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 مسائل مراجعة احلساابت

 
 
 

كانون   1تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت يف الفرتة من 
 2017 كانون األول/ديسمرب  31الثاين/يناير حىت 

 

 مقدمة .أوالا  
، (AAC)من الشروط املرجعية للجنة االستشارية ملراجعة احلساابت  29استناًدا للبند  .1

يقدم تقرير اللجنة السادس لنائب األمني العام/الرئيس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمساواة 
( ملخًصا لألنشطة اليت تتعهد هبا اللجنة UN-Womenبني اجلنسني ومتكني املرأة )

. التقرير احلايل 2017( والتوصيات الصادرة عنها يف AACة ملراجعة احلساابت )االستشاري
 متاح الطالع عليه من جانب اجمللس التنفيذي، ويقدم الرئيس التقرير للمجلس عند الطلب.
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 خلفية  

، اعتمد انئب األمني العام/الرئيس التنفيذي هليئة األمم املتحدة 2012يف آاير/مايو  .2
( الشروط املرجعية األصلية للجنة UN-Womenاجلنسني ومتكني املرأة )للمساواة بني 

(. جيوز تعديل AACرقابية عرفت فيما بعد ابسم اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت )
، اعتمد انئب 2017الشروط املرجعية بني احلني واآلخر عند احلاجة. يف كانون الثاين/يناير 

لشروط املرجعية املنقحة واملتاحة عرب الرابط التايل: األمني العام/الرئيس التنفيذي ا
www.unwomen.org/en/about-us/accountability/audit. 

من الشروط املرجعية اللجنة بعبارة أتسست اللجنة إلسداء مشورة مستقلة  1يصف البند  .3
تصل وخارجية لنائب األمني العام/الرئيس التنفيذي مبنية على املمارسات السليمة فيما ي

إبطار املساءلة وأنظمتها ابملنظمة واليت تشمل إدارة املخاطر . تساعد اللجنة رئيس اهليئة على 
الوفاء مبهامه الرقابية وفًقا ألفضل املمارسات ذات الصلة. تلعب اللجنة دوًرا استشاراًي وليس 

 ك.دوًرا حوكمًيا، ومل ترد ابلشروط املرجعية أي عبارات أو بنود تنطوي على غري ذل

، أسس انئب األمني العام/الرئيس التنفيذ اللجنة االستشارية 2012يف أيلول/سبتمرب  .4
( رمسًيا بغرض تعزيز املساءلة و"تشجيع احلوكمة السليمة واملعايري AACملراجعة احلساابت )

 األخالقية العالية وتبين واتباع اإلدارة أفضل املمارسات يف املخاطر واإلدارة املالية" داخل هيئة
 من الشروط املرجعية. 2( وفًقا للبند UN-Womenاألمم املتحدة للمرأة )

، ضمت اللجنة مخسة أعضاء مثلما قررت 2017كانون األول/ديسمرب   31اعتباًرا من  .5
شروطها املرجعية. هؤالء األعضاء هم: ويليام فاولر )الوالايت املتحدة األمريكية(، وابتريشيا 

ماكراي )كندا(، ويوين تني ماك )سنغافورة(، وماري آن  فرانسيس )جامايكا(، وإليزابيث
ويرش )الوالايت املتحدة األمريكية(. أتلفت اللجنة أبكملها من خرباء يف إعداد التقارير 
املالية واملسائل الربانجمية واحملاسبة واحلوكمة واملراجعة الداخلية وممارسات ومبادئ التحقيق 
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قابة الداخلية وإدارة املخاطر والتعاون التشريعي والعمليات والتقييم واملراجعة اخلارجية والر 
 اخلاصة ابملنظمات الدولية احلكومية التابعة لألمم املتحدة.

من الشروط املرجعية، يتمتع كافة أعضاء اللجنة ابالستقاللية  7والبند  6وفًقا للبند  .6
ذلك، ميأل (. إضافة إىل UN-Womenواالنفصال عن هيئة األمم املتحدة للمرأة )

أعضاء اللجنة إقرار استقاللية أمام انئب األمني العام/الرئيس التنفيذي يؤكد شفافيتهم يف 
 أداء األدوار املنوطة هبم دون املساومة على أي مصاحل.

 

كانون   31أنشطة اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت وتوجيهاهتا يف  اثنياا. 
 2017 األول/ديسمرب

نيسان/أبريل،  20إىل  18اللجنة ثالث اجتماعات شخصية من ، عقدت 2017يف  .7
تشرين الثاين/نوفمرب. ضمت االجتماعات  15إىل  13متوز/يوليو، ومن  20إىل  18ومن 

( انئب األمني UN-Womenمن بني املشاركني التابعني هليئة األمم املتحدة للمرأة )
الربانمج واإلدارة العملياتية العليا ذوي  العام/الرئيس التنفيذي وانئيب الرئيس التنفيذي وممثلي

الصلة. عقدت اللجنة على النحو املطلوب ودون متثيل اإلدارة اجتماعات مغلقة مع انئب 
األمني العام/الرئيس التنفيذي وجملس مراجعي احلساابت ورئيس مكتب مراجعة احلساابت 

تب املسؤول عن وحدة مراجعة والتحقيقات التابع لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وهو املك
(. كما اجتمعت اللجنة UN-Womenاحلساابت التابعة هليئة األمم املتحدة للمرأة )

( وممثلي مكتب UN-Womenمع املوظف القانوين هليئة األمم املتحدة للمرأة )
األخالقيات التابع لألمم املتحدة. شارك رئيس اللجنة يف الدورة السنوية للمجلس التنفيذي 

. إضافة إىل االجتماعات الرمسية، واصل أعضاء اللجنة 2017يت عقدت يف حزيران/يونيه وال
مشاوراهتم ومداوالهتم الداخلية واطالعهم على املستندات وإسدائهم املشورة إلدارة هيئة األمم 

( عرب اهلاتف وواصلوا التفاعل فيما بينهم عرب الربيد UN-Womenاملتحدة للمرأة )
 اإللكرتوين.



