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  ٢٠١٢الدورة العادية الثانية لعام 
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠-٢٨

  * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
        مسائل التقييم ومراجعة احلسابات

ــرة           ــة للحــسابات والتحقيقــات للفت ــة الداخلي ــشطة املراجع ــر عــن أن تقري
  ٢٠١١يسمرب د/ كانون األول٣١ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١ من

    

  موجز  
الداخليــة للحــسابات والتحقيقــات يقــدم هــذا التقريــر معلومــات عــن وظيفــة املراجعــة   

للفتـرة  ) هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة   (هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     يف
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١من 

قيق يف مكتب مراجعة احلـسابات والتحقيقـات هليئـة األمـم املتحـدة              وتتوىل وحدة التد    
ــسابات        ــة للحـ ــة الداخليـ ــة املراجعـ ــذ وظيفـ ــائي تنفيـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــرأة يف برنـ للمـ
والتحقيقات عن هيئة األمم املتحدة للمرأة استنادا إىل النظام املايل والقواعد املاليـة للهيئـة وإىل                

. دمات لتقدمي خدمات املراجعة الداخلية للحـسابات والتحقيقـات        اتفاق أبرم على مستوى اخل    
ويف أثناء الفترة االنتقالية اليت هي قيد البحث، قدمت هذه اخلـدمات علـى أسـاس اتفـاق أبـرم                    

 مع الكيان السلف، وهو صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي      ٢٠٠٨على مستوى اخلدمات لعام     
هيئة األمم املتحـدة للمـرأة ومكتـب مراجعـة احلـسابات            ، واتفاق مؤقت بني     )اليونيفيم(للمرأة  

  .٢٠١١والتحقيقات وقع يف أوائل عام 
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ــة للحــسابات وأنــشطتها      ــر وظيفــة املراجعــة الداخلي ــائج  ،ويــصف التقري  وكــذلك النت
  .الرئيسية للمراجعة اليت توفر نظرة ثاقبة يف استخدام موارد هيئة األمم املتحدة للمرأة وإدارهتا

أن يعـرب   ) ب( أن حييط علما هبذا التقريـر؛ و      ) أ: (لمجلس التنفيذي ما يلي   قد يود ل    
عــن تأييــده وظيفــة مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات الــيت يتوالهــا مكتــب مراجعــة احلــسابات   
ــرأة؛     ــدة للمــ ــة األمــــم املتحــ ــة هليئــ ــدقيق التابعــ ــدة التــ ــز قــــدرات وحــ ــات، وتعزيــ   والتحقيقــ

سابات الداخليــة للجمهــور مجيــع تقــارير املراجعــة أن يقــرر أن يتــيح مــدير مراجعــة احلــ) ج( و
 مــع تــوفري الــضمانات املناســبة  ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول١الداخليــة الــيت صــدرت بعــد  

  .ما يتعلق بتوفري معلومات حساسة بوجه خاص يف
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  مقدمة  - أوال  
ائي إىل  يقدم مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات التابع لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـ              - ١

هيئـة األمـم املتحـدة      (اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة               
ــرأة ــرة       ) للمـ ــالل الفتـ ــات خـ ــسابات والتحقيقـ ــة للحـ ــة الداخليـ ــشطة املراجعـ ــن أنـ ــره عـ تقريـ

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠١٠يوليه /متوز ١ من
عــة الداخليــة للحــسابات التحقيقــات وأنــشطتها، فــضال  ويــصف التقريــر وظيفــة املراج  - ٢

نتــائج مراجعــة احلــسابات الرئيــسية الــيت تــوفر نظــرة ثاقبــة يف اســتخدام مــوارد هيئــة األمــم  عــن
ويتــضمن التقريــر أيــضا نظــرة تطلعيــة بــشأن اخلــدمات الــيت ســتقدم   . املتحــدة للمــرأة وإدارهتــا

  .واالحتياجات من املوارد هلذه اخلدمات
  

  وظيفة املراجعة الداخلية يف األمم املتحدة للمرأة  - ثانيا  
 من النظام املايل والقواعـد املاليـة هليئـة األمـم املتحـدة      ٢٣٠٢استنادا إىل القاعدة املالية       - ٣

املدير التنفيذي هليئة األمم املتحـدة للمـرأة إىل مكتـب مراجعـة         /للمرأة، عهد وكيل األمني العام    
ظيفــة املراجعــة الداخليــة للحــسابات والتحقيقــات هليئــة األمــم احلــسابات والتحقيقــات بتــويل و

ويف هذا الصدد، وقعت هيئة األمم املتحدة للمرأة ومكتب مراجعـة احلـسابات    . املتحدة للمرأة 
، يـنص علـى     ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٥والتحقيقات اتفاقـا علـى مـستوى اخلـدمات يف           

 هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وحيــدد إنــشاء وحــدة داخــل املكتــب خمصــصة ملراجعــة حــسابات 
  .أهداف اخلدمات اليت ستقدم ونطاقها وترتيبات متويلها

وقد ظلت خدمات املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات، منذ إنـشاء هيئـة األمـم             - ٤
 كــــانون ٣١ وخــــالل الفتــــرة االنتقاليــــة حــــىت  ٢٠١٠يوليــــه / متــــوز١املتحــــدة للمــــرأة يف 

 الـذي أبـرم   ٢٠٠٨قـدم علـى أسـاس اتفـاق مـستوى اخلـدمات لعـام        ، ت٢٠١١ديـسمرب  /األول
الكيان السلف، أي صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، واتفـاق مؤقـت وقـع مـع هيئـة                 مع

  .٢٠١١األمم املتحدة للمرأة يف وقت مبكر من عام 
ليـة  وجيري مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات عمليات املراجعة وفقا للمعايري الدو           - ٥

للممارسـة املهنيــة للمراجعــة الداخليــة للحــسابات ومدونـة قواعــد الــسلوك الــيت وضــعها معهــد   
ــة      ــداخليني، والــيت اعتمــدها ممثلــو خــدمات مراجعــة احلــسابات الداخلي مراجعــي احلــسابات ال

  .منظمات األمم املتحدة واملؤسسات املالية املتعددة األطراف يف
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قـات مـستقل عمليـا عـن إدارة هيئـة األمـم املتحـدة               مكتب مراجعة احلـسابات والتحقي      - ٦
عـالوة  . للمرأة ولـه حريـة حتديـد نطـاق عمليـات املراجعـة والتحقيقـات وفقـا للمعـايري الدوليـة             

ويف هـذا   . على ذلـك، ختـضع عمليـات املكتـب مليثـاق حيـدد الغـرض مـن وسياسـاته وإجراءاتـه                    
ع لربنــامج يتعلــق بــضمان الــصدد، فــإن أنــشطة مكتــب مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات ختــض  

ــداخليني      ــي احلــسابات ال ــايري معهــد مراجع ــا ملع ــد أكــد اســتعراض   . اجلــودة وحتــسينها وفق وق
، امتثـال املكتـب بوجـه       ٢٠١٢أغـسطس   /خارجي بشأن ضمان اجلودة أجـري مـؤخرا يف آب         

  .عام ملعايري معهد مراجعي احلسابات الداخليني ومدونة قواعد السلوك
ــاق    - ٧ ــع يف كــانون األول  اســتنادا إىل اتف ــة املوقّ ــستوى اخلدم ــسمرب /م ــشأ ٢٠١١دي ، أن

ــانون الثــاين      ــب مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات، يف ك ــاير /مكت ، وحــدة خمصــصة  ٢٠١٢ين
ملراجعة حسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة، تتوىل تقدمي خدمات املراجعة الداخليـة حلـسابات               

 يف البدايـة مـن رئـيس ومتخـصص يف مراجعـة             وتألف مالك الوحدة  . هيئة األمم املتحدة للمرأة   
  .٢٠١٢مارس /احلسابات، وكالمها بدأ واجباته يف آذار

