/العاـ األمني لوكيلة ادلشورة تقدًن احلسابات دلراجعة االستشارية اللجنة واللت .2
 ادلراجعة مهاـ وفعالية دة،الرشي واحلوكمة ادلساءلة، إطار ودعم تعزيز أجل من التنفيذية
 ،7102 عاـ ويف للمرأة. ادلتحدة األمم ىيئة تؤديها اليت والتحقيقات للحسابات الداخلية

 األمم ىيئة حسابات مراجعة لوحدة 7102 لعاـ السنوية العمل خطة اللجنة استعرضت
 عاتاجتما وعقد فصلية مرحلية تقارير تقدًن خبلؿ من تنفيذىا ورلدت للمرأة ادلتحدة
 ذلك، إىل باإلضافة الوحدة. ورئيس والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب مدير مع خالة

 التعليقات وإبداء (UNW/2016/4) 7102 لعاـ السنوي التقرير مسودة اللجنة استعرضت
 بشأهنا.

 عملها خطة عن للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة التابعة احلسابات مراجعة وحدة وأبلغت .2
 والكفاءة. التنسيق لتعزيز ادلتحدة لؤلمم التابع احلسابات راجعيم جمللس السنوية

 

 العمل خطة واستكمال المخاطر أساس على الحسابات مراجعة تخطيط ج. 
 السنوية

 ذلا تتعرض اليت للمخاطر تقييم بعد 7102 لعاـ احلسابات مراجعة خطة ليغت .2
 العليا اإلدارة إسهامات أخذ بعد للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة التابعة ادليدانية ادلكاتب
 منهجي ربليل التخطيط عملية مشلت االعتبار. يف ادلعنية األطراؼ من وغريىا واألقساـ

 وادلتعلقة والوظيفية والقانونية ادلالية ادلخاطر تقييم هبدؼ والنوعية الكمية البيانات من لكل
 ادلراجعة. ياتلعمل اخلاضعة والوحدات ادلكاتب من كل تواجهها اليت بالسمعة

 الثاين/نوفمرب تشرين يف احلسابات مراجعة خطة للمراجعة االستشارية اللجنة استعرضت .9
 .7102 الثاين/يناير كانوف يف التنفيذية العاـ/ادلديرة األمني لوكيلة تقدؽلها قبل 7102

 خطة يف الواردة احلسابات مراجعة بعمليات ادلتعلقة ادليدانية األعماؿ صبيع أصلزت .01
 احلسابات مراجعة واحد: باستثناء ،7102 عاـ خبلؿ ادلقرر النحو على 7102 عاـ

 ادلراجعة، ذلذه التخطيط مرحلة وخبلؿ للمرأة. ادلتحدة األمم ىيئة يف ادلوارد تعبئة بشأف
 باستكماؿ للسماح 7102 عاـ حىت احلسابات مراجعة لتأجيل طلًبا اذليئة إدارة قدمت
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 تقارير أيًضا وألدرت ادلوارد. تعبئة دلهاـ الداخلية ذليكلةا وإعادة التنظيم إعادة أعماؿ
 دبراجعة ادلتعلق التقرير باستثناء ،7102 عاـ خبلؿ الصلة ذات احلسابات مراجعة

 العمل انتهي ليبرييا. يف للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة التابع القطري ادلكتب يف احلسابات
 يف التقرير إلدار ومت 7102 الثاين/نوفمرب شرينت يف احلسابات دلراجعة ليبرييا يف ادليداين

 .7102 شباط/فرباير

 خبرباء باالستعانة ادلقر ذلا يتعرض اليت للمخاطر تقييم إجراء ادلقرر من وكاف .00
 وقد ادلتحدة. لؤلمم التابعة احلسابات مراجعة وحدة إشراؼ ربت خارجيني استشاريني

 ،7102 عاـ حىت للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة العليا اإلدارة مع بالتشاور العملية ىذه أجلت
 للمرأة. ادلتحدة األمم ذليئة اإلقليمي للهيكل الداخلي االستعراض باستكماؿ للسماح

 

 الصادرة الحسابات مراجعة تقارير د. 

 02و ميدانية مكاتب لثمانية احلسابات مراجعة تقارير 7102 عاـ يف ألدرت .07
 عناوين I ادللحق يعرض ،2013/4 رقم للقرار وفًقا ادلباشر. التنفيذ بطريقة منفًذا مشروًعا

 من تقديرىا. ودرجة 7102 عاـ ألدرت اليت للحسابات الداخلية ادلراجعة تقارير صبيع
 عاـ إجراؤه مت الذي ادليداين بالعمل مرتبطة تقارير تسعة ىناؾ كانت تقريًرا، 72 رلموع

 إجراؤه مت الذي ادليداين بالعمل مرتبطة انتك 02 عددىا البالغ ادلتبقية والتقارير 7102
 7102 عاـ

  على متاحة 7107 عاـ منذ الصادرة للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة تقارير صبيع .01

  :على ادلتحدة األمم ىيئة حسابات مراجعة تقارير عن الكشف موقع

http://audit-public-disclosure.unwomen.org. 

 األنشطة عاـ بوجو 7102 عاـ يف لصادرةا احلسابات مراجعة تقارير تناولت .04
 لذا ، 7102 عاـ يف للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة هبا اضطلعت اليت والتشغيلية الربنارلية
 عمليات تناولت .7102 عاـ خبلؿ والعمليات الربامج حالة عموما النتائج تعكس
 ادلتحدة األمم ىيئة وحدات أو دلكاتب والتشغيلية الربنارلية األنشطة احلسابات مراجعة
 أو أمريكي، دوالر مليوف 42.2 ضلو بلغت اليت اجملمعة النفقات أيًضا وعرضت للمرأة،
 اذليئة عنو أبلغت الذي أمريكي دوالر مليوف 102 البالغ النفقات رلموع من بادلائة 02.4
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 لعاـ احلسابات مراجعة تغطية تراجعت .(A/71/5/Add.12) 7102 لعاـ ادلايل تقريرىا يف
 إىل جزئًيا ذلك ويرجع بادلائة(، 71) 7102 بعاـ بادلقارنة بادلائة 4.2 بنسبة 7102

 دوالر مليوف 721.2 )من يسبقو الذي العاـ عن 7102 يف النفقات إصبايل زيادة
 7102 عاـ خبلؿ الصادرة التقارير مشلت وقد أمريكي(. دوالر مليوف 102 إىل أمريكي

 احلسابات مراجعة مكتب لسياسة امتثاالً  احلسابات مراجعة دبتابعة معين واحًدا تقريًرا
 اليت ادلراجعة عمليات جلميع احلسابات مراجعة متابعة إجراء تتطلب اليت والتحقيقات

 توفر بينما تقريًبا. واحدة بسنة األللي التقرير إلدار بعد مرضية غري تقييمها درجة جاءت
 دلعاجلة ادلتخذة اإلجراءات من والتأكد التحقق من مزيًدا احلسابات مراجعة عمليات متابعة

 احلسابات. دلراجعة الكلية التغطية حساب يف تسهم وال احملددة، ادلخاطر
 

 6116–6115 عامي في الصادرة الحسابات مراجعة تقارير ونوع عدد :1 الشكل
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 الحسابات مراجعة تقديرات هـ. 

