
    
  ٧٢/٤٢ج  السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٩ مارس /آذار ٢٥  من جدول األعمال المؤقت ٤-١٦البند 
  A72/42 

  
  
  
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي
  
  
  المدير العامتقرير من 

  
  
ـــابات يكون "تعيّ  ١،من الالئحة المالية ١-١٤لمادة ل اً وفق  -١ ــ ــ ـــحة مراجعًا خارجيًا للحســ ــ ـــ  اً مراجعن جمعية الصـ

وتكون حسـابات (أو مسـؤوًال يحمل لقبًا مماثًال أو يكون له مركز مماثل) إلحدى حكومات الدول األعضـاء". للعامًا 
 فترة الوالية أربع سنوات تشمل فترتي ميزانية، ويمكن تجديدها مرة واحدة لفترة إضافية تبلغ أربع سنوات.

 
ـــحة العالمي  -٢ ـــ ـــاء أن جمعية الصــ ـــ ــتين المعقودة في  الثامنةة وقد تذكر الدول األعضــ ــ ــ  ٢٠١٥مايو  أيار/والســ

ــــابات  ١٤-٦٨ع  ص  جعينت في قرارها  ــ ــابات من جمهورية الفلبين مراجعًا خارجيًا لحســ ــ ــ منظمة لجنة مراجعة الحســ
ــحة العالمية ــنوات  الصـــ ــ ـــابات خارجي . وعليه، ال٢٠١٩و ٢٠١٦ يعام بينلفترة األربع سـ بد من تعيين مراجع حســ

 .٢٠٢٠يناير  كانون الثاني/ ١اعتبارًا من جديد بنفاذ التعيين 
  

ترسـخت ممارسـة تُقّدم بموجبها المقترحات الخاصــة  ،من جمعية الصـحة العالمية الثامنة واألربعين اعتباراً و   -٣
ــاء بناًء على دعوة من المدير العام. و  ــ ــابات الخارجي من جانب الدول األعضــ ــ جمعية  تجريبمنصــــــب مراجع الحســ

ــحة اختيارها ـــ ــيةمثلها  ،الصــ ـــ ــاتفي  مثل األجهزة الرئاســ ــ ــ ــــسـ ــ ــائر مؤسـ ـــ ــري، المتحدة منظومة األمم ســ ــ ــ ، باالقتراع السـ
ــحة العالميـة.  ٧٩و ٧٨جرى بموجب المادتين يحدث في أي انتخابات تُ   مثلما ـــ ــ ــ ـــ ــ من النظام الداخلي لجمعية الصـ

 ذه الممارسة.ه ونتوالس ثامنةال جمعية الصحة العالميةو  الستونالرابعة و اتبعت جمعية الصحة العالمية   قدو 
  

ــار إليها في الفقرة   -٤ ـــ ـــ ــ ـــ ــة المشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــات منظومة األمم المتحدة  ٣ووفقًا للممارســ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــسـ ــ ـــ ــ ـــ والمتبعة في بعض مؤســ
ــاء بموجب الخطاب الدوري خ. د. جميع ُدعيت   األخرى، ــ ـــ ــ ـــرين األول/  ٣٠المؤرخ  ٢٠١٨-٣٧الدول األعضـــ ــ ــ ــ تشـــ
ــــحة ١ (الملحق ٢٠١٨ أكتوبر ــ ـــح لتنظر جمعية الصـــ ــ ــمية مرشــــ ـــ ــ ـــة و ثانيالالعالمية ) إلى تســ ــ في ون في تعيينه بعالســــ

كانون  ١٤يوم  . وُحدد٢٠٢٣و ٢٠٢٠ يعام بينلفترة األربع سنوات منظمة المراجع الخارجي لحسابات المنصب 
 أسماء المرشحين. يلتلق ياً نهائ اً موعد ٢٠١٨ األول/ ديسمبر

  
ـــيحات قبل الموعد النهائي من حكومووردت ال  -٥ ــ ــ ـــ ــ ـــا وغانا والهند وت اتترشـــ ــ ـــ ونس والمملكة الكونغو وفرنســ

ــمالية المتحدة ـــمل  .لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــ ــ ـــير  ٧-٢المالحق ويشـ ــ ــــفًا موجزًا لنهجالذاتية  ةالسـ مراجعة  ووصــ
، ٢٠١٨ تشرين األول/ أكتوبر ٣٠المؤرخ المقترحة، وفقًا للمتطلبات المبينة في الخطاب الدوري  والرسوم الحسابات

ـــترط أال  ـــ ــــير  يتجاوزالذي اشـ ــ ــــف الموجز ا ةكل من السـ ــ ـــوص ُبترت وقدكلمة.  ٥٠٠لذاتية والوصـ ــ  التي الواردة النصــ
. وبعد تطبيق الفرنســـــية باللغة منها وثالثة اإلنكليزية باللغة المقدمة الطلبات من ثالثة ووردت. الحدود هذه تجاوزت

مية األخرى. ُترجمت نصــوص الطلبات إلى اللغات الرســ أعاله،الحدود المفروضــة على عدد الكلمات المشــار إليها 
ُترجمت النصــوص إلى اللغة اإلنكليزية ثم ُترجمت النصــوص اإلنكليزية  الفرنســية،المقدمة باللغة  الطلباتوفي حال 

                                                           
 .١١٣  إلى ١٠٣، الصفحات من ٢٠١٤الوثائق األساسية، الطبعة الثامنة واألربعون، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ١
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ـــمية األربع األخرى.  ــــوص  وُتعرضإلى اللغات الرســ ــية كما  باللغتين المقدمة الطلباتنصـ  وردت،اإلنكليزية والفرنســـ
الكاملة  اتن استمارات الطلبعُنسخ وتتاح  .ورد كما بدقةاألصلي  على نحو يعكس النص صيغتالترجمة قد  وأما

الترشــيحات ويرد جدول موجز لهذه  الطلب. بناًء علىباللغة التي قدمت بها  الســت الدول األعضــاءهذه الواردة من 
 . ٨في الملحق  مع رسوم مراجعة الحسابات المقترحة

 
ئر والعراق وقطر، حيث إنها وردت بعد الموعد النهائي ولن يستمر النظر في الترشيحات المقدمة من الجزا  -٦

 المحدد.
  

 اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
ــتةتلقي إلى نظرًا   -٧ ـــ ـــأن تعيين مراجع  سـ ــ ــاباتااقتراحات بشـ ــ ــاء الخارجي لحســ ــ قبل الموعد  من الدول األعضــ

 عليه درجت ه الذينفســـألســـلوب اتتبع  أن في الثانية والســـبعون، فقد ترغب جمعية الصـــحة العالمية النهائي المحدد
ـــاء المعنية  ــ ــنوات األخيرة، أي دعوة ممثلي الدول األعضــ ـــ ــب القتراحاتهاإلى في الســ ــ قبل انعقاد  تقديم عرض مقتضـــ

 لحساباتامراجع بغية المساعدة على اتخاذ قرار اختيار مراجع الحسابات الخارجي، ومن ثم اختيار  جمعية الصحة
ــتكمال  باالقتراع الســــري. وبعد الخارجي مشــــروع القرار  في النظر فيجمعية الصــــحة  قد ترغبعملية االختيار، اســ
  التالي:

  
  الثانية والسبعون، جمعية الصحة العالمية  

  
] مراجعًا خارجيًا لحسابات  [ يدرج اسم الدولة العضو من]  بالضبط اللقبيدرج  ن [تعيّ أن  تقرر  -١

ــحة العالمية  ــ ــنوات منظمة الصــ ـــابات  ٢٠٢٣و ٢٠٢٠ يعام بينلفترة األربع ســــ وأن يجري مراجعاته للحســـ
ــرة من الالئحة المالية والمرفق بهذه الالئحة، على أن يعين،  ــ ــ ـــ ـــ ــ وفقًا للمبادئ المدرجة في المادة الرابعة عشـ

  في غيابه؛ نوب عنهعند االقتضاء، ممثًال ي
  
ـــابات من جمهور  تعرب عن  -٢ ــكرها للجنة مراجعة الحســــ ــ ية الفلبين على العمل الذي أدته للمنظمة شـــ

  .٢٠١٩و ٢٠١٢في مراجعة حساباتها لفترة الثماني سنوات بين عامي 
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  المالحق
  

  المحتويات
  

    
  

  ٤    ............................  والمرفقات ٢٠١٨-٣٧مذكرة شفهية: الخطاب الدوري خ. د.   ١الملحق 

  ٦    ..........................................: نص مقتبس من الالئحة الماليةاألولالملحق 

  ٧    ....  ت إضافية تحكم المراجعة الخارجية لحسابات منظمة الصحة العالميةصالحيا :المرفق

  مراجعو حسابات منظمة الصحة العالمية الخارجيون المعينون في الفترة : الثانيالملحق 
  ١٠    ................................................................  ٢٠١٩ إلى ١٩٤٨من 

  ١١    ....  لمنظمة الصحة العالمية: معلومات أساسية لحساباتخارجي مراجع : تعيين الثالثالملحق 

  ١٤    ............... ................................................................  الكونغو  ٢حق المل

  ١٨    .................................................................................  فرنسا  ٣الملحق 

  ٢٢    ..................................................................................  غانا  ٤الملحق 

  ٢٦    .................................................................................  الهند  ٥الملحق 

  ٣١    ................ ................................................................  تونس  ٦الملحق 

  ٣٥    .......................................................................  المملكة المتحدة  ٧الملحق 

  ٤٠    .........................   موجز للترشيحات مع رسوم مراجعة الحسابات المقترحةالجدول ال  ٨الملحق 
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  ١ الملحق
  

  مذكرة شفهية
  
  

  C.L.37.2018  ٢٠١٨-٣٧خ.د.
  
  

  تعيين المراجع الخارجي لحسابات منظمة الصحة العالمية 
  ٢٠٢٣إلى  ٢٠٢٠للسنوات المالية من 

  
دعوتها إلى تسمية مرشح ب وتتشرف األعضاء الدول إلى تحياتها(المنظمة)  العالمية الصحة منظمة تهدي

ــروط المادة  ـــ ــتوفي شـ ـــ ــاء في أن تنظر جمعية من الالئحة المالية للمنظمة، مّمن قد ترغب ال ١-١٤يسـ ـــ دول األعضـ
  .٢٠٢٣إلى  ٢٠٢٠أربع سنوات اعتبارًا من الصحة العالمية في تعيينه مراجعًا خارجيًا لحسابات المنظمة لفترة 

  
ــــاء  ــ ــ ـــ ــ ــحة جمعية أنوقد تذكر الدول األعضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــتينالثامنة و  العالمية الصــ ـــ ــ ــ ـــ  /أيار في أعادت قد كانت الســ

جمهورية في  الحســاباتيين شــاغل منصــب رئيس لجنة مراجعة تع ،١٤-٦٨ع ص ج قرارها بمقتضــى ،٢٠١٥  مايو
ــابات خارجياً  مراجعاً فلبين ليكون ال ـــ ــ ـــحة منظمة لحســـ ـــ ــ ــنوات األربع من لفتر  العالمية الصــ ــــ ــ . ٢٠١٩ إلى ٢٠١٦ة الســ

تكون مدة الوالية ألربع ســــنوات تشــــمل الفترتين الماليتين ويمكن  منظمة،لل المالية الالئحة من ١-١٤ المادةمًال بوع
 /أيار في ســتنعقد التي الثانية والســبعون العالمية الصــحة جمعية تقوم أن ســيلزمتجديدها لمدة أربع ســنوات أخرى. و 

ـــابات، خارجي مراجع بتعيين ،٢٠١٩ مايو ــ ـــابات عاماً  مراجعاً  يكون للحســـ ـــ ــؤوالً  أو( للحســ ـــ  أو مماثالً  لقباً  يحمل مســـ
  .٢٠٢٣إلى  ٢٠٢٠السنوات األربع من  لفترة األعضاء الدول من إحدى) مؤهل بخالف ذلك مركزتمتع بي
  

ــرة  للمادة الكامل النص ويرد ــ ـــ ــ ــالحيات ال ونص المالية الالئحة منالرابعة عشـــ ــ ـــ ــ ــ ــافيةصـ ـــ ــ ــ  تحكم التي اإلضـــ
ــابات الخارجية المراجعة ــ ــ ـــ ــ ــ  فيورد الثانيالملحق  أما. األول الملحق في المذكرة بهذهطيه ههنا  اً مرفق منظمةال لحســـ

ــماء قائمة ــــ ــابات الخارجيين المراجعين بأســ ــ ــ  ويورد ،اليوم إلى ١٩٤٨ عام من الفترة خالل عينوا الذين المنظمة لحســ
ـــية معلومات الثالثالملحق  ــ ـــ ــاســـ ـــ ــ  ٢٠١٧لعام  ، فيما تُتاح البيانات المالية المراجعةالمالية المنظمة عمليات عن أســــ