UNW/2018/3/Add.1  

 

 4/19 

 
 

ُأعدت واعُتمدت حماضر االجتماعات. تتفاعل اللجنة بشكل منتظم مع انئب األمني  .8
 العام/الرئيس التنفيذي يف كل اجتماع وتبلغ رمسًيا مبداوالهتا بعد كل اجتماع موقعي.

، شارك عضوين من أعضاء اللجنة يف زايرة ميدانية 2017يف كانون األول/ديسمرب  .9
( ابلسنغال واملكتب UN-Womenمم املتحدة للمرأة )للمكتب اإلقليمي التابع هليئة األ

القطري للهيئة يف نيجرياي استغرقت مخسة أايم. استهدفت الزايرة امليدانية متكني أعضاء اللجنة 
من فهم العمليات امليدانية على حنو أفضل وتقدير كيفية حتقق األهداف العملية هليئة األمم 

هم الرقايب بفعالية وإضافة قيمة هليئة األمم ( وأداء دور UN-Womenاملتحدة للمرأة )
(. مت تبادل املالحظات الرئيسية اليت أسفرت عنها الزايرة UN-Womenاملتحدة للمرأة )

 (.UN-Womenامليدانية مع أعضاء اللجنة الزمالء وإدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة )

 
 جملس مراجعي احلساابت أ. 

( BoAsل منتظم مع جملس مراجعي احلساابت )داومت اللجنة على االجتماع بشك .10
لتبادل املعلومات ذات الصلة وفهم االسرتاتيجيات املنفذة لضمان تغطية النطاق الكلي 

، والذي يشمل العمل (UN-Womenاملشمول ابملراجعة هليئة األمم املتحدة للمرأة )
 (.UN-Womenللمرأة )الذي أدته وحدة مراجعة احلساابت التابعة هليئة األمم املتحدة 

كما ُأعلنت اللجنة بشكل منتظم بتحديثات تنفيذ التوصيات اليت تضمنتها خطاابت    .11
(. تدعم اللجنة اجلهود اليت تبذهلا هيئة األمم BoAsوتقارير إدارة جملس مراجعي احلساابت )

( لتنفيذ التوصيات القائمة يف التوقيت املناسب وفًقا UN-Womenاملتحدة للمرأة )
 وارد املتاحة. تؤكد اللجنة على أمهية معاجلة هيئة األمم املتحدة للمرأة للم

(UN-Women القضااي النظامية واالسرتاتيجية األساسية اليت مشلتها هذه التوصيات )
حبلول مستدامة على أساس متسق ومستمر هبدف ضمان كفاءة وفعالية برانمج اهليئة وتنفيذ 

 مهمتها.
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 والتحدايت التنظيمية البنية اإلقليمية ب. 

أطلعت اإلدارة العليا اللجنة على حنو مكثف ابلتحدايت التنظيمية اليت مرت هبا هيئة  .12
لدى اجتماع أربع  2011( منذ إنشائها رمسًيا يف UN-Womenاألمم املتحدة للمرأة )

 هيئات اتبعة لألمم املتحدة إلنشائها.

 األمم املتحدة للمرأة  ، اسُتكمل إرساء البنية اإلقليمية هليئة2014يف  .13
(UN-Women وقد كانت البنية اإلقليمية إحدى األولوايت التنظيمية للهيئة، مثلما .)

 2016هو موضح ابلتقارير السابقة للجنة. اسُتكمل تقييم مستقل للبنية اإلقليمية يف 
( إىل أهنا تعمل على خماطبة UN-Womenوأشارت هيئة األمم املتحدة للمرأة )

 التوصيات.

بدأت هيئة األمم املتحدة للمرأة  2017ونتيجة للتقييم تدرك اللجنة أنه خالل عام  .14
(UN-Women يف مراجعة حضورها على الساحة العاملية للتعرف على املسؤوليات )

جتاه تنفيذ الربامج والعمليات واالختالفات فيما بينها بني املكاتب اإلقليمية واملكاتب متعددة 
قطرية والوجود الربانجمي. كما تعي اللجنة أن هيئة األمم املتحدة للمرأة األقطار واملكاتب ال

(UN-Women تضع سياسة وتوجيه لفحص تصنيف الوجود القطري املتباين وإجراء )
. من األمهية مبكان 2021-2018تعديالت هيكلية مناسبة تتماشى مع اخلطة االسرتاتيجية 

( مبادئ تصنيف املكاتب القطرية UN-Womenأن تصدر هيئة األمم املتحدة للمرأة )
هذه يف أقرب وقت ممكن من الناحية الواقعية وأن تنفذ التعديالت املتعرف عليها يف بصمتها 

 على الساحة العاملية، مع أخذ إصالحات املنظومة اإلمنائية لألمم املتحدة يف االعتبار.