 وادلهاـ والوحدات ادلكاتب من لكل الشاملة احلسابات مراجعة بعمليات يتعلق مافي .02
 مراجعة وحدة تعطي ادلباشر(، التنفيذ مشاريع حسابات مراجعة عمليات استبعاد )مع

 أو ُمرض إما احلسابات، دلراجعة عاًما تقييًما للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة التابعة احلسابات
 وادلراقبة. اخلاطر وإدارة احلوكمة لعمليات تقييمها على بناءً  رض،مُ  غري أو جزئياً  ُمرض
 ،7102 عاـ خبلؿ الصادرة الشاملة السبعة احلسابات مراجعة بعمليات يتعلق وفيما

 على بادلائة( 79) احلسابات دلراجعة خضعت اليت الوحدات أو ادلكاتب من اثنني حصل
 إما ادلخاطر وإدارة احلوكمة وعمليات ةالداخلي الضوابط أف يعين شلا مرض، غري تقييم

 للكياف العامة األىداؼ ربقيق وأف اجليد، النحو على عملها تؤد مل أو قائمة غري كانت
 بادلائة( 04) واحد مكتب وحصل .كبري بشكل للخطر تعرضت قد للمراجعة اخلاضع

 شأهنا من أكثر أو واحدة مشكلة ربديد مت أنو يعين ما وىو جزئيا"، "ُمرض تقييم على
  األربعة الوحدات أو ادلكاتب وحصلت ألىدافو. ادلكتب ربقيق على سلًبا التأثري

 بشكل تؤثر أف شأهنا من مشكبلت ربديد دوف "مرض"، تقييم على ادلتبقية بادلائة( 22)
 احلسابات. مراجعة لتقديرات مقارنة 7 الشكل يقدـ أىدافها. ربقيق على ملحوظ
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 6116و 6115 لعامي الحسابات مراجعة تقديرات مقارنة :6 الشكل 

 

 

 للحسابات الداخلية المراجعة تقارير عن الكشف ثالثًا. 

 الكشف مت (،UNW/2012/16 )انظر 2012/10 رقم التنفيذي اجمللس لقرار وفًقا .02
  .7102 عاـ خبلؿ ادرةالص للحسابات الداخلية ادلراجعة تقارير صبيع عن علنا

  مراجعة دبكتب اخلالة الواجبة للعناية الداخلية لئلجراءات التقارير صبيع زبضعو 

  األعضاء والدوؿ اإلدارة إىل إلدارىا قبل اجلودة وضماف والتحقيقات احلسابات

 عنها الكشف يتم احلسابات مراجعة تقارير إلدار من يوًما ثبلثني انقضاء وبعد ادلعنية.
 على للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة العاـ اإللكًتوين ادلوقع على نشرىا خبلؿ من

http://audit-public-disclosure.unwomen.org. تقريًرا 72 بني من 
 قاريرت أربعة بتنقيح والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب قاـ ،7102 عاـ يف لادًرا

 من القطري ادلكتب جاىزية بشأف حساسة معلومات على احتوت ألهنا جزئًيا، مراجعة
 أي تلقي يتم مل واالتصاالت. ادلعلومات لتكنولوجيا التحتية والبنية واألمن السبلمة حيث

 احلسابات. مراجعة تقارير تنقيح إلجراء عضو دولة أو منظمة أي من طلبات
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 نيةوالميزا التوظيف رابًعا. 

 ادلتحدة األمم ذليئة التابعة احلسابات مراجعة وحدة موارد كانت ،7102 عاـ يف .02
 برتبة ووظيفتاف )الرئيس( P-5 برتبة واحدة وظيفة معتمدة: وظائف أربع مع ثابتة للمرأة
P-4  برتبة واحدة وظيفةو P-3.  

  بلغدب ادلتحدة لؤلمم التابعة احلسابات مراجعة لوحدة العامة ادليزانية تقدر .02

 دبيزانية مقارنة أمريكي دوالر مليوف 1.17 ضلو قدرىا بزيادة أمريكي، دوالر مليوف 0.27
 شلا أمريكي دوالر مليوف 0.4 والتحقيقات احلسابات مراجعة نفقات وبلغت .7102 عاـ

 إىل األساس يف يرجع والذي بادلائة 01 بنسبة ادليزانية من اإلنفاؽ يف خفض إىل يشري
 دبراجعة يتعلق وكبلعلا االستشاريني، توظيف ونفقات بالسفر ادلتصلة النفقات اطلفاض

 ادلوارد. تعبئة حسابات

 والتحقيقات احلسابات مراجعة موارد على 2015/4 القرار تبعات
 احلسابات مراجعة مكتب يُلـز الذي 2015/4 رقم التنفيذي اجمللس لقرار طبقاً   .09

 يف والتحقيقات، للحسابات الداخلية ادلراجعة ةوظيف موارد كانت إذا ما ببياف والتحقيقات
  البالغة ادلنشودة التغطية ادلكتب ػلقق كي فعاؿ بشكل ومنتشرة وكافية مبلئمة رأيو،

 أف من الرغم وعلى .7102 لعاـ ادلوارد من مزيًدا ادلكتب طلب فقط أعلى، أو بادلائة 71
 يف احلسابات مراجعة وارددب يتعلق فيما 7102 عاـ يف أُجريت قد النقاشات من العديد

 إضافية موارد بتوفري التزامها عن اإلدارة تعرب مل ،7102 األوؿ/ديسمرب كانوف 10
  احلسابات. دلراجعة

 

 للحسابات الداخلية للمراجعة المهمة النتائج خامًسا. 

 الميدانية المكاتب حسابات مراجعة أ. 

 دبراجعة متعلقة تقارير يةشبان احلسابات مراجعة مكتب ألدر ،7102 عاـ يف .71
 مراجعة متابعة وعملية إقليميني مكتبني قطرية، مكاتب خلمس ادليدانية ادلكاتب حسابات
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  منها تولية، 42 عن ىذه ادلراجعة عمليات أسفرت وإصباال، واحد. قطري دلكتب

 يلي: دبا وتتعلق مؤسسي، طابع ذات بادلائة( 72) تولية 01

  ادلكاتب؛ وإنشاء األساسية الصناديق دلخصصات يةمؤسس تعريفات/معايري/مربرات 

  ادلوظفني؛ وتكوينات ادليدانية ادلكاتب وإدارة 

  دبتطلبات واالمتثاؿ السلطة تفويض حبدود االلتزاـ لضماف الفعاؿ اإلشراؼ وأدوات 
 اإللزامي؛ التدريب

  األساسية؛ الصناديق سلصصات وإدارة واالتصاؿ 

  األفراد؛ مع وللتعاقد الشركاء قدرة لتقييم البلزمة والتوجيهات/ادلتطلبات  

 مزعومة. سلالفات عن لئلببلغ التحقيقات دلتطلبات االمتثاؿ وعدـ 

 )القيادة احلوكمة دبجاؿ تتعلقاف بادلائة( 4) توليتاف ىناؾ كانت ذلك، إىل باإلضافة .70
 يةكفا عدـ ذلك يف )دبا الربامج بأنشطة ترتبط بادلائة( 02) توليات وسبع والرلد(،