  ) على موقع المنظمة اإللكتروني على العنوان التالي: ٧١/٢٩(الوثيقة ج
.http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/A71_29-ar.pdf?u  

  
ــو دولة أي رغبت ما وٕاذا ــم اقتراح في عضـــ ـــح اســـ ــم المنظمة تبلغ أن فينبغي ،مرشــ ـــاه موعد فيه باســـ  أقصــ

ــمبر  كانون  ١٤  يوم ــاعة ٢٠١٨األول/ ديســ ــ ـــطى، ٢٣,٥٩، الســ  لإلعدادإلتاحة الوقت الالزم  بتوقيت أوروبا الوســـ
  .الثانية والسبعين العالمية الصحة إلى جمعية الترشيحات لتقديم

  :يلي ما المقترح، الخارجي الحسابات بمراجع يتعلق فيماالترشيح  يتضمن أن وينبغي

ــيرة  )أ( ــ ـــور،  الذاتية السـ ـــمن دون صــ ـــطة يلوتفاصــ  مجموعة تبرز التي والدولية الوطنيةالمرشـــــح  أنشــ
  ؛)كلمة ٥٠٠ الكلمات عدد يتجاوز أال على( لمنظمةل فائدة ذات تكون قد التي المراجعة تخصصات

ـــف  )ب( ــيطبقها التي هومعايير  هالحســـــابات وٕاجراءات مراجعة لنهجملّخص  وصــ ـــح، ســـ  مراعاة مع المرشــ
ــات المبادئ ـــ ــ ــبية والممارســـ ــ ـــ ــ ــبية المعاييرواتباع  ،المالي ونظامها المالية والئحتها ةللمنظم المحاسـ ــ ـــ ــ  المحاسـ
  ؛)كلمة ٥٠٠ الكلمات عدد يتجاوز أال على( العام للقطاع الدولية

  )٣: (اتالمرفق
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ــاباتال مراجعي عمل لشــــهور اإلجمالي للعدد تقديرات  )ج(  كلالتي ســــُتكّرس لمراجعة الحســــابات ل حســ
  ؛٢٠٢٣إلى  ٢٠٢٠من المالية اعتبارًا  السنواتمن  واحدة

ــبةو   )د( ــــ ــ ـــ ـــنة لكل بالنسـ ـــ ــ ــ ــومتقديم  ،)٢٠٢٣إلى  ٢٠٢٠(مالية  ســ ـــ ــ ــ ــابات مراجعة رســـ ـــ ــ ــ  المقترحة الحســـ
 أنشــطة حســابات مراجعة الرســوم هذه تشــمل أن وينبغي. (ملّخصــة في صــفحة واحدة) األمريكية بالدوالرات
ــطة الكيانات غير الموحدة التيالعالم أنحاء جميع في المنظمة ــ ــ  لدى ينبغيتديرها المنظمة. و  ، وكذلك أنشــ

 التكاليفتلك جميع  المقترحة الحسابات مراجعة رسومن ُتدرج في أ الحسابات مراجعة تكلفة تقديرات وضع
ـــة ـــكرتارية بأعمال الخاصـــ ــــفر ونفقاتثانوية األخرى ال واألعمال الســـ ــة الســ  المراجعة لموظفيكافة  والمعيشــــ
ــابات الخارجية ــ ــ ــمل أن وينبغي. للحســ ـــ ــ ــفر تكاليف تشـ ـــ ــ  المكاتب وٕالى جنيف إلى اإلقامة بلد من الرحلة السـ
  .المراجعة ألغراض للحسابات الخارجي المراجع يطلبه حسبما للمنظمة التابعة األخرى

  
ــتتولى ــ ــيرة ترجمة األمانة وسـ ــ  وملخص) ب( الفقرة في المذكور ملخصالو ) أ( الفقرة في المذكورة الذاتية السـ

ـــفحة واحدة و  ــوم المكّون من صـــ ــمية اللغات إلى) د( الفقرة فيبّين مالالرســــ ــت الرســــ ــ  جمعية إلى تقديمها أجل من الســ
  .العالمية الصحة

  
ـــدوق  ــنــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــد اإللكتروني إلى صـ ـــ ـــالبريــ ــ ـــه، بــ ــة بــــ ـــ ــائق المرفقــ ـــ ــيح، مع الوثــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــل الترشــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــب أن ُيرســ ــ ويجـــ

  .wordو pdf، وأن ُيقّدم بصيغتي Comptroller@who.int  البريد
  

ـــحة العالمية وتغتنم ـــ ــ ــة هذه منظمة الصـ ــ ــ ـــاء للدول لتعرب الفرصـــ ـــ ــ ــمى آيات تقديرها  عن مجدداً  األعضـ ــ ــ أســـ
  .هااحترامو 

  
  

  ٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ٣٠جنيف في 
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  C.L.37.2018  ٢٠١٨-٣٧خ.د.
  ANNEX I  األولالملحق 

 
  نص مقتبس من الالئحة المالية

  المراجعة الخارجية للحسابات –المادة الرابعة عشرة 
  

ــــحة جمعية تعين  ١-١٤ ــ ــ ـــ ــ ــابات) خارجيين مراجعين( خارجياً  مراجعاً  الصــ ــ ــ ـــ ـــ ــ  عاماً  مراجعاً  منهم كل يكون للحســ
ــابات ـــؤوالً  أو( للحســ ــاء الدول حكومات إلحدى) مماثل مركز له يكون أو مماثالً  لقباً  يحمل مسـ  فترة وتكون. األعضــ

 هي والجمعية. ســـنوات أربع تبلغ إضـــافية لفترة واحدة مرة تجديدها ويمكن نية،ميزا فترتي تشـــمل ســـنوات أربع الوالية
  ).المعينين الخارجيين الحسابات مراجعي( المعين الخارجي الحسابات مراجع تنحية تملك التي وحدها

  
مع مراعاة أية توجيهات خاصة تصدرها جمعية الصحة، تجرى كل مراجعات الحسابات التي يطلب من     ٢-١٤
ـــابات الخارجي (مرا ــ ــ ـــ ــ ــــابات مراجعيجع الحســـ ــ ــ ـــ ــ في  للمعايير العامة المقبولة عموماً  ) القيام بها وفقاً الخارجيين الحســ

  للصالحيات اإلضافية الواردة في مرفق هذه الالئحة. مراجعة الحسابات ووفقاً 
  

ــابات الخارجي (    ٣-١٤ ــابات الخارجيينلمراجع الحســـ ــدد فعاليةلمراجعي الحســـ اإلجراءات  ) إبداء مالحظات بصـــ
  المالية ونظام المحاسبة والمراقبة المالية الداخلية وبوجه عام بشأن إدارة المنظمة وتنظيمها.

  
) للحسابات باستقالل تام، وهو المسؤول مراجعو الحسابات الخارجيونيتمتع مراجع الحسابات الخارجي (    ٤-١٤

أدناه بشأن إجراء أي  ٧-١٤ء ما تسمح به المادة باستثنا الوحيد (هم المسؤولون الوحيدون) عن مراجعة الحسابات
  .فحص محلي أو خاص

  
القيام بعمليات  )الخارجيين الحسابات مراجعيلجمعية الصحة أن تطلب من مراجع الحسابات الخارجي (    ٥-١٤

  فحص معينة وتقديم تقارير منفصلة عن نتائجها.
  

جميع التسهيالت التي قد  )الخارجيين  جعي الحساباتلمرا(يقدم المدير العام لمراجع الحسابات الخارجي     ٦-١٤
  يطلبها (يطلبونها) عند إجراء المراجعة.

  
في ســـبيل إجراء فحص محلي أو خاص، ، )لمراجعي الحســـابات الخارجيينلمراجع الحســـابات الخارجي (    ٧-١٤

ـــابات عام في إحدى الد ــتعانة بخدمات أي مراجع حســ ــ ــاد في نفقات المراجعة، االسـ ـــؤول ذي أو لالقتصـــ ول (أو مســ
صفة مماثلة) أو بخدمات مراجعي حسابات تجاريين عموميين من ذوي السمعة الحسنة أو بخدمات أي شخص أو 

  الخارجيون) أنه يملك الخبرة الفنية الالزمة.مراجعو الحسابات مكتب آخر يرى مراجع الحسابات الخارجي (
  

ـــابات الخارجي (    ٨-١٤ ـــ ــ ــ ـــ ــــاباتيقدم مراجع الحســ ــ ــ ـــ ــ لبيانات المالية ا عن مراجعة الخارجيون) تقريراً  مراجعو الحســ
ــنوية ــ ــ ــ ــرة التي يعدها السـ ـــ ــ ــمن التقرير أية معلومات يرى . من الالئحة المدير العام بموجب المادة الثالثة عشــ ــ ـــ ويتضـــ

  .اإلضافية والصالحيات ٣-١٤للمادة  اً (يرون) أنها الزمة وفق
  

ـــابات الخارجييقدم تقرير   ٩-١٤ ـــابات الخارجيين)(مراجعي الح مراجع الحســ المالية التي تمت  البيانات مع ســ
الســــنة أيار/ مايو التالي لنهاية  ١يتجاوز  عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الصــــحة في موعد ال مراجعتها

ـــابات الختامية. ويفحص المجلس التنفيذي ــ ـــ ــ ـــنوية  المالية التي تتعلق بها الحســ ــ ــ ـــ وتقرير (تقارير) البيانات المالية الســ
  ة الحسابات ثم يقدمها إلى جمعية الصحة مع أية تعليقات يراها الزمة.مراجع
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  C.L.37.2018  ٢٠١٨-٣٧خ.د.
  APPENDIX  المرفق

  صالحيات إضافية تحكم المراجعة الخارجية
  لحسابات منظمة الصحة العالمية

  
المية، بما في يقوم مراجع (مراجعو) الحســـابات الخارجي (الخارجيون) بمراجعة حســـابات منظمة الصـــحة الع  -١

  وذلك للتحقق من: ذلك جميع صناديق االئتمانات والحسابات الخاصة، بالشكل الذي يراه (يرونه) ضرورياً 

  أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المنظمة وسجالتها؛  (أ)

ر ذلك من لألنظمة والالئحة وألحكام الميزانية وغي أن العمليات المالية المبينة في البيانات تمت وفقاً   (ب)
  التوجيهات المعمول بها؛

ــى   (ج) ــ ـــ ــ ـــ ــ أن األوراق المالية واألموال المودعة لدى الغير أو تحت يد المنظمة قد تم التثبت منها بمقتضـ
  شهادات مباشرة من الجهات التي تودع بها المنظمة أموالها أو بالعد الفعلي؛

ـــابات  (د) ـــ ــ ــ الداخلية، وافية بالغرض بالنظر إلى  أن إجراءات المراقبة الداخلية، بما في ذلك مراجعة الحســـ
  األهمية التي تعلق عليها؛

إلجراءات يقبلها مراجع (مراجعو)  أن تســـجيل جميع األصـــول والخصـــوم والفائض والعجز قد تم وفقاً   )ه(
  الحسابات الخارجي (الخارجيون).

  
ـــابات الخارجي (الخارجيون) هو (هم) الحكم الوحيد فيما ي  -٢ ــ ـــهادات أو مراجع (مراجعو) الحســـ ــ تعلق بقبول الشـــ

ــيلية أو جزئياً  االدعاءات المقدمة من األمانة العامة، كلياً  ، وله أن يقوم (ولهم أن يقوموا) بعملية فحص وتثبت تفصــ
  لما يختاره (يختارونه) من بين جميع السجالت المالية بما في ذلك السجالت الخاصة باإلمدادات والمعدات.

  
ــابــا  -٣ ــ ــ ـــ ــ ـــ ت الخــارجي (الخــارجيين) وموظفيــه (وموظفيهم) حريــة االطالع في أي وقــت لمراجع (لمراجعي) الحســ

مناســــب على جميع الدفاتر والســــجالت وغير ذلك من المســــتندات التي يراها مراجع (مراجعو) الحســــابات الخارجي 
(طلبهم) على طلبه  (الخارجيون) ضــرورية إلجراء المراجعة. ويســمح للمراجع الخارجي (للمراجعين الخارجيين) بناءً 

ــــة" والتي توافق األمانة العامة على أنها الزمة للمراجع  ــ ـــ ــ ــ ـــنفة على أنها "خاصـــ ــ ـــ ـــ ــ باالطالع على المعلومات المصــ
ـــرية. وعلى  ــنفة على أنها ســ ــابات وكذلك المعلومات المصـــ الخارجي (للمراجعين الخارجيين) ألغراض مراجعة الحســـ

ــريـة أليـة المراجع الخـارجي (المراجعين الخـارجيين) والعـاملين معـه (م ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة والسـ ــ ـــ ــ ــ ـــ عهم) أن يحترموا الطبيعـة الخـاصـ
ـــرة  ـــل مباشــ ــتخدموها إال في األغراض التي تتصـ ـــرفهم، وأال يســ ــع تحت تصـ ــنفة على هذا النحو توضــ معلومات مصــ
بأداء عمليات المراجعة. ولمراجع (لمراجعي) الحســـابات الخارجي (الخارجيين) أن يســـترعي (يســـترعوا) نظر جمعية 

ــــحة إلى أية حالة ت ــ ــة" والتي يرى (يرون) أنها الصـــ ـــ ــ ــنفة على أنها "خاصــ ـــ ــ حجب عنه (عنهم) فيها المعلومات المصــ
  الزمة ألغراض المراجعة.