، جلنـة استـشارية     ٢٠١٢عالوة على ذلك، أنشأت هيئة األمم املتحدة للمرأة، يف عام             - ٨
معنيــة مبراجعــة احلــسابات لتزويــد املــدير التنفيــذي مبــشورة خارجيــة مــستقلة عــن املمارســات    

وسـوف تقـوم    . ا يتعلق بإطار املساءلة، يف اهليئة ونظمها، مبا يف ذلك إدارة املخاطر           اجليدة يف م  
اللجنة باستعراض عمل وحدة مراجعة حسابات اهليئة والتعليـق عليـه، مبـا يف ذلـك اسـتراتيجية                  
املراجعة، وخطة العمل السنوية وامليزانية السنوية والتقـارير املرحليـة الدوريـة والتقريـر الـسنوي                

  . يقدم إىل اجمللس التنفيذيالذي
ولتجنب التداخل ولتحقيق أفضل اسـتخدام ملـوارد حمـدودة ملراجعـة احلـسابات، يقـوم                  - ٩

مكتــب مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات بتنــسيق عملــه مــع جملــس مراجعــي حــسابات األمــم    
ويف هذا الصدد، أجريت مشاورات منتظمة مع مراجع احلـسابات اخلـارجي الـسابق،      . املتحدة

وهذا التفاعل مستمر اآلن مع فريق مراجعة احلـسابات         . راجع احلسابات العام جلنوب أفريقيا    م
يف املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، الـذي تـوىل وظيفـة املراجعـة         

  .٢٠١٢يوليه / متوز١اخلارجية حلسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة يف 
  

  ة احلسابات على أساس املخاطرختطيط مراجع  - ثالثا  
ــداخليني للحــسابات لعــام      - ١٠ ــار معهــد املــراجعني ال ، يــستخدم مكتــب ٢٠١٠وفقــا ملعي

مراجعة احلسابات والتحقيقات نظاما لتخطيط مراجعة احلسابات على أساس املخاطر لـضمان            
اجعـة علـى    وجيـري ختطـيط املر    . أن تكون أولوياته متفقة مع أهداف هيئة األمم املتحدة للمـرأة          
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أساس املخاطر يف فئتني، األوىل هي األنشطة امليدانية للهيئة ،والثانية، هي مهـام وأنـشطة اهليئـة                 
  .واملقر الرئيسي

ــة احلــسابات والتحقيقــات        - ١١ ــستخدم مكتــب مراجع ــة، ي ــق باملكاتــب امليداني ــا يتعل يف م
الـيت متثـل أنواعـا خمتلفـة        منوذجا لتقييم املخاطر، حيتوي على عدد من العوامل الكميـة والنوعيـة             

ــب دون      . مــن املخــاطر  ــذي يغطــي املكات ــذا النمــوذج ال ــيح واســتكمال ه ــؤخرا تنق ــد مت م وق
وسـيعاد  . اإلقليمية فضال عن مكاتب الربامج القطرية الكبرية التابعة هليئة األمم املتحـدة للمـرأة             

  .النظر فيه وتنقيحه مرة أخرى مع تطور اهليكل اإلقليمي للهيئة
ــا  - ١٢ ــام  أم ــسبة لع ــة     ٢٠١٢ بالن ــات مراجع ــة احلــسابات تغطــي ثــالث عملي ــإن مراجع ، ف

إضــافة إىل ذلــك، أجــرى مكتــب مراجعــة احلــسابات      ). أفغانــستان وكينيــا واهلنــد  (ميدانيــة 
والتحقيقــات تقييمــا للمخــاطر املتــصلة مبراجعــة حــسابات اهليئــة، لتحديــد وزيــادة فهــم حمــيط    

عمـل ومراجعـة احلـسابات وحتديـد األولويـات علـى            مراجعة احلسابات،والوقوف على خماطر ال    
  .املديني القصري واملتوسط

  
  يت أجريت خالل الفترة االنتقاليةعمليات مراجعة احلسابات ال  - رابعا  

خالل الفترة االنتقالية، قدم مكتب مراجعة احلـسابات والتحقيقـات، منـذ إنـشاء هيئـة           - ١٣
، ٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول٣١ حـــىت ٢٠١٠يوليـــه / متـــوز١األمـــم املتحـــدة للمـــرأة يف 

خدمات مراجعـة داخليـة للحـسابات والتحقيقـات باعتبارهـا ترتيبـا انتقاليـا، وشـكلت امتـدادا                   
  .للخدمات اليت سبق أن قدمت لصندوق اليونيفيم وركزت على مكاتب الصندوق السابقة

  :يةوقد صدرت تقارير املراجعة الداخلية التالية خالل الفترة االنتقال  - ١٤
ــة احملــيط اهلــادئ       )أ(   ــونيفيم دون اإلقليمــي ملنطق ــر مكتــب الي ــم  (تقري ــر رق التقري
، ويعـين  “غري مرضـية ”كانت درجة تقييم املراجعة   : ٢٠١٠سبتمرب  /، الصادر يف أيلول   )٧١٩

ــة واحل    ــضوابط الداخليـ ــصلة بالـ ــات املتـ ــا أن العمليـ ــذا إمـ ــن  هـ ــاطر مل تكـ ــة و إدارة املخـ وكمـ
 توصـــية، منـــها ٢٣اجعـــة احلـــسابات وقـــد قـــدمت مر. ل جيـــداأنـــشئت أو مل تكـــن تعمـــ قــد 
ومن بـني املـسائل الـيت أثـريت عـدم وجـود إشـراف               . توصية صنفت بأهنا ذات أولوية عليا      ١٣

وضـوابط كافيــة علــى مـستوى اإلدارة، وســوء ختــصيص ميزانيـات املــشاريع ومراقبتــها، وعــدم    
اءات الـشراء بـأن ُيعمـد إىل تقـسيم       كفاية املستندات املؤيدة للمدفوعات وعـدم االمتثـال إلجـر         

وألن جملـس مراجعـي حـسابات األمـم املتحـدة           . العقود لتجنب مراجعة جلنة مراقبة املـشتريات      
ــاين      ــانون الثـ ــي يف كـ ــادئ دون اإلقليمـ ــيط اهلـ ــب احملـ ــسابات مكتـ ــة حـ ــام مبراجعـ ــاير /قـ  -ينـ
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ــر /شــباط ــة م   ٢٠١٢فرباي ــة احلــسابات والتحقيقــات مل جيــر عملي ــإن مكتــب مراجع عــة راج، ف
  ، ولكنه أجرى متابعة للمراجعة السابقة يف شكل استعراض مكتيب؛حسابات أخرى

، )٧٤٣التقريــر رقــم (تقريــر مكتــب اليــونيفيم دون اإلقليمــي للــدول العربيــة    )ب(  
، ويعــين “مرضــية”كانــت درجــة تقيــيم املراجعــة  : ٢٠١٠ديــسمرب /الــصادر يف كــانون األول

ــضوابط     ــصلة بال ــات املت ــك أن العملي ــت راســخة     ذل ــة وإدارة املخــاطر كان ــة واحلوكم الداخلي
، منها توصية واحـدة صـنفت بأهنـا    قدمت مراجعة احلسابات تسع توصيات    وقد  . وتعمل جيدا 

وطلبــت تلـــك التوصــية مـــن اإلدارة إنــشاء آليـــة لتتبــع القيمـــة التراكميـــة     . ذات أولويــة عليـــا 
  ن رقابة املشتريات ملراجعتها؛للمشتريات لضمان تقدمي العقود اليت تتجاوز العتبة إىل جلا