 ادلتعلقة االتفاقات وإدارة الشركاء، وتقييمات الرلد، عمل وإطار واإلدارة، الربامج لياغة
 التالية: للفئات ادلتبقية التوليات خصصت وقد ادلاضلني(. من والببلغات بادلساعلات،

 أربع - األلوؿ وإدارة ادلالية الشؤوف وإدارة بادلائة(، 02) توليات سبع - البشرية ادلوارد
 لكل بادلائة( 4) توليتاف - والسفر ادلشًتيات وإدارة منها، لكل بادلائة( 2) ياتتول

 بني التنسيق مع بادلائة(، 01) توليات طبس - واالتصاالت ادلعلومات وتكنولوجيا منها،
 سبثل اليت اإلظلائي ادلتحدة األمم لربنامج الدعم وفئات واألمن، والسبلمة ادلتحدة، األمم

 منها. لكل بادلائة( 7) واحدة تولية

 ذليئة التابعة احلسابات مراجعة وحدة الحظت السابقة، السنوات يف حدث وكما .77
 لوحظت مشًتكة مسائل عن فضبلً  اجملاالت، بعض يف متكررة مسائل للمرأة ادلتحدة األمم

 رلد عمليات مبلءمة عدـ فإف التحديد، وجو وعلى واحدة. مراجعة عملية من أكثر يف
 الرلد خطط أو العمل أطر وغياب اإلشراؼ، وعمليات النتائج أو شاريعادل أو الربامج

 ومكتباف واحد قطري )مكتب األلوؿ إدارة عمليات مبلءمة وعدـ قطرياف(، )مكتباف
 االمتثاؿ وعدـ ،قطرياف( )مكتباف السفر إدارة عمليات يف الضعف ونقاط إقليمياف(،

 إقليمياف(. ومكتباف قطرياف، )مكتباف صاالتواالت ادلعلومات لتكنولوجيا الدنيا للمعايري
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 ،7102 عاـ يف ادليدانية ادلكاتب يف احلسابات دبراجعة تتعلق تولية 42 بني ومن .71
 إجراء ازباذ اإلدارة من تتطلب أهنا أي عليا، أولوية ذات أهنا على تولية 71 ُلنفت
 توزيع 1 الشكل نيويب عالية. دلخاطر للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة تعرض عدـ لضماف عاجل
 أولوياهتا. وربديد 7102 عاـ يف الصادرة ادليدانية ادلكاتب توليات صبيع

 

 أولوياتها ودرجة الميدانية المكاتب حسابات مراجعة توصيات توزيع :1 الشكل

 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

0 2 4 6 8

 الشؤون المالية: المؤسسة

 اإلدارة العامة: المؤسسة

 الحوكمة: المؤسسة

 الموارد البشرية: المؤسسة

 المشتريات: المؤسسة

 القيادة واألخالقيات والقيم: التنظيم

 الهيكل التنظيمي: التنظيم

 إدارة المخاطر، التخطيط، الرصد: التنظيم

 إدارة األصول: العمليات

 الشؤون المالية: العمليات

 اإلدارة العامة: العمليات

 الموارد البشرية: العمليات

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: العمليات

 المشتريات: العمليات

 السالمة واألمن: العمليات

 الشراكات وتعبئة الموارد: البرامج

 إدارة البرامج: التقدم

 إدارة البرامج: البرامج

 تنسيق األمم المتحدة

 عالية

 متوسطة



 UNW/201    
 

11/11 
 

 المشاريع حسابات مراجعة  ب.  

 يف بدأت اليت أعمالو والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب والل ،7102 عاـ يف .74
 للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة تنفذىا اليت للمشاريع مالية مراجعة عمليات إلجراء 7102 عاـ

 التنفيذ "بطريقة ادلنفذة ادلشاريع مراجعة عمليات باسم إليها ُيشار واليت مباشر، بشكل
 .DIM أو ادلباشر"

 ادلنفذة يعادلشار  استعراض غلوز والتحقيقات، احلسابات مراجعة مكتب لوالية وطبًقا .72
 وحدة أو قطري دبكتب اخلالة احلسابات مراجعة من جزًءا باعتبارىا ادلباشر التنفيذ بطريقة
 الوحدة. إدارة ربت خارجي مورد طريق عن منفصل بشكل مراجعتها غلوز أو أخرى أعماؿ

 بطريقة منفذة دلشاريع مراجعة عملية 02 عن تقارير لدرت ،7102 عاـ ويف .72
 يف وادلدرجة 01 عددىا بلغ اليت ادلباشر التنفيذ مراجعات إىل وبالنسبة ادلباشر. التنفيذ
 .7102 عاـ من سبتمرب 11 يـو قبل التقارير صبيع لدرت ،7102 عاـ عمل خطة
 قدره ما 7102 عاـ يف إلدارىا مت تقريًرا 02 على ُلرفت اليت النفقات إصبايل وبلغ

  أمريكي. دوالر مليوف 02.4

 ادلباشر التنفيذ بطريقة منفًذا مشروًعا 02 تضمنت اليت اجعةادلر  عمليات وأسفرت .72
 نفقات وتسجيل ادلالية باإلدارة بادلائة( 21) توليات سبع تتعلق تولية. 04 عن

 أو ادلناسبة، احملاسبية ادلشروع/الفًتة فًتة بعد أو قبل النفقات تسجيل مثل ادلشاريع،
 مسبقة موافقة على احلصوؿ يف أوفشل لحيح، غري بشكل النفقات ترميز أو حساب

 بادلائة( 70) توليات ثبلث تتعلق بينما للنفقات. اإلدارية للمراجعة وثائق وجود وعدـ
 لتقدًن ادلناسب غري والتوقيتات الشراء عمليات مبلءمة عدـ ذلك يف دبا ادلشاريع، دبشًتيات

 ادلشاريع ألوؿ دارةبإ فتتعلق بادلائة( 79) ادلتبقية األربع التوليات أما الشراء. أوامر
 لدفًت الثابتة األلوؿ سجل مطابقة عدـ أو ادلكتمل، غري األلوؿ سجل مثل وتسجيلها،

 سلصصات تعديل وعدـ بادلشروع، لربطها لؤللوؿ السليم غري والًتميز العاـ، األستاذ
 آخر. مشروع إىل ادلنقولة باأللوؿ ادلتعلقة اإلىبلؾ

 بينما العالية، باألولوية تولية 04 بني نم بادلائة( 79) توليات أربع وُلنفت  .72
 ادلتوسطة. باألولوية بادلائة( 20) توليات 01 ُلنفت
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 أهنا أي بطبيعتها، مالية ادلباشر التنفيذ بطريقة ادلنفذة ادلشاريع مراجعة عمليات وُتعد  .79
 ادلسجلة األلوؿ وبشأف زلددة فًتة خبلؿ للمشروع احملتسبة النفقات بشأف ضمانات تقدـ
 ورأيًا النفقات بياف بشأف "رأيًا" اخلارجي ادلورد ويقدـ زلددة. زمنية نقطة يف ادلشروع بلمقا

 سليب رأي عن احلسابات مراجع يعرب وجدت. إف ادلشروع، ألوؿ بياف بشأف منفصبلً 
 البيانات يف ومنتشرة جوىرية إصبالية، أو فردية كانت سواء األخطاء، أف يستنتج عندما
 واحد مشروع حظي لقد احلسابات. دلراجعة ومبلئمة كافية أدلة على وؿاحلص بعد ادلالية،

 تلقت بينما ادلشروع نفقات بشأف سليب برأي ادلباشر التنفيذ بطريقة ادلنفذة ادلشاريع من
 ادلشروع. ألوؿ بشأف سلبًيا رأيًا ادلباشر التنفيذ بطريقة منفذة أخرى مشاريع ثبلثة

 6116 عام في المباشر التنفيذ مشاريع وتقارير ةالمراجع بشأن اآلراء :4 الشكل
 

 الحسابات مراجعة توصيات متابعة سادًسا. 