  
ـــلطة المراجع الخارجي (المراجعين الخارجيين) رفض أي بنود   -٤ ـــابات ولكن له أن ليس من ســـ ــ واردة في الحسـ

ــالمتها، يوجه (لهم أن يوجهوا) نظر المدير العام إلى أية عملية تخامره (تخ ــــ ــ ــ ـــكوك في قانونيتها أو ســـ ـــ ـــ ــ امرهم) شــ
عندما تظهر أثناء  غ اعتراضــات المراجع، على هذه العمليات أو غيرها، إلى المدير العام فوراً التخاذ الالزم. وتبلّ 

  الحسابات. فحص
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ــابـات الخـارجي (الخـارجيين) ويوقع (يوقعون) رأيـاً   -٥ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــأن البيـانـات المـاليــة  يبـدي مراجع (مراجعو) الحســ ــ ــ ـــ ـــ ــ بشـ
  نظمة. ويتضمن الرأي العناصر األساسية التالية:للم

  تحديد البيانات المالية التي تمت مراجعتها؛  (أ)

  اإلشارة إلى مسؤولية إدارة الهيئة ومسؤولية المراجع الخارجي (المراجعين الخارجيين)؛  (ب)

  اإلشارة إلى المعايير المتبعة في إجراء المراجعة المالية؛  (ج)

  م أداؤه؛وصف العمل الذي ت  (د)

  وما إذا كانت:اء الرأي بشأن البيانات المالية إبد  )ه(

  تعرض بوضوح الموقف المالي في نهاية الفترة ونتائج التنفيذ لتلك الفترة؛  ) ١(

  للسياسات المحاسبية المعلنة؛ قد أعدت وفقاً    )٢(

  ؛السياسات المحاسبية مطبقة على أساس متوافق مع الفترة المالية السابقة   )٣(

  إبداء الرأي بشأن امتثال المعامالت المالية ألحكام الالئحة المالية والسند التشريعي؛  (و)

  تاريخ إبداء الرأي؛  (ز)

  اسم مراجع (مراجعي) الحسابات الخارجي (الخارجيين) ووظيفته (وظيفتهم)؛  (ح)

  المكان الذي تم فيه التوقيع على التقرير؛  (ط)

ـــرورة، إلى   (ي) ــ ـــ ــارة، عند الضـــ ــــ ــ ـــابات اإلشـــ ــ ـــ ــابات الخارجي (تقارير مراجعي الحســـ ـــ ــ تقرير مراجع الحســــ
  الخارجيين) عن البيانات المالية.

  
  يجب أن يتضمن تقرير المراجع الخارجي (المراجعين الخارجيين) بشأن البيانات المالية ما يلي:  -٦

  نوع الفحص الذي قام (قاموا) به ومداه؛  (أ)

  ات أو دقتها، على أن يتضمن التقرير، حسب اللزوم:المسائل التي تؤثر على اكتمال الحساب  (ب)

  المعلومات الالزمة لتفسير الحسابات بوضوح؛  ) ١(

  أي مبالغ كان يتعين تحصيلها ولم تدرج في الحسابات؛   )٢(

  أي مبالغ يوجد بشأنها التزام قانوني أو طارئ، ولم تسجل أو تدون في البيانات المالية؛ )  ٣(

  ي ال تؤيدها مستندات سليمة؛المصروفات الت   )٤(

ــابات منتظمة، وٕاذا كان هناك خروج ذو طابع    )٥( ـــ ـــ ــ ـــك دفاتر حســــ ـــ ـــ ــ ما إذا كانت المنظمة تمســـ
  مستمر وملموس على مبادئ المحاسبة المقبولة عامة فينبغي الكشف عنه؛

  بها مثل: المسائل األخرى التي ينبغي أن تحاط جمعية الصحة علماً   (ج)

  و افتراض التزييف؛حاالت التزييف أ   )١(
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ــولهــا األخرى أو إنفــاقهــا في غير الوجوه    )٢( ــ ـــ ــ ـــ ــ ــراف في إنفــاق أموال المنظمــة أو أصـ ــ ـــ ــ ــ ـــ اإلسـ
  المخصصة لها (بغض النظر عن سالمة القيود الحسابية الخاصة بهذه العمليات)؛

  اإلنفاق الذي يعرض المنظمة لتحمل مصاريف أخرى كبيرة؛  ) ٣(

ــــة على  أي عيب في النظام العام أو  ) ٤( ــ ــ ــيلية التي تحكم الرقابة المفروضـــ ــــ ــ ــ في القواعد التفصـ
  اإليرادات والمصروفات أو على اإلمدادات والمعدات؛

اإلنفاق الذي ال يتفق ومقاصـــد جمعية الصـــحة مع مراعاة عمليات النقل المرخص بها في   ) ٥(
  الميزانية؛

  قل المرخص بها في الميزانية؛اإلنفاق الذي يتجاوز قيمة االعتمادات المعدلة بعمليات الن   )٦(

  اإلنفاق الذي ال يتمشى مع أحكام الترخيص الصادر بشأنه؛  ) ٧(

ــة باإلمدادات والمعدات، من واقع عمليات الجرد وفحص   (د) ـــ ــجالت الخاصــ ـــ الدقة أو خالفها في الســ
  السجالت.

  عن ذلك يجوز أن يتضمن التقرير إشارة إلى: وفضالً 

ــمن ح  )ه( ــ ــ ــول على معلومات العمليات التي وردت ضــ ــ ــ ــابقة والتي أمكن الحصــ ــ ــ ــابات فترة مالية ســ ــ ــ ســ
جديدة بشأنها، أو العمليات الخاصة بفترة مالية الحقة والتي يبدو من المستصوب أن تخطر جمعية الصحة 

  .سلفاً بها 
  
  لمراجع (لمراجعي) الحســـابات الخارجي (الخارجيين) أن يبدي (يبدوا) لجمعية الصـــحة أو للمدير العام أية  -٧

ـــأن النتائج  مالحظات ــفرت  التي  بشــ ــابات  أســـ وأية تعليقات على التقرير المالي يراها (يرونها)  عنها مراجعة الحســـ
  مناسبة.

ـــيقاً   -٨ ــ ــن له (لهم) متى كان مجال المراجعة ضــ ــ  أمام المراجع الخارجي (المراجعين الخارجيين) أو إذا لم يتســـ
جي (المراجعون الخارجيون) أن يشير (يشيروا) إلى ذلك في تقريره الحصول على إثباتًات كافية فعلى المراجع الخار 

ــع المالي والعمليات المالية الواردة في  ـــ ــبة للوضـــ ـــ ــــبب تعليقاته (تعليقاتهم) وأثر ذلك بالنســـ ــ ــيح ســ ــ ـــ (تقريرهم) مع توضـ
  السجالت.

  
ــمن المراجع الخارجي (المراجعون الخارجيون) تقريره (تقريرهم) أي نقد قب  -٩ ـــ للمدير   ل أن تتاحال يجوز أن يضـــ

  العام أوال فرصة مالئمة لشرح المسألة محل المالحظة.
  

ــار إليها فيما تقدم تكون، في   -١٠ ــ ـــألة مشــ ال يتعين على المراجع الخارجي (المراجعين الخارجيين) ذكر أية مســـ
  رأيه (رأيهم) غير ذات بال من كل الوجوه.
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  C.L.37.2018  ٢٠١٨-٣٧خ.د.
   Annex II  الثانيالملحق 

  
  المعينون في الفترة  الخارجيونمنظمة الصحة العالمية مراجعو حسابات 

  ٢٠١٩إلى  ١٩٤٨ من
  

  الجنسية    مــاالس  دد السنواتـع  الفترة
  سويدي   السيد أونو برونسكوغ  ١٨  ١٩٦٦-١٢-٣١إلى  ١٩٤٨-٩-١

  نرويجي    السيد الرس برييي  ٧  ١٩٧٣-١٢-٣١إلى  ١٩٦٧-١-١

  سويدي    السيد الرس ليندمارك  ٤  ١٩٧٧-١٢-٣١إلى  ١٩٧٤-١-١

  بريطاني    السير دوغالس هنلي  ٤  ١٩٨١-١٢-٣١إلى  ١٩٧٨-١-١

ـــــب المراقب  ١٤  ١٩٩٥-١٢-٣١إلى  ١٩٨٢-١-١ ــ ـــ ــاغل منصـــ ــ ـــ ـــ ــ  المالي شـ
ــــابات العام للمملكة  ــ ــ ـــ ــ ومراجع الحســ
المتحــدة لبريطــانيــا العظمى وأيرلنــدا 

  الشمالية

  بريطاني  

ــاغل من  ٨  ٢٠٠٣-١٢-٣١إلى  ١٩٩٦-١-١ ـــابات شـــ ــب مراجع الحســ ــ صـ
  العام في جمهورية جنوب أفريقيا

جنوب   
  أفريقي

ـــــب   ٨  ٢٠١١-١٢-٣١إلى  ٢٠٠٤-١-١ ــ ـــ ـــاغل منصـــ ــ ــ ــ ـــ المراقب المالي شـ
  الهندمراجع الحسابات العام في و 

  هندي  

شــاغل منصــب رئيس لجنة مراجعة   ٨  ٢٠١٩-١٢-٣١إلى  ٢٠١٢ -١-١
  الحسابات في جمهورية الفلبين

  فلبيني  
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  C.L.37.2018  ٢٠١٨-٣٧خ.د.
   Annex III  الثالثالملحق 

  
  منظمة الصحة العالمية خارجي لحساباتتعيين مراجع 

  معلومات أساسية
  
  
  المتوقع العامة الحسابات مراجعة أسلوب  -١
  

ــعى   ــ ـــ ــ ــ ــــحة منظمة تسـ ــ ــ ـــ ـــابات مراجعة عملية تكون أن إلى العالمية الصـ ـــ ـــ ــ  ألعلى وفقاً  ىتجر  وأن فعالة الحسـ
ــائل تناول إلى العملية هذه توجه أن وينبغي. تقنيةال المعايير ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــات مجالي في المطروحة المهمة المسـ ـــ ـــ ــ ــ ــياســ ــ ــ ـــ ــ ـــ  السـ

  ).المال إنفاق لقاء يتحقق ما( بالكفاءة المتسمة للمراجعات مناسبة أهمية إيالء مع المالية والممارسات
  
  الحسابات مراجعة عملية طبيعة  -٢
  
ـــحة منظمة تجريها التي المالية العمليات مدى تقدير يمكن  ١-٢ ــ ــ ـــ ــ  مراجعة عملية طبيعة وبالتالي العالمية، الصـــ

ـــابات، ـــ ــ ـــ ــل المالي التقرير من الحسـ ـــ ــ ــ ــنة المنتهية في  المراجعة المالية والبيانات المالي التقرير" المعنون المفصـــ ـــ ــ ــ للســـ
ــمبر /األول كانون ٣١ ـــ ـــحة منظمةاإللكتروني ل وقعالم على أو الطلب لدى متاحال" ٢٠١٧  ديســ ـــ  لىع العالمية الصـ

  :العنوان التالي
http://www.who.int/about/finances_accountability/reports/en/. 

  
ــة "تعيين مراجع ٢٠١٥أيـــار/ مـــايو  ٨المؤرخـــة في  ٦٨/٤٣جالوثـــائق  فـــإن ذلـــك على وعالوة   ، المعنونـ

 وهذه الوثائق متاحة. ٢٠١٩-٢٠١٦الفترات الســابقة  إلى بالنســبة طرحت مناقصــات تتضــمن لخارجي"الحســابات ا
  :العنوان التالي على اإلنترنت شبكة على العالمية الصحة منظمة موقع على أو الطلب لدى

http://apps.who.int/gb/a/a_wha68.html. 

