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 2018 لعام السنوية الدورة
 2018يونيو /حزيران 20و 19
 املؤقت األعمال جدول من 5 البند

 احلساابت مراجعة مسائل
 
 

 الفرتة يف التحقيقات وأنشطة للحساابت الداخلية املراجعة عن تقرير
 2017ديسمرب /األول كانون  31 حىتيناير /الثاين كانون  1 من

 
 

 امللخص
 األمم هليئة أجريت اليت التحقيقات وأنشطة للحساابت الداخلية املراجعة حول معلومات يقدم التقرير هذا

 كانون  31 حىتيناير /الثاين كانون  1 من الفرتة يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة
 املتحدة األمم هبيئة اخلاصة التحقيقات وأنشطة الداخلية احلساابت مراجعة نُ ف ِّذت. 2017ديسمرب /األول

 املتحدة األمم هيئة من كل  بني املربم اخلدمات مستوى اتفاق مبوجب املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة
 املتحدة األمم لربانمج التابع والتحقيقات احلساابت مراجعة ومكتب املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة
ديسمرب /األول كانون  18 يف اخلدمات ملستوى جديد اتفاق توقيع مت. 2012مارس /آذار منذ اإلمنائي
 بني للمساواة-املتحدة األمم هيئة مراجعة وحدة تتوىل. آخرين لعامني اخلدمات تقدمي مبوجبه ميتد 2015
 الداخلية احلساابت مراجعة وظيفة تنفيذ والتحقيقات احلساابت مراجعة ملكتب التابعة املرأة ومتكني اجلنسني

 ،UNW/2012/6) املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة املالية والقواعد للضوابط وفًقا
 وظيفة تنفيذ والتحقيقات احلساابت مراجعة ملكتب التابع التحقيقات قسم يتوىل بينما(. األولاملرفق 

 يُرجى احلايل للتقرير اإلدارة واستجابة املتخذة اإلجراءات حول معلومات على لالطالع. التحقيقات
 اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة اإللكرتوين املوقع على املتوفر التقرير هذا ملحق على االطالع
يتضمن هذا  UNW11UNW/2015/UNW 11 قراره يف التنفيذي اجمللس طلبه ملا وفًقا. املرأة ومتكني

طاق العمل املنفذ وكفاية وفعالية إطار حوكمة املنظمة وإدارة املخاطر والتحكم التقرير )أ( رأًًي مبنًيا على ن
فيها، )ب( ملخًصا خمتصرًا حول العمل واملعايري الداعمة للرأي املبدى، )ج( بيااًن مبطابقة معايري مراجعة 

ملشمول ابملراجعة احلساابت الداخلية املتبعة، )د( نظرة على مدى مالءمة املوارد املوظفة لتحقيق النطاق ا
 املرجو وكفاية هذه املوارد وفعاليتها.

 وظيفيت قدرة لتعزيز املستمر دعمه عن التعبري)ب(  احلايل، ابلتقرير اإلحاطة)أ(  يف التنفيذي اجمللس يرغب قد
 .احلساابت ملراجعة االستشارية اللجنة تقرير على التعرف)ج(  والتحقيقات، الداخلية احلساابت مراجعة

http://undocs.org/UNW/2012/6
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2015/2nd%20regular%20session/unw-2015-11-en.pdf?v=1&d=20151123T230957


UNW/2018/3 
 

 

 2/27 

 
 

 مقدمة - أولا  
 
 

 هبيئة والتحقيقات الداخلية احلساابت مراجعة لوظيفيت وصًفا احلايل التقرير يقدم – 1
 يف املنصرم العام عن الصلة ذات وأنشطتها املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم
 املراجعة لتقارير النهائية النتائج حول معلومات ويتضمن. 2017ديسمرب /األول كانون  31

 التقرير يف الصادرة احلساابت مراجعة توصيات تنفيذ يف اإلدارة وجهود 2017 يف الصادرة
 يف التحقيقات أبنشطة تتصل معلومات التقرير يقدم كما.  السابقة األعوام وتقارير احلايل

2017. 
 
 

 الضمان - اثنياا  
 
 

 يف الداخلية والضوابط املخاطر وإدارة ابحلوكمة الصلة ذي الضمان مستوى لتعظيم – 2
 على تركيزها املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة تواصل املتوفرة املوارد ظل

 وخماطر املالية املخاطر من عال مستوى ختلق واليت املقيمة والعمليات واإلدارة احلوكمة جوانب
، 2017 عام يف. أهدافها حتقيق وهتدد اهليئة هتدد اليت والوظيفية القانونية واملخاطر السمعة
 املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هبيئة احلساابت مراجعة وحدة واصلت
 املنفذة للمشاريع املالية احلساابت مراجعات تضمني عرب ابملراجعة املشمول النطاق يف توسعها
 االستشارية اللجنة مصادقة أعقاب يف. هبا اخلاصة املراجعة حافظة يف املباشر التنفيذ مبوجب
 السنوية العمل خطة على التنفيذيالرئيس /العام األمني وكيل السيد وافق احلساابت، ملراجعة

 .2017 لعام
 استقالليته والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب واصل 2017 عام خالل – 3

 يف حبريته واحتفظ املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة إلدارة العملياتية
 .العام املستوى يف واملقبولة املطبقة الدولية للمعايري وفًقا وحتقيقاته مراجعاته نطاق حتديد

 
 

 الولية - ألف 
 
 

 احلساابت مراجعة مكتب بني واملربم السنتني لفرتة اخلدمات مستوى التفاق استجابة – 4
بني اجلنسني ومتكني املرأة مت إنشاء وحدة مراجعة  للمساواة-املتحدة األمم وهيئة والتحقيقات

مارس /آذار يف املرأة ومتكنياحلساابت التابعة هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني 
 جديد اتفاق توقيع مت كما.  والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب داخل كوحدة  2012
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 احلساابت مراجعة مكتب واصل. 2015ديسمرب /األول كانون  18 يف اخلدمات ملستوى
 .السداد واجبة التحقيق خدمات تقدمي والتحقيقات

 مراجعات أن التنفيذي للمجلس والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب يؤكد – 5
 املعايري هلذه وفًقا. الداخلي التدقيق ملمارسة املهنية الدولية للمعايري وفًقا تنفذ احلساابت

 ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة التابعة احلساابت مراجعة وحدة عمل خيضع
 مراجعة ملكتب التابعة والسياسات اجلودة ضمان وحدة جانب من صارمة ملراجعة املرأة

 للمساواة املتحدة األمم هليئة التابعة احلساابت مراجعة وحدة أن كما.  والتحقيقات احلساابت
 احلساابت مراجعة ملكتب اخلارجي اجلودة تقييم من جزًءا كانت  املرأة ومتكني اجلنسني بني

 املعايري عليه نصت ما على بناءً  الداخليني احلساابت مراجعي معهد أجراه والذي والتحقيقات
 عمل مطابقة إىل العام الرأي أشار)"املعايري"(.  الداخلي التدقيق ملمارسة املهنية الدولية
 ملعهد السلوك قواعد مدونة معايري عليه نصت ملا والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب

 وااللتزام الصادقة الرغبة إىل املطابقة هذه وتشري. عام بوجه الداخليني احلساابت مراجعي
"( األساسية)"املبادئ  الداخلي للتدقيق املهنية للممارسة األساسية املبادئ بتحقيق الواضح
 .الداخلي التدقيق وتعريف

 
 

 املستقلة اخلارجية الرقابة -ابء 
 
 

 السنوية العمل خطة احلساابت ملراجعة االستشارية اللجنة راجعت، 2017 عام يف – 6
 بني للمساواة املتحدة األمم هليئة التابعة احلساابت مراجعة بوحدة واخلاصة 2017 لعام

 مكتب مدير مع اجتماعات وعقد تقارير رفع عرب تنفيذها وراقبت املرأة ومتكني اجلنسني
 سري رصد بغرض سنوي ربع بشكل ابلوحدة املسؤول واملدير والتحقيقات احلساابت مراجعة
 2017 لعام السنوي التقرير مسودة اللجنة راجعت ذلك، إىل إضافة. العمل

(UNW/2017/3 )عليه تعليقاهتا وقدمت. 
 اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة التابعة احلساابت مراجعة وحدة رفعت كما – 7

 تعزيًزا املتحدة األمم حساابت مراجعي جمللس هبا اخلاصة السنوية العمل خطة املرأة ومتكني
 .والكفاءة للتنسيق
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  خطة وإجناز املخاطر تقييم على القائم احلساابت مراجعة ختطيط -جيم 
 السنوية العمل

 

 اخلاص املخاطر تقييم إجراء بعد 2017 لعام احلساابت مراجعة خطة وضع مت – 8
 احلصول وبعد املرأة، ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة التابعة امليدانية ابملكاتب

 التخطيط عملية تضمنت. املعنية اجلهات من وغريهم واألقسام العليا اإلدارة مدخل على
 واملخاطر السمعة وخماطر املالية املخاطر لتقدير والنوعية الكمية للبياانت املمنهج التحليل
 .حساابهتا ملراجعة اخلاضعة والوحدات ابملكاتب الصلة ذات الوظيفية

 يف احلساابت مراجعة خطة نظر مهمة احلساابت ملراجعة االستشارية اللجنة تولت – 9
 واعتمادها التنفيذيالرئيس /العام األمني لوكيل تقدميها قبل 2016نوفمرب /الثاين تشرين 16
 .2016ديسمرب /األول كانون  يف قبله من
 زمنًيا اجملدول النحو على 2017 خطة يف املراجعات لكافة امليداين العمل إجناز مت – 10
 فيما، 2017 عام خالل الصلة ذات احلساابت مراجعة تقارير صدرت كما.  2017 عام
 بني للمساواة املتحدة األمم هليئة القطري املكتب حساابت مبراجعة الصلة ذات التقارير عدا

 العراق ملراجعات امليداين العمل انتهى وقد. املوارد وتعبئة العراق يف املرأة ومتكني اجلنسني
 كانون  يف الصلة ذات التقارير وصدرت 2017نوفمرب /الثاين تشرين يف املوارد وتعبئة
 .2018فرباير /وشباطيناير /الثاين

 
 

 الصادرة احلساابت مراجعة تقارير -دال 
 
 

تقارير مراجعة احلساابت للمكاتب امليدانية الثمانية ومشاريع التنفيذ املباشر  صدرت – 11
 عناوين األول، يذكر املرفق 2013/4. وفًقا للقرار رقم 2017مشروًعا يف  20البالغ عددها 

 .وتصنيفاهتا 2017 يف الصادرة الداخلية احلساابت مراجعة تقارير كافة
 ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة تقارير كافة  على االطالع ميكن – 12
 هبيئة اخلاصة احلساابت مراجعات عن لإلفصاح اإللكرتوين املوقع على 2012 عام منذ املرأة
-http://audit-public التايل الرابط خالل من املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم

disclosure.unwomen.org 

األنشطة الرباجمية والعملياتية  2017تقارير مراجعة احلساابت الصادرة يف عام  غطت – 13
بوجه عام،  2016اليت نفذهتا هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف 

http://audit-public-disclosure.unwomen.org/
http://audit-public-disclosure.unwomen.org/
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. غطت 2016مبعىن أن النتائج بوجه عام تعكس حالة الربامج والعمليات الواقعة عام 
طة الرباجمية والعملياتية ملكاتب ووحدات هيئة األمم املتحدة مراجعات احلساابت األنش

 دوالرمليون  51.9للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وقدرت النفقات اإلمجالية بنحو 
 املتحدة األمم هليئة املايل ابلتقرير الواردة النفقات إمجايل من املائة يف 15.2 أو أمريكي،
 340.04 ب  واملقدرة( A/72/5/Add.12) 2016 لعام ملرأةا ومتكني اجلنسني بني للمساواة

 ألنشطة متابعة تقريري 2017 عام خالل الصادرة التقارير مشلت كما.  أمريكي دوالر مليون
 .احلساابت مراجعة

 

  1 الشكل
 ونوعها 2017-2016 يف الصادرة احلساابت مراجعات تقارير عدد
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http://undocs.org/A/69/5/Add.12
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 املراجعة تصنيفات -هاء 
 
 

 والوظائف والوحدات املكاتب حساابت ملراجعة الكامل النطاق على التعرف يف رغبة – 14
 هليئة التابعة احلساابت مراجعة وحدة وضعت( املباشرة املشاريع حساابت مراجعة)ابستثناء 

 إىل إما يشري احلساابت ملراجعة كلًيا  تصنيًفا املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم
حباجة /جزئًيا ُمرضية إهنا أو ُمرضية، حالة يف التحكم وعمليات املخاطر وإدارة احلوكمة كون

 على بناء ُمرضية غري أو كربى  حتسينات إىلحباجة /جزئًيا ُمرضية أو التحسينات، بعض إىل
 ذات احلساابت مراجعة بتقارير يتصل فيما. التحكم وعمليات املخاطر وإدارة احلوكمة تقييم

 على( ابملائة 50)بواقع  تقارير ثالثة حصل، 2017 يف والصادرة الستة الشامل النطاق
 إدارة وممارسات احلوكمة أن يعين ما وهو كربى،  حتسينات إىل حباجة /جزئًيا ُمرضي تقييم

 على( ابملائة 33)بنسبة  مكتبان حصل بينما. كربى  تعديالت إىل حتتاج والضوابط املخاطر
 إدارة وممارسات احلوكمة أن يعين ما وهو التحسينات؛ بعض إىلحباجة /جزئًيا ُمرضي تقييم

 بعض إىل حباجة إهنا غري وظيفتها، تؤدي وأهنا عام بوجه وضعها مت والضوابط املخاطر
 حيث ُمرضي؛ تقييم على( ابملائة 17 نسبة ميثل)والذي  املتبقي املكتب حصل. التعديالت

 2 الشكل. أهدافه إجناز على ملحوًظا أتثريًا تؤثر قد عوارض أي املراجعة أنشطة ترصد مل
 .احلساابت مراجعة تصنيفات بني مقارنة يقدم
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 2 الشكل
 12017و 2016 لعامي احلساابت مراجعة تصنيفات بني مقارنة

 
 
 
 

 الداخلية احلساابت مراجعة تقارير عن اإلفصاح - اثلثاا  
 
 