 من 10 يف بادلائة 92 احلسابات مراجعة توليات لتنفيذ اإلصبالية النسبة بلغت .11
 بنسبة احملدد األداء ىدؼ عن بادلائة 2 قدرىا بزيادة أي ،7102 األوؿ/ديسمرب كانوف

 اجلوىرية اإلجراءات إىل ذلك ويشري للمرأة. ادلتحدة األمم ىيئة حددتو والذي بادلائة 91
 ويستند ادلقدمة. والتوليات أثريت اليت احلسابات مراجعة مسائل بشأف اإلدارة ازبذهتا اليت
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 والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب عن الصادرة التقارير صبيع ربليل إىل احلساب ىذا
 ىناؾ وكانت .7102 األوؿ/ديسمرب كانوف 10 إىل 7101 الثاين/يناير كانوف 0 من

 ذات توليات ثبلث منها - شهًرا 02 من ألكثر كامبلً  تنفيًذا تُنفذ مل توليات شباين
 كانت ،7102 عاـ ويف الكاملة(. القوائم على لبلطبلع 7 ادللحق )انظر عالية أولوية
 شهًرا. 02 من ألكثر معلقة ظلت توليات طبس ىناؾ

 مرتبطتني كانتا شهًرا 02 من ألكثر تنفيذعلا تعلق عليا أولوية ذاتا تنيتولي أوؿ إف .10
 والية لتحديد ربليل إجراء اإلدارة من وتطلبتا للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة التابع التدريب دبركز
 لتعبئة إسًتاتيجية وضع خبلؿ من االستدامة وضماف األمثل وموقعو ودوره ورسالتو ادلركز
 قدًرا يستهلك التوليتني ىاتني تنفيذ أف إىل اإلدارة وأشارت تنفيذىا. على والعمل ادلوارد
 ألكثر تنفيذىا تعلق اليت العليا األولوية ذات الثالثة ادلؤسسية التولية أما ادلوارد. من كبريًا

 ادلتحدة األمم ذليئة التابع العربية للدوؿ اإلقليمي بادلكتب مرتبطة فكانت شهًرا 02 من
 ونواب اإلقليميني للمديرين قياسية وظيفية موالفات ربديد اإلدارة من تطلبت يتوال للمرأة،
 األوؿ/ديسمرب كانوف هناية يف منها االنتهاء مت ادلمثلني، ونواب القطريني وادلمثلني ادلديرين

 عاـ يف طويلة لفًتة تعلقت األولوية متوسطة توليات طبس ىناؾ وكانت .7102 عاـ من
 العاجلة، للمشاريع وإجراءات سياسات وجود بعدـ التوليات ىذه وترتبط .7102
 وجود وعدـ الدفيئة، غازات انبعاثات عن باإلببلغ ادلتعلقة واإلجراءات السياسات وانعداـ
 البنود على ادلوافقة عملية كفاءة وعدـ ادلضيف، والبلد للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة بني اتفاؽ

 واخلدمات ادلعرفية ادلنتجات إدارة مبلءمة وعدـ ،ادلساعلة اتفاقات يف القياسية غري
 الدعم. وخدمات االستشارية

 تولية 42 ألل من تولية 72 نُفذت ،7102 األوؿ/ديسمرب كانوف 10 يف .17
 تولية 70 بني ومن تولية. 70 تنفيذ حالًيا وغلري تاًما، تنفيًذا 7102 عاـ يف ُقدمت
 عليا. أولوية ذات هنابأ بادلائة( 72) منها توليات ست ُلنفت معلقة،

 

 االستشارية الخدمات سابًعا. 

 ادلشورة لطلبات االستجابة للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة حسابات مراجعة وحدة واللت .11
 يف للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة مديري من تلقيها يتم اليت ادلفصلة وادلساعلات وادلعلومات
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 ادلاضلني طلبات ذلك يف دبا ادلواضيع، من موعةرل ادلشورة ومشلت ادليدانية. وادلكاتب ادلقر
 ادلاضلني من الببلغات ومتطلبات ادلاضلني، اتفاقات يف والتغيريات ادلعلومات، على للحصوؿ

  من ادلشروع حالة/إدارة بيانات واسًتجاع العقود ىيكل وتنظيم ادلشًتيات، وعقود

 Atlas نظاـ
 

 التحقيقات ثامًنا.  
 

 خدمات والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب يقدـ خلدمات،ا مستوى التفاؽ وفقا .14
 من وأفراد للمرأة، ادلتحدة األمم ىيئة موظفي بارتكاب االدعاءات يف التحقيق تشمل ربقيق

 ذلك يف دبا ادلخالفات، من ذلك غري أو فساد أو لغش معها، ومتعاقدين موظفيها، غري
 عن ادلبّلغني من االنتقاـ أو ةالسلط استعماؿ إساءة أو العمل مكاف يف ادلضايقة

 ادلخالفات.
 

 الحاالت عدد أ. 

 حالة 40 يف العمل والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب استهل ،7102 عاـ يف .12
 ورّحل .7102 عاـ يف حالة 09 بعدد مقارنة للمرأة، ادلتحدة األمم ذليئة تابعة جديدة
 إىل 7102 عاـ يف التاحلا عدد إصبايل ليصل ،7102 عاـ من حاالت 01 ادلكتب

  7102 عاـ يف احلاالت عدد بإصبايل مقارنة كبرية زيادة ؽلثل ما وىو حالة، 20

 .2 الشكل يف مبني ىو كما حالة(، 72)
 

 6116و 6115 في الحاالت عدد :5 الشكل  
 

 6116 6115 الحاالت عدد
 01 9 الثاين/يناير كانوف 0 يف مرحلة حاالت
 40 09 اـالع خبلؿ ادلتلقاة احلاالت

 20 72 اإلجمالي 
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 6116 6115 الحاالت عدد
 2 2 ادلّرحلة( احلاالت )من مغلقة حاالت
 71 00 ادلتلقاة( احلاالت )من مغلقة حاالت

 72 02 اإلجمالي 

 كانوف 10 يف مرحلة حاالت
 01 األوؿ/ديسمرب

72 

 

 الشكاوى أنواع ب. 