  
ــية والمراكز  ٢-٢ ـــ ــاط الرئيســ ــ ـــيالرئي المقر هي المالي للنشـــ ـــ ــحة لمنظمة سـ ــ ــ ــــرا، جنيف، في العالمية الصـ ــ ـــويسـ ــ  ســ

 أيضاً  انظر( العاصمة وواشنطن ونيودلهي ومانيال وكوبنهاغن وبرازافيل القاهرة في الواقعة الستة اإلقليمية والمكاتب
 لالتصــال، مكتب أو ممثل طريق عن بلداً  وخمســين مائة عن ينوف ما في حضــوراً  للمنظمة أن كما) أدناه ٨ الفقرة

  .محلياً  النفقات تكّبد فيها يجري أخرى مواقع في ومشاريع مقيمين موظفين إلى افةباإلض
  
الوكالة الدولية لبحوث السرطان والمركز الدولي للحساب اإللكتروني  لحسابات مستقلة مراجعة إجراء ويلزم  ٣-٢

مرفق الدولي لشـراء األدوية وصـندوق التأمين الصـحي للموظفين وبرنامج األمم المتحدة المشـترك لمكافحة األيدز وال
  .وهي كيانات يرد أدناه عنها مزيد من التفاصيل

  
  السرطان لبحوث الدولية الوكالة  -٣
  

ــة المادة من ٢-٦ للفقرة وفقاً    ــــ ــ ــادسـ ــ ـــ ـــرطان، لبحوث الدولية للوكالة المالية الالئحة من الســ ـــ ــ  على يتعين السـ
ــابات الخارجي المراجع ــحة منظمة لحســ ــابات الخارجي المراجع بمهمة ضــــاً أي يقوم أن العالمية الصــ  في الوكالة لحســ
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ـــا ليون ـــح على فإن وبالتالي،. بفرنسـ ــمى المرشـ ــغل المســ ــب لشــ ــابات الخارجي المراجع منصــ  يكون أن المنظمة لحســ
ــــتعداً  ــ ــطالع مسـ ــ ـــاً  لالضـــ ـــ ـــابات بمراجعة أيضـ ـــ ــول  ويمكن. الوكالة حسـ ــ ــ ــخة من  علىالحصـ ــ البيانات المالية  آخرنســـ

  العنوان التالي: على اإلنترنت شبكة علىالوكالة  موقع على السرطان لبحوث الدولية ةبالوكال الخاصةالمراجعة 
https://www.iarc.fr/en/about/funding_financialframework_reporting.php.  

  

  اإللكتروني حسابلل الدولي المركز  -٤
  

ــاً  يتعين   ـــابات الخارجي المراجععلى  أيضـــ ــحة منظمة لحســ ــتقلة مراجعة إجراء العالمية الصـــ ـــابات مســـ  لحســ
ـــاب الدولي المركز ــ ــــول  ويمكن. اإللكتروني للحســـ ــ ـــخة من  علىالحصــ ـــ ـــة  آخرنســ ــ ــ البيانات المالية المراجعة الخاصـ

  التالي: العنوان  على اإلنترنت شبكة علىالمركز  موقع علىبالمركز 
https://www.unicc.org/Pages/WhatWeDo/WhatWeDo.aspx. 

  
  تأمين الصحي للموظفينالصندوق   -٥
  

صــندوق ذاتي التمويل واإلدارة يتكّفل بتســديد جزء كبير صــندوق التأمين الصــحي للموظفين هو عبارة عن   
ــفهم م ـــ ــخاص المقبولين بوصـ ــ ــحية المعترف بها طبيًا التي يتكبدها الموظفون وغيرهم من األشــ ــ ن نفقات الرعاية الصــ

ــحي للموظفين العاملين في كل من المنظمة  ــــندوق التأمين الصـــ ــندوق التأمين. ويغطي الصـ ــ ـــاركين في صـ من المشــ
ــرطان ــ ــاب اإللكتروني  والوكالة الدولية لبحوث السـ ــ ـــحةو والمركز الدولي للحسـ وبرنامج  للبلدان األمريكية منظمة الصــ

ـــراء األدوية ـــ ـــ ــ ـــترك لمكافحة األيدز والمرفق الدولي لشـ ـــ ــ ــ  المراجع. وطبقًا لهذا المبدأ، يلزم أن يقوم األمم المتحدة المشــ
مراجع الخارجي لحســـابات صـــندوق التأمين الصـــحي للموظفين. مقام ال العالمية الصـــحة منظمة لحســـابات الخارجي

ــول  ويمكن ــخة من  علىالحصـــ ــندوق  آخرنســـ ــة بالصـــ ــ ـــحة  موقع علىالبيانات المالية المراجعة الخاصـ منظمة الصــ
  العنوان التالي: على اإلنترنت شبكة علىالعالمية 

http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/en/. 
  
  األيدز لمكافحة المشترك المتحدة األمم برنامج  -٦
  

 منظمة على أن إلى األيدز لمكافحة المشـــترك المتحدة األمم برنامج إنشـــاء تحكم التي التفاهم مذكرة تشـــير  
ــحة ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــابات الخارجي المراجع على فإن المبدأ، لهذا ووفقاً . البرنامج ذلك إدارة مهام تتولى أن العالمية الصـ ــ ــ ـــ ــ ــ  لحســ

ـــابات الخارجي المراجع مهمة يتولى أن منظمةال ــ ـــ ـــ ــ  الخارجيلزم أن يقوم المراجع ي ذلك، على وبناءً . البرنامج لحســـ
. األمم المتحدة المشـترك لمكافحة األيدزمراجع الخارجي لحسـابات برنامج مقام ال العالمية الصـحة منظمة لحسـابات

  .لية المراجعة المتاحة الخاصة بالبرنامج المذكورآخر البيانات الما من نسخة على الطلب لدى الحصول ويمكن
  
  المرفق الدولي لشراء األدوية  -٧
  

ـــحة العالمية، ُتدار عمليات    ــ ـــ ــراء األدوية ومنظمة الصــ ــ ـــ عمًال بمذكرة التفاهم الموقعة بين المرفق الدولي لشـــ
ــتوره وقواعد المنظمة. وبالتالي يتعين على المراجع الخا ــابات المنظمة أن يقوم أمانة هذا المرفق وفقًا لدســـ رجي لحســـ

ـــافية للتحليل  ــًال عن ذلك توجيهات داخلية إضـــ ــ ـــابات هذا المرفق. ويطبق المرفق فضــ بمهمة المراجع الخارجي لحســـ
المالي، وثمة تعديالت مصــرح بها على اإلجراءات والممارســات اإلدارية للمنظمة أو اســتثناءات منها من أجل تلبية 

يمكن الحصـــول على نســـخة من آخر البيانات المالية المراجعة والتوجيهات الداخلية االحتياجات الخاصـــة للمرفق. و 
  اإلضافية الخاصة بالمرفق على موقعه اإللكتروني على العنوان التالي: 

https://unitaid.org/publications/?cat=all&type=financial-statement&search=#en. 
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  لألمريكتين اإلقليمي المكتب  -٨
  

ــحة منظمة تتولى   ــ ـــ ــنطن في مقرها يقع التي األمريكية للبلدان الصــــ ــ ــ ـــ ــمة واشــ ـــ ــ ــاً  العاصــــ ــ ـــ ــ  المكتب مهمة أيضــ
ـــحة لمنظمة التابع لألمريكتين اإلقليمي ـــ ــ ـــحة منظمة وتعّين. العالمية الصــ ــ ـــ ـــاباتها مراجع األمريكية انللبلد الصــ ـــ ــ  حســ
ــــه المراجع يكون قد الذي الخارجي ـــ ــ ـــ  بين وثيق تعاون قيام يتعين الحالة هذه وفي ،غيره أو المنظمة تعينه الذي نفســ

  .المراجعين كال
  
  خدمات المراقبة الداخلية  -٩
  

ــحة منظمة في يوجد   ــ ـــاباتل الداخليون نمراجعو الو خدمات المراقبة الداخلية. ل مكتب العالمية الصـــ ــ  هم لحســ
ـــرةً  التقارير تقديم مديرال ويتولى منظمةال من موظفي ــ ــ ــؤولية وتتمثل. العام المدير إلى مباشـ ــ ــ ــية المســ ـــ ــ  للوحدة، الرئيسـ
 المراقبة نظم اســتعراضب القيام على نحو فعال في للمنظمة، المالية الالئحة من عشــرة الثانية المادة في حســبما يرد

ــاً  ُتجرىو . وفعاليتها مالءمتها مدى ورصــــد وتقييمها للمنظمة الداخلية . االســــتعراضــــات من مختلفة أخرى أنواع أيضــ
ـــاباتل ين الداخليين والخارجيينمراجعال من وُيتوقع ــ ــقوا لحســ ــ  وتعزيز المبذولة الجهود ازدواجية لتفادي عملهم أن ُينســـ
  .المراجعة عملية في الكفاءة

  
  اقبةلجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المر   -١٠
  

  يرجى الرجوع إلى موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة اإلنترنت:لمزيد من المعلومات األساسية،   
http://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/en/. 

  
ـــارك تجتم   ــنة، ويتوقع أن يشـ ــارية في مجال المراقبة ثالث مرات في الســ ـــتشــ ـــتقلين االسـ ع لجنة الخبراء المسـ

ـــابــات الخــارجي في االجتمــاعــات العــاديــة، ويقــدم أحــدث المعلومــات عن حــالــة المراجعــة الخــارجيــة  ــ ـــ ــ ــ ـــ مراجع الحســ
  للحسابات، ويتلقى أيضًا مدخالت بشأن عمل مراجعة الحسابات من اللجنة.

  
  للحسابات الخارجية المراجعة لقاء ةالمدفوع سومالر   -١١
  

ــــوم تبلغ   ــــامل الرســ ـــحة منظمة ادفعته التي ةالشــ ــنوية ل الخارجية المراجعة لقاء العالمية الصـــ ــ ـــاباتالســ    لحســـ
ــنـة للفترة  اً أمريكيـ اً دوالر  ٤٢٨ ١٨٠ مـا مقـداره ٢٠١٩-٢٠١٦ للفترة ــ ـــ ــ ــ ـــ  دوالراً  ٤٣٣ ٦٨٠و ٢٠١٧-٢٠١٦في السـ

  .٢٠١٩-٢٠١٨فترة في السنة لل أمريكياً 
  

   مشاريعال حسابات مراجعة  -١٢
  

ـــاباتُيطلب من  قد   ــ ـــابات مراجعات يجري أن الخارجي مراجع الحسـ ــ ــاريع لحسـ ــ ــأنها ُيتفق معينة مشــ ـــ  مع بشـ
   .)بما في ذلك مراجعة حسابات أنشطة التأهب لمواجهة اإلنفلونزا الجائحة مثالً ( إضافية رسوم على األمانة

  
ــة   ـــماء تقديم إلى الدعوة ههذ فإن ،القول وخالصـــ ــحين أســ لكي ُينظر فيهم فيما يتعلق بالتعيين كمراجع  مرشـــ
ــابات خارجي الوكالة الدولية لبحوث الســـرطان والمركز الدولي للحســــاب و  العالمية الصـــحة بمنظمة فقط تتعلق للحسـ

ــترك لمكافحة األ ــــحي للموظفين وبرنامج األمم المتحدة المشــــ ــندوق التأمين الصــ ــ يدز والمرفق الدولي اإللكتروني وصــ
  لشراء األدوية.
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   ٢الملحق 
  

 االقتراحات بشأن تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين
  لمنظمة الصحة العالمية

 
  ١الكونغو

 
 
 

 السيرة الذاتية  :أوالً 
  

ــيد بريس فولتير إتو أوبامي  ينتمي ــو إلى الســـ ــ ــبين القانون يةعضـــ ــ يين المعتمدين بجمهورية جمعية المحاســـ
 الكونغو.

  
ــبة في عام بو  ـــابات والمحاســـ ــاره المهني في مجال مراجعة الحســ ـــيد إتو أوبامي مســـ ــى  ٢٠٠٠دأ الســ وأمضـــ

ــيت دوليًا. وارتقى  ١٠ ــابات ذائعة الصـ ــركة مراجعة حسـ ــركة أرنســـت وينغ بالكونغو، وهي شـ ســـنوات في شـ
ت كافي سلم الرتب في هذه الشركة ليشغل منصب كبير مراجعي الحسابات المسؤول عن طيف من الشر 

 أفريقيا الوسطى.في في الكونغو و 
  

ــة بـالقطـاع العـام، عمـل  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــيـد إتو أوبـامي وللوقوف بمزيـد من الـدقـة على العمليـات الخـاصــ ـــ ــ ــ ــ مع إدارة الســـ
ـــؤوًال عن إجراء جميع المعامالت  ــائيًا فنيًا مســ ــفه أخصـــ ـــابات العامة التابعة للحكومة الكونغولية بوصـــ الحســ

 كومة.غير المتعلقة بالرواتب ورصدها لصالح الح
  

واكتســـب الســـيد إتو أوبامي الخبرات بفضـــل عمله في شـــركات مراجعة الحســـابات ومشـــاريع التنمية الدولية 
ـــلع والخدمات وتوظيف األيدي العاملة  ـــ ــراء السـ ــ ــ ــعة في مجال شـ ــ ــ ــب خبرة واسـ ــ وتطوير األعمال. كما اكتســـ

ــية (البنك الدولي ــ ــرف األموال الواردة من الجهات المانحة الرئيســ ــ ــرف التنمية األفريقي وٕاجراءات صــ  ومصــــ
ومصــرف التنمية للبلدان األمريكية، واالتحاد األوروبي، ومنظمة البلدان المصــدرة للنفط، ومصــرف التنمية 
ــندوق الدولي للتنمية الزراعية، وغيرها). وهو  ـــ ــ ـــط أفريقيا، والصــ ــ ــرف التنمية لدول وســــ ــ ـــ لغرب أفريقيا، ومصــ

ـــليع في إعداد تقارير التقييم المتعلقة  ـــ ــ ــ ـــ الدعوة (المتعلقة بعمليات من  خطاباتتقديم العطاءات و  بطلبضــ
 قبيل شراء السلع والخدمات والمعدات واستقدام الخبراء االستشاريين) والتقارير عن األنشطة.