وفًقا  2017اإلفصاح عن كافة تقارير مراجعة احلساابت الداخلية الصادرة يف  مت – 15
كافة التقارير لعمليات   ختضع .(UNW/2012/16)انظر  2012/10لقرار اجمللس التنفيذي 

العناية الداخلية الواجبة وضمان اجلودة ملكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات قبل إصدارها 
لإلدارة والدول األعضاء املعنية. يتم اإلفصاح عن كافة تقارير مراجعة احلساابت الداخلية بعد 

وين الرمسي هليئة األمم ثالثني يوًما من إصدارها، وذلك عن طريق نشرها على املوقع اإللكرت 
-http://audit-publicاملتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة التايل: 

disclosure.unwomen.org. مكتب حجب، 2017 عام الصادرة تقريًرا 28 ال  بني من 
 املكتب أبمن إما تتصل حساسة معلومات على الحتوائهم تقارير أربعة احلساابت مراجعة
 اخلاصة واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية ابلبنية أو وجاهزيته وسالمته القطري
 مراجعة تقارير حجب األعضاء الدول من أي أو منظمات أي تطلب مل. القطري ابملكتب

 .هبا اخلاصة احلساابت
 
 

__________________ 

ا ُمرضي تصنيف تقسيم عن التصنيف هذا أسفر وقد، 2017يناير /الثاين كانون  يف احلساابت مراجعات لتقييم مستوًيت أربعة ذو تصنيف وضع 1   جزئًي
ا ُمرضي: جمموعتني إىل ا وُمرضي كربى  حتسينات إىلحباجة /جزئًي  .التحسينات بعض إىلحباجة /جزئًي
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مرضي ة بحاج/مرضي جزئيًا
إلى تحسينات كبرى

ة بحاج/مرضي جزئيًا
إلى تحسينات كبرى

غير ُمرضي اإلجمالي

2016 2017

http://undocs.org/UNW/2012/16
http://audit-public-disclosure.unwomen.org/
http://audit-public-disclosure.unwomen.org/
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 وامليزانية التوظيف - رابعاا  
 
 

 املتحدة األمم هليئة التابعة احلساابت مراجعة وحدة تعزيز مت، 2017 عام يف – 16
 واحد موظفني كبري:  كاماًل   اعتماًدا معتمدة مناصب أبربعة املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة
 الوظيفية الدرجة على املوظفني من واثنني ،(P-5) اخلامسة الوظيفية الدرجة على)مدير( 

 (.P-3) الثالثة الوظيفية الدرجة على واحد وموظف ،(P-4) الرابعة
 للمساواة املتحدة األمم هليئة التابعة احلساابت مراجعة لوحدة الكلية امليزانية بلغت – 17
 0.38 حنو إىل يصل زًيدة مبعدل أمريكي، دوالر مليون 2.08 املرأة ومتكني اجلنسني بني

 على الزًيدة اشتملت كما.  2016 عام مبيزانية مقارنة( املائة يف 22) أمريكي دوالر مليون
 تكلفة من للحد سعًيا. التحقيقات خدمات بتكلفة تتصل أمريكي دوالر مليون 0.28

 لتصل( P-3) الثالثة الوظيفية الدرجة على حمقق منصب تضمني مت التحقيقات، خدمات
 مصروفات)إمجايل  أمريكي دوالر 291,059 إىل التحقيقات خلدمات الكلية امليزانية

 دوالر مليون 1.48 والتحقيقات احلساابت مراجعة نفقات بلغت(. والتوظيف التشغيل
 وهو ابملائة، 29 تبلغ بنسبة املتاح التمويل من االستفادة قصور إىل يشري ما وهو أمريكي،

 تقييم واختبارات املوارد لتعبئة مستشارين توظيف على اإلنفاق لنقص أساسي بشكل يعزى ما
 (.P-3) الثالثة الوظيفية الدرجة على حمقق توظيف يف والتأخر السنوية ربع املخاطر
 والتحقيقات احلساابت مراجعة موارد على 2015/4 رقم القرار تبعات

من مكتب مراجعة احلساابت  2015/4قرار اجمللس التنفيذي رقم  يستلزم – 18
والتحقيقات اإلشارة إىل إذا ما كان توفري موارد وظيفة املراجعة والتحقيق جيًدا وكافًيا وموزع 
بشكل فعال لتحقيق النطاق املشمول ابملراجعة املرجو أم ال. النطاق املشمول ابملراجعة يف 

؛ أي إنه أدىن من املستوى الذي عده مكتب مراجعة احلساابت ابملائة 15.2بلغ  2017عام 
، اتفق مكتب مراجعة احلساابت 2017والتحقيقات مستوى مناسًبا. ويف أثناء عام 

والتحقيقات وإدارة هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة فيما بينهما على 
اهليئة يف أتسيس وظيفة مراجعة احلساابت إهناء اتفاق مستوى اخلدمات على خلفية رغبة 

. ُأهني اتفاق مستوى 2018والتحقيقات اخلاصة هبا اعتباًرا من أول كانون الثاين/يناير 
 3 ملدة االتفاق لتمديد ملحق توقيع ومت 2017كانون األول/ديسمرب   17 يفاخلدمات 

 املتبقية املهام إجناز لدعم امللحق هذا ُحرر وقد. 2018مارس /آذار 31 يف لينتهي شهور
 مراجعة لوظيفة السلس االنتقال وأتييد ومراقبتها 2017 لعام السنوية العمل خطة من

 .املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة إىل الداخلية احلساابت
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 الداخلية للمراجعة املهمة النتائج - خامساا 
 
 

 امليدانية املكاتب مراجعات -ألف 
 
 

 مرتبطة تقارير مثانية والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب أصدر، 2017 عام يف – 19
 من واثنني واحد إقليمي ومكتب قطرية، مكاتب خلمسة امليداين املكتب حساابت مبراجعة

 يف املراجعات هذه اسفرت. واحد إقليمي ومكتب واحد قطري ملكتب املتابعة مراجعات
 وتتصل تنظيمية، طبيعة ذات( ابملائة 25) توصيات 9 بينها من توصية؛ 36 عن جمملها

 :يلي مبا التوصيات هذه
 .الصغرية املنح إدارة وتوجيه سياسة  •
 .الداخلية واإلدارة اهليكلة عمليات •
 .اإلقليمية للمكاتب الرقايب الدور •
 .اإلقليمية البنية بتحويالت الصلة ذات املعايري •
 .العليا اإلدارة شواغر إدارة اسرتاتيجية •
 .التحتية البنية مشاريع تنفيذ وتوجيهات معايري •
 .املشرتكة الربجمة وقواعد وسياسات إبجراءات التعريف •
 األمم هيئة حساابت مراجعة وحدة رصدت السابقة، السنوات يف احلال هو وكما – 20

. اجلوانب ببعض يتصل فيما الظهور متكررة مسائل املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة
)مكتب  ذلك يف والبدء األموال حلشد االسرتاتيجي التخطيط يف ابلتأخر يتصل فيما وخاصة

)ثالثة  األصول إدارة وضعف)مكتبان(  عليها واإلشراف املشاريع مراقبة كفاية  وعدم(، واحد
 (.مكاتب