  عددىا والبالغ 7102 عاـ خبلؿ تلقيها مت اليت الشكاوى 2 الشكل يفّصل .12

 يف الغش تشمل اليت ادلالية بادلخالفات ادلتعلقة الشكاوى شكلت شكوى. 40
 (؛7) ادلشًتيات يف االحتياؿ (؛4) الزور وشهادة والتزوير التلفيق، (؛2) االستحقاقات

 مراجعة مكتب تلقاىا اليت احلاالت صبيع من بادلائة 19 (،2) واالختبلس السرقة
 بعاـ مقارنة بادلائة 01 نسبتو باطلفاض أي ،7102 عاـ يف والتحقيقات احلسابات
 بادلائة(. 27) 7102
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 جنوب أفريقيا من 7102 عاـ يف تلقيها مت حالة 40 جاءت اجلغرافية، الناحية من .12
 أفريقيا ووسط وغرب (،01) واجلنوبية الشرقية أفريقيا من )تتألف (02) الكربى الصحراء

 (؛4) الكارييب والبحر األمريكتني (؛4) اذلادئ واحمليط آسيا (؛2) العربية الدوؿ ((؛2)
  (.0) وادلقر (؛9) الوسطى وآسيا أوروبا

 

 حلها/إغالقها تم التي الحاالت ج. 

 حالة 02و ،7102 عاـ يف حالة 72 والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب أغلق .12
 على األدلة كفاية عدـ بسبب (7102 عاـ يف حاالت 01 ابل)مق أويل تقييم إجراء بعد

 01و للتحقيق، مربر أي وجود عدـ بسبب أو ربقيق إجراء لتربير سلالفات ارتكاب
 اليت العشر احلاالت بني ومن (.7102 عاـ يف حاالت 2 )مقابل التحقيق بعد حاالت
 إغبلؽ، تقرير عن وحالتاف إغبلؽ، مذكرة عن حاالت ست أسفرت التحقيق، بعد أغلقت

 ربقيق. تقرير عن وحالتاف
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 عمبلً  والتنظيم اإلدارة شؤوف قسم إىل ربقيق تقرير عن أسفرت اليت احلاالت وأحيلت .19
 دلعايري االمتثاؿ عدـ دلعاجلة للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة القانوين العمل إطار دبتطلبات
 ادلتحدة. باألمم األخبلؽ

 .7102و 7102 عامي يف التاحلا مع التعامل 2 اجلدوؿ يبني  .41
 

 6116و 6115 عامي في الحاالت مع التعامل :7 الشكل
 

 المتخذ اإلجراء
 عام في الحاالت

6115 
 عام في الحاالت

6116 
   األولي التقييم بعد   

 02 01 التحقيق( تستدعي )ال أغلقت 

 02 01 الفرعي المجموع 

   التحقيق بعد

 2 2 أدلة( إىل تستند )ال أغلقت 
 إدارة إىل أحيلت - أدلة إىل )تستند أغلقت 

 0 للمرأة( ادلتحدة األمم ىيئة
 

7 

 01 2 الفرعي المجموع 

 72 02 اإلجمالي 

 7 0 ربقيق تقارير لدرت
   

 المالية الخسائر د. 
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 مالية خسائر عن التقريرين أحد وكشف ،7102 عاـ خبلؿ ربقيقياف تقريراف لدر .40
 مشل أمريكًيا دوالًرا 72121 ضلو قيمتها بلغت للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة تكبدهتا كبرية
 احلسابات مراجعة مكتب أولى مربر. دوف ادلدفوعة اإلغلارية اإلعانات ادلبلغ ىذا

 االستحقاقات من ادلبلغ اسًتداد إىل للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة تسعى بأف والتحقيقات
 للعضو.

 

 المرّحلة الحاالت هـ. 

 حالة 72 والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب لدى كاف ،7102 عاـ هناية يف .47
 قيد حالة 07و التقييم، مرحلة يف حالة 04 منها للمرأة، ادلتحدة األمم ذليئة تابعة مفتوحة

 التحقيق.
 

 (7102/4 رقم )القرار الرأي تاسًعا. 
 إدارة وفعالية مبلءمة على احملافظة مسؤولية للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة إدارة تتوىل .41

 رلاؿ يف للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة لسياسة ووفًقا ومراقبتها. ادلخاطر وإدارة اذليئة شؤوف
 للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة ادلالية واللوائح والقواعد ادلساءلة عمل إطار من كجزء اإلشراؼ

(UNW/2012/6)، اإلشراؼ مهمة ادلتحدة لؤلمم التابع احلسابات مراجعي رللس يتوىل 
 للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة حسابات مراجعة منها: أمور، صبلة طريق عن ادلستقل اخلارجي

 ادلالية والضوابط احملاسيب، والنظاـ الصلة، ذات ادلالية واإلجراءات ادلالية، والبيانات
 ؼاذلد ويتمثل عاـ. بوجو وإدارهتا للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة شؤوف وإدارة الداخلية،

 رأي إبداء يف ادلتحدة لؤلمم التابع احلسابات مراجعي رللس يؤديو الذي للعمل الرئيسي
 بو يضطلع الذي العمل ىدؼ عن وؼلتلف للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة ادلالية البيانات بشأف

 والتحقيقات. احلسابات مراجعة مكتب

 اخلدمات، ىمستو  اتفاؽ دبوجب والتحقيقات، احلسابات مراجعة مكتب يوفر حيث .44
 مبلءمة بشأف الداخلية احلسابات ومراجعات التحقيقات خبلؿ من مستقبلً  داخلًيا إشراًفا

 ويستند للمرأة. ادلتحدة األمم ىيئة يف وادلراقبة ادلخاطر وإدارة احلوكمة عمل إطار وفعالية
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 نايرالثاين/ي كانوف 0 من الفًتة خبلؿ الصادرة احلسابات مراجعة تقارير إىل ادلكتب رأي
 ملخص التقرير ىذا من اخلامس القسم يف ويرد .7102 األوؿ/ديسمرب كانوف 10 إىل

 يف الداعمة ادلعايري ولف يرد كما الرأي تدعم اليت احلسابات مراجعة ألعماؿ سلتصر
 .III ادللحق

 كانوف 10 يف بادلائة 92 احلسابات مراجعة توليات لتنفيذ ادلئوية النسبة تبلغ .42
 ادلتحدة األمم ىيئة حددتو الذي ادلؤسسي اذلدؼ يفوؽ ما وىو ،7102 األوؿ/ديسمرب

 تتخذ بأف ضمانات وتوفري ادلخاطر وإدارة بتخفيض اإلدارة التزاـ يوضح شلا للمرأة،
 يف ربسينات إلدخاؿ ضرورة ىناؾ تكوف عندما ادلناسب، الوقت ويف ادلناسبة اإلجراءات

 وادلراقبة. وادلخاطر اإلدارة رلاالت

 أجراه، الذي العمل نطاؽ إىل استناًدا والتحقيقات، احلسابات مراجعة بمكت يرى .42
 عمليات مشلتها اليت وادلراقبة ادلخاطر وإدارة اإلدارة وفعالية دببلءمة ادلتعلقة العمليات أف

 أهنا يعين شلا جزئًيا، مرضية رلملها يف كانت 7102 عاـ يف الصادرة احلسابات مراجعة
 )أ( يلي: ما إضافة ادلكتب ويود التحسني. إىل ربتاج لكنها ًداجي وظيفتها وتؤدي قائمة
 بنسبة احلسابات مراجعة تغطية إىل يستند الرأي أف إىل يشري أف التنفيذي للمجلس ينبغي