( UN-Womenلمرأة )متشًيا مع االلتزامات اليت تعهدت هبا هيئة األمم املتحدة ل .15
يف رد إدارهتا بشأن التقييم، تعهدت اهليئة ابلتحليل الوظيفي للمقار وختطيط عملها 

(. تناقش اإلدارة 2019-2018االسرتاتيجي )والذي تضمن مقرتحات التخطيط للطوارئ 
العليا نتائج هذه املراجعات ورمبا تستخلص مبادرات إلدارة التغيري من أجل دعم تنفيذ اخلطة 
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السرتاتيجية اجلديدة. ترى اللجنة أن هذه األنشطة ذات أمهية جوهرية، وخاصة ابلنظر إىل ا
( احلالية. متدح اللجنة الدور القيادي هليئة األمم UNمبادرات إصالح األمم املتحدة )

( يف املنطقة. كما تشجع اللجنة اهليئة على استكشاف UN-Womenاملتحدة للمرأة )
، وعلى سبيل املثال دورها التنسيقي يف (UN)ظومة األمم املتحدة وظيفتها الفريدة يف من

( ودعمها احلكومي الدويل التشريعي للمساواة بني اجلنسني ومتكني UNاألمم املتحدة )
النساء والفتيات، والذي حيدث يف سياق أنشطتها العملياتية وعرب حضورها امليداين. تتطلع 

( UN-Womenت هيئة األمم املتحدة للمرأة )اللجنة ملزيد من املناقشة حول مبادرا
إلدارة التغيري وحول هنجها املستقبلي مبا يف ذلك وضعها يف جدول أعمال إصالح األمم 

 املتحدة.

( إىل UN-Womenيف إطار هذه املناقشة حتتاج هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .16
املقار ويف امليدان. تفهم مواصلة فحص البىن املناسبة وترسيخها لدعم خط الدفاع الثاين يف 

اللجنة أنه قد مت التعرف على االختصاصيني املاليني يف املكاتب اإلقليمية كجزء من مركز 
( لدعم العمليات امليدانية. وفق ما أوضحته التقارير VGSCاخلدمة العاملي االفرتاضي )

رية املتخصصة السابقة للجنة، قد يكون أيًضا من احلكمة التعرف على مناصب املوارد البش
 يف املكاتب اإلقليمية ومراكز التنسيق التنظيمية يف املكاتب امليدانية خلدمة وظيفة األخالقيات.

( تواصل حتديث UN-Womenكما تدرك اللجنة أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .17
التطوير اسرتاتيجية املوارد البشرية اخلاصة هبا، وتنفيذ املبادرات اإلمنائية التنظيمية، وتعزيز 

الوظيفي وإدارة األداء، وخماطبة القضااي املستثارة كنتيجة الدراسة االستقصائية العاملية للقوى 
، وال سيما تلك اليت تتصل ابلتوازن بني العمل واحلياة الشخصية. تتطلع 2016العاملة 

 اللجنة ملزيد من النقاش حول مبادرات املوارد البشرية.
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 أنشطة الربجمة ج. 
( يف مبادرهتا لعام UN-Womenاللجنة دعمها هليئة األمم املتحدة للمرأة )تواصل  .18

( من أجل مزيد من تنظيم العمل FPIsللتحرك حنو مبادرات الربجمة الرئيسية ) 2015
التشريعي للهيئة ومزيد من تنسيق اجلهود العملياتية لألمم املتحدة مبا حيسن الوضوح الربانجمي 

( متنح اهليئة ككل اجتاًها اسرتاتيجًيا FPIsمبادرات الربجمة الرئيسية )الكلي. تدرك اللجنة أن 
ذي الصلة ابلتنمية  2030وتدعم الدول يف جهودها الرامية إىل تنفيذ جدول األعمال 

املستدامة. إال أنه قد تكون هناك حاجة إىل وجود توجيه وتعقيب إضايف من املقار هبدف 
( بشكل أكثر فعالية على املستوى القطري. قد يكون FPIsتنفيذ مبادرات الربجمة الرئيسية )

من املفيد توضيح مسؤوليات وحدات املقار وأدوارها وعالقاهتا ابملكاتب امليدانية من أجل 
 ضمان إدماج الربانمج وتنفيذه.

( RMSواصلت اهليئة حتسني نظام اإلدارة القائمة على النتائج ) 2017خالل عام  .19
لط مزيد من الضوء على النتائج والقيمة، ويُبسط إدارة مؤشرات األداء والذي من املقرر أن يس

وإعداد التقارير بشأهنا، ويقدم رابطة أكثر مباشرة بني النتائج الربانجمية والنفقات/التدفقات 
( للتعزيز COATاملالية ابمليزانية. على سبيل املثال خضعت أداة تقييم املكتب القطري )

ن مصادر خمتلفة تقدم للمديرين استعراًضا مشولًيا ألداء املكتب من أجل تضمني بياانت م
 لدعم البياانت املستقاة من اإلدارة والتخطيط واملراقبة.

أكدت اللجنة على أمهية تقدمي تدريب حساس من الناحية اللغوية ومناسب وأمهية بناء  .20
تخدامها املستدام القدرات لدى استخالص أدوات اإلدارة القائمة على النتائج ألجل دعم اس

 والوصول إىل مكاسب الكفاءة املرجوة واملطلوبة.

( يف مواصلة تعزيز نظام UN-Womenتدعم اللجنة هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .21
( اخلاص هبا وبناء أنظمة مراقبة قوية يف امليدان. تدرك RMSاإلدارة القائمة على النتائج )

( تدعم إدماج اإلدارة املركزية UN-Womenاللجنة أن هيئة األمم املتحدة للمرأة )
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( من خالل سجالت املخاطر السنوية RMSللمخاطر ونظام اإلدارة القائمة على النتائج )
 على سبيل املثال كجزء من عملية التخطيط السنوية للعمل.