  
ــؤون اإلدارية (بما في ذلك إعداد  ـــ ــ ــعة في مجال الشـ ـــ ــ ـــة باإلجراءات  األدلةكما أنه يتمتع بخبرة واسـ ــ الخاصـــ

ظيمية، وتنفيذ الُنظم اإلدارية)، وتقييم مشـاريع التنمية وتقديم الخدمات االسـتشــارية اإلدارية والمحاسـبية والتن
 إلى الشركات والمبادرات الخاصة.

  
. وهو حاليًا المدير اإلداري ويتولى إدارة حافظة تشتمل على إكسكو كاكوج، أسس شركة ٢٠٠٩وفي عام 

 عدة عمالء.
  
  

                                                           
 لي مقدم باللغة الفرنسية. وقد ُترجم النص على نحو ما ورد.الطلب األص   ١
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تدريبية المعنية بمراجعة الحسـابات، وتولى تزويد هيئات القطاع قاد السـيد إتو أوبامي عددًا من الدورات الو 
  العام الرئيسية بالمشورة بشأن االستثمارات والشؤون المالية. 

  
ـــيط في عدد من المنظمات المهنية المتعددة األطراف. الخبرات الدولية:  ــ ـــ ــو نشـــ ـــ ــ ــ ـــيد إتو أوبامي عضــ ـــ ــ ــ السـ

  لوالية تمتد لثالث سنوات.  ٢٠١٨و وانُتخب لعضوية مجلس إدارة شركة إكسكو في تموز/ يولي
 

ـــًا في عدة اجتماعات ومؤتمرات دولية، بما في ذلك اجتماعات المنظمة  ــ ــيد إتو أوبامي أيضـــ ــ ـــ ــارك السـ ـــ ــ وشـ
 الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. 

  
ــاريع التي مولتها الجهات المانحة الدولية (بما في ذلك  ــ ـــ ــابات طيف من المشـ ـــ ــ ـــركته مراجعة حسـ ــ ــ وتولت شـ

ــنــدوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة البنــك الــدولي ــ ــ ــ ـــ ــ ـــرف التنميــة األفريقي والصــ ـــ ــ ـــ ــ وبرنــامج األمم المتحــدة  ومصــ
 اإلنمائي، وغيرها).

 
 ملخص النهج الذي نتبعه  :ثانياً 

  
 سنّتبع أفضل الممارسات في إجراء مراجعاتنا للحسابات. 

  
رير بشـأنها إلى الكيان الخاضـع لمراجعة التقا ونقدموسـنخطط ألنشـطة مراجعة الحسـابات ونعد لها وننفذها 

ــابات في مراجعة  ــابات وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا. ونحن نمتثل للمعايير الدولية لمراجعة الحســـ الحســـ
ـــابات في مراج ــات العليا لمراجعة الحســـ ـــ ـــسـ ــ ـــابات القطاع الخاص والمعايير الدولية للمؤسـ ــ ـــابات حسـ عة حســـ

 مؤسسات القطاع العام.
  

ـــنمتثل لل ــ ــ ـــ ـــابات البيانات المالية ل ٧٠٠معيار وسـ ــ ـــ ــ لزم هذا منظمة. ويُ لمن المعايير الدولية عند مراجعة حسـ
المعيار مراجع الحســابات باالمتثال بالشــروط األخالقية وبتنظيم مراجعة الحســابات وٕاجرائها بطريقة تســمح 

 اء الجوهرية. من األخط في عمومها بالتأكد بدرجة معقولة مما إذا كانت البيانات المالية خالية
  

وفي ســـياق المعايير الدولية للمؤســـســـات العليا لمراجعة الحســـابات، ُأضـــيف فصـــل عن مراجعة األداء إلى 
العليا لمراجعة الحســـابات على إيالء عناية خاصـــة بالمعايير  اتالمعيار الدولي من أجل تشـــجيع المؤســـســـ

ــمان أن مراجعة الح ــ ـــ ــ ـــاد والفّعالية والكفاءة لضـ ــ ــ ــــب تركيزها الوحيد على المتعلقة باالقتصـــ ــ ــ ــابات ال ينصــ ــ ــ ـــ سـ
ـــابات التابعون لنا مع اإلدارة العليا للمنظمة ومراجعي  ـــ ــ ــيتعاون مراجعو الحسـ ــ ـــ ــــة. وســ ــ ــ ـــسـ ــ ـــ ـــابات المؤسـ ـــ ــ حسـ
ــل الممارســــات التي  ــابات. وُيعد ذلك مثاًال على أفضــ ــطة مراجعة الحســ ــابات الداخليين في جميع أنشــ الحســ

 سنعمل على االمتثال لها في عملنا. 

 اجعة الحسابات نهج مر   -١
  

 منظمة. لسنّتبع نهجًا قائمًا على المخاطر في مراجعة حسابات البيانات المالية ل

ــابات إجراء تقييم للمخاطر المتعلقة بالبيانات المالية  ـــ ــ ــ ـــ ــ التقارير  وتقديمويتطلب هذا النهج من مراجع الحسـ
ـــوابط الداخل ـــتناد إلى الفهم التام للكيان ولبيئته، بما في ذلك الضـ ــتولى عناية خاصــــة لعمليات باالسـ ية. وســ
 لممارسات والسياسات المالية. لمراجعة األداء (نسبة التكلفة إلى األداء) من أجل تقييم مدى االمتثال 

 ُتعتبر ضرورية وفقًا لما تقتضيه الظروف.  التي وسنستخدم جميع اإلجراءات والضوابط واالختبارات
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 وستشمل مراجعة الحسابات ما يلي:

 لرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف؛ المقر ا 

  المكاتب اإلقليمية في القاهرة وبرازافيل وكوبنهاغن ومانيال ونيودلهي وواشنطن العاصمة. و 
  
ـــرطانو  ــ ــابات الوكالة الدولية لبحوث السـ ــبة، ،نعتزم مراجعة حســــ ــ ــندوق التأمين  والمركز الدولي للحوســ ـــ وصـ

ـــــحي للموظفين ــ ــ ـــرية/ األيدزوبرنامج األمم المتحدة ال ،الصـ ـــ ــ ــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشــ ــ ــ ـــ  ،مشـ
التعاون تعاونًا وثيقًا مع مراجعي حسابات منظمة الصحة للبلدان كما نعتزم والمرفق الدولي لشراء األدوية، 

 األمريكية. 
  

ـــوف تُ  ــ ـــ ـــابات وفقًا للمعايير لتخذ تدابير وسـ ــ ـــ ــمان الجودة في كل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الحسـ ــ ـــ ضــ
  مؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.ية للالدول

 
 إجراءات مراجعة الحسابات   -٢
  

 سُتجرى مراجعة الحسابات على ثالث مراحل، وهي:
  

  التخطيط 
 

 ستؤخذ العناصر التالية في االعتبار في مرحلة التخطيط: 

 م على الفهم التام لبيئة المنظمة وأنشطة مراجعة الحسابات الداخلية، للسماح باّتباع نهج قائ
 المخاطر يضع جميع المخاطر المحددة في الحسبان؛ 

  تقييم عمل مكتب خدمات المراقبة الداخلية وأي نظام آخر للمراقبة الداخلية، وُنظم تكنولوجيا
 المعلومات الخاصة بالمنظمة وتحديد مدى إمكانية االعتماد على هذه الُنظم؛

 بات وفقًا لمستوى المخاطر ولتوصيات تحديد أولويات المجاالت التي ستخضع لمراجعة الحسا
  ١جمعية الصحة.

 المالي العرض  :اً ثالث
  

 .٢٠٢٣إلى نهاية عام  ٢٠٢٠ن عام ُتعرض فيما يلي الرسوم المقترحة للفترة م
  

ــابات في المنظمة على الصـــعيد العالمي واألنشـــطة التي تنفذها  وتشـــمل هذه الرســـوم أنشـــطة مراجعة الحسـ
ــــتخدام المكاتب وأدوات الكيانات غير الموحدة ا ــ ــ ـــ ــ لتي تتولى المنظمة إدارتها. وينبغي أن تتيح المنظمة اســ

 االتصاالت والناسخات التصويرية واللوازم المكتبية لمراجعي الحسابات مجانًا. 
  

شـهرًا من شـهور عملهم لهذه  ٤٨يومًا من أيام عمل مراجعي الحسـابات أو  ١٢٤٨وسـوف نخصـص نحو 
 من خمسة أشخاص إلجراء أنشطة مراجعة الحسابات).المهمة (سيلزم فريق مكون 

  

                                                           
 .كلمة ٥٠٠الذي اشترط أال يزيد النص على  ٢٠١٨-٣٧ الخطاب الدوريتم بتر النص وفقًا لمقتضيات    ١
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ـــوم إجمالية قدرها  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــابات البيانات المـاليـة  دوالر أمريكي ١ ٥٢٢ ٥٠٠ونقترح رسـ ــ ــ ـــ ــ ـــ لتنفيذ مراجعة حسـ
 للمنظمة، على النحو التالي:

  دوالر أمريكي ٤٢٦ ٥٦٣: ٢٠٢٠عام 

  دوالر أمريكي ٤٠٠ ٣١٣: ٢٠٢١عام 

  دوالر أمريكي ٣٦٧ ٥٠٠: ٢٠٢٢عام 

  والر أمريكيد ٣٢٨ ١١٦: ٢٠٢٣عام 
  

  ويشمل إعداد التقارير باللغتين اإلنكليزية والفرنسية. فقط ويغطي هذا المبلغ مراجعة الحسابات المالية 
  

 ها.ُيتفق عليوسنكون مستعدين ألداء أي عمل إضافي يطلبه المدير العام بتكلفة إضافية 
  

 ي:شهرًا من شهور عمل مراجعي الحسابات على النحو التال ٤٨وتوزع تكاليف 
 

 مراجعة الحسابات مدة 

 المجموع ٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ 

عدد شهور عمل مراجعي 
 الحسابات

٤٨ ١١,٥ ١١,٥ ١٢,٥ ١٢,٥ 

 ١ ٢١٨ ٠٠٠ ٢٦٢ ٥٠٠ ٢٩٤ ٠٠٠ ٣٢٠ ٢٥٠ ٣٤١ ٢٥٠ الرسوم المهنية

 ٣٠٤ ٥٠٠ ٦٥ ٦٢٥ ٧٣ ٥٠٠ ٨٠ ٠٦٣ ٨٥ ٣١٣ رسوم السفر

 ١ ٥٢٢ ٥٠٠ ٣٢٨ ١٢٥ ٣٦٧ ٥٠٠ ٤٠٠ ٣١٣ ٤٢٦ ٥٦٣ المجموع

 
غ الدوائر الوطنية لمراجعة الحســابات المنظمة الدفع إلى المنظمة كل ثالثة أشــهر. وســتبلِّ  اترســل طلبتُ وســ

  بأي ظروف غير متوقعة تستلزم إجراء مراجعة إضافية بزيادة في الميزانية.
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  ٣ الملحق
  

 الخارجيين الحسابات مراجعي تعيين بشأن االقتراحات
 العالمية الصحة ظمةلمن

  
 ١فرنسا

  
 السيرة الذاتية  :أوالً 

  
ــيد ديديه ميغو (المولود في  ــ ــ ـــ ــ ــ )، خبيرًا في المالية العامة. وقد تخرج من ١٩٥٢حزيران/ يونيو  ٦ُيعد الســ

 معهد ليون للدراسات السياسية وحصل على دبلوم عالي في القانون العام. 
 