تقرير مكتب اليـونيفيم دون اإلقليمـي ألفريقيـا اجلنوبيـة وجـزر احملـيط اهلنـدي              )ج(  
وكانـت درجـة تقيـيم املراجعـة        : ٢٠١٠ديسمرب  /الصادر يف كانون األول   ) ٧٥٣التقرير رقم   (
إدارة كمـة و  ، ويعين هذا أن العمليـات املتـصلة بالـضوابط الداخليـة واحلو            “مرضية إىل حد ما   ”

ــها حباجــة إىل حتــسني       ــام، ولكن ــة  . املخــاطر كانــت راســخة وتعمــل بوجــه ع ــدمت مراجع وق
وهتـدف التوصـيات    .  توصـيات صـنفت بأهنـا ذات أولويـة عليـا           ٩ توصية، منـها     ١٩احلسابات  

ــة، واهليكـــل     ــتراتيجية دون اإلقليميـ ــة نقـــاط الـــضعف يف االسـ ــا إىل معاجلـ ــة العليـ ذات األولويـ
  ضات املشتريات، وإدارة األصول، وخدمات الدعم ونظام إدارة الوثائق؛الوظيفي، واستعرا

تقريــر مكتــب اليــونيفيم دون اإلقليمــي للمكــسيك، وأمريكــا الوســطى وكوبــا     )د(  
ــ ــانون األول،)٧٧٤التقريـــر رقـــم (ة الدومينيكيـــة واجلمهوريـ : ٢٠١٠ديـــسمرب / الـــصادر يف كـ

 توصـية،   ١٦قـدمت مراجعـة احلـسابات       و. “مرضـية إىل حـد مـا      ”قييم املراجعة   وكانت درجة ت  
أمـا املـسائل الـيت أثـريت فهـي وجـود نقـاط              . منها مثاين توصيات صـنفت بأهنـا ذات أولويـة عليـا           

ضعف يف اهليكل الوظيفي، وعدم وجود استراتيجية لتعبئة املوارد، وعدم كفاية الوثائق الداعمة،      
  ؛ه قصور يف إدارة األصولوتقسيم العقود، واالستخدام غري املالئم لصيغ العقود وأوج

مراجعــة حــسابات متابعــة للمكتــب دون اإلقليمــي لبلــدان املخــروط اجلنــويب     )هـ(  
أجريـت  : ٢٠١١مـايو   /، الـصادرة يف أيـار     )٨٣٣التقرير رقم   (التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة      

ورد إىل  للمراجعـة، الـذي     “غـري املرضـي   ”ملتابعة نتيجة للتصنيف اإلمجـايل      مراجعة احلسابات ا  
التقريـر   (٢٠٠٩أكتـوبر   /املكتب أثناء مراجعة احلسابات السابقة الـيت جـرت يف تـشرين األول            

أن املكتـب قـد أحـرز تقـدما جيـدا      وأظهرت متابعة مراجعـة احلـسابات يف املوقـع        ). ٦٨٨رقم  
وصـيات  تفمـن بـني     . ٢٠٠٩معاجلة أوجه القصور اليت حددت يف مراجعة احلـسابات لعـام             يف

 مـا زالـت سـبع        توصـية تنفيـذا كـامال، يف حـني         ١٤ت   توصية، نفـذ   ٢٤لبالغ عددها   املراجعة ا 
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وتطلبت مخس من تلك التوصيات الـسبع اختـاذ إجـراءات علـى مـستوى               . توصيات قيد التنفيذ  
  وسحبت ثالث توصيات ، ألهنا مل تعد ذات الصلة؛. اهليئة

طقـة البحـر الكـارييب    تقرير مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة دون اإلقليمـي ملن           )و(  
 تقيـيم املراجعـة   وكانـت درجـة  : ٢٠١١أكتوبر /، الصادر يف تشرين األول)٨٢٧التقرير رقم   (
وقدمت مراجعة احلسابات سبع توصيات منها توصـية واحـدة صـنفت            . “مرضية إىل حد ما   ”

وكان اهلـدف مـن التوصـية هـو معاجلـة نقـاط الـضعف يف االسـتراتيجية           . أولوية عليا  بأهنا ذات 
  ون اإلقليمية، اليت مل تتوافر هلا بيانات أساسية وأهداف قابلة للقياس؛د

تقرير مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة دون اإلقليمـي لوسـط وشـرق أوروبـا                 )ز(  
ــر رقـــم  ( ــانون األول )٨٦٣التقريـ ــصادر يف كـ ــسمرب /، الـ ــيم  و: ٢٠١١ديـ ــة تقيـ كانـــت درجـ

وقدمت مراجعـة احلـسابات تـسع توصـيات، ومجيعهـا صـنفت بأهنـا ذات                . “مرضية” املراجعة
  .أولوية متوسطة

  
  متابعة توصيات مراجعة احلسابات  - خامسا 

يتــوىل مكتــب مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات رصــد حالــة تنفيــذ توصــيات املراجعــة    - ١٥
دة بيانـات علـى     وهلذا الغرض، حيـتفظ املكتـب بقاعـ       . الداخلية للحسابات وتقدمي التقارير عنها    

شبكة اإلنترنت، معروفة باسم النظام الشامل لقاعدة بيانـات مراجعـة احلـسابات والتوصـيات،               
  .ا التابعة للهيئة االطالع عليهاوبإمكان مجيع وحدات العمل املراجعة حساباهت

املطلــوب مــن الوحــدات املراجعــة حــساباهتا القيــام بــصورة مــستمرة باســتكمال حالــة    - ١٦
ت مراجعة احلسابات يف النظام، على أن تبدأ يف غـضون شـهر واحـد مـن صـدور                   تنفيذ توصيا 

. تقريـر مراجعـة احلـسابات، وحتميـل الوثـائق الداعمــة الـيت تـبني إجـراءات التنفيـذ الـيت اختــذت          
 احلـسابات والتحقيقـات بـالتحقق       وبناء علـى التحـديثات الـيت أجريـت، يقـوم مكتـب مراجعـة              

  .د حالة التنفيذصحة املعلومات الواردة وحيد من
أغـسطس  / آب ٣١ويبني اجلدول أدنـاه معـدل تنفيـذ توصـيات مراجعـة احلـسابات يف                  - ١٧

وقد أصـدر املكتـب، منـذ       . ، كما صادق عليها مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات       ٢٠١٢
، سبعة تقارير مراجعـة حـسابات حتتـوي         ٢٠١٠يوليه  /إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة يف متوز      

وأجريـت مخـس مـن تلـك املراجعـات خـالل الفتـرة االنتقاليـة، يف حـني                   . توصـيات  ١٠٧على  
ــ. أجريـــت عمليتـــان ملراجعـــة حـــسابات قبـــل إنـــشاء اهليئـــة   بني اجلـــدول أن اهليئـــة نفـــذت  ويـ

ــة مــن التوصــيات، بينمــا كــان    يف ٥٦ ــة مــن ال٢٩املائ ــزال قيــد التنفيــذ  يف املائ . توصــيات ال ت
 يف املائـة مـن التوصـيات، ومعظمهـا يتعلـق بـسياسات              ١١يتخذ أي إجـراء تنفيـذي بـشأن          ومل
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.  توصية ذات أولويـة عليـا مـن جممـوع التوصـيات ال تـزال معلقـة                 ١٤وهناك  . اهليئة وإجراءاهتا 
 يف املائــة مــن التوصــيات الــيت مل تنفــذ حــىت اآلن جتــاوزت احلــد  ٢٥عــالوة علــى ذلــك، هنــاك 

وسـوف يـتعني علـى اهليئـة        . ة طويلـة   شهرا، وهـي لـذلك تعتـرب معلقـة منـذ فتـر             ١٨املقرر وهو   
ــة       ــة احلــسابات املعلق ــذ توصــيات مراجع ــن أجــل تنفي ــا م ــف جهوده ــة  . تكثي ــب مراجع ومكت