( تواصل UN-Womenتكرر اللجنة أتكيدها على أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .22
التقدم الذي حققه الشركاء املنفذون عن كثب، وخماطبة األسباب مراقبة إدارة أوجه 

الرئيسية/مواطن الضعف النظامية يف جوانب التقدم املعلقة ملدة زمنية طويلة، واحلد من خطر 
استخدام هذه األموال يف أنشطة غري خمطط الستخدامها فيها. كما أنه من األمهية مبكان 

، وال سيما يف املقار. ميكن أن هتدد مثل هذه القضااي خماطبة قضية أتخر إقفال مشروع مايل
( ابخلطر. من املفيد إدراك أمهية حتسني UN-Womenمسعة هيئة األمم املتحدة للمرأة )

الوعي بكافة هذه املخاطر وأثرها وإدماجها يف الثقافة الداخلية هليئة األمم املتحدة للمرأة 
(UN-Women.) 

 
 املوارداإلطار التمويلي وتعبئة  د. 

تقدر اللجنة العناصر املتضمنة وتعقيدات اإلطار التمويلي وعمليات امليزنة هليئة األمم  .23
(. تكرر اللجنة أمهية ضمان الشفافية ومواءمة التكلفة UN-Womenاملتحدة للمرأة )

 يف اإلطار التمويلي متشًيا مع تصنيفات التكلفة املتفق عليها.

 ابحلقائق املالية هليئة األمم املتحدة للمرأة  من بني الشؤون الرئيسية ذات الصلة .24
(UN-Women واليت تُعلم اللجنة مبستجداهتا بشكل منتظم مستهدفات تعبئة املوارد )

واسرتاتيجياهتا. كما هو موضح يف التقارير السابقة، أسديت النصيحة للجنة بشأن الفرص 
احملتملة اليت قد توفرها البنية اإلقليمية لتقوية وتعزيز الروابط من أجل التنسيق بني الوكاالت 

املستوى احمللي. تؤكد اللجنة أمهية مطابقة جهود تعبئة املوارد لالجتاه وتعبئة املوارد على 
االسرتاتيجي املنقح وتركز على الدور امليداين الفريد الذي تلعبه هيئة األمم املتحدة للمرأة 

(UN-Women مثة حاجة إىل فحص السياق القطري لكل منطقة لوضع أهداف .)
واقعي ألجل تيسري العالقات العاملة الفعالة بني املكاتب القطرية وحتديد أنشطتها بشكل 
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( ووكاالت األمم املتحدة UN-Womenاألقطار املشاركة وهيئة األمم املتحدة للمرأة )
(UN.) 

تواصل اللجنة مالحظة التحدايت املستمرة اليت تواجه اهليئة فيما يتصل بتعبئة املوارد،  .25
يمية اليت تواجه اهليئة. ابلنظر إىل املخاطر وتدرك أن تعبئة املوارد تظل أعلى املخاطر التنظ

حيث مت فحص وظيفة  2017العالية لتعبئة املوارد، أجريت مراجعة أداء تعبئة املوارد خالل 
( وحصلت على تصنيف مرضي UN-Womenتعبئة املوارد هليئة األمم املتحدة للمرأة )

سي إىل: عدم وضوح جزئًيا/حباجة إىل حتسينات كربى. "يرجع هذا التصنيف بشكل أسا
مسؤوليات تعبئة املوارد املؤسسية واملساءلة بشأهنا، وعدم كفاية عمليات تطوير اسرتاتيجية 
تعبئة املوارد املؤسسية ومراقبتها واعتمادها وخطط عملها." رفعت هيئة األمم املتحدة للمرأة 

(UN-Womenتعليقات وخطة عمل تعنيان ابلتوصيات اليت خلصت إليها املراج ) .عة
 تتطلع اللجنة إىل حتديثات تنفيذ التوصيات.

( بدأت UN-Women، علمت اللجنة أبن هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017يف  .26
صياغة اسرتاتيجية جديدة لتعبئة املوارد من شأهنا أن تعرف هنج توسعة الدعم األساسي وغري 

شراكات العمل  األساسي للدول األعضاء وتنمية دخل القطاع اخلاص، مثل زايدة عدد
االسرتاتيجية ونطاقها وتطوير املنح احلكومي من خالل برامج وبىن أساسية للتسويق املباشر 

 اجلديد.

جرت إعادة تنظيم فريق تعبئة املوارد للسماح  2017كما تعي اللجنة أنه خالل عام  .27
ة الداخلية مبزيد من الرتكيز على تعميق تعبئة املوارد وتنوعها. عالوة على ذلك، متر الكفاء

اإلضافية واملهنية مبرحلة بناء من خالل أتسيس جمتمعات املمارسة على سبيل املثال من أجل 
( UNتشجيع تبادل أفضل املمارسات على املستوى الداخلي ومع وكاالت األمم املتحدة )

 األخرى.