ــــوًا في الجمعية الوطنية ا ــ ــ ـــيد ميغو عضـ ـــ ــ ــية من عام وكان السـ ــــ ــ ــطلع ٢٠١٠إلى عام  ١٩٨٨لفرنسـ ــــ ــ . واضـ
ــــفه مقررًا عامًا للجنة المالية الوطنية في الفترة بين عامي  ــي في عملية ٢٠٠٢و ١٩٩٧بوصـــ ــ ، بدور رئيســـ

ــبي التي ُأجريت في عام  ــ ـــالح الميزني والمحاســ ــاس  ٢٠٠١اإلصـــ ــ ــبة على أســ ــ والتي اعتمدت نظام المحاســ
ــتحقاقات ــ ــبية الدولية للقطاع العام وعمدت إلى مواءمة المعايي ،االســـ ــ ــ ر المالية الوطنية مع المعايير المحاسـ

ــابات ألغراض التدقيق، واعتمدت نهجًا  ــ ــ ــــمان إحالة البيانات المالية الوطنية إلى محكمة مراجعة الحسـ ــ لضـ
ـــيد ميغو رئيس  ــ ــ ـــ ــ ــ التابعة  اللجنة الماليةلإلدارة القائمة على تحقيق النتائج في الميزانية الوطنية. وكان السـ

حكمة قبل تعيينه في المنصب الدائم لرئيس الم ٢٠١٠إلى عام  ٢٠٠٧للجمعية الوطنية الفرنسية من عام 
 .٢٠١٠الفرنسية لمراجعة الحسابات في آذار/ مارس 

 
المحكمة الفرنسـية لالنضـباط الميزني والمالي التي تتولى البت في قضـايا سـوء اإلدارة،  السـيد ميغو ترأسو 

 اثنتين من هيئات الخبراء المعنية بتقدير الضرائب اإللزامية وٕادارة الخدمات العامة. كما ترأس 
 

 على الصعيد الوطنياألنشطة المنفذة    -١
  

ديوانًا من الدواوين اإلقليمية ودون  ١٧يترأس الســيد ميغو محكمة مراجعة الحســابات ويشــرف على أنشــطة 
ــائية الحكومة ـــ ــ ــمل واليتها القضــــ ـــ ــ ــ ـــابات، والتي تشــ ــ ــ ــمان االجتماعي ،إقليمية المعنية بمراجعة الحســــ ــ ــ ــ  ،والضـــ

 التي تتلقى األموال العامة والهبات. وهيئات القطاع الخاص ،والسلطات المحلية ،والشركات العامة
 

ــرف على ميزانية منظومة المحكمة المالية (ا ــ ــ ـــ ــ ــطتها كما أنه يشـ ـــ ــ ــ ن يورو) يو مل ١٦٦,٤لتي تبلغ تكلفة أنشـــ
ــابات  ٤٥٥فردًا، منهم  ١٧٧٧وموظفيها ( ـــ ــ ــ ـــ ـــية لمراجعة الحســــ ــ ـــ ــ ـــ ـــابات تابعًا للمحكمة الفرنســ ـــ ــ ـــ ــ مراجع حســـ

 ). مراجع حسابات تابعًا للدواوين اإلقليمية  ٧٤٣و
 

ــــنوي الذي تتبعه في مراجعة  ــ ـــابات والجدول الزمني الســ ـــ ــتراتيجية محكمة مراجعة الحســ ـــ وهو الذي يحدد اســـ
ـــابات وتقديم هذه  ـــ ـــ ــ ــ ـــابات، ويترأس الهيئات الجماعية التي تتولى إعداد وثائق محكمة مراجعة الحســ ـــ ــ ـــ ــ الحســ

 التقارير إلى الجمهور ووسائل اإلعالم دون تدخل الحكومة. 
 

                                                           
 .ورد ما نحو على النص ُترجم وقد. الفرنسية باللغة مقدم األصلي الطلب   ١
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 ذة على الصعيد الدولينفَّ األنشطة المُ    -٢
  

ــابات الخارجية للمنظمات الدولية ٣٥نتمتع بنحو  ـــ ــ تولى  وقد .عامًا من الخبرة في إجراء مراجعة الحســــ
ــاد الجوية ــ ــابات عدة منظمات دولية بما في ذلك المنظمة العالمية لألرصــ ـــ ـــيد ميغو مراجعة حسـ واألمم  الســـ

ــكو واإلنتربول برنامج األغذية العالميو  ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة المتحدة ــ والمنظمة  واليونسـ
ــياحة العالمية الدولية للفرنكوفونية ــــ ــ ـــ ــ  ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الســ

ــــاد الجوية ــواتل األرصـ ــ ــتغالل سـ ــادي والمنظمة األوروبية الســـ ــ  ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـ
ـــامل للتجارب النووية جلس أوروباوم ــ ــ ــ ـــ ــيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ والمركز الدولي  واللجنة التحضـ

 .للحوسبة
 

 والسيد ميغو عضو نشيط في عدة هيئات دولية لمراجعة الحسابات وتوحيد الُنظم المحاسبية.

 العليا لمراجعة  لمنظمة الدولية للمؤسساتالمعني بتقييم البرامج التابع ل هو رئيس الفريق العامل
 .الحسابات

  ،المحكمة الفرنسية لمراجعة الحسابات ممثلة في مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
 التي يتولى تيسير أعمالهما االتحاد الدولي للمحاسبين ولجنة المصلحة العامة التابعة له.

  اتيجية تابعة للمنظمة الدولية المحكمة الفرنسية لمراجعة الحسابات ممثلة في ثالث لجان استر
 ١للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.

 
 ملخص النهج المتبع في مراجعة الحسابات  :ثانياً 

 
 النهج   - ١
  

على  نهج اســتراتيجي يتمحور حول ثالثة أغراض أســاســيةيســـتند تنظيم أنشـــطة مراجعة الحســـابات إلى 
 النحو التالي:

ــعة لمراجعة  لحســـابات:تحقيق فهم تام للجهة الخاضـــعة لمراجعة ا - تحقيق فهم تام للجهة الخاضــ
الحسابات لضمان إمكانية التوصل إلى أحكامنا المهنية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفّعالية. ويسمح لنا 
ذلك بتحديد األغراض االســـتراتيجية والتشـــغيلية للمنظمة؛ وبتقدير المخاطر األصـــيلة، بما في ذلك مخاطر 

ــغيلية الخطأ في البيانات ا ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــلطات، وعدم تحقيق األغراض التشـ ـــ ــ ــ ـــ ــبية، وعدم االمتثال للســ ـــ ــ ـــ ــ ــ لمالية المحاسـ
 واإلدارية؛ وبوضع الخطط المثلى لمراجعة الحسابات والبرامج المثلى لألنشطة.

ــابات: - ـــ ــ ــعة  ٢تقييم نظام المراجعة الداخلية للحسـ ــ ــ ــ ـــ ــين األمثل للميزانيات الخاضـ ـــ ـــ ــ من أجل التحســ
يات التشـــغيلية الرئيســـية والضـــوابط التي تُنفذ لخفض المخاطر إلى لمراجعة الحســـابات، نضـــع وصـــفًا للعمل

مستوى مقبول، ونقيمها. ونسعى على نحو محدد إلى وصف النظام، وفهم ُنظم المحاسبة واإلبالغ؛ وتقييم 
تنفيذ األنشطة الخاصة بالضوابط الداخلية؛ واختبار مدى فّعالية هذه الضوابط. وعند اللزوم، يدقق مراجعو 

                                                           
 .كلمة ٥٠٠الذي اشترط أال يزيد النص على  ٢٠١٨-٣٧ الخطاب الدوريتم بتر النص وفقًا لمقتضيات    ١

بشأن تحقيق أغراض المنظمة  اتالعملية التي ينفذها اإلداريون والمديريون والموظفون لتوفير مستوى معقول من الضمان   ٢
 المتعلقة بعملياتها واتساقها وتقديم المعلومات.
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مســـتخدمة في الكيان الخاضـــع  ١بات المتخصـــصـــون في أي برامجيات محاســـبية أو مالية أو ميزنيةالحســـا
ــاءلة فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية  ــ ــ ــ ـــ ــ ــنطالب اإلدارة العليا بتزويدنا ببيان للمسـ ــ ـــ ـــ ــ ـــابات. وســ ــ ـــ ــ ـــ لمراجعة الحسـ

 للحسابات.
ـــعتحليل المخاطر وتحديد المخاطر الكبرى:  - ــ ــ ـــ ــ ــتخدم فهمنا التام للجهة الخاضـ ــ ـــ ــ ـــ ـــنسـ ـــ ــ ـــ لمراجعة ة ســ

الحســابات وُنظمها الخاصــة بالمراجعة الداخلية للحســابات في وصــف وتقييم الفئتين األوليين من المخاطر 
ــيلة ومخاطر  ـــ ــ ــ ـــ التي قد تؤثر في البيانات المالية واإلدارة، وتتمثل هاتان الفئتان تحديدًا في المخاطر األصـــ

ــتناد إلى ــ ــ ـــ ــ ــابات باالســــ ــــ ــ ـــ ــ المخاطر المتبقية المحددة (زيادة مخاطر  المراقبة. وُتخطط عمليات مراجعة الحســ
ــلة  األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، وعدم االمتثال، وعدم تحقيق األغراض). ونتخير بعد ذلك ســــلســ
ــوعية لُتطبق على مختلف المعامالت وفقًا لمدى كفاءة العمليات القائمة  ــ ــ ــ ـــ ــ مالئمة من االختبارات الموضــ

 ومدى إحكام الضوابط المنفذة.
 

 إلجراء ا  - ٢
  

ــيغ خطة عمل ســــنوي ــنوات في بداية واليتنا ونصــ ــتراتيجية متعددة الســ فضــــل الممارســــات. وفقًا أل ةنضــــع اســ
في مجال المراقبة والمجلس  المستقلين االستشاريةلى اإلدارة العليا ولجنة الخبراء عهذه الخطط  نعرضوس

ســابات لكل نشــاط ويعتمدها. وُتعد التنفيذي. ويضــع كبير مراجعي الحســابات الخارجيين خطة لمراجعة الح
ـــتخدم الخطة كأداة  ــ ـــ ــ ــ ــابات وال ُتعرض على المنظمة. وُتســـ ــ ــ ـــ ـــ هذه الخطة خريطة طريق لفريق مراجعة الحســـ
الســتهالل االجتماعات التي ينظمها كبير مراجعي الحســابات الخارجية ومســتشــاروه الرئيســيون، مع اإلدارة 

 العليا وسائر المسؤولين.
 
تتيح عمليــات مراجعــة األداء تقييم و بين مراجعــة البيــانــات المــاليــة ومراجعــة األداء. تمّيز هــذه الوثــائق و 

ـــابات  ــ ـــ ــ ـــ ـــتنتاجات هذه المراجعات في تقرير مراجعة الحســ ـــ ــ ــ ـــ العمليات من منظور الكفاءة والفّعالية. وترد اســ
 ٢المالية.

 
 

 الرسوم المقترحة  :ثالثاً 
 

ـــنوية  ــيبلغ إجمالي الرســــوم السـ يومًا) في  ٩٣٤شـــهر عمل ( ٥٤,١٤ قابلم دوالر أمريكي ٤٨٥ ٥٢٠ســ
شهر عمل  ٣٩,٤٢وال تشمل هذه الرسوم عمليات مراجعة الحسابات في الموقع (التي تقدر بنحو  السنة.

ــي للمنظمة والكيانات غير الموحدة  يوماً  ٦٨٠ أوســــنويًا  ــابات في الموقع في المقر الرئيســـ لمراجعة الحســـ
 والمكاتب اإلقليمية والُقطرية). 

 
ـــابات في اقتراح  ويرغب ــية لمراجعة الحســـ ــتوى إلى المنظمة تقديم رئيس المحكمة الفرنســــ ــ خدمة رفيعة المســ

توفر أفضل قيمة في مقابل المال. وتراعي الرسوم التي نقترحها الميزانية الصارمة التي تضعها المنظمات 
ــــحة العالمية. ونحن نؤمن إيمانًا قويًا باإلدارة ال ــ ــ ـــ ــ ـــيدة للموارد المحدودة. الدولية من قبيل منظمة الصــ ـــ ــ ــ ـــ رشــ

ـــة  ــفر وبدالت المعيشــ ــ ـــابات (األجور وتكاليف السـ ــوم جميع تكاليف مراجعة الحســ ــــوف تغطي هذه الرســـ وسـ
 اليومية لموظفي مراجعة الحسابات) باستثناء تكاليف الدعم، مع ضمان أفضل نسبة للجودة إلى األسعار. 