 بادلائة 72 وأف )ب( ؛7102 لعاـ للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة نفقات من بادلائة 01.2
 ادلتعلقة بالتوجيهات تتعلق مؤسسية عةطبي ذات احلسابات مراجعة توليات صبيع من

 ادلؤسسي. والدعم للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة تقدمها اليت بالسياسات

   1 الملحق
 عام في والتحقيقات الحسابات مراجعة مكتب عن الصادرة الحسابات مراجعة تقارير

 للمرأة المتحدة األمم بهيئة والمتعلقة 6115
 

 المراجعة نوع  
 رقم
 يرالتقر 

 1التقدير المراجعة مواضيع

  الميدانية والقطرية اإلقليمية المكاتب 

                                                         
ات أو نطاقها احملدود، فإف أعماؿ ادلراجعة التالية ال تتضمن تقديًرا للمراجعة: عمليات مراجعة احلسابات ادلالية دلشاريع بالنظر إىل طبيعة مراجعة احلساب1

 التنفيذ ادلباشر ومتابعة عمليات ادلراجعة
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 المراجعة نوع  
 رقم
 1التقدير المراجعة مواضيع يرالتقر 

  أفريقيا وجنوب شرق   

 ُمرض   كينيا يف للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة القطري ادلكتب 0207 عاـ نطاؽ 0
7 

 التنفيذ مشاريع
 ادلباشر

 يف 21274 رقم للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة مشروع 0219
 وادلشاركة لقيادةا - السوداف جنوب

 ينطبق ال

 يف 94220 رقم للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة مشروع 0201 1
 ينطبق ال الطوارئ الحتياجات االستجابة - السوداف جنوب

4 
 

 يف 22012 رقم للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة مشروع 0212
 اجلنسني بني ادلساواة دبكاسب النهوض - رواندا

 ينطبق ال واستدامتها
2 

 

 يف 22212 رقم للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة مشروع 0212
 Isange لربنامج الوطين النطاؽ توسيع - رواندا

One Stop Centre Model ينطبق ال 
2 

 

 11127022 رقم للمرأة تحدةادل األمم ىيئة مشروع 0219
 Africa ضبلة لتنفيذ إسًتاتيجية - إثيوبيا يف

UniTe Campaign ينطبق ال 
2 

 

 رقم مشروع - أوغندا يف للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة 0291
 ادلعين ادلشًتؾ ادلتحدة األمم برنامج تطوير 29219

 ينطبق ال اجلنس بنوع
  العربية الدول   

 جزئًيا ُمرض   مصر يف للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة القطري كتبادل 0219 عاـ نطاؽ 2
9 

 التنفيذ مشروع
 ادلباشر

 رقم مشروع - األردف يف للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة 0291
 إىل السوريات البلجئات ولوؿ نطاؽ توسيع 22291
 االقتصادي االنتعاش

 

  الوسطى وآسيا أوروبا   

http://audit-public-disclosure.unwomen.org/view_audit_rpt.cfm?audit_id=1708
http://audit-public-disclosure.unwomen.org/view_audit_rpt.cfm?audit_id=1708
http://audit-public-disclosure.unwomen.org/view_audit_rpt.cfm?audit_id=1708
http://audit-public-disclosure.unwomen.org/view_audit_rpt.cfm?audit_id=1708
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 المراجعة نوع  
 رقم
 1التقدير المراجعة مواضيع يرالتقر 

 ُمرض   ألبانيا يف للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة القطري ادلكتب 0201 عاـ نطاؽ 01
      الهادئ والمحيط آسيا   

00 

 عاـ نطاؽ

 تيمور يف للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة القطري ادلكتب 0201
 ُمرض   الشرقية

 غينيا بابوا يف للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة القطري ادلكتب 0440 07
 ُمرض   غري اجلديدة

01 

 يذالتنف مشاريع
 ادلباشر

 11190912 رقم للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة مشروع 0210
 ينطبق ال أفغانستاف يف

 يف 22912 رقم للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة مشروع 0217 04
 ينطبق ال والوزارة ادلرأة ضباية مراكز دعم - أفغانستاف

 رقم - أفغانستاف يف للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة مشروع 0222 02
 ينطبق ال األفغانية ادلرأة ضباية - ادلرأة ضد العنف إهناء 22912

 للدفاع 24017 رقم للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة مشروع 0222 02
 ينطبق ال ICDU النرويج - أفغانستاف يف ادلرأة عن

 رقم - أفغانستاف يف للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة مشروع 0222 02
 ينطبق ال ىولندا - ادلرأة ضد العنف إهناء 22929

 يف 91240 رقم للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة مشروع 0229 02
 ينطبق ال 7102 - 7104 بلجيكا - أفغانستاف

 األمم ذليئة 11121222 رقم ادلباشر التنفيذ مشروع 0292 09
 ينطبق ال بنجبلديش يف للمرأة ادلتحدة

  أفريقيا ووسط غرب   

71 
 عاـ نطاؽ

 لغرب للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة اإلقليمي ادلكتب 0212
 السنغاؿ - أفريقيا ووسط

 ُمرض   غري 

http://audit-public-disclosure.unwomen.org/view_audit_rpt.cfm?audit_id=1587
http://audit-public-disclosure.unwomen.org/view_audit_rpt.cfm?audit_id=1587
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 المراجعة نوع  
 رقم
 1التقدير المراجعة مواضيع يرالتقر 

 ينطبق ال مايل يف للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة القطري ادلكتب 0447 ادلتابعة 70
77 

 التنفيذ شاريعم
 ادلباشر

 رقم مشروع - نيجرييا يف للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة 0212
11122222 - SRS نيجرييا 

 ينطبق ال

 رقم مشروع - نيجرييا يف للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة 0212 71
 ينطبق ال االنتخابية العملية يف ادلرأة مشاركة تعزيز - 97212

74 

 

 يف للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة 11194211 مشروع 0211
 Intervention - الدؽلوقراطية الكونغو

d’urgence multisectorielle pour 

assister ينطبق ال 
  يالكاريب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا   

 ُمرض   بنما يف للمرأة ادلتحدة األمم ذليئة القطري ادلكتب 0200 عاـ نطاؽ 72
DIM = ادلباشر التنفيذ شاريعم 

  

http://audit-public-disclosure.unwomen.org/view_audit_rpt.cfm?audit_id=1703
http://audit-public-disclosure.unwomen.org/view_audit_rpt.cfm?audit_id=1703
http://audit-public-disclosure.unwomen.org/view_audit_rpt.cfm?audit_id=1703
http://audit-public-disclosure.unwomen.org/view_audit_rpt.cfm?audit_id=1703
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 II الملحق
 أكثر أو شهًرا 18 مدار على حلها يتم لم التي الحسابات مراجعة توصيات 

 التوصية  
 المكتب/الوحدة

 المعنية

0 

 اإلستراتيجية واإلدارة الحوكمة
 

 واستخداـ احلايل السياؽ ضمن التنفيذ على ادلركز لقدرة مفصل ربليل إجراء
 أولوية) (R1230/2) األمثل. وموقعو ودوره ورسالتو ادلركز والية لتحديد التحليل