ــسيق ملراجعــة احلــسابات واعتمــاد       ــشاء مركــز تن احلــسابات والتحقيقــات علــى ثقــة مــن أن إن
  . إحراز تقدم كبري يف هذا الصددسياسات وإجراءات إضافية يف اهليئة سوف يقود إىل

  
 ،٢٠١١ديـسمرب   / إىل كـانون األول    ٢٠١٠يوليـه   /الة تنفيذ توصيات مراجعة احلـسابات الـصادرة يف الفتـرة مـن متـوز              ح

  ٢٠١٢أغسطس /آب ٣١كما كانت عليه يف 
  

  عنوان مراجعة احلسابات  الرقم  تاريخ صدور التقرير

ــدد  عــــــــــــ
التوصـــيات 

  ُسحبت  مل ُتنفذ  قيد التنفيذ  ُنفذت  املقدمة

التوصـــــــــــيات 
ــة  ذات األولويـــ

العليـــــــا الـــــــيت 
ــة   ــت معلقــ ظلــ
  لفترة طويلة

  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول
٧١٩  

ــة    ــب دون اإلقليمــي ملنطق املكت
  ئاحمليط اهلاد

  ٢  ١  ٣  صفر  ١٩  ٢٣

 املكتب دون اإلقليمي للمنطقـة      ٧٤٣  ٢٠١٠ديسمرب / األولكانون
  العربية

  صفر  -  ٤  ٣  ٢  ٩

ــب دون اإلقليمــي ملن   ٧٥٣  ٢٠١٠ديسمرب / األولكانون ــة املكت طق
اجلنوب األفريقي ودول احملـيط     

  اهلندي

٢  -  ١  ٦  ١٢  ١٩  

ــي    ٧٧٤  ٢٠١٠ديسمرب / األولكانون املكتـــــــــــب دون اإلقليمـــــــــ
ــطى   ــا الوسـ ــسيك وأمريكـ للمكـ
  وكوبا واجلمهورية الدومينيكية

٦  -  ٢  ٨  ٦  ١٦  

املكتـــب دون اإلقليمـــي لـــدول   ٨٢٣  ٢٠١١مايو /أيار
  املخروط اجلنويب

٤  ٣  -  ٧  ١٤  ٢٤  

ــة     ٨٢٧  ٢٠١١كتوبر أ/ األولتشرين ــب دون اإلقليمــي ملنطق املكت
  البحر الكارييب

  صفر  -    ٣  ٤  ٧

املكتــب دون اإلقليمــي لوســط    ٨٦٣  ٢٠١٠ديسمرب / األولكانون
  وشرق أوروبا

  صفر  -  ٢  ٤  ٣  ٩

 إىل كـانون    ٢٠١٠يوليـه   /متوز
  ٢٠١١ديسمرب /األول

  ١٤  ٤  ١٢  ٣١  ٦٠  ١٠٧  )عدد التوصيات( اجملموع  

 كـانون    إىل ٢٠١٠يوليـه   /متوز
  ٢٠١١ديسمرب /األول

  ١٣  ٤  ١١  ٢٩  ٥٦  ١٠٠  )بالنسبة املئوية(اجملموع   
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  الكشف عن تقارير املراجعة الداخلية للحسابات  - سادسا 
يف انتظار اعتماد سياسة هيئة األمم املتحدة للمرأة بـشأن الكـشف عـن تقـارير املراجعـة                    - ١٨

التحقيقات، بعد التـشاور مـع اهليئـة، علـى          الداخلية للحسابات، اتبع مكتب مراجعة احلسابات و      
سبيل الترتيب االنتقايل، سياسـة الكـشف املطبقـة علـى الكيـان الـسابق، صـندوق األمـم املتحـدة                     

وعلـى هـذا األسـاس، كـشف املكتـب ثالثـة تقـارير مراجعـة داخليـة للحـسابات               . اإلمنائي للمرأة 
نطقة البحر الكارييب، ووسـط وشـرق       بشأن املكاتب دون اإلقليمية لبلدان املخروط اجلنويب، وم       (

ووفقــا لــسياسة الكــشف املعتمــدة لــدى اجمللــس  . حلكومــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة) أوروبــا
ق أيـضا علـى الـصندوق، مت الكـشف     التنفيذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، الـيت كانـت تطبـ            

  .ت ظروف من السريةالتقارير يف املوقع يف مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات وحت عن
املقــرر  (ويف غــضون ذلــك، قــرر اجمللــس التنفيــذي ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة           - ١٩

واجمللــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة         ) ٢٠١٢/١٣
أن تكون مجيـع تقـارير      ) ٢٠١٢/١٨املقرر  (للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع       

ــد    املر ــدرت بعــ ــيت صــ ــة الــ ــة الداخليــ ــشرين األول١اجعــ ــوبر أ/ تــ ــانون ١ أو ٢٠١٢كتــ  كــ
  .على التوايل، يف متناول اجلمهور، ٢٠١٢ديسمرب /األول
ــشفافية املؤســسية،         - ٢٠ ــة بال ــدا، ملتزم ــا جدي ــرأة، بوصــفها كيان ــم املتحــدة للم ــة األم إن هيئ

ة بالكـشف بـسياسات صـناديق األمـم         وتقترح املواءمة بني سياساهتا وممارساهتا اخلاصـة هبـا املتعلقـ          
  .فمن شأن هذا أيضا أن يعزز االتساق والتماسك داخل منظومة األمم املتحدة. املتحدة وبراجمها

العنايــة الواجبــة املناســبة قبــل وســيقوم مكتــب مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات ببــذل    - ٢١
جـودة املعلومـات املفـصح      جيعل تقارير املراجعة الداخلية متاحة للجمهور، لضمان سالمة و         أن

أيــضا، وقبــل كــشف . عنــها واحلفــاظ علــى ســرية أي معلومــات تعتــرب حــساسة بوجــه خــاص  
احلسابات على اجلمهور، سـوف تعطـى احلكومـة املعنيـة، إن وجـدت، الوقـت الكـايف للتعليـق                   
على التقريـر، وهـو مـا يتـيح للحكومـة أن توجـه اهتمـام مـدير إدارة املراجعـة الداخليـة إىل أيـة                 

وإذا كــان تقريــر املراجعــة الداخليــة للحــسابات حيتــوي علــى   . اوف تتعلــق بــسرية البيانــاتخمــ
ثالثــة يف مــا يتعلــق جبملــة جهــات، منــها أطــراف      (معلومــات تعتــرب حــساسة بوجــه خــاص     

أو أهنا ميكن أن تقوض عمال يف انتظـار التنفيـذ أو تعـرض للخطـر                ) حكومة أو بلد أو إدارة     أو
 تنتهك حقوقه أو تعتدي على خصوصيته، فقـد يـتم حجـب التقريـر،               سالمة أي فرد وأمنه، أو    

  .أو، بصورة استثنائية، حجبه يف جممله، وفقا لتقديرات مدير مراجعة احلسابات الداخلية
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ــشف املق     - ٢٢ ــى الكـ ــذي علـ ــق اجمللـــس التنفيـ ــب   وإذا وافـ ــوم مكتـ ــات، يقـ ــرح للمعلومـ تـ
راجعـة الداخليـة للحـسابات الـيت صـدرت          احلسابات والتحقيقات بنشر مجيع تقارير امل      مراجعة

ولـن جيـري أي كـشف       .  على موقع األمم املتحدة للمرأة     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١بعد  
  .بأثر رجعي

  
  يةاخلدمات االستشار  - سابعا  

ــم          - ٢٣ ــة األم ــديرين يف هيئ ــشورة إىل امل ــات امل ــة احلــسابات والتحقيق ــب مراجع ــدم مكت ق
 بنـــاء علـــى طلبـــهم، بـــشأن جمموعـــة  ملكاتـــب دون اإلقليميـــة،املتحـــدة للمـــرأة يف املقـــر ويف ا