                                                           
 ة.تخطيط الموارد المؤسسي   ١

 .كلمة ٥٠٠الذي اشترط أال يزيد النص على  ٢٠١٨-٣٧ الخطاب الدوريًا لمقتضيات تم بتر النص وفق   ٢
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 توزيع الرسوم السنوية (بالدوالرات األمريكية)
 

 األنشطة
  رسوم األنشطة 

 ١(بدل المعيشة اليومي)
رسوم 
 ٢السفر

 رسوم أخرى
  (الترجمة 

 وما إلى ذلك)
 المجموع

 ٨١ ١٤٦ ٢٦٥٧ ١١ ١٦٣ ٦٧ ٣٢٦ مراجعة البيانات المالية للمنظمة

 ١٥٦ ٤٤٢ ٩٩٤٠ ٦١٠٥ ١٤٠ ٣٩٨ مراجعة البيانات المالية للكيانات غير الموحدة

 ١٠ ٠٠٠ ١١٠٥ ٥٢٣ ٨٣٧٢ الوكالة الدولية لبحوث السرطان
 ١٧ ٣٦٨ ٢٢٠٩ ٦٩٨ ١٤ ٤٦١ المركز الدولي للحوسبة

 ١٧ ٣٦٨ ٢٢٠٩ ٦٩٨ ١٤ ٤٦١ صندوق التأمين الصحي للموظفين

برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة 
 األيدز

٥٥ ٨٥٤ ٢٢٠٩ ٢٠٩٣ ٥١ ٥٥٢ 

 ٥٥ ٨٥٤ ٢٢٠٩ ٢٠٩٣ ٥١ ٥٥٢ المرفق الدولي لشراء األدوية

 ٧٢ ٥٥٩ ٨٨٣٧ ٤١٨٦ ٥٩ ٥٣٦ )٣داء في المقر الرئيسي (عمليات مراجعة األ
عمليات مراجعة األداء في المكاتب اإلقليمية 

 )٦والُقطرية (
١٠٠ ٦٢١ ٢٧ ٥٢١ ١٨ ٠٢٣ ٥٥ ٠٧٧ 

 ٧٤ ٧٥١    تكاليف الموظفين
 ٤٨٥ ٥٢٠ ٤٨ ٩٥٥ ٣٩ ٤٧٧ ٣٢٢ ٣٣٧ المجموع السنوي

 
باســـتخدام المكاتب وأدوات االتصـــاالت والحواســـب من المفهوم أن المنظمة ســـتســـمح لمراجعي الحســـابات و 

ــــابات في المقر  ــ ــ ـــ ــ ـــطة مراجعة الحســ ــ ـــ ــ ــ واللوازم المكتبية دون مقابل وبالكميات والنوعيات الالزمة لتنفيذ أنشـــ
 الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والُقطرية. ولذا فإننا لم نأخذ هذه النفقات في الحسبان ضمن رسومنا.

 
حسـابات بإجراء عمليات مراجعة إضـافية تتعلق بمشـروعات معينة. وفي هذه وقد تطالب المنظمة مراجع ال

ــب مراجعي  ــ ــاط ومدى تعقيده ومجاله، لنتمكن من اختيار أنســـ ــ ـــياق الخاص بهذا النشـــ ــ ــنحلل الســ ــ الحالة، ســـ
 الحسابات وتحديد الرسوم التي تترتب على ذلك.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ــفر الذي ُيجرى في إطار مهمة    ١ ــ ـــ ــ ــــة اليومية التي ُتطبق على السـ ــ تحدد لجنة الخدمة المدنية الدولية معدل بدالت المعيشــــ

 رسمية لألمم المتحدة في التاريخ الذي ُحسبت فيه الرسوم المقدرة.

 وم السفر سعر تذاكر السفر بالدرجة االقتصادية أو العادية.تعادل رس   ٢
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  ٤ الملحق
  

 الخارجيين الحسابات مراجعي تعيين بشأن االقتراحات
 العالمية الصحة لمنظمة

  
  

 ١غانا
  
 

 سيرة ذاتية مختصرة لدانييل يو دوميليفو  :أوالً 
  

ــبين القانونيين (غانا) يحمل منذ عام  ــ ــ ــب مهني في معهد المحاســـ ــ ــ ــتير  ١٩٩٢دانييل محاســـ ـــ ــ درجة الماجســ
 كلية إدارة األعمال بجامعة غانا.من ) ٢٠٠٢التنفيذية في إدارة األعمال (

 
ــركة وبدأت خبرت ـــ ـــ ــ ــ ــــابات مع شـــ ــ ـــ ــ ــ وعمل بعد ذلك مراجعًا  Kuffour and Associatesه في مراجعة الحســ

ــــركة  ــ ـــابات مع شــ ــ ــــمام إلى إدارة المراقب  Modern Age Consultants and Auditorsللحســـ ــ قبل االنضــ
ــب ســــجالً  ــب العام. واكتســ  من الخبرة المهنية في اإلدارة المالية العامة طوال ما يزيد حافالً  المالي والمحاســ

ــالحات اإلدارة المالية  ــب مدير إصــ ــب بما في ذلك منصــ ــر عام. واحتل دانييل عدة مناصــ على ثمانية عشــ
العــامــة، ومــدير الرواتــب، ومــدير قواعــد البيــانــات المتكــاملــة لألفراد والرواتــب، كمــا حمــل اللواء في تنفيــذ 

ــية لقانون اإلدارة المالية وقانون  ـــ ــيات الرئيســ ـــترياتالتوصـــــ ـــابات  العامة وقانون المشــــ ــ خدمات مراجعة الحســ
 .وقانون وكالة التدقيق الداخلي

 
ـــائيي اإلدارة المالية و ٢٠١٠كانون الثاني/ يناير  ٣وفي  ـــ ــ ــ ـــ إلى  وفدأُ ، عّين البنك الدولي دانييل كبير أخصــ

مبابوي. وكان رئيس الفريق المعني بمشروع اإلدارة المالية العامة وتولى تيسير عملية تجديد ُنظم هراري بز 
ـــّ ة المالية العامة في ز اإلدار  ـــ ــ ــتوى الوطني مبابوي بالتوســـ ــ ـــ ــ ـــمل جميع الوزارات على المســ ــ ــ ــ ع في تغطيتها لتشــ

ومســـتوى المحافظات. وقد شـــرع المشـــروع في تنفيذ برامج قوية لبناء القدرات في القطاع العام بما في ذلك 
لحســابات. وبفضــل نجاح تمكين مكتب موظفي مراجع الحســابات العام بتزويده بالتقنيات الحديثة لمراجعة ا

ــروع ــ ــ ــ ـــ ــ ــبحت ز  مشـ ــ ــ ـــ ــ مبابوي اليوم أحد البلدان القليلة في أفريقيا التي تقدم البيانات اإلدارة المالية العامة أصـــ
 ٢٠١٥و ٢٠١٤المالية المراجعة إلى البرلمان قبل الموعد المحدد لها. وقد ُقدمت البيانات المالية لعامي 

 قبل موعدها المحدد.
 
ـــروع اإلدارة المالية العامة الذي  ٢٠١٤دانييل إلى مالوي في عام البنك الدولي  وفدوأ ـــ ــ ــ ـــ ليتولى قيادة مشــ

ـــرين األول/ أكتوبر  ٣١أحرز بـدوره تقـدمـًا كبيرًا. وفي  ـــ ــ ــ ـــ ، قـدمـت وزارة المـاليـة البيـانــات المـاليــة ٢٠١٦تشــ
ـــنة المالية المنتهية في  ــ ـــ ــابات العام، للم ٢٠١٦حزيران/ يونيو  ٣٠الموحدة للسـ ــ ـــ رة األولى إلى مراجع الحســ

ــؤولية دانييل عن التدخالت الخاصــــة باإلدارة المالية العامة ـــالح البنك  التي تعيها الذاكرة. وبخالف مســ لصـ
ـــًا إلى ُنظم اإلدارة المالية العامة في بلدان أفريقية ُأخرى الدولي في مالوي وز  ــ مبابوي، فإنه يقدم الدعم أيضـ

 مثل زامبيا وجنوب السودان ونيجيريا.
 

                                                           
 الطلب األصلي مقدم باللغة اإلنكليزية. وُيعرض النص على نحو ما ورد.   ١
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، ُعّين دانييل مراجع الحسابات العام لغانا وتقلد مهام منصبه بعد أدائه ٢٠١٦األول/ ديسمبر  وفي كانون
ــابات العامة لغانا  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــم. ويقوم دانييل بمراجعة الحسـ ــ ـــ ــ ــ ــ التقارير إلى البرلمان منذ أن تولى مهام  وتقديمالقســ

ير المشــروعة. وفي منصــبه. وفضــًال عن ذلك، تولى دانييل مســاءلة الموظفين العموميين بشــأن النفقات غ
ـــة  ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ــ ـــ ــ ــــأن المراجعة الخاصــ ــ ـــ ــ ـــابات العام بشـ ـــ ــ ــ قدم إلى البرلمان تقرير مراجع الحســ

ــوم الوزارات واإلدارات والوكــاالت ورفض تزويــدهــا بمبلغ  ــــ ــ ــ ـــ ــيــدي غــاني الــذي يعــادل  ٥,٤لخصــ ــ ــ ــ ـــ ــ مليــار ســ
ـــنة مليار دوالر أمريكي. وقدم دانييل تقرير مراجع الحســــابات العا ١,١٧٣٩ ــابات العامة للسـ م بشــــأن الحســ
ـــطس  ٢٠١٦المنتهية  ـــ ــ ـــابات العام ٢٠١٧قبل نهاية آب/ أغســــ ـــ ــ . وألول مرة تعيها الذاكرة قدم مراجع الحســــ

ـــابات العام إلى البرلمان في  ــ ـــ ــ ــ ـــ ، أي قبل ٢٠١٨حزيران/ يونيو  ٢٥التقارير األربعة األخرى لمراجع الحسـ
 الموعد النهائي بخمسة أيام.

 
ــو  ـــ ـــابات كما أن دانييل عضــ ـــ ـــابات األمم المتحدة، وتولى مراجعة حسـ ـــ في فريق المراجعين الخارجيين لحسـ
والمنظمة الدولية للمؤســـســـات العليا لمراجعة الحســـابات  ،والمنظمة الدولية للهجرة ،المنظمة البحرية الدولية

  ٢٠١٦.١منذ عام 
 

 ملخص النهج المتبع في مراجعة الحسابات  :ثانياً 
  

ــابا ـــ ــ ــ ـــ ــ ت العام في غانا في المراجعة المالية ومراجعة االمتثال للقواعد النظامية يختص مكتب مراجع الحسـ
ـــابات. عرّ واألداء على النحو المُ  ــ ــات العليا لمراجعة الحسـ ـــســــ ــ ف في معايير المراجعة للمنظمة الدولية للمؤسـ

ــــابات العام مزيجًا من الُنظم  ــ ــــتخدم مراجع الحسـ ــ ــيسـ ــ ــ ة في إجراء مراجع على المخاطر القائمومن النهج وسـ
ـــابات األمم المتحدة ومراجع  ــ ـــوًا في فريق مراجعي حسـ ــ ــفته عضـ ـــ ـــحة العالمية. وبصـ ــ ـــابات منظمة الصـ ــ حسـ

ـــابــات الخـــارجي الحـــالي للمنظمـــة البحريــة الــدوليـــة ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــدوليـــة  ،والمنظمـــة الــدوليـــة للهجرة ،الحسـ والمنظمـــة ال
النظامية، سيدير وصاحب خبرة واسعة في مراجعة االمتثال للقواعد  ،للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات

 جهود مراجعة الحسابات في المنظمة باستخدام المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.
 

ــابات في غانا لديها قدر كبير من الموارد التي تزيد على  ــســـة العليا لمراجعة الحسـ من مراجع  ٣٠٠والمؤسـ
ارب والخبرات المختلفة المالئمة إلجراء مراجعة يتمتعون بالتج المؤهلين الذين ينمهنيالحســـابات مراجعي ال

ــبية الدولية  ـــ ــ ـــة بعمليات المنظمة. وهؤالء المهنيون على معرفة جيدة بالمعايير المحاســ ــ ــ ـــابات الخاصــ ــ ــ الحســ
ـــية)  ـــ ــ ـــسـ ـــ ــ ــتعراض تكنولوجيا المعلومات (بما في ذلك ُنظم تخطيط الموارد المؤسـ ــ ــ للقطاع العام وبعمليات اســـ

 األمم المتحدة.وباألنشطة التشغيلية لمنظومة 
 

 استراتيجية مراجعة الحسابات والعمليات المتبعة إلجرائها
  

تتطلــب الُنظم والنهج القــائمــان على المخــاطر اّتبــاع عــدد من الخطوات المنظمــة المتتــاليــة، بمــا في ذلــك 
ــا وفهمهمـــا. وكجزء من عمليـــة التخطيط األولي لمراجعـــة  ــة المنظمـــة والبيئـــة التي توجـــد وتعمـــل بهـ معرفـ

سابات، سُيجرى مسح لترتيبات تصريف الشؤون المؤسسية واإلطار التنظيمي. وسيشمل ذلك في جملة الح
ـــها  ـــ ـــ ـــية، ورؤية المنظمة ومهمتها وأغراضـــ ــ ــ ـــ ــيق بين وحدات المنظمة الرئيسـ ــ ــ ــ أمور، العالقة الوظيفية والتنســـ

ــــتراتيجية، وواجباتها  ــ ــوابط الداخلية التزاماتها الخارجية، وترتيبات المراقبة الداخلية، بما فو االســ ـــ ــ ي ذلك الضـ
ـــارة والهدر، والُنظم الميزنية  ــ ــ ـــ ــ ــ ــولها من الخسـ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــعتها المنظمة لحماية أصـ ــ ـــ ــ ــ ــ وُنظم إدارة المخاطر التي وضــ
والمحاســبية والشــرائية، وُنظم تقييم األداء واإلبالغ، واســتعراض مختلف تقارير المراجعة الداخلية والخارجية 

 للحسابات، وآليات متابعة هذه التقارير.