   (عالية

 يف السياسة قسم
 األمم ىيئة

 للمرأة ادلتحدة
 تدريب )مركز

 األمم ذليئة تابع
 للمرأة( ادلتحدة

7 

 ادلركز هبا يضطلع اليت ادلوارد تعبئة ألنشطة البلـز التمويل من كاؼ   قدر على احلفاظ
 لتوجيو الصلة ذات واخلطة ادلوارد تعبئة إسًتاتيجية وتنفيذ واعتماد النهائية الصياغة )أ(

 كيفية بشأف لئلدارة البلـز التدريب توفري و)ب( ادلوارد بتعبئة ادلتعلقة ادلركز مساعي
     (عالية أولوية) (R1230/4) ستداًما.ومُ  نشاطًا ادلوارد تعبئة جعل

 يف السياسة قسم
 األمم ىيئة

 للمرأة ادلتحدة
 تدريب )مركز

 األمم ذليئة تابع
 للمرأة( ادلتحدة

   

1 

 التنظيمي الهيكل

 مذكرة إلدار )أ( خبلؿ: من وفّعالية بكفاءة العمل على اإلقليمية ادلكاتب قدرة ربسني
 التوقعات من األدىن واحلد اإلقليمية ادلكاتب وظائف/رأدوا بوضوح تقر ادلكاتب جلميع
 وادلكاتب اإلقليمية ادلكاتب بني التقارير ورفع وادلراسبلت واإلشراؼ ادلراقبة بشأف

 ادلكاتب دلديري الوظيفية األولاؼ صبيع وربديث و)ب(مراجعة الصلة؛ ذات ادليدانية
 بأدوارىم يتعلق فيما االتساؽو  الوضوح مراعاة على حرًلا البلداف وشلثلي اإلقليمية

 (عالية أولوية) (R1307/1) ولبلحياهتم. ومسؤولياهتم

 اإلقليمي ادلكتب
 العربية للدوؿ

 األمم ذليئة التابع
 للمرأة ادلتحدة

 يمياإلقل ادلكتب وادلشروعات الربامج إدارة 4
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 المكتب/الوحدة التوصية  
 المعنية

 على ادلصّنفة األنشطة يف بادلشاركة يتعلق فيما ونشرىا واإلجراءات السياسات وضع
 بشأف: التوجيو احلصر ال ادلثاؿ سبيل على البيئية األزمات حاالت يف أو "عاجل" أساس

 بشأف إدارية ترتيبات )ب( باألزمات"؛ للة "ذي أو "عاجبًل" مشروًعا يُعترب ما )أ(
 ادليدانية؛ ادلشروعات يف مباشرة بصورة الرئيسية ادلقرات موظفي فيو ُيشارؾ الذي الوقت

 يتعلق فيما نقدية حدود ووضع العاجلة لنقديةا التحويبلت بشأف الضوابط )جػ(
 يف النقدية ادلبالغ إيداع بشأف التعليمات )جػ( ادلعتمدة؛ النثرية ادلصروفات يف باإلسراؼ

 للمدير ادلفوضة الصبلحيات بشأف بالتغريات ادلتعلقة السياسة و)د( الرئيسية؛ ادلقرات
  (متوسطة أولوية) (R1307/1) اإلقليمي.

 العربية للدوؿ
 األمم ذليئة التابع

 للمرأة ادلتحدة

2 

 وضع )ا( خبلؿ: من الدعم وخدمات ادلعرفية ادلنتجات بإدارة ادلتعلقة العمليات تعزيز
 ذبميع كيفية ػلدد الذي ادلعاؼ إلدارة اإلقليمي للمركز تنفيذية وخطة إسًتاتيجية
 لؤلطراؼ وتوليلها ونشرىا/إليها وؿوالول عليها واحلفاظ وإنتاجها ادلعرفية ادلنتجات

 واالستشارية الداعمة ادلوارد مع الدوري بالتوالل ادلتعلقة اإلجراءات تنفيذ )ب( ادلعنية؛
 )جػ( مساعدهتم؛ طلب عملية إىل باإلضافة وأدوارىا ووظائفها ادلكتب، داخل ادلتاحة
 ادلتحدة األمم ذليئة عةالتاب اخلارجية بادلكاتب يتعلق فيما ادلراسبلت بروتوكوالت تنفيذ
 )د( اخلارجية؛ ادلعنية األطراؼ من وغريىم ادلنطقة داخل ادلوجودة واألطراؼ للمرأة
 (متوسطة أولوية) (R1307/3) وادلقّدمة. ادلطلوبة اخلدمات لتتبع نظاـ تطبيق

 اإلقليمي ادلكتب
 العربية للدوؿ

 األمم ذليئة التابع
 للمرأة ادلتحدة

   

2 

 الحوكمة
 
 للمرأة ادلتحدة األمم هبيئة اخلالة واإلجراءات للسياسات النهائية الصياغة وضع 

 األمم منظومة يف االستدامة إلدارة اإلسًتاتيجية "اخلطة مع تتوافق حبيث وتنفيذىا
 احلراري االحتباس غاز النبعاثات الدقيق االحتساب تيسر واليت ادلتحدة"،
       (متوسطة أولوية) (R1434/1) عنها. واإلببلغ

 إدارة مهمة
 ىيئة يف السفر
 ادلتحدة األمم

 للمرأة
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 المكتب/الوحدة التوصية  
 المعنية

2 

 الحوكمة
 

 لتعزيز ادلتحدة األمم لدى ادلتحدة تنزانيا جلمهورية الدائمة للبعثة طلب توجيو
 أولوية) (R1436/1) ادلكتب. ووالية ادلضيف البلد اتفاؽ بشأف ادلفاوضات

 (متوسطة

 القطري ادلكتب
 التابع تنزانيا يف

 األمم ةذليئ
 للمرأة ادلتحدة

2 
 اتفاقات يف عليها ادلنصوص االعتيادية غري الشروط لتتبع مؤسسية عملية تنفيذ
 اجلهات اشًتاطات الستيفاء األنشطة وتعديل ادلوارد وتطويع ادلساعلات تقدًن

 (R1436/3) ادلاضلة.

 القطري ادلكتب
 التابع تنزانيا يف

 األمم ذليئة
 للمرأة ادلتحدة
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 III قالملح
 

 والتحقيقات الحسابات مراجعة مكتب رأي من ٌتعزز التي المعايير وصف 
 

 عاـ حزيراف/يونيو شهر يف الصادرة 2015/4 التنفيذي اجمللس لقرارات وفًقا .0
 استناًدا السنوي التقرير ىذا يف رأيو والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب قّدـ ،7102

 ادلخاطر وإدرة وفّعاليتو للمراجعة اخلاضع احلوكمة رإطا وكفاءة بو ادلضطلع العمل نطاؽ إىل
 تقرير نص يف إجراؤه يتم الذي احلسابات مراجعة عمل ملخص ويُقدـ .(GRC) ومراقبتها
رفق ىذا من واذلدؼ اخلامس. القسم ربت احلسابات مراجعة