ملراجعة حساابت املكاتب امليدانية الصادرة يف عام  36من بني التوصيات ال    – 21
توصية كتوصيات عالية األمهية؛ أي تستدعي حترك فوري من اإلدارة  12، مت تصنيف 2017

لضمان عدم تعرض هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ملخاطر عالية. 
كافة توصيات مراجعة حساابت املكاتب امليدانية الصادرة يف إىل توزيع   3يشري الشكل 

 وأولويتها. 2017
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 :3 الشكل
 امليدانية املكاتب حساابت مراجعة توصيات وأولوية توزيع

 

 .التوصية هذه سحب مت حيث التوصيات إحدى 3 الشكل يتضمن ال: مالحظة
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

إدارة المنظمة واإلدارة االستراتيجية

برامج المنظمة وإدارة المشاريع

التنسيق والقيادة باألمم المتحدة

العمليات سالمة الموظفين والمباني

العمليات إدارة الموارد البشرية

العمليات المشتريات

ICTالعمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

العمليات إدارة الموارد المالية

العمليات اإلدارة العامة

البرامج إدارة المشاريع

دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمكتب

الحوكمة واإلدارة االستراتيجية

عال  متوسط
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 املشاريع حساابت مراجعات -ابء 
 

 بدأها اليت العملية والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب واصل، 2017 عام يف – 22
 جانب من مباشًرا تنفيًذا املنفذة للمشاريع املالية احلساابت مراجعات إلجراء 2015 عام يف

 مراجعة بعبارة إليها يشار واليت املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة
 .املباشر التنفيذ مشاريع حساابت

 التنفيذ مشاريع مراجعة تتم قد والتحقيقات، احلساابت مراجعة مكتب لوالية وفًقا – 23
 أو األخرى، العمل وحدات من غريه أو القطري املكتب حساابت مراجعة من كجزء  املباشر

 .الوحدة إلدارة خيضع خارجي مورد طريق عن منفصل حنو على حساابهتا ملراجعة ختضع قد
 التنفيذ مشاريع من مشروًعا 20 حساابت مراجعة تقارير صدرت، 2017 عام يف – 24

 واليت مشروًعا 20 عددها البالغ املباشر التنفيذ مشاريع حساابت ملراجعة ابلنسبة. املباشر
. 2017سبتمرب /أيلول 30 قبل التقارير كافة  صدرت فقد 2017 عام عمل خطة تضمنتها

 يف صدرت واليت تقريًرا 20 عددها البالغ للتقارير املراجعة اإلمجالية النفقات بلغت وقد
 .أمريكي دوالر مليون 23.4 مبلغ 2017

 توصية 16 يف املشرتًيت وممارسات عمليات يف القصور أوجه بعض إىل أشري وقد – 25
 .2017 لعام املباشر التنفيذ مشاريع حساابت مراجعة توصيات من( ابملائة 80)

 ذات كتوصيات  توصية 20 إمجايل من( ابملائة 25) توصيات مخس تصنيف مت – 26
 كتوصيات(  ابملائة 75) توصية 15 عددها والبالغ التوصيات بقية صنفت بينما عليا، أولوية

 .األولوية متوسطة
 املصروفات تثبت إهنا حيث مالية؛ طبيعة املباشر التنفيذ مشاريع حساابت ملراجعة – 27
 نقطة يف املشروع مقابل يف املسجلة األصول وتعكس معرفة زمنية فرتة عرب املشروع حتملها اليت

 أصول بيان يتناول منفصاًل  ورأًيً  النفقات بيان يتناول"رأًًي"  اخلارجي املورد يقدم. حمددة زمنية
 استنتاج إىل توصله حال معاكًسا رأًيً  يقدم أن احلساابت مراجع على. وجدت إن املشروع،

 كايف  تدقيقي دليل توافر على بناءً  ومعممة مادية أخطاء املالية البياانت أخطاء أن يفيد
 املباشر، التنفيذ مشاريع من مشروعني نفقات تناول بتحفظات مشفوع رأي صدر. ومناسب

 .املباشر التنفيذ مشاريع من آخر مشروع أصول تناول بتحفظات مشفوع رأي صدر بينما

 4 الشكل
 2017 يف الصادرة املباشر التنفيذ وتقارير احلساابت مراجعة راءآ
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 احلساابت مراجعة توصيات متابعة - سادساا  
 
 

 كانون  31 يف ابملائة 99 احلساابت مراجعة توصيات لتنفيذ الكلي التصنيف بلغ – 28
 90 نسبته البالغة املستهدف األداء من ابملائة 9 بنسبة أعلى وهو، 2017ديسمرب /األول
 إىل ذلك أشار. املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة حددته والذي ابملائة

 احلساب هذا اعتمد. املوضوعة والتوصيات املثارة املراجعة مبسائل يتصل فيما اإلدارة موضوعية
 1 من اعتباًرا والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب عن الصادرة التقارير كافة  حتليل على

 مل شهًرا 18 مدارعلى  .2017نوفمرب /الثاين تشرين 30 إىل 2015يناير /الثاين كانون
 .كامل  بشكل منفذة غري توصيات أي رصد يتم

 توصية 56 إمجايل من توصية 30 تنفيذ مت، 2017ديسمرب /األول كانون  31 يف – 29
 واحدة وتوصية منفذة، غري توصيات 6و التنفيذ، طور يف توصية 19 كانت  بينما موضوعة،

 ذات كتوصيات(  ابملائة 24) توصيات 6 تصنيف مت قائمة، توصية 25 بني ومن. سحبها مت
 .عليا أولوية

 
 

 الستشارية اخلدمات - سابعاا  
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غير مشفوع بتحفظات مشفوع بتحفظات غير قابل للتطبيق اآلراء الصادرة في إجمالي 
مشاريع التنفيذ المباشر

آراء مراجعة الحسابات: 2017تقارير مشاريع التنفيذ المباشر 

بيان النفقات بيان األصول
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 ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هبيئة احلساابت مراجعة وحدة واصلت – 30
 مديري من املتلقاة التفصيلية واملدخالت واملعلومات االستشارات لطلبات استجابتها املرأة
. امليدانية واملكاتب الرئيسية ابملقار املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة

 املدين اجملتمع منظمات مشاركة تضمنت اليت املوضوعات من جمموعة االستشارات غطت
 مع كثب  عن تعمل واليت وعملياهتا املدين للمجتمع االستشارية اجملموعة وهيكل واختيارها،

 األمم هيئة وعمليات برامج دليل من ابلسفر اخلاص الفصل على واالطالع ، امليداين املكتب
 على ابحلصول الصلة ذات املتربعني وطلبات املرأة، ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة

 بياانت واسرتداد عني،املترب  إبالغ واشرتاطات املتربعني، اتفاقيات وتعديالت معلومات،
 بغرض الرئيسية للمقار االستشارية اخلدمات تقدمي مت كما.  أطلس من مشروعإدارة /حالة

 اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة داخل الداخلية احلساابت مراجعة وظيفة ترسيخ
 .املرأة ومتكني

 
 

 التحقيقات -اثمناا   
 

 والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب يقدم اخلدمات، مستوى التفاق وفًقا – 31
 األفعال من ذلك وخالف والفساد الغش حاالت عن اإلبالغات تغطي اليت التحقيق خدمات