املواضيع، مبـا يف ذلـك تفـسري األنظمـة والقواعـد، وإجـراء اسـتعراض للـسياسات والوثـائق                     من
  .ات واالتفاقات املتعلقة باهلباتمثل إطار الرقابة الداخلية، واالختصاص

  
  التحقيقات  - ثامنا  

مكتب مراجعـة احلـسابات والتحقيقـات خـدمات         وفقا التفاق مستوى اخلدمات، يقدم        - ٢٤
الغــش  غطــي املــزاعم املتعلقــة بالفــساد أو   التحقيــق، علــى أســاس اســترداد التكــاليف، حيــث ي     

العمــل، وإســاءة اســتعمال الــسلطة    خمالفــات أخــرى، مبــا يف ذلــك التحــرش يف أمــاكن       أي أو
لمـرأة، واألفـراد مـن غـري        االنتقام من املخربين، سواء من جانب موظفي هيئة األمـم املتحـدة ل             أو

. وعلـى هـذا النحـو، فـإن املكتـب يـشكل القنـاة الرئيـسية لتلقـي االدعـاءات             . املوظفني واملقاولني 
اخنا يف اهليئــة خمصــصا لإلبــالغ   ولتــسهيل عمليــات اإلبــالغ عــن املخالفــات، أنــشأ خطــا ســ       

 املكتـب   وعـني . حاالت الغش، وسوف يكون يف املتناول مـن خـالل املوقـع الـشبكي للهيئـة                عن
  . املتعلقة بالتحقيقات يف اهليئةأحد املتخصصني لديه يف التحقيقات ليكون منسقا جلميع املسائل

وتتفــق التحقيقــات الــيت جيريهــا مكتــب مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات مــع املبــادئ     - ٢٥
ــع للمحققــني       ــؤمتر الراب ــيت اعتمــدها امل ــات، ال ــة املوحــدة للتحقيق ــادئ التوجيهي ــواردة يف املب  ال

وجيري املكتب حتقيقات تقصي احلقائق وفقا لإلطار القانوين لربنـامج األمـم املتحـدة              . الدوليني
األمـم املتحـدة، كمـا تـرد مبزيـد      اإلمنائي يف مـا يتعلـق مبعاجلـة عـدم االمتثـال ملعـايري الـسلوك يف            

  .التوجيهية للتحقيقات لدى املكتبالتفصيل يف املبادئ  من
سابات والتحقيقات، حىت اآلن، شكويني ُزعـم فيهمـا حـدوث           تلقى مكتب مراجعة احل     - ٢٦

ــة     ــوظفني يف اهليئ ــب م ــن جان ــصرف م ــة واحــدة،    . ســوء ت ــاءات يف حال ومل تثبــت صــحة االدع
يف القـــضية الثانيـــة، الـــيت وردت والتحقيقـــات مـــستمرة . فأغلقـــت القـــضية بعـــد التقيـــيم األويل

  .كاوى بعد تفعيل اخلط الساخنويتوقع املكتب أن يزداد عدد الش. ٢٠١٢يوليه /متوز يف
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  التوظيف وامليزانية  - تاسعا  
بلغ جمموع النفقات ألنشطة املراجعة الداخلية للحسابات يف هيئة األمم املتحـدة للمـرأة                - ٢٧
، تتـوخى اهليئـة ومكتـب       ٢٠١٢وبالنسبة لعام   . دوالر ٢٠٠ ٠٠٠ ما يقرب من     ٢٠١١ام  يف ع 

 وى اخلدمات، وهو ما أفضى إىل اعتماد ميزانيـة مببلـغ          مراجعة احلسابات والتحقيقات زيادة مست    
دوالرا  ٣٥١ ٤٦٨ تكـاليف املرتبـات وقـدرها        ٢٠١٢وتشمل ميزانية عام    . دوالرا ٤٣٨ ١٨٦

  .دوالرا ٨٦ ٧١٨بوجه خاص تكاليف السفر وقدرها ونفقات التشغيل العامة، و
ات خـدمات مراجعـة     خالل الفترة االنتقالية، قدم مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقـ          - ٢٨

ــصص يف    ــف متخـ ــا موظـ ــسابات توالهـ ــشرين    . ٢٠١١حـ ــف يف تـ ــذا املوظـ ــد هـ ــد تقاعـ وقـ
وينص اتفاق مـستوى اخلـدمات     .  وبقيت الوظيفة شاغرة حىت هناية العام      ٢٠١١أكتوبر  /األول

 ٥-رئـــيس برتبـــة ف:  علـــى تعـــيني مـــوظفني اثـــنني٢٠١١ديـــسمرب /املوقـــع يف كـــانون األول
 يـــوم عمـــل يف الـــسنة ٤٠٠ويعـــادل هـــذا . ٣-ات برتبـــة فومتخـــصص يف مراجعـــة احلـــساب

وقـد مت إعـداد    . ألنشطة مراجعة احلـسابات، وإدارة مراجعـة احلـسابات واألنـشطة االستـشارية            
  . يف إطار هذه املوارد املتاحة٢٠١٢خطة العمل ملراجعة احلسابات لعام 

ــدرات امل       - ٢٩ ــالزم مــن ق ــة احلــد األدىن ال ــوارد احلالي ــستوى امل ــة  ويغطــي م ــة الداخلي راجع
وقد أسفرت التقييمات اليت أجريت مـؤخرا ملخـاطر مراجعـة احلـسابات،             . للحسابات يف اهليئة  

وأنشطتها والوجود امليداين الواسع الناتج عن توخي بناء هيكـل واسـع             والزيادة يف موارد اهليئة   
االحتياجـات  ىل إعـادة النظـر يف       للهيئة على الـصعيد اإلقليمـي يف املـستقبل عـن ظهـور حاجـة إ               

يف هـذا الـصدد، فقـد استرشـد مكتـب مراجعـة             . املوارد ملراجعة احلسابات وإعادة تقييمهـا      من
احلسابات والتحقيقات باملعايري املقترحة لتوفري املوارد لوظائف املراجعـة الداخليـة للحـسابات،             

ــة األ      ــة ملنظوم ــشتركة التابع ــيش امل ــيت وضــعتها وحــدة التفت ــا   ال ــم املتحــدة يف تقريره ــون م املعن
 عليهــا يف تقريــر  وأعيــد التأكيــد ) A/60/860 (“الرقابــة يف منظومــة األمــم املتحــدة   ثغــرات ”

تقتـرح  و). A/66/73 (“تحـدة وظيفة مراجعـة احلـسابات يف منظومـة األمـم امل          ”الوحدة املعنون   
وحــدة التفتــيش املــشتركة وظيفــة واحــدة ملراجــع حــسابات يف مــا يتعلــق بإنفــاق ســنوي يبلــغ   

 مليون دوالر، مع مراعاة ما إذا كانت املنظمة منظمة مقـر            ١٠٠يون دوالر إىل     مل ٦٠حجمه  
 مـا مقـداره     ٢٠١١وبلغ جمموع نفقات هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة يف عـام              . أو منظمة ميدانية  

وحىت من دون زيادة امليزانية املتوقعة للهيئـة، فـإن مـستوى املـوارد احلاليـة                .  مليون دوالر  ٢٠٠
وقـد تكـون هـذه القـدرة كافيـة          . ات يغطـى احلـد األدىن مـن القـدرات املتوخـاة           ملراجعة احلساب 
ولكــن مــع اتــساع وجــود اهليئــة واســتمرار توســعها يف امليــدان، يــصبح مــستوى   . ملنظمــة مقــر