إال أن اللجنة تكرر التشديد على أمهية األهداف الواقعية وحتديد املسؤوليات ذات  .28
الصلة بتعبئة املوارد واملساءلة يف شأهنا بوضوح لكل من املوارد األساسية وغري األساسية. 
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فدون هذا الوضوح، تزداد خماطر عدم الوفاء مبتطلبات املوارد وقد تصبح املوارد غري كافية 
 ( مهمتها.UN-Womenألداء هيئة األمم املتحدة للمرأة )

( على مواصلة التعرف UN-Womenللمرأة )تشجع اللجنة هيئة األمم املتحدة  .29
على حلول مبتكرة لتعبئة املوارد يف املقار وامليادين، مبا يف ذلك استخدام أدوات التواصل 
االجتماعي. مثة حاجة واضحة إىل اإلسراع بوترية تعبئة املوارد وتسليمها من خالل رفع كفاءة 

 ركيز هيئة األمم املتحدة للمرأة الشركاء املنفذين. تكرر اللجنة التأكيد على أمهية ت
(UN-Women على جودة الشركاء املنفذين وقدرهتم وتدعم جهود احلماية املتصلة )

اليت تبذهلا وجهود مشاركة القطاع اخلاص. كما تشجع اللجنة هيئة األمم املتحدة للمرأة 
(UN-Womenعلى مواءمة اسرتاتيجيات تعبئة املوارد اليت تتبعها ورؤيتها اال ) سرتاتيجية

، مع اختاذ ترتيبات تنظيمية جديدة إذا دعت ليمها، وعلى رفع القدرة الداخليةللهيئة وأقا
 احلاجة.

 
 اإلدارة املركزية للمخاطر هـ. 

( اسرتاتيجية UN-Women، واصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017يف  .30
أساليب العمل وتعميمها هبا. تؤكد اإلدارة املركزية للمخاطر عن طريق إدماج إدارة املخاطر يف 

اللجنة على أمهية الوصول إىل ثقافة عمل يُفهم يف ضوئها تقييم املخاطر كأداة إدارية مساعدة 
 واستثمار يف النجاح الربانجمي املستقبلي بداًل من النظر لتقييم املخاطر كعبء إضايف.

ر وضرورهتا لدعم إدماجها توصي اللجنة ابحلاجة إىل مزيد من الوعي بقيمة إدارة املخاط .31
املستدام يف العمليات اليومية، وال سيما ما يتصل مبلكية املخاطر يف امليادين. تعي اللجنة أن 

( سوف تضم أحد مكوانت إدارة املخاطر UN-Womenهيئة األمم املتحدة للمرأة )
 أمهية بناء املركزية بوصفه جزء أساسي من منهج إدارة الربانمج. كما تؤكد اللجنة على تثمني

-UNالوعي إبدارة خماطر االحتيال. تدعم اللجنة جهود هيئة األمم املتحدة للمرأة )
Women.املبذولة حىت اآلن ) 
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تكرر اللجنة أتكيدها على أمهية كل من جملس مراجعي احلساابت ومراجعي احلساابت  .32
يث توضح دراسات الداخليني لكوهنم على دراية إبطار إدارة املخاطر املركزية ومكوانته حب
 وسجالت املخاطر احلالية خطط مراجعة احلساابت على النحو الالزم.

 مراجعة احلساابت الداخلية و. 
نُ ف ِّذت مراجعة احلساابت الداخلية وأنشطة التحقيقات اخلاصة هبيئة األمم املتحدة   .33

( املربم بني كل من SLA( مبوجب اتفاق مستوى اخلدمات )UN-Womenللمرأة )
( ومكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات UN-Womenاألمم املتحدة للمرأة )هيئة 

(OAI( التابع لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP منذ آذار/مارس )2012. 

( عملية حتديد ما UN-Women، بدأت هيئة األمم املتحدة للمرأة )2014يف  .34
نة مبصادر خارجية ألداء وظيفة إذا كان ميكن حتقيق منهج القيمة مقابل املال حال االستعا

، عرفت هيئة األمم املتحدة 2017مراجعة احلساابت الداخلية أم إنه يفضل أداؤها ابهليئة. يف 
( خيارات أفضل النماذج مالءمة لتنفيذ مراجعة احلساابت UN-Womenللمرأة )

 رة الداخلية، مبا يف ذلك املوارد املالية املطلوبة واهليكل اإلداري الالزم إلدا
 الوظيفة وتنفيذها.

( وانقشت على حنو تفصيلي AACراجعت اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت ) .35
( UN-Womenاخليارات املتعرف عليها ودعمت توصية هيئة األمم املتحدة للمرأة )

يف تنفيذ وظائف  2018للتحرك ُقُدًما حنو أتسيس وحدة تنظيمية واحدة تبدأ من عام 
راجعة احلساابت الداخلية والتقييم حتت مظلة متكاملة واحدة. كما هو الضمان املستقل مل

، ميكن هلذه الوحدة الرقابية إنشاء أوجه تضافر بني 2016موضح يف تقرير اللجنة لعام 
الوظائف، وحتسني الفعالية ومنهج القيمة مقابل املال، ودعم الضمان الشامل املعزز لعمليات 

( وبراجمها وأدائها. إال أن اللجنة تواصل UN-Womenهيئة األمم املتحدة للمرأة )
بذلك أتكيدها على أن الضماانت الالزمة متخذة للتأكد من أن االستقاللية والنتائج املتوقعة 

 للوظيفتني غري معرضتني للخطر.
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لدعم التخطيط لوظيفة مراجعة احلساابت الداخلية وتنفيذها ابهليئة، داومت اللجنة  .36
(. على سبيل UN-Womenإلدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة )على تقدمي املشورة 

املثال، راجعت اللجنة اتفاقات خدمات التقييم املستقل ومراجعة احلساابت الداخلية 
(IEAS) وخدمة مراجعة احلساابت الداخلية ،(IAS) وخطة واسرتاتيجية مراجعة ،

 لسنوات للفرتة احلساابت الداخلية القائمة على املخاطر املتجددة متعددة ا
(. شارك رئيس اللجنة أيًضا يف فريق إجراء مقابالت التوظيف اخلاصة 2018-2021)

، ورئيس خدمة (IEAS)بتعيني مدير خدمات التقييم املستقل ومراجعة احلساابت الداخلية 
 (.IASمراجعة احلساابت الداخلية )