 عن املبلغني من واالنتقام السلطة استخدام وإساءة املضايقات تشمل واليت املشروعة، غري
 املتحدة األمم هيئة عمل فريق أفراد جانب من إتياهنا يُزعم واليت العمل مكان داخل املخالفات
 .العمل فريق خارج من واملتعهدين األفراد من وغريهم املرأة، ومتكني اجلنسني بني للمساواة

 
 

 احلالت حجم -ألف 
 
 

 هليئة جديدة حالة 17 والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب فتح، 2017 عام يف – 32
 والبالغ 2016 عام يف احلاالت بعدد مقارنة املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم
 ليقفز 2016 عام من حالة 26 والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب أرجأ كما.  حالة 41

 احلاالت معدل يف اخنفاًضا بذلك مسجاًل  حالة 43 إىل 2017 يف احلاالت عدد إمجايل
 .5 الشكل يف مبني هو كما(،  حالة 51) ابملائة 16 يبلغ 2016 يف اإلمجالية

 
 5 الشكل
 2017و 2016 عامي يف احلالت حجم
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 2017 2016 احلالت حجم
 26 10 يناير/الثاين كانون  1 يف مؤجلة حاالت
 17 41 العام خالل املتلقاة احلاالت

 43 51 اإلمجايل 
 21 5 (املؤجلة احلاالت)من  املقفلة احلاالت
 12 20 (املتلقاة احلاالت)من  املقفلة احلاالت

 33 25 اإلمجايل 
 10 26 ديسمرب/األول كانون  31 يف مؤجلة حاالت

 
 
 

 الشكاوى أنواع -ابء 
 
 

 عددها والبالغ 2017 عام خالل املستلمة الشكاوى ابلتفصيل 5 الشكل يوضح – 33
 اعتربا والذين العمل مكان يف واملضايقات االستحقاقات يف ابلغش يتصل فيما شكوى 17

 .منهما لكل ابملائة 29.4 بلغ مبعدل 2017 يف املتلقاة الشكاوى فئات من فئتني أعلى
( شكاوى تتصل ابلغش يف 5الشكاوى ذات الصلة ابملخالفات املالية مشلت )  – 34

( متصلة 1( متصلتني ابلسرقة واالختالس، وشكوى واحدة )2االستحقاقات، وشكوتني )
ستخدام املوارد الرمسية واليت ( متصلة إبساءة ا1ابلغش يف املشرتًيت، وشكوى واحدة )

ابملائة من إمجايل حاالت الشكاوى اليت تلقاها مكتب مراجعة احلساابت  53شكلت 
ابملائة مقارنة بنسبة الشكاوى املتلقاة  14. مثل ذلك ارتفاًعا مبعدل 2017والتحقيقات يف 

 ابملائة(. 39) 2016يف الفئات ذاهتا عام 
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 6 الشكل
 2017 عام فئة كل  يف املتلقاة احلاالت

 

 
 
 

 جنويب إفريقيا من 2017 يف املتلقاة حالة 17 ال  وردت اجلغرافية، الناحية من – 35
 غرب من حاالت( 4)و إفريقيا، وجنوب شرق من حاالت( 4) من( ]أتلفت 8) الصحراء

 الرئيسية، املقار من حاالت( 3)و آسيا، ووسط أورواب من حاالت( 5)و[، إفريقيا ووسط
 .الكارييب البحر ومنطقة األمريكتني من( 1) واحدة وحالة

 
 

 اإلقفال/للتسوية خضعت اليت احلالت -جيم 

 16 بينها من؛ 2017 يف حالة 33 والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب أقفل – 36
 على األدلة كفاية  عدم نتيجة( 2016 يف حالة 15 ب )مقارنة  أويل تقييم إجراء بعد حالة
 ونتيجة مضمون غري التحقيق كون  نتيجة أو فيها التحقيق لتربير مشروعة غري أفعال وقوع
 (.2016 يف حالة 10 ب )مقارنة  فيها التحقيق بعد حالة 17 إقفال

اتالغش في االستحقاق

29.4%

إساءة استخدام الموارد 

الرسمية

5.9%

الغش في المشتريات

5.9%

السرقة واالختالس

11.8%

االعتداء والتهديد

5.9%

أوجه قصور أخرى في 

االمتثال لاللتزامات

5.9%

االستغالل الجنسي 

واإلساءة الجنسية

5.9%

المضايقات في مكان 

العمل

29.4%

2017أنواع الشكاوى المتلقاة في 
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 أسفرت حاالت سبع هناك كان  فيها التحقيق بعد إقفاهلا مت اليت حالة 17 ال  بني من – 37
 وثالث التحقيق، حفظ مذكرة حترير عن أسفرت حاالت ومخس فيها، ابلتحقيق تقرير رفع عن

 .لإلدارة موجهة رسالة عن أسفرات وحالتني التحقيق حفظ تقارير حترير عن أسفرت حاالت
 واإلدارة التنظيم قسم إىل ابلتحقيق تقرير حترير عن أسفرت حاالت ست حتويل مت – 38

 املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة القانوين اإلطار الشرتاطات استناًدا
 واحدة حالة تقدمي مت. املتحدة ابألمم السلوك ملعايري االمتثال عدم مع ابلتعامل تتصل واليت

 .إدارية أو أتديبية إجراءات اختاذ يف والنظر عليها لالطالع الصلة ذات العمل لوحدة
( خدمات عقود)أصحاب  متعهدين مخسة ابألدلة املشفوعة السبع احلاالت اشتملت – 39

 أثناء ابستقالتيهما العمل فريق أفراد من احلالتني صاحبا تقدم. العمل فريق أفراد من واثنني
 .التحقيق سري

 .2017و 2016 عامي يف احلاالت توزيع يبني 7 الشكل

 7 الشكل
 2017و 2016 عامي يف احلاالت توزيع

 2017 حالت 2016 حالت املتخذ اإلجراء
   األويل التقييم بعد

 16 15 (مضمون غري)التحقيق  مقفلة حالت 
 16 15 الفرعي اجملموع 

   التحقيق بعد
 10 8 (ابألدلة مشفوعة)غري  مقفلة حالت
 إلدارة مقدمة - ابألدلة مشفوعة)غري  مقفلة حالت

 7 2 (اهليئة

 17 10 الفرعي اجملموع 
 33 25 اإلمجايل 
 7 2 املصدرة احلساابت مراجعة تقارير -د
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 املالية اخلسائر -دال 
 

 املتحدة األمم هليئة مالية خسارة وقوع والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب حدد – 40
 مت واحدة حالة جراء أمريكي دوالر 6,300 بلغت املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة
 .ابلكامل املبلغ هذا اسرتداد مت. 2017 يف فيها ولتحقيق عنها اإلبالغ

 
 

 ُمرحَّلة حالت -هاء 

 حاالت 10 والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب لدى كان  2017 عام ختام يف – 41
 حاالت أربع بينها من املرأة؛ ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة ختص مفتوحة

 .التحقيق طور يف حاالت وست التقييم طور يف
 
 

 (2015/4 رقم)قرار  الرأي - اتسعاا  

 احلفاظ عن مسؤولة املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة إدارة تعترب – 42
 واليت اهليئة رقابة لسياسة وفًقا. هبا والتحكم خماطرها وإدارة اهليئة حوكمة وفعالية كفاية  على
 جملس يوفر ،(UNW/2012/6) املالية والقواعد املايل والنظام املساءلة إطار من جزًءا تعد