ــستوى احلــد األدىن       ــن م ــنخفض ع ــري كــاف وي ــة غ ــوارد احلالي ــة   . امل ــب مراجع ــيقوم مكت وس
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ن املـوارد يف املـستقبل مـع اإلدارة العليـا للهيئـة             احلسابات والتحقيقات مبناقـشة االحتياجـات مـ       
من أجل جعل قدرة وظيفـة املراجعـة الداخليـة للحـسابات يف اهليئـة تتفـق واملعـايري املوصـى هبـا               
ملنظومــة األمــم املتحــدة، ولــتمكني وظيفــة املراجعــة الداخليــة للحــسابات مــن تقــدمي ضــمانات   

  . املتحدة للمرأةمعقولة يف ما يتعلق باستخدام موارد هيئة األمم
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	2 - ويصف التقرير وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات التحقيقات وأنشطتها، فضلا عن نتائج مراجعة الحسابات الرئيسية التي توفر نظرة ثاقبة في استخدام موارد هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارتها. ويتضمن التقرير أيضا نظرة تطلعية بشأن الخدمات التي ستقدم والاحتياجات من الموارد لهذه الخدمات.
	ثانيا - وظيفة المراجعة الداخلية في الأمم المتحدة للمرأة
	3 - استنادا إلى القاعدة المالية 2302 من النظام المالي والقواعد المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عهد وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات بتولي وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي هذا الصدد، وقعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات اتفاقا على مستوى الخدمات في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، ينص على إنشاء وحدة داخل المكتب مخصصة لمراجعة حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويحدد أهداف الخدمات التي ستقدم ونطاقها وترتيبات تمويلها.
	4 - وقد ظلت خدمات المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات، منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 1 تموز/يوليه 2010 وخلال الفترة الانتقالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، تقدم على أساس اتفاق مستوى الخدمات لعام 2008 الذي أبرم مع الكيان السلف، أي صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، واتفاق مؤقت وقع مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في وقت مبكر من عام 2011.
	5 - ويجري مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات عمليات المراجعة وفقا للمعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات ومدونة قواعد السلوك التي وضعها معهد مراجعي الحسابات الداخليين، والتي اعتمدها ممثلو خدمات مراجعة الحسابات الداخلية في منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
	6 - مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات مستقل عمليا عن إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وله حرية تحديد نطاق عمليات المراجعة والتحقيقات وفقا للمعايير الدولية. علاوة على ذلك، تخضع عمليات المكتب لميثاق يحدد الغرض من وسياساته وإجراءاته. وفي هذا الصدد، فإن أنشطة مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات تخضع لبرنامج يتعلق بضمان الجودة وتحسينها وفقا لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين. وقد أكد استعراض خارجي بشأن ضمان الجودة أجري مؤخرا في آب/أغسطس 2012، امتثال المكتب بوجه عام لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين ومدونة قواعد السلوك.
	7 - استنادا إلى اتفاق مستوى الخدمة الموقّع في كانون الأول/ديسمبر 2011، أنشأ مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات، في كانون الثاني/يناير 2012، وحدة مخصصة لمراجعة حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تتولى تقديم خدمات المراجعة الداخلية لحسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتألف ملاك الوحدة في البداية من رئيس ومتخصص في مراجعة الحسابات، وكلاهما بدأ واجباته في آذار/مارس 2012.
	8 - علاوة على ذلك، أنشأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في عام 2012، لجنة استشارية معنية بمراجعة الحسابات لتزويد المدير التنفيذي بمشورة خارجية مستقلة عن الممارسات الجيدة في ما يتعلق بإطار المساءلة، في الهيئة ونظمها، بما في ذلك إدارة المخاطر. وسوف تقوم اللجنة باستعراض عمل وحدة مراجعة حسابات الهيئة والتعليق عليه، بما في ذلك استراتيجية المراجعة، وخطة العمل السنوية والميزانية السنوية والتقارير المرحلية الدورية والتقرير السنوي الذي يقدم إلى المجلس التنفيذي.
	9 - ولتجنب التداخل ولتحقيق أفضل استخدام لموارد محدودة لمراجعة الحسابات، يقوم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات بتنسيق عمله مع مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أجريت مشاورات منتظمة مع مراجع الحسابات الخارجي السابق، مراجع الحسابات العام لجنوب أفريقيا. وهذا التفاعل مستمر الآن مع فريق مراجعة الحسابات في المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في جمهورية تنزانيا المتحدة، الذي تولى وظيفة المراجعة الخارجية لحسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 1 تموز/يوليه 2012.
	ثالثا - تخطيط مراجعة الحسابات على أساس المخاطر
	10 - وفقا لمعيار معهد المراجعين الداخليين للحسابات لعام 2010، يستخدم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات نظاما لتخطيط مراجعة الحسابات على أساس المخاطر لضمان أن تكون أولوياته متفقة مع أهداف هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويجري تخطيط المراجعة على أساس المخاطر في فئتين، الأولى هي الأنشطة الميدانية للهيئة ،والثانية، هي مهام وأنشطة الهيئة والمقر الرئيسي.
	11 - في ما يتعلق بالمكاتب الميدانية، يستخدم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات نموذجا لتقييم المخاطر، يحتوي على عدد من العوامل الكمية والنوعية التي تمثل أنواعا مختلفة من المخاطر. وقد تم مؤخرا تنقيح واستكمال هذا النموذج الذي يغطي المكاتب دون الإقليمية فضلا عن مكاتب البرامج القطرية الكبيرة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وسيعاد النظر فيه وتنقيحه مرة أخرى مع تطور الهيكل الإقليمي للهيئة.
	12 - أما بالنسبة لعام 2012، فإن مراجعة الحسابات تغطي ثلاث عمليات مراجعة ميدانية (أفغانستان وكينيا والهند). إضافة إلى ذلك، أجرى مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات تقييما للمخاطر المتصلة بمراجعة حسابات الهيئة، لتحديد وزيادة فهم محيط مراجعة الحسابات،والوقوف على مخاطر العمل ومراجعة الحسابات وتحديد الأولويات على المديين القصير والمتوسط.
	رابعا - عمليات مراجعة الحسابات التي أجريت خلال الفترة الانتقالية
	13 - خلال الفترة الانتقالية، قدم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات، منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 1 تموز/يوليه 2010 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، خدمات مراجعة داخلية للحسابات والتحقيقات باعتبارها ترتيبا انتقاليا، وشكلت امتدادا للخدمات التي سبق أن قدمت لصندوق اليونيفيم وركزت على مكاتب الصندوق السابقة.
	14 - وقد صدرت تقارير المراجعة الداخلية التالية خلال الفترة الانتقالية:
	(أ) تقرير مكتب اليونيفيم دون الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ (التقرير رقم 719)، الصادر في أيلول/سبتمبر 2010: كانت درجة تقييم المراجعة ”غير مرضية“، ويعني هذا إما أن العمليات المتصلة بالضوابط الداخلية والحوكمة و إدارة المخاطر لم تكن قد أنشئت أو لم تكن تعمل جيدا. وقد قدمت مراجعة الحسابات 23 توصية، منها 13 توصية صنفت بأنها ذات أولوية عليا. ومن بين المسائل التي أثيرت عدم وجود إشراف وضوابط كافية على مستوى الإدارة، وسوء تخصيص ميزانيات المشاريع ومراقبتها، وعدم كفاية المستندات المؤيدة للمدفوعات وعدم الامتثال لإجراءات الشراء بأن يُعمد إلى تقسيم العقود لتجنب مراجعة لجنة مراقبة المشتريات. ولأن مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة قام بمراجعة حسابات مكتب المحيط الهادئ دون الإقليمي في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2012، فإن مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات لم يجر عملية مراجعة حسابات أخرى، ولكنه أجرى متابعة للمراجعة السابقة في شكل استعراض مكتبي؛
	(ب) تقرير مكتب اليونيفيم دون الإقليمي للدول العربية (التقرير رقم 743)، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2010: كانت درجة تقييم المراجعة ”مرضية“، ويعني ذلك أن العمليات المتصلة بالضوابط الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر كانت راسخة وتعمل جيدا. وقد قدمت مراجعة الحسابات تسع توصيات، منها توصية واحدة صنفت بأنها ذات أولوية عليا. وطلبت تلك التوصية من الإدارة إنشاء آلية لتتبع القيمة التراكمية للمشتريات لضمان تقديم العقود التي تتجاوز العتبة إلى لجان رقابة المشتريات لمراجعتها؛
	(ج) تقرير مكتب اليونيفيم دون الإقليمي لأفريقيا الجنوبية وجزر المحيط الهندي (التقرير رقم 753) الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2010: وكانت درجة تقييم المراجعة ”مرضية إلى حد ما“، ويعني هذا أن العمليات المتصلة بالضوابط الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر كانت راسخة وتعمل بوجه عام، ولكنها بحاجة إلى تحسين. وقدمت مراجعة الحسابات 19 توصية، منها 9 توصيات صنفت بأنها ذات أولوية عليا. وتهدف التوصيات ذات الأولوية العليا إلى معالجة نقاط الضعف في الاستراتيجية دون الإقليمية، والهيكل الوظيفي، واستعراضات المشتريات، وإدارة الأصول، وخدمات الدعم ونظام إدارة الوثائق؛
	(د) تقرير مكتب اليونيفيم دون الإقليمي للمكسيك، وأمريكا الوسطى وكوبا والجمهورية الدومينيكية (التقرير رقم 774)، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2010: وكانت درجة تقييم المراجعة ”مرضية إلى حد ما“. وقدمت مراجعة الحسابات 16 توصية، منها ثماني توصيات صنفت بأنها ذات أولوية عليا. أما المسائل التي أثيرت فهي وجود نقاط ضعف في الهيكل الوظيفي، وعدم وجود استراتيجية لتعبئة الموارد، وعدم كفاية الوثائق الداعمة، وتقسيم العقود، والاستخدام غير الملائم لصيغ العقود وأوجه قصور في إدارة الأصول؛
	(هـ) مراجعة حسابات متابعة للمكتب دون الإقليمي لبلدان المخروط الجنوبي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (التقرير رقم 833)، الصادرة في أيار/مايو 2011: أجريت مراجعة الحسابات المتابعة نتيجة للتصنيف الإجمالي ”غير المرضي“ للمراجعة، الذي ورد إلى المكتب أثناء مراجعة الحسابات السابقة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2009 (التقرير رقم 688). وأظهرت متابعة مراجعة الحسابات في الموقع أن المكتب قد أحرز تقدما جيدا في معالجة أوجه القصور التي حددت في مراجعة الحسابات لعام 2009. فمن بين توصيات المراجعة البالغ عددها 24 توصية، نفذت 14 توصية تنفيذا كاملا، في حين ما زالت سبع توصيات قيد التنفيذ. وتطلبت خمس من تلك التوصيات السبع اتخاذ إجراءات على مستوى الهيئة. وسحبت ثلاث توصيات ، لأنها لم تعد ذات الصلة؛
	(و) تقرير مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة دون الإقليمي لمنطقة البحر الكاريبي (التقرير رقم 827)، الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2011: وكانت درجة تقييم المراجعة ”مرضية إلى حد ما“. وقدمت مراجعة الحسابات سبع توصيات منها توصية واحدة صنفت بأنها ذات أولوية عليا. وكان الهدف من التوصية هو معالجة نقاط الضعف في الاستراتيجية دون الإقليمية، التي لم تتوافر لها بيانات أساسية وأهداف قابلة للقياس؛
	(ز) تقرير مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة دون الإقليمي لوسط وشرق أوروبا (التقرير رقم 863)، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2011: وكانت درجة تقييم المراجعة ”مرضية“. وقدمت مراجعة الحسابات تسع توصيات، وجميعها صنفت بأنها ذات أولوية متوسطة.
	خامسا - متابعة توصيات مراجعة الحسابات
	15 - يتولى مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات رصد حالة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية للحسابات وتقديم التقارير عنها. ولهذا الغرض، يحتفظ المكتب بقاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، معروفة باسم النظام الشامل لقاعدة بيانات مراجعة الحسابات والتوصيات، وبإمكان جميع وحدات العمل المراجعة حساباتها التابعة للهيئة الاطلاع عليها.
	16 - المطلوب من الوحدات المراجعة حساباتها القيام بصورة مستمرة باستكمال حالة تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات في النظام، على أن تبدأ في غضون شهر واحد من صدور تقرير مراجعة الحسابات، وتحميل الوثائق الداعمة التي تبين إجراءات التنفيذ التي اتخذت. وبناء على التحديثات التي أجريت، يقوم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات بالتحقق من صحة المعلومات الواردة ويحدد حالة التنفيذ.
	17 - ويبين الجدول أدناه معدل تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات في 31 آب/أغسطس 2012، كما صادق عليها مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات. وقد أصدر المكتب، منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تموز/يوليه 2010، سبعة تقارير مراجعة حسابات تحتوي على 107 توصيات. وأجريت خمس من تلك المراجعات خلال الفترة الانتقالية، في حين أجريت عمليتان لمراجعة حسابات قبل إنشاء الهيئة. ويبين الجدول أن الهيئة نفذت 56 في المائة من التوصيات، بينما كان 29 في المائة من التوصيات لا تزال قيد التنفيذ. ولم يتخذ أي إجراء تنفيذي بشأن 11 في المائة من التوصيات، ومعظمها يتعلق بسياسات الهيئة وإجراءاتها. وهناك 14 توصية ذات أولوية عليا من مجموع التوصيات لا تزال معلقة. علاوة على ذلك، هناك 25 في المائة من التوصيات التي لم تنفذ حتى الآن تجاوزت الحد المقرر وهو 18 شهرا، وهي لذلك تعتبر معلقة منذ فترة طويلة. وسوف يتعين على الهيئة تكثيف جهودها من أجل تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات المعلقة. ومكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات على ثقة من أن إنشاء مركز تنسيق لمراجعة الحسابات واعتماد سياسات وإجراءات إضافية في الهيئة سوف يقود إلى إحراز تقدم كبير في هذا الصدد.
	حالة تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات الصادرة في الفترة من تموز/يوليه 2010 إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، كما كانت عليه في 31 آب/أغسطس 2012
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	18 - في انتظار اعتماد سياسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن الكشف عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات، اتبع مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات، بعد التشاور مع الهيئة، على سبيل الترتيب الانتقالي، سياسة الكشف المطبقة على الكيان السابق، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وعلى هذا الأساس، كشف المكتب ثلاثة تقارير مراجعة داخلية للحسابات (بشأن المكاتب دون الإقليمية لبلدان المخروط الجنوبي، ومنطقة البحر الكاريبي، ووسط وشرق أوروبا) لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لسياسة الكشف المعتمدة لدى المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي كانت تطبق أيضا على الصندوق، تم الكشف عن التقارير في الموقع في مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات وتحت ظروف من السرية.