ُ
 موجز ولف تقدًن ىو ادل

 لتحقيقات.وا احلسابات مراجعة مكتب رأي تعزيز يف ادلستخدمة للمعايري

 ىيئة هبدؼ ويُقارف للحسابات الداخلية ادلراجعة لتوليات التنفيذ معدؿ ويُراعى .7
 معدؿ ويبلغ اإلصبايل. التنفيذ معدؿ من بادلائة 91 ؽُلثل والذي للمرأة ادلتحدة األمم

  نسبة 7102 عاـ هناية يف للحسابات الداخلية ادلراجعة لتوليات الفعلي التنفيذ

 للمرأة. ادلتحدة األمم ىيئة ىدؼ مع بادلقارنة مرض   وفه لذا بادلائة، 92

 احلسابات مراجعة مكتب رأي لتعزيز التالية احلسابات مراجعة نتائج ُتراعى كذلك .1
  والتحقيقات:

 للمرأة المتحدة األمم لهيئة القطرية المكاتب حسابات مراجعة (أ 
 متحدةال األمم لهيئة التابعة الوحدات أو المقر لمهام الحسابات مراجعة (ب 

 للمرأة؛
 المتحدة األمم لهيئة والتابعة المباشر التنفيذ لمشاريع الحسابات مراجعة (ج 

 للمرأة

 لعاـ احلسابات مراجعة نتائج توزيع 2016/4 ادلستند يف 7و 0 الشكلني يف يتضح .4
 اخلاضع الكياف مستوى على وادلراقبة ادلخاطر وإدارة احلوكمة وفعالية كفاءة بشأف 7102

 مراجعة مكتب ألدرىا اليت احلسابات مراجعة تقارير عدد توزيع يوضح ثحبي للمراجعة،
" احلسابات: مراجعة تقديرات نوع حسب 7102 عاـ يف والتحقيقات احلسابات  "مرض 

". و"غري جزئًيا" و"مرض    مرض 
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 الذي النفقات مبلغ استخداـ مع احلسابات مراجعة نتائج ذُبمع ذلك، إىل إضافةً  .2
 ىذا نتائج ُتصنف مث .7102 عاـ يف هبا االضطبلع مت اليت تاحلسابا مراجعة غطتو

 مكتب يستخدمها اليت احلسابات مراجعة لتقديرات الثبلث ادلستويات حسب التجميع
" والتحقيقات: احلسابات مراجعة ". و"غري جزئًيا" و"مرض   "مرض   مرض 

 ألف دلباشرا التنفيذ دبشاريع اخلالة النفقات ذبميع أثناء يف تعديبلت أجريت وقد .2
 للنفقات، ادلايل االعتماد حوؿ يًتكز ادلباشر التنفيذ دلشاريع ادلالية احلسابات مراجعة نطاؽ

 دلشروع وادلراقبة احلوكمة سلاطر إدارة جوانب مباشرة بصورة تقيم ال ادلراجعات ىذه فإف لذا
 صدًرام سبثل تزاؿ ما فإهنا ذلك، من وبالرغم للمرأة. ادلتحدة األمم ىيئة داخل ما

 ادلتحدة األمم ىيئة يف وادلراقبة احلوكمة سلاطر إدارة حياؿ مباشرة غري بصورة لبلطمئناف
 مراجعة نتائج أف والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب قّدر ادلنطلق، ىذا ومن للمرأة.

 سلاطر إدارة جودة ضماف من بادلائة 21 سُبثل ادلباشر التنفيذ دلشاريع ادلالية احلسابات
 بالرموز ادلباشر التنفيذ دلشاريع حسابات مراجعة 02 إىل ُأشري وقد وادلراقبة. مةاحلوك

 التالية: التحويل معدالت باستخداـ
 

 تقديرات إىل ادلباشر التنفيذ دبشاريع ادلتعلقة لآلراء التحويل معدالت
 والتحقيقات احلسابات مراجعة مكتب
 المالي التأثير صافي
)%( 

 مراجعة مكتب تقديرات
 والتحقيقات لحساباتا

 التأثري ولايف مؤىل أو مؤىل غري
 ُمرض   %0 > ادلايل

 %0 من ادلايل التأثري ولايف مؤىل
 جزئًيا ُمرض   %7 إىل

 %7 < ادلايل التأثري ولايف مؤىل
 إبداء عن االمتناع/سليب رأي أو

 الرأي
 ُمرض   غري
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 عدد ؽُلثلو أحدعلا سابات،احل مراجعة تقديرات من سلتلفني توزيعني إىل ذلك وأفضى .2
 مراجعة ُتغطيها اليت النفقات مبلغ ؽُلثلو والثاين الصادرة احلسابات مراجعة تقارير

 احلسابات.

 :7102 لعاـ احلسابات مراجعة تقديرات توزيع يلي وفيما .2

 احلسابات مراجعة تقديرات توزيع :0 الشكل
 

 النفقات حسب  التقدير
 الخاضعة
 للمراجعة

 عدد حسب
 مراجعة رتقاري

 الحسابات
 الصادرة

 %20 %21 ُمرض  
 %02 %72 جزئًيا ُمرض  

 %07 %71 ُمرض   غري
 

 اجملمعة احلصة نسبة بلغت للمراجعة، اخلاضعة النفقات إىل ادلستند للتوزيع وبالنسبة .9
" و"غري جزئًيا" "مرض   للتقديرات  يف للمراجعة. اخلاضعة النفقات من بادلائة 42 مرض 

. غري أو جزئًيا مرض   ادلراجعة تقارير من ائةبادل 72 كاف حني  مرض 

 وحبسب ،7102 عاـ يف بو ادلضطلع العمل نطاؽ على وبناءً  لذلك، ونتيجةً   .01
 للكياف احلوكمة عمل إطار وفعالية كفاءة فإف والتحقيقات، احلسابات مراجعة مكتب رأي

 جيدة بطريقة وعمبل ضعاوُ  أهنما يعين ما جزئًيا" "مرضيني كانا وادلراقبة ادلخاطر وإدارة
 التحسينات. لبعض حاجة يف لكنهما
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 IV الملحق
 

 االدعاء نوع حسب 6116 عام خالل أدلة إلى المستندة التحقيقات حاالت ملخص
 

 المقدرة الخسارة االدعاء الموقع 
 للمرأة المتحدة األمم لهيئة 

 الحالة إلى ُمرسل التقرير

 االستحقاقات في الغش 
 

0 
 

  
 قياأفري

 جنوب
 الصحراء
 الكربى

 قصد عن اخلدمة متعهد قّدـ
 مزورة. طبية مطالبات

 مالية. خسارة أي ادلنظمة تتكبد مل 
 دببلغ مالية خسارة CIGNA تكبدت

 أمريكي. دوالر 422701

 الشؤوف قسم
 والتنظيمية اإلدارية
 األمم ذليئة التابع

 للمرأة ادلتحدة

 قيد
 ادلراجعة

 

7 
 

 علوماتم ادلوظفني أحد قدـ
 مزايا على للحصوؿ مزيّفة
 اإلعانات من احتيالية بصورة

 اإلغلارية
 

 

 خسارة للمرأة ادلتحدة األمم ىيئة تكبدت
 أمريكي دوالر 727121.17 دببلغ مالية

 الشؤوف قسم
 والتنظيمية اإلدارية
 األمم ذليئة التابع

 للمرأة ادلتحدة

 قيد
 ادلراجعة

 

 

 