 االمم هليئة املالية البياانت مراجعة عرب مستقلة خارجية رقابة املتحدة األمم حساابت مراجعي
 النظام وتفعيل الصلة ذات املالية اإلجراءات واختاذ املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة
 إجراءات بني من عام بوجه اهليئة وتنظيم إدارة وإجراءات الداخلية املالية والضوابط احملاسيب

 املتحدة األمم حساابت مراجعي جملس ينفذها اليت لألعمال األساسي اهلدف يتمثل. أخرى
 وهو املرأة، ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة املالية البياانت يف رأي إبداء يف
 .والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب أعمال إليه هتدف عما خيتلف ذلك يف

مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات، مبوجب اتفاق مستوى اخلدمات، دور  يؤدي – 43
الرقابة الداخلية املستقلة عرب إجراء حتقيقات ومراجعات احلساابت الداخلية للتحقق من كفاية 
وفعالية حوكمة هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وإدارة خماطرها وإطار 

. يؤسس مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات رأيه على تقارير مراجعة التحكم فيها
. يتضمن 2017كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير و  1احلساابت الصادرة بني 

القسم اخلامس من هذا التقرير ملخص خمتصر عن أعمال مراجعة احلساابت اليت تؤيد الرأي، 
 .اعمةالد املعايري الثالثفيما يبني املرفق 

ديسمرب /األول كانون  31 يف احلساابت مراجعة توصيات تنفيذ معدل يوضح – 44
 حددته الذي التنظيمي املستهدف على يربو ما أي ابملائة؛ 99 نسبته بلغت والذي 2017
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 املخاطر من ابحلد اإلدارة التزام املرأة، ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة
 إجراء لزم ووقتما كيفما  املناسب التوقيت يف املناسب اإلجراء ابختاذ ضماانً  ويقدم وإدارهتا

 .فيها والتحكم املخاطر وإدارة احلوكمة إطار يف تعديالت
 املنفذ، العمل نطاق على وبناءً  والتحقيقات، احلساابت مراجعة مكتب رأي يف – 45

 2017 يف الصادرة املراجعات يف فيها والتحكم املخاطر وإدارة احلوكمة وفعالية كفاية  كانت
 مراجعة مكتب يرغب. جيد حنو على وتعمل مرسخة أهنا يعين ما وهو جمملها؛ يف ُمرضية

 الرأي أن مالحظة التنفيذي اجمللس على ينبغي: )أ( يلي ما إضافة يف والتحقيقات احلساابت
 هبيئة 2016 عام نفقات من ابملائة 15.2 يضم والذي ابملراجعة املشمول النطاق على قائم

 توصيات كافة  من ابملائة 16 اختذت)ب(  املرأة، ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم
 .للهيئة املركزي والدعم السياسايت التوجيه تتصل تنظيمية طبيعة احلساابت مراجعة
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 األول املرفق
 
 

 يف والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب عن الصادرة املراجعة تقارير
 .املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة عن 2017

 
 

 2التصنيف املراجعة موضوعات التقرير رقم املراجعة نوع  
  والقطرية واإلقليمية امليدانية املكاتب 
  إفريقيا وجنوب شرق   

 ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة القطري املكتب 1781 العام النطاق 1
 جزئًيا ُمرضي بروندي يف املرأة

2 
 التنفيذ مشاريع
 املباشر

 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1869
 يوجد ال املرأة مشاركة تعزيز - 81114 السودان جنوب

 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1870 3
 يوجد ال الطارئة لالحتياجات االستجابة - 94751 السودان جنوب

  والوسطى الغربية إفريقيا   
 ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة القطري املكتب 1614 العام النطاق 4

 جزئًيا ُمرضي ليربًي يف املرأة

 ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة اإلقليمي املكتب 1778  املتابعة 5
 يوجد ال والوسطى الغربية إلفريقيا املرأة

6 

 التنفيذ مشاريع
 املباشر

 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1873
 ال يوجد  Femmes et Consolidation - 84608 مايل

 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1874 7
 يوجد ال Prise en Charge des Femmes - 88743 مايل

 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1875 8
 Appui aux Droits - 96312 الدميقراطية الكونغو مجهورية

et Participation 
 ال يوجد 

 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1876 9
 متعددة الطوارئ - 99819 الدميقراطية الكونغو مجهورية

 القطاعات
 ال يوجد 

     

  الوسطى وآسيا أورواب   
 ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة القطري املكتب 1774 العام النطاق 10

 مرضِّ  مولدوفا يف املرأة

__________________ 

مراجعات احلساابت املالية ملشاريع التنفيذ املباشر ومراجعات  ابلنظر إىل طبيعة املراجعة أو إىل حمدودية نطاق املراجعة، هذه املراجعات غري مصنفة: 2 
 املتابعة.
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 2التصنيف املراجعة موضوعات التقرير رقم املراجعة نوع  
 ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة اإلقليمي املكتب 1779 11

 جزئًيا ُمرضي الوسطى وآسيا ألورواب املرأة

  آسيا واحمليط اهلادئ    
 ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة القطري املكتب 1776 العام النطاق 12

 جزئًيا ُمرضي بنجالديش يف املرأة
القطري هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني  املكتب 1777  املتابعة 13

 ُمرضي غري املرأة يف دولة اببوا غينيا اجلديدة 
14 

 التنفيذ مشاريع
 املباشر

 األمم هليئة التابع فيجي جبمهورية األقطار متعدد املكتب مشروع 1857
 تسهيل - 70261 املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة
 يوجد ال اهلادئ احمليط منطقة يف املرأة ضد العنف على القضاء صندوق

    
 األمم هليئة التابع فيجي جبمهورية األقطار متعدد املكتب مشروع 1858 15

 من أسواق - 89127 املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة
 يوجد ال التغيري أجل

 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1859 16
 أفغانستان يف املرأة ضد العنف على القضاء - 89140 أفغانستان

 ال يوجد  (ACO EVAW Italy) األفغانية املرأة محاية برانمج -
 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1860 17

 كورًي  يف املرأة ضد العنف على القضاء - 89141 أفغانستان
(EVAW Korea) يوجد ال 

 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1861 18
 أفغانستان يف املرأة ضد العنف على القضاء - 91949 أفغانستان

 يوجد ال ( ACO EVAW) األفغانية املرأة محاية برانمج -
 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1862 19

 يوجد ال واالقتصادي السياسي التمكني ركيزة - 91906 أفغانستان
     

  العربية الدول   
 20 

 التنفيذ مشاريع
 املباشر

 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1863
 وخميمات املضيفة اجملتمعات يف املرأة دعم - 93655 األردن

 نوع على القائم العنف من الوقاية خالل من األردن يف الالجئني
 يوجد ال الذات على االعتماد وتعزيز له والتصدي اجلنس

 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1864 21
 ال يوجد  االجتماعي التماسك تعزيز - 96450 األردن

 ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة اإلقليمي املكتب 1865 22
 للمفوضية اإلقليمي الربانمج - 84413 العربية للدول املرأة