	19 - وفي غضون ذلك، قرر المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (المقرر 2012/13) والمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (المقرر 2012/18) أن تكون جميع تقارير المراجعة الداخلية التي صدرت بعد 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أو 1 كانون الأول/ديسمبر 2012، على التوالي، في متناول الجمهور.
	20 - إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بوصفها كيانا جديدا، ملتزمة بالشفافية المؤسسية، وتقترح المواءمة بين سياساتها وممارساتها الخاصة بها المتعلقة بالكشف بسياسات صناديق الأمم المتحدة وبرامجها. فمن شأن هذا أيضا أن يعزز الاتساق والتماسك داخل منظومة الأمم المتحدة.
	21 - وسيقوم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات ببذل العناية الواجبة المناسبة قبل أن يجعل تقارير المراجعة الداخلية متاحة للجمهور، لضمان سلامة وجودة المعلومات المفصح عنها والحفاظ على سرية أي معلومات تعتبر حساسة بوجه خاص. أيضا، وقبل كشف الحسابات على الجمهور، سوف تعطى الحكومة المعنية، إن وجدت، الوقت الكافي للتعليق على التقرير، وهو ما يتيح للحكومة أن توجه اهتمام مدير إدارة المراجعة الداخلية إلى أية مخاوف تتعلق بسرية البيانات. وإذا كان تقرير المراجعة الداخلية للحسابات يحتوي على معلومات تعتبر حساسة بوجه خاص (في ما يتعلق بجملة جهات، منها أطراف ثالثة أو حكومة أو بلد أو إدارة) أو أنها يمكن أن تقوض عملا في انتظار التنفيذ أو تعرض للخطر سلامة أي فرد وأمنه، أو تنتهك حقوقه أو تعتدي على خصوصيته، فقد يتم حجب التقرير، أو، بصورة استثنائية، حجبه في مجمله، وفقا لتقديرات مدير مراجعة الحسابات الداخلية.
	22 - وإذا وافق المجلس التنفيذي على الكشف المقترح للمعلومات، يقوم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات بنشر جميع تقارير المراجعة الداخلية للحسابات التي صدرت بعد 1 كانون الأول/ديسمبر 2012 على موقع الأمم المتحدة للمرأة. ولن يجري أي كشف بأثر رجعي.
	سابعا - الخدمات الاستشارية
	23 - قدم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات المشورة إلى المديرين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المقر وفي المكاتب دون الإقليمية، بناء على طلبهم، بشأن مجموعة من المواضيع، بما في ذلك تفسير الأنظمة والقواعد، وإجراء استعراض للسياسات والوثائق مثل إطار الرقابة الداخلية، والاختصاصات والاتفاقات المتعلقة بالهبات.
	ثامنا - التحقيقات
	24 - وفقا لاتفاق مستوى الخدمات، يقدم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات خدمات التحقيق، على أساس استرداد التكاليف، حيث يغطي المزاعم المتعلقة بالفساد أو الغش أو أي مخالفات أخرى، بما في ذلك التحرش في أماكن العمل، وإساءة استعمال السلطة أو الانتقام من المخبرين، سواء من جانب موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأفراد من غير الموظفين والمقاولين. وعلى هذا النحو، فإن المكتب يشكل القناة الرئيسية لتلقي الادعاءات. ولتسهيل عمليات الإبلاغ عن المخالفات، أنشأ خطا ساخنا في الهيئة مخصصا للإبلاغ عن حالات الغش، وسوف يكون في المتناول من خلال الموقع الشبكي للهيئة. وعين المكتب أحد المتخصصين لديه في التحقيقات ليكون منسقا لجميع المسائل المتعلقة بالتحقيقات في الهيئة.
	25 - وتتفق التحقيقات التي يجريها مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات مع المبادئ الواردة في المبادئ التوجيهية الموحدة للتحقيقات، التي اعتمدها المؤتمر الرابع للمحققين الدوليين. ويجري المكتب تحقيقات تقصي الحقائق وفقا للإطار القانوني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ما يتعلق بمعالجة عدم الامتثال لمعايير السلوك في الأمم المتحدة، كما ترد بمزيد من التفصيل في المبادئ التوجيهية للتحقيقات لدى المكتب.
	26 - تلقى مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات، حتى الآن، شكويين زُعم فيهما حدوث سوء تصرف من جانب موظفين في الهيئة. ولم تثبت صحة الادعاءات في حالة واحدة، فأغلقت القضية بعد التقييم الأولي. والتحقيقات مستمرة في القضية الثانية، التي وردت في تموز/يوليه 2012. ويتوقع المكتب أن يزداد عدد الشكاوى بعد تفعيل الخط الساخن.
	تاسعا - التوظيف والميزانية
	27 - بلغ مجموع النفقات لأنشطة المراجعة الداخلية للحسابات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2011 ما يقرب من 000 200 دولار. وبالنسبة لعام 2012، تتوخى الهيئة ومكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات زيادة مستوى الخدمات، وهو ما أفضى إلى اعتماد ميزانية بمبلغ 186 438 دولارا. وتشمل ميزانية عام 2012 تكاليف المرتبات وقدرها 468 351 دولارا ونفقات التشغيل العامة، وبوجه خاص تكاليف السفر وقدرها 718 86 دولارا.
	28 - خلال الفترة الانتقالية، قدم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات خدمات مراجعة حسابات تولاها موظف متخصص في 2011. وقد تقاعد هذا الموظف في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وبقيت الوظيفة شاغرة حتى نهاية العام. وينص اتفاق مستوى الخدمات الموقع في كانون الأول/ديسمبر 2011 على تعيين موظفين اثنين: رئيس برتبة ف-5 ومتخصص في مراجعة الحسابات برتبة ف-3. ويعادل هذا 400 يوم عمل في السنة لأنشطة مراجعة الحسابات، وإدارة مراجعة الحسابات والأنشطة الاستشارية. وقد تم إعداد خطة العمل لمراجعة الحسابات لعام 2012 في إطار هذه الموارد المتاحة.
	29 - ويغطي مستوى الموارد الحالية الحد الأدنى اللازم من قدرات المراجعة الداخلية للحسابات في الهيئة. وقد أسفرت التقييمات التي أجريت مؤخرا لمخاطر مراجعة الحسابات، والزيادة في موارد الهيئة وأنشطتها والوجود الميداني الواسع الناتج عن توخي بناء هيكل واسع للهيئة على الصعيد الإقليمي في المستقبل عن ظهور حاجة إلى إعادة النظر في الاحتياجات من الموارد لمراجعة الحسابات وإعادة تقييمها. في هذا الصدد، فقد استرشد مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات بالمعايير المقترحة لتوفير الموارد لوظائف المراجعة الداخلية للحسابات، التي وضعتها وحدة التفتيش المشتركة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في تقريرها المعنون ”ثغرات الرقابة في منظومة الأمم المتحدة“ (A/60/860) وأعيد التأكيد عليها في تقرير الوحدة المعنون ”وظيفة مراجعة الحسابات في منظومة الأمم المتحدة“ (A/66/73). وتقترح وحدة التفتيش المشتركة وظيفة واحدة لمراجع حسابات في ما يتعلق بإنفاق سنوي يبلغ حجمه 60 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، مع مراعاة ما إذا كانت المنظمة منظمة مقر أو منظمة ميدانية. وبلغ مجموع نفقات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2011 ما مقداره 200 مليون دولار. وحتى من دون زيادة الميزانية المتوقعة للهيئة، فإن مستوى الموارد الحالية لمراجعة الحسابات يغطى الحد الأدنى من القدرات المتوخاة. وقد تكون هذه القدرة كافية لمنظمة مقر. ولكن مع اتساع وجود الهيئة واستمرار توسعها في الميدان، يصبح مستوى الموارد الحالية غير كاف وينخفض عن مستوى الحد الأدنى. وسيقوم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات بمناقشة الاحتياجات من الموارد في المستقبل مع الإدارة العليا للهيئة من أجل جعل قدرة وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات في الهيئة تتفق والمعايير الموصى بها لمنظومة الأمم المتحدة، ولتمكين وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات من تقديم ضمانات معقولة في ما يتعلق باستخدام موارد هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