حىت اآلن يف ( UN-Womenأثنت اللجنة على عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .37
نقل مراجعة احلساابت الداخلية عن طريق التعاقد مع خبري رقايب مهين للمساعدة يف تنفيذ 

( من أجل تبين OAIمهمتها والعمل عن كثب مع مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات )
سياسات وإجراءات وأنظمة املراجعة الداخلية ذات الصلة، وذلك من بني خطوات أخرى 

( SLAة يف ذات اإلطار. عالوة على ذلك، مت متديد اتفاق مستوى اخلدمات )اختذهتا اهليئ
( ومكتب مراجعة احلساابت UN-Womenاملربم بني كل من هيئة األمم املتحدة للمرأة )

لتيسري إعداد تقارير مراجعة احلساابت  2018آذار/مارس  31( منذ OAIوالتحقيقات )
 لوحدة مراجعة احلساابت اجلديدة.الداخلية املستمرة ودعم االنتقال السلس 

أبن حتدد هيئة األمم املتحدة للمرأة  2014كما أوصت اللجنة يف تقريرها لعام  .38
(UN-Women مستوى ضمان مراجعة احلساابت املطلوب كجزء من عملية دراسة )

اخليارات هبدف حتديد أفضل منوذج ملراجعة احلساابت الداخلية. تربز أمهية ذلك بوجه خاص 
. رأي 2015/4ر إىل رأي مراجعة احلساابت الذي ينص عليه قرار اجمللس التنفيذي ابلنظ

مراجعة احلساابت اآلن مؤسس على مراجعة احلساابت الداخلية أثناء السنة ويتسم النطاق 
املشمول ابملراجعة يف الوقت احلايل ابحملدودية. تثق اللجنة يف أن هذا النطاق ميكن أن خيضع 

 وتدعم التعزيز املستمر خلدمات مراجعة احلساابت الداخلية هليئة األمم للمناقشة مستقباًل 
( من أجل ضمان كفاية تغطية مراجعة احلساابت يف UN-Womenاملتحدة للمرأة )
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اخلطط ذات الصلة، ابإلضافة إىل ما جاء يف هذا الشأن يف قرار اجمللس التنفيذي رقم 
2015/4. 

احلساابت الداخلية ابهليئة مع جملس مراجعي  عالوة على ذلك، تتواصل وحدة مراجعة .39
( لتعزيز التخطيط والتنسيق مبا يضمن تغطية النطاق املشمول ابملراجعة BoAsاحلساابت )

على حنو جيد وموائم وتكامل وظائف مراجعة احلساابت. تربز أمهية ذلك بوجه خاص ابلنظر 
. إضافة إىل 38يذي يف الفقرة إىل رأي مراجعة احلساابت السنوية الذي طلبه اجمللس التنف

الضمان النابع من اجلهود الداخلية، يضيف النطاق املشمول ابملراجعة اخلارجية وجًها آخر 
 من أوجه الضمان ويعزز الضمان الكلي املقدم للهيئة.

 2017راجعت اللجنة خطط العمل السنوية ملراجعة احلساابت الداخلية لعامي  .40
-UNعة احلساابت هبيئة األمم املتحدة للمرأة )واليت طورهتا وحدة مراج 2018و

Women( يف مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات )OAI راجعت خدمة مراجعة .)
( فيما بعد خطة العمل السنوية ملراجعة احلساابت الداخلية لعام IASاحلساابت الداخلية )

 دقت عليها.لتعكس شؤون املخاطر التنظيمية، وراجعت اللجنة اخلطة جمدًدا وص 2018

، مت تنقيح الفحوصات السنوية ملخاطر املقار والعمليات واملكاتب امليدانية 2017يف  .41
لتعكس تغري اهليكل التنظيمي واألولوايت االسرتاتيجية والعملياتية هليئة األمم املتحدة للمرأة 

(UN-Women من املهم أيًضا أن حتقق ممارسة الفحص السنوي ملخاطر مراجعة .)
الداخلية أقصى استفادة من نتائج سجالت املخاطر ابهليئة واليت طورت كجزء من  احلساابت

 إطار إدارة املخاطر املركزية اخلاص هبا.

مت رفع تقارير ربع سنوية للجنة واليت أعلنت بنتائج املشاركات املتنوعة ملراجعة احلساابت  .42
ومتكررة احلدوث. تربز أمهية ، مبا يف ذلك القضااي املهمة النظامية 2017املنفذة خالل عام 

( القضااي املهمة متكررة احلدوث، UN-Womenخماطبة هيئة األمم املتحدة للمرأة )
مثل القضااي اليت تظهر يف املكاتب امليدانية واليت تتصل ابلتأخر يف وضع اسرتاتيجية لتعبئة 
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واإلشراف على املشاريع، األموال والبدء يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية، وعدم كفاية املراقبة 
 وضعف إدارة االصول، والتعامل مع القضااي ذات الصلة ابهليئة أو املؤسسة مجعاء.

 
 التحقيقات ز. 

( OAIتلقت اللجنة حتديثات منتظمة من مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات ) .43
 الت.الذي قدم رؤية شاملة لعدد حاالت التحقيق وحتليل طبيعة البالغات وحالة هذه احلا

( فحًصا جلودة UN-Women، اجرت هيئة األمم املتحدة للمرأة )2017يف  .44
( يف إطار وظيفة OAIاخلدمات اليت يقدمها مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات )

التحقيق املنوطة به ومالءمتها زمنًيا وطرحت خيارات تعرف أكثر النماذج مالءمة ألداء هذه 
 ة.الوظيفة بفعالية ابملوارد املناسب

، تنفذ وظيفة التحقيق استناًدا التفاق مستوى اخلدمة بني هيئة األمم 2018اعتباًرا من  .45
( والذي OIOS( ومكت ب خدمات الرقابة الداخلية )UN-Womenاملتحدة للمرأة )

 اطلع أعضاء اللجنة على نسخة منه وأوصوا إبجراء بعض التنقيحات.