 األوروبية
 ال يوجد 

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
http://audit-public-disclosure.unwomen.org/view_audit_rpt.cfm?audit_id=1587
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 2التصنيف املراجعة موضوعات التقرير رقم املراجعة نوع  
 ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة اإلقليمي املكتب 1866 23

 الداعمون والرجال املتآزرات النساء - 93314 العربية للدول املرأة
 يوجد ال املرأة لدور

24 
 

مشروع هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف  1867
خطة عمل األراضي  – 84416األراضي الفلسطينية احملتلة 

 يوجد ال الفلسطينية احملتلة ضمن الربانمج اإلقليمي للمفوضية األوروبية
 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1868  25

 يوجد ال القانون سيادة دعم - 91096 احملتلة الفلسطينية األراضي
  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  أمريكا   

 ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة القطري املكتب 1775 العام النطاق 26
 جزئًيا ُمرضي غواتيماال يف املرأة

27 

 التنفيذ مشاريع
 املباشر

 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1871
 يوجد ال السالم أجل من املرأة مواطنة - 91845 كولومبيا

 يف املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة مشروع 1872 28
 متتع لضمان املرأة ضد العنف على التغلب - 93258 كولومبيا

 حبقوقها الكامل املرأة
 يوجد ال

 املباشر التنفيذ مشاريع
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 املرفق الثاين 
 
 

 والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب لرأي الداعمة املعايري بيان
 
 

 مكتب قدم، 2015يونيه /حزيران يف الصادر 2015/4 التنفيذي اجمللس لقرار وفًقا – 1
 فيما املنفذ العمل نطاق على بناءً  السنوي التقرير هذا يف رأيه والتحقيقات احلساابت مراجعة
 يورد. للمراجعة اخلاضع فيها والتحكم املخاطر وإدارة احلوكمة إطار وفعالية بكفاية يتصل
 ويهدف املنفذ، احلساابت مراجعة عمل ملخص احلساابت مراجعة تقرير من اخلامس القسم

 احلساابت مراجعة مكتب عليها أقام واليت املستخدمة ابملعايري موجز بيان تقدمي إىل املرفق هذا
 .رأيه والتحقيقات

 ومقارنته احلسبان يف الداخلية احلساابت مراجعة توصيات تنفيذ تصنيف أخذ مت – 2
 ابملائة 90 ب  املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة حددته الذي ابملستهدف

 احلساابت مراجعة لتوصيات الفعلي التنفيذ تصنيف بلغ. التوصيات تنفيذ تصنيف إمجايل من
 التنظيمي ابملستهدف مقارنة ُمرضي تصنيف وهو ابملائة؛ 99 2017 عام ختام يف الداخلية

 .املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة حددته الذي
 احلساابت مراجعة مكتب رأي لدعم التالية احلساابت مراجعات بنتائج األخذ مت كما  –3

 :والتحقيقات
 اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة التابعة القطرية املكاتب حساابت مراجعة (أ

 .املرأة ومتكني
 للمساواة املتحدة األمم هليئة التابعة والوحدات الرئيسية املقار وظائف حساابت مراجعة (ب

 .املرأة ومتكني اجلنسني بني
 اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هليئة التابعة املباشر التنفيذ مشاريع حساابت مراجعة (ج

 .املرأة ومتكني
 لفرتة القائمة التوصيات تشمل واليت الداخلية، احلساابت مراجعة توصيات تنفيذ تصنيف (د

 طويلة، زمنية
 ابلتحقيقات يتصل فيما لإلدارة املوجهة والرسائل (ه

واليت تبني توزيع عدد تقارير مراجعة احلساابت الصادرة عن  2018/3الوثيقة  أوردت – 4
( 1وفًقا لنوع تصنيف املراجعة الشكلني ) 2017مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات يف 
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 وإدارة احلوكمة وفعالية بكفاية يتصل فيما احلساابت مراجعة نتائج توزيع يوضحا والذين( 2)و
: املراجعة تصنيف أنواع يلي وفيما للهيئة، التدقيقي املستوى على فيها والتحكم املخاطر

 إىلحباجة /جزئًيا"ُمرضي و"، التحسينات بعض إىلحباجة /جزئًيا"ُمرضي و"ُمرضي"، 
 ".ُمرضي"غري و"، كربى  حتسينات

 غطتها اليت النفقات قيمة ابستخدام احلساابت مراجعة نتائج جتميع مت ذلك، إىل إضافة – 5
 لتصنيف األربعة املستوًيت على التجميع هذا نتيجة تقسيم مت. 2017 يف املنفذة املراجعة
 .أعاله ذكرت واليت احلساابت مراجعة

 

 :1 اجلدول
 (املباشر التنفيذ مشاريع)ابستثناء  للمراجعة اخلاضعة للنفقات وفقاا التصنيفات توزيع

 التصنيف
 للمراجعة اخلاضعة النفقات

 أمريكي دولر
 التوزيع
% 

 8.46 2,052,772 مرضِّ 
 بعض إىلحباجة /جزئًيا ُمرضي

 التحسينات
10,246,039 42.25 

 حتسينات إىلحباجة /جزئًيا ُمرضي
 كربى

11,952,705 49.29 

 صفر صفر ُمرضي غري
 100 24,251,516 اإلمجايل

 
 
 

 احلساابت مراجعة نطاق ألن املباشر التنفيذ ملشاريع النفقات جتميع يف تعديالت أجريت – 6
 مراجعات فإن مث ومن النفقات، على املالية التصديقات على يركز املباشر التنفيذ ملشاريع املالية

 املتحدة األمم هيئة مشاريع ألحد فيها والتحكم احلوكمة خماطر إدارة تقيم ال هذه احلساابت
 ما إىل مباشر غري بشكل توحي إهنا غري. مباشًرا تقييًما املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة

 بني للمساواة املتحدة األمم هبيئة فيها والتحكم احلوكمة خماطر إدارة بشأن للطمأنينة يدعو
 احلساابت مراجعة أراء والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب حول. املرأة ومتكني اجلنسني
 املالية احلساابت مراجعاتوقدر أن نتائج  3معرفة معايري ابستخدام تصنيفات إىل الصادرة

__________________ 

 :والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب تصنيف إىل احملول)%(  املالية البياانت اخطاء صايف 3 
 مرضِّ % = 1>  من أقل املالية البياانت أخطاء وصايف بتحفظات املشفوعة واآلراء بتحفظات املشفوعة غري اآلراء -
ا ُمرضي% = 1.5 -% 1 من املالية البياانت أخطاء وصايف بتحفظات املشفوعة اآلراء -  التحسينات بعض إىلحباجة /جزئًي
ا ُمرضي% = 2 -% 1.6 من املالية البياانت أخطاء وصايف بتحفظات املشفوعة اآلراء -  كربى  حتسينات إىلحباجة /جزئًي
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 للمساواة املتحدة األمم هبيئة فيها والتحكم احلوكمة خماطر إدارة تضمن املباشر التنفيذ ملشاريع
 . ابملائة 50 تبلغ بنسبة املرأة ومتكني اجلنسني بني

 

 :2 اجلدول
  املباشر التنفيذ ملشاريع للمراجعة اخلاضعة للنفقات وفقاا التصنيفات توزيع