خارجية، تربز أمهية أن يكون املوظف بناًء على مواصلة إسناد وظيفة التحقيق جلهة  .46
( هو مدير خدمات UN-Womenاملسؤول املعني داخل هيئة األمم املتحدة للمرأة )

التقييم ومراجعة احلساابت املستقلة الذي يرفع تقاريره بشكل مباشر لنائب األمني 
تقل مع العام/الرئيس التنفيذي. يتماشى إسناد هذه املسؤوليات هلذا املنصب الرقايب املس

أفضل املمارسات. يقدم مكتب خدمات التقييم املستقل ومراجعة احلساابت الداخلية 
(IEAS لنائب األمني العام/الرئيس التنفيذي تقارير توضح حاالت التحقيق احلالية وتُعرف )

(. UN-Womenاإلجراء املتخذ واملتابعة املطلوبة من جانب هيئة األمم املتحدة للمرأة )
( مبالءمة متابعة UN-Womenجراء قناعة كافية هليئة األمم املتحدة للمرأة )يوفر هذا اإل

احلاالت اليت تسوغ التحقيق واختاذ مزيد من اإلجراءات وأبن املساءلة اليت تستهدف صناعة 
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( UN-Womenالقرارات والنتائج اليت يتم التوصل إليها يف هيئة األمم املتحدة للمرأة )
 مضمونة.

مقارنة بعام  2017ا إىل اخنفاض حاالت التحقيق اجلديدة يف عام تشري اللجنة أيضً  .47
( UN-Women. من األمهية مبكان أن تواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة )2016

 الرتكيز على أتسيس وعي أكرب ابلتزام اإلبالغ والقنوات املستخدمة يف ذلك.

يف تطوير ( UN-Womenتثين اللجنة على دور هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .48
لتعزيز هنجها املتبع جتاه االحتيال والفساد،  2017"سياسة مكافحة االحتيال" اخلاصة هبا يف 

وهو األمر الذي سيسفر عن سياسة واضحة ملنع االحتيال والكشف عنه واالستجابة إليه 
 ( والشركاء املنفذين واملوردين.UN-Womenختدم موظفي هيئة األمم املتحدة للمرأة )

 
 يفة التقييموظ ح. 

-UNتبادل مكتب التقييم املستقل تقرير وظيفة تقييم هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .49
Women 2021-2018وخطة التقييم املؤسسي للفرتة  2016( الصادر عنه يف .

تدرك اللجنة أن خطط التقييم املؤسسي والالمركزي متوائمة مع اخلطة االسرتاتيجية احلالية، 
االستفادة من التقييمات يف فحص اإلجنازات املتوقعة من اخلطة. كما  وبناًء على ذلك ميكن

تعي اللجنة أنه يتم تبادل نتائج التقييم على نطاق واسع داخل هيئة األمم املتحدة للمرأة 
(UN-Women.بغرض إحداث أتثري إجيايب عرب زايدة املعارف وحتسني األداء ) 

ة احلساابت الداخلية والتقييم املستقل يف إضافة إىل التغري التنظيمي الذي يضع مراجع .50
وحدة تنظيمية واحدة ابملقار، تواصل اللجنة التشديد على أمهية االستفادة من املوارد املركزية 

. تدرك اللجنة أن متخصصي 35والالمركزية املناسبة لوظيفة التقييم كما هو موضح يف الفقرة 
دعم التقييمات الالمركزية عرب ضمان اجلودة واملشورة التقييم اإلقليميني يلعبون دوًرا رئيسًيا يف 

التقنية وإدارة التقييمات اإلقليمية. تشري اللجنة إىل ارتفاع مستوى التنسيق بني املقار 
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ومتخصصي التقييم يف األقاليم وتؤكد على أمهية حفاظ متخصصي التقييم اإلقليميني على 
 م املستقل.عالقة اإلبالغ املباشرة مع رئيس وظيفة التقيي

، تدرك اللجنة أن امليزانية املستقبلية 2016كما هو موضح يف التقرير السنوي لعام  .51
يف املائة من إمجايل ميزانية اخلطط/الربامج هبيئة األمم املتحدة  3املتوقعة لوظيفة التقييم متثل 

، كما أوصت سياسة التقييم. ترى اللجنة أن هذه النسبة تبدو (UN-Womenللمرأة )
( وحتدايت املوارد UN-Womenتفعة ابلنظر إىل حجم هيئة األمم املتحدة للمرأة )مر 

اليت تواجهها. بتأسيس وحدة تنظيمية واحدة خلدمات التقييم املستقل ومراجعة احلساابت قد 
( أن تركز UN-Womenتتحقق وفورات احلجم. من املمكن هليئة األمم املتحدة للمرأة )

 املناطق، مثل مراقبة الربامج واحلد من املخاطر وقياس النتائج. املوارد اإلضافية على بعض

 
 األخالقيات ط. 

( مع مكتب UN-Women، حددت هيئة األمم املتحدة للمرأة )2011يف  .52
 (إجراًء مؤسسًيا لتقدمي خدمات األخالقيات للهيئة.UNاألخالقيات التابع لألمم املتحدة )

، رغبة يف تعزيز ثقافة األخالقيات والنزاهة يف هيئة األمم املتحدة للمرأة 2017يف  .53
(UN-Women)( شرعت هيئة األمم املتحدة للمرأة ،UN-Women يف مزيد )

من التفاعل والتواصل بني اإلدارة العليا للهيئة )مبا يشمل املستشار القانوين هليئة األمم املتحدة 
(. أسست UNكتب األخالقيات التابع لألمم املتحدة )( وم (UN-Women)للمرأة 

( مركز اتصال فاعل لالتصاالت ذات الصلة UN-Womenهيئة األمم املتحدة للمرأة )
( من أجل ضمان إعالن UN-Womenابألخالقيات داخل هيئة األمم املتحدة للمرأة )

 قة بشكل منتظم.انئب األمني العام/الرئيس التنفيذي ابألنشطة املستمرة يف هذه املنط

( قد طورت سياسة UN-Womenتعي اللجنة أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .54
، ويصحبها تدريب تفصيلي من شأنه أن يشجع ثقافة 2018أخالقيات جديدة تصدر يف 

( UN-Womenاجلهر ابلرأي داخل اهليئة وميد موظفي هيئة األمم املتحدة للمرأة )
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األفعال غري املشروعة واإلبالغ عنها، وابملعارف ذات الصلة ابلكفاءات الالزمة للكشف عن 
بكيفية احلماية ضد االنتقام، وابملهارات اإلدارية ذات الصلة ابلقواعد والضوابط املعنية. تتطلع 
اللجنة إىل موافاهتا بتحديثات هذه السياسة وتنفيذها بشكل أكرب وتشجع تقدمي تدريب 

 من حتقيق التأثري املرجو.حساس من الناحية اللغوية للتأكد 

 
 البياانت املالية ي. 

كانون األول/ديسمرب   31راجعت اللجنة مشروع البياانت املالية للعام املنصرم يف   .55
( رأاًي غري UN-Women. تثين اللجنة على تلقي هيئة األمم املتحدة للمرأة )2016

يل منذ إنشائها يف مشفوع بتحفظ من جملس مراجعي احلساابت للسنة السادسة على التوا
( حتسنه UN-Women. يواصل اإلبالغ املايل هليئة األمم املتحدة للمرأة )2010

 وتنقيحاته حبسب احلاجة.

 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ك. 

ثة منتظمة حول مبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .56 تتلقى اللجنة معلومات حمدَّ
(ICT تدعم اللجنة وضع .)( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتICT كعنصر اسرتاتيجي )

( لضمان ICTداعم وتؤكد على أمهية االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )
(. تشري اللجنة إىل ارتفاع معدل ITالوصول إىل أفضل حلول تكنولوجيا املعلومات )

، (UN-Women)حدة للمرأة املستشارين يف املقار نسبة إىل موظفي هيئة األمم املت
وهو األمر الذي يشكل خطًرا مستقبلًيا على اهليئة، وال سيما ابلنظر إىل املخاطر والتعقيدات 

( هبيئة األمم املتحدة للمرأة ICTاملتزايدة يف بيئة منظومة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )
(UN-Women.)  
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 2021-2018اخلطة االسرتاتيجية 
، 2021-2018بشكل منتظم بتحديثات تطوير اخلطة االسرتاتيجية أعلنت اللجنة  .57

( على حنو UN-Womenوابلنهج التشاركي الذي تتبعه هيئة األمم املتحدة للمرأة )
مكثف مع الدول األعضاء، ونظريتها األساسية يف التغيري، وإطار النتائج املتطورة. تدرك 

( اليت (UN)ايت/تنسيقي لألمم املتحدة اللجنة أن املهمة ثالثية املسارات )تشريعي/عملي
( تركز بشكل أكرب على حتقيق UN-Womenتضطلع هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة )

، وإسداء املشورة يف جمال (UNأفضل استفادة من نقاط قوهتا يف تنسيق األمم املتحدة )
م تنفيذ برانمج السياسات/توفري الدعم احلكومي الدويل هلا من أجل إدراك نتائج جوهرية ودع

 فعال يضيف مزيًدا من القيمة للجهات املعنية.

 

 اعتبارات ختامية اثلثاا. 
راجعت اللجنة تقرير مراجعة احلساابت الداخلية للحساابت وأنشطة التحقيقات يف  .58

 2017كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير حىت   1الفرتة من 
(UNW/2018/4لتقدميه إىل اجمللس التنف ) يذي يف دورته السنوية ودونت النتائج املهمة

 املتعرف عليها ملراجعة احلساابت الداخلية.

( من UN-Womenتعرب اللجنة عن دعمها ملا تبذله هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .59
جهود متصلة لتعزيز احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية واملساءلة. إال أن اللجنة تواصل 

( UN-Womenتمالية أتثري املوقف املايل احلايل هليئة األمم املتحدة للمرأة )اهتمامها ابح
على قدرهتا على توفري املوارد الكافية لوظائف وأنشطة املساءلة الرئيسية، مثل مراجعة 
احلساابت الداخلية )مبا يشمل زايدة النطاق املشمول مبراجعة احلساابت الداخلية(، وإدارة 

واملراقبة واإلشراف الذي يضم وظائف يف خط الدفاع الثاين يف املقار ويف املخاطر املركزية، 
 امليدان.
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( UN-Womenتدعم اللجنة التعاون املتصل بني هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .60
وشركائها داخل األمم املتحدة وخارجها لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية ذات الصلة بدعم 

  النساء والفتيات والقضاء على العنف ضد املرأة.املساواة بني اجلنسني وتشجيع متكني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