 (ابملائة 50 بـ)املقدرة 

 التصنيف
اخلاضعة للمراجعة  النفقات

 ملشاريع التنفيذ املباشر 
 أمريكي دولر

 التوزيع
 

)%( 
 89.14 10,428,115 مرضِّ 

 صفر صفر 2جزئًيا/حباجة إىل بعض التحسينات  ُمرضي
 10.86 1,270,119 2كربى  حتسينات إىلحباجة /جزئًيا ُمرضي

 0 صفر ُمرضي غري
 100 11,698,234 اإلمجايل

 
 
 

 يطرح أحدمها احلساابت؛ مراجعة لتصنيف خمتلفني توزيعني إىل الوصول إىل ذلك يؤدي – 7
 .املراجعة تغطيها اليت النفقات قيمة يوضح والثاين الصادرة، احلساابت مراجعة تقارير عدد

 :2017 لعام احلساابت مراجعة تصنيفات توزيع يلي فيما – 8
 

__________________ 

رضي غري=  ذمةإبراء /معاكس رأي أو% 2<  املالية البياانت أخطاء وصايف بتحفظات املشفوعة اآلراء -  ُم
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 :3 اجلدول
 ووفقاا للمراجعة اخلاضعة للنفقات وفقاا احلساابت مراجعة تصنيفات توزيع بني مقارنة
 2017 يف الصادرة احلساابت مراجعة تقارير لعدد

 التصنيف

 للمراجعة اخلاضعة للنفقات وفقاا
 للمكاتب اإلمجالية)النفقات 

 اإلقليمية واملكاتب القطرية
 التنفيذ ومشاريع الرئيسية واملقار

 (املباشر

 مراجعة تقارير لعدد وفقاا
)مصنفة  الصادرة احلساابت

 مراجعة ملكتب تبعاا
 ( *والتحقيقات احلساابت

 )ب( )أ(
 %67.9 %34.7 مرضِّ 

 بعض إىلحباجة /جزئًيا ُمرضي
 التحسينات

28.5% 7.1% 

 %17.9 %36.8 كربى  حتسينات إىلحباجة /جزئًيا ُمرضي
 %0 %0 ُمرضي غري

 %7.1 ال يوجد (مصنفة)غري  املتابعة مراجعات
 %100 %100 اإلمجايل

 
 
 

 فئتني إىل" جزئًيا"ُمرضي  تصنيف مستوى والتحقيقات احلساابت مراجعة مكتب قسم – 9
. 2017 يف املكتب نفذها اليت للتصنيف األربعة املستوًيت مع كامل  بشكل يتماشى حبيث
 للتصنيفني املركب النصيب ميثل للمراجعة، اخلاضعة النفقات على القائم ابلتصنيف يتصل فيما

 اخلاضعة النفقات من ابملائة 63.2" التحسينات بعض إىلحباجة /جزئًيا"ُمرضي و"ُمرضي" 
 .2017 عام يف" ُمرضي"غري  التصنيف صادرة مراجعة تقارير أي تعطى مل. للمراجعة

 احلساابت مراجعة مكتب يرى، 2017 يف املنفذ العمل نطاق على بناءً  فإنه مث، ومن – 10
 فيها والتحكم املخاطر وإدارة احلوكمة إطار وفعالية لكفاية"ُمرضي"  تصنيف منح والتحقيقات

 معظم يف جيد حنو على وتعمل كاف  بشكل مرسخة العناصر هذه أن يعين ما وهو ابهليئة؛
 ملحوظًا أتثريًا تؤثر ال وجدت، إن مسائل، أي وأن، 2017 يف للمراجعة اخلاضعة الكياانت

 .أهدافه حتقيق على املشروع أو العمل وحدة قدرة يف
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 الثالث املرفق
 
 

 اإلبالغ لنوع وفقاا، 2017 يف ابألدلة املشفوعة التحقيق حالت ملخص
 

  
 األمم هليئة املقدرة اخلسارة اإلبالغ املكان

 بني للمساواة املتحدة
 4املرأة ومتكني اجلنسني

 احلالة إىل التقرير يُرسل

 االستحقاقات يف الغش

 احتيالية مطالبات اخلدمات متعهد قدم أفريقيا 1
 .طبية مصروفات السرتداد

 خسائر املنظمة تتكبد مل
 مالية

 الشؤون إدارة
 .املوضوع عقد فسخ مت الطبية

2 
 الوسطى وآسيا أورواب

 احتيالية مطالبات اخلدمات متعهد قدم
 .طبية مصروفات السرتداد

 أمريكي دوالر 6,300
 )مسرتدة(

 الشؤون إدارة
 العمل فريق عضو استقال الطبية

3 
 احتيالية مطالبات اخلدمات متعهد قدم

 .طبية مصروفات السرتداد
 خسائر املنظمة تتكبد مل

 مالية
 الشؤون إدارة

 .املوضوع عقد فسخ مت الطبية

 زائفة ومصادقات وتزوير، كاذبة،  بياانت

أحد أعضاء فريق العمل مؤهالت دراسية  قدم أفريقيا 4
 .P-11كاذبة يف سريته الذاتية ومنوذج طلب 

 خسائر املنظمة تتكبد مل
 مالية

 الشؤون إدارة
 العمل فريق عضو استقال الطبية

 خسائر املنظمة تتكبد مل املشرف توقيع اخلدمات متعهد زور الوسطى وآسيا أورواب 5
 مالية

 الشؤون إدارة
 الطبية

 ذي الشخص عقد انتهى
. التحقيق انتهاء قبل الصلة
 الصلة ذو الشخص أبلغ
 تعيينه حبث إمكانية بعدم

 األمم هيئة مناصب إبحدى
 بني للمساواة املتحدة
 بعد املرأة ومتكني اجلنسني

 .ذلك

 املشرتًيت يف الغش

__________________ 

ئر تكبدهتا وكاالت أضيفت اخلسائر اليت حلقت هبيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة فقط إىل هذا املرفق. مل تؤخذ يف االعتبار أي خسا 4 
مم املتحدة للمساواة بني اجلنسني األمم املتحدة األخرى فيما يتصل حباالت ألفراد فريق العمل واألفراد من غري فريق العمل ابلوكاالت اليت تديرها هيئة األ
خسائر مالية تقع  CIGNAومتكني املرأة، كما ال تعترب خسائر الكياانت األخرى، مثل مؤسسة مفضلة لتقدمي خدمات طب األسنان اتبعة لشبكة 

 على عاتق هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
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 األمم هليئة املقدرة اخلسارة اإلبالغ املكان

 بني للمساواة املتحدة
 4املرأة ومتكني اجلنسني

 احلالة إىل التقرير يُرسل

 الوسطى وآسيا أورواب 6
 وجود عن اإلفصاح عن اخلدمات متعهد عجز

 بشكل العطاء ترسية متت بينما مصاحل تعارض
 .أقرابئه أحد على متكرر

مل تتكبد املنظمة خسائر  
 مالية

 الشؤون إدارة
 .املوضوع عقد فسخ مت الطبية

 العمل مكان يف املضايقات

 يف مبشرفته جنسًيا اخلدمات متعهد حترش أفريقيا 7
 .العمل

 خسائر املنظمة تتكبد مل
 .املوضوع عقد فسخ مت التنفيذي الرئيس مالية

 