                                                           
 .كلمة ٥٠٠الذي اشترط أال يزيد النص على  ٢٠١٨-٣٧ الخطاب الدوريتم بتر النص وفقًا لمقتضيات    ١
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ستخدم االستبيانات الخاصة بتقييم الضوابط الداخلية والقوائم المرجعية ألفضل الممارسات وغيرها من وستُ 
ــمات المخاطر التي تتعرض ــ ـــ ــ ــ ــــخيص في تحديد مرتســـ ــ ــ ـــ ــ ــتناد إلى  لها أدوات التحليل والتشـ ــ ـــ ــ ـــ المنظمة باالســ

ــابات وخطواتها وتالمعلومات والمعارف التي ســــتُ  ــتراتيجية مراجعة الحســ ــُتحدد اســ ــع باالســــتناد جمع، وســ وضــ
ــوابط فّعالةالخاص بإلى المخاطر المحددة والتقرير  ــ ـــ ــ ــ ـــ بما في ذلك المراجعة  ،النتائج. وحيثما كانت الضـ

ـــماح لمراجعة  ـــُيعتمد عليها في هذه العملية من أجل الســ ـــابات وتدابير الحد من المخاطر، ســ الداخلية للحســ
ـــابات بالتركيز على ال ــ ــعف المحددة الحســـ ـــ ــــوابط الداخلية التي قد تؤثر تأثيرًا ا فيمخاطر وجوانب الضـــ ــ لضــ

وسُتعد خطة لمراجعة الحسابات باالستناد إلى متطلبات  المنظمة وعلى بياناتها المالية. كبيرًا على عمليات
ــاورات التي  ـــ ـــتناد إلى المشــ ــ ــيغتها النهائية باالســ ــ ــع صـــ ــ اإلبالغ المحددة في الالئحة المالية للمنظمة، وتوضـــ

الخطة تصـــريف الشـــؤون المؤســـســـية واإلدارة، بما في ذلك ترتيبات المراقبة  ســـُتجرى مع اإلدارة. وســـتشـــمل
ـــتريات  ــ ــ ـــ ــف الرواتب وتكاليف الموظفين، وٕادارة المشــ ــ ـــ ــ ــ ـــندوق، ومراقبة الميزانية، وكشـ ــ ـــ ــ الداخلية، وٕادارة الصــ
ــناديق  ــ ـــ ــ ـــة والصـ ــ ــ ــابات الخاصـــ ــــ ــ ـــتهلكة ومراقبتها، والحســ ـــ ــ ــتهلكة وغير المســ ــ ـــ ــ والعقود، وٕادارة الممتلكات المسـ

  نية، وُنظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسجالتها األساسية.االئتما
 

ج فريق المراجعة ر تعراض مراجعة الحســـابات)، ســـيدســـوفي مؤتمر البدء (االجتماع االســـتهاللي الســـابق ال
 شواغل المجلس والجمعية وطلباتهما الخاصة باإلدارة إن ُوجدت، في عملية التخطيط.

 
 حساباتاإلبالغ عن نتائج مراجعة ال

  
ــابات الواردة في المادة  ـــات المراجعة الخارجية للحســـ ــاصــ ــابات وفقًا الختصـــ ــُتجرى مراجعة الحســـ من  ١٤ســـ

 ١الالئحة المالية للمنظمة.
 

 رسوم مراجعة الحسابات المقترحة   :ثالثاً 
  

 إلى خبرة المؤســســة العليا ٢٠٢٣إلى عام  ٢٠٢٠تســتند رســوم مراجعة الحســابات المقترحة للفترة من عام 
لمراجعة الحسابات في غانا في العمل كمراجع خارجي لحسابات وكاالت األمم المتحدة األخرى. ويفترض 
مراجع الحســـابات العام أن المهمة ســـتشـــمل مراجعة الحســـابات المالية واالمتثال واألداء في المقر الرئيســـي 

ــســـات التابعة لها، باال ــيجري للمنظمة ومكاتبها اإلقليمية والُقطرية وجميع المؤسـ ــروط التي سـ ــتناد إلى الشـ سـ
 االتفاق عليها.

 
 وتوضح الجداول أدناه العمل الخاص بمراجعة الحسابات وفقًا أليام العمل السنوية طوال مدة والوالية.

  أيام العمل الموظفون سنوياً  

  ١٨٠ ٦ ٣٠ المقر الرئيسي للمنظمة
  ٤٥ ٣ ١٥ المكاتب اإلقليمية المختارة

 ٣٠ ٢ ١٥ المختارةالمكاتب الُقطرية 
 (الوكالة الدولية لبحوث السرطان، المؤسسات التابعة للمنظمة

، صندوق التأمين الصحي للموظفين، مركز الدولي للحوسبةال
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة 

 البشرية/ األيدز، المرفق الدولي لشراء األدوية)

٤٢ ٣ ١٤ 

 ٢٩٧   لمجموعا

                                                           
 .كلمة ٥٠٠الذي اشترط أال يزيد النص على  ٢٠١٨-٣٧ الخطاب الدوريتم بتر النص وفقًا لمقتضيات    ١
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ــــح يو و  ـــة بأعمال  الجدوالن التاليانضـ ــفر، والتكاليف الخاصــ ــ ــنوية المقترحة لتغطية تكاليف السـ ـــوم الســـ الرســ
الســكرتارية، وبدالت المعيشــة اليومية لمراجعي الحســابات، وســائر النفقات ذات الصــلة. وال تشــمل الرســوم 

عدون جزءًا من المنشــأة نهم يُ إالمقترحة رواتب موظفي المؤســســة العليا لمراجعة الحســابات في غانا، حيث 
  الدائمة لتلك المؤسسة.

 
 ٢٠٢٣ *٢٠٢٢ *٢٠٢١ ٢٠٢٠* 

 المقر الرئيسي للمنظمة
 دوالر أمريكي) ٦٥٠× مكتب واحد × يومًا  ١٨٠(

١٣٥ ٤٤٢ ١٢٨ ٩٩٣ ١٢٢ ٨٥٠ ١١٧ ٠٠٠ 

مكتب واحد × يومًا  ٤٥المكاتب اإلقليمية المختارة (
 دوالر أمريكي) ٦٠٠× 

٣١ ٢٥٦ ٢٩ ٧٦٨ ٢٨ ٣٥٠ ٢٧ ٠٠٠ 

× مكاتب  ١٠× يومًا  ٣٠المكاتب الُقطرية المختارة (
 دوالر أمريكي) ٥٠٠

١٧٣ ٦٤٤ ١٦٥ ٣٧٥ ١٥٧ ٥٠٠ ١٥٠ ٠٠٠ 

 المؤسسات التابعة للمنظمة
 دوالر أمريكي) ٥٥٠× مكاتب  ٥× يومًا  ٤٢(

١٣٣ ٧٠٦ ١٢٧ ٣٣٩ ١٢١ ٢٧٥ ١١٥ ٥٠٠ 

 ٤٧٤ ٠٤٧ ٤٥١ ٤٧٤ ٤٢٩ ٩٧٥ ٤٠٩ ٥٠٠المجموع الكلي (بالدوالر األمريكي)

 في المائة لتغطية تكاليف السفر والمصروفات النثرية. ٥*ُحسبت تسوية سنوية بنسبة 
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  ٥ الملحق
  

 الخارجيين الحسابات مراجعي تعيين بشأن االقتراحات
 العالمية الصحة لمنظمة

  
  

 ١الهند
 

 السيرة الذاتية   :أوالً 
  

اجيف مهريشــي، المراقب المالي ومراجع الحســابات العام في الهند، المؤســســة العليا لمراجعة يترأس الســيد ر 
مسؤول وموظف. وهو حاصل على شهادة علمية في  ٤٥ ٠٠٠الحسابات في الهند، التي تضم أكثر من 

كما أنه  إدارة األعمال من كلية ســتراثكاليد إلدارة األعمال بغالســغو، وعلى شــهادة الماجســتير في التاريخ.
يتمتع بخبرة تزيد على أربعة عقود في الخدمة العامة على مســـتوى االتحاد ومســـتوى الواليات، بما في ذلك 
من خالل منصبي وزير المالية والداخلية لالتحاد. ويضطلع بدور كبير في وضع المعايير الدولية وأفضل 

 ما يلي: الممارسات بصفته

 دة. رئيس مجلس مراجعي حسابات األمم المتح 

  .ونائب الرئيس المنتخب لفريق المراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة 

  ـــًا ــ ــ ـــابات، ورئيسـ ــ ـــات العليا لمراجعة الحســـ ــ ــ ـــسـ ــ ــي للمنظمة الدولية للمؤســـ ـــ ــ ــو المجلس الرئاسـ ـــ ــ وعضـ
الفريق العــامــل المعني بمراجعــة تكنولوجيــا ) ٢للجنــة تبــادل المعــارف والخــدمــات المعرفيــة، (  )١(

ـــوًا في ) ٣المعلومات، ( ــ ثالث لجان أخرى معنية اللجنة الفرعية المعنية بمراجعة االمتثال، وعضــ
 باألهداف.

  ــابات ورئيس هيئة ـــات العليا لمراجعة الحســ ـــسـ ــيوية للمؤسـ ـــو المجلس الرئاســــي للرابطة األســ وعضـ
 تحرير جريدة هذه الرابطة. 

 
 الخبرة الوطنية في مجال مراجعة الحسابات

  
ـــة العليا لمرا ــ ـــ ــ ـــ ـــســ ـــ ـــ ــ ــ ــابات في الهند مراجعة اإليرادات والنفقات تتولى المؤســ ــ ـــ ــ ـــ ــ للحكومة االتحادية جعة الحسـ

ــابات المالية واألداء واالمتثال  اتالوالي اتوحكوم ــمل نطاق واليتها مراجعة الحســ والحكومات المحلية. ويشــ
جعة وفقًا لمعايير مراجعة الحســابات للمراقب المالي ومراجع الحســابات العام (التي تتماشــى مع معايير مرا

ــابات)، التي تكملها اللوائح الخاصــــة بمراجعة  ــســــات العليا لمراجعة الحســ ــابات للمنظمة الدولية للمؤســ الحســ
  الحسابات والمبادئ التوجيهية بشأن مراجعة األداء والتصديق المالي ومراجعة االمتثال. 

  
ـــة بها، وتتم ـــابات في الهند بمدونة أخالقية خاصــــ ــ ـــة العليا لمراجعة الحســ ــ ـــســ ــ ــتقالل وتحظى المؤســ ـــ تع باالســ

ــغيلي والمالي التام. وفي الثنائية  ــابات في ٢٠١٧-٢٠١٦التشـــ ــ ـــة العليا لمراجعة الحسـ ــســ ـــدرت المؤســـ ، أصــ
ــــابات، بما في ذلك   تقريرًا لمراجعة ١٥٠الهند  ـــابات  ١٨٣الحســ ــ ـــًال عن مراجعة الحســ ــ مراجعة لألداء، فضـ

                                                           
 .ورد ما نحو على النص وُيعرض. اإلنكليزية باللغة مقدم األصلي الطلب   ١
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ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ت والمؤســـســـات التجارية العامة حســـاب للحكومة االتحادية وحكومات الواليا ٤,٠٤٦  المالية المتعلقة بــ
  والهيئات المستقلة، وما إلى ذلك. 

 
 الخبرة في مجال مراجعة حسابات قطاع الصحة

  
ـــحــة العموميــة للحكومــة االتحــاديــة وحكومــات الواليــات ٢٠١٨-٢٠١٧في الثنــائيــة  ـــ ــ ــ ــ ، بلغــت نفقــات الصـــ

ـــة العليا ل ٣٢  نحو ــســ ــابات للمؤســـ ــمن نطاق مراجعة الحســـ ـــابات مليار دوالر أمريكي، تقع ضـــ مراجعة الحســ
ــابات في الهند  في ــ ــة العليا لمراجعة الحســـ ــ ــســـ ــ ـــابات، ُتجري المؤســـ ــ ــــديق على الحســ  الهند. وٕالى جانب التصـــ

ــي  ــبــــرامــــج فــ ــذه الــ ـــ ــدث هـــ ـــ ــــل أحـــ ــ ــثــ ــمــ ــرة، وتــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــاه األســ ــ ــ ــة ورفــ ـــ ـــحـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــة أداء بــــرامــــج وزارة الصــــ ــ ــعـــ ــراجــ   مــ
ــح٢٠١٨لرئيس الوزراء ( "Swasthya Suraksha Yojana"برنامج  ــ ـــ ـــر الخاص باإلنجاب وصـــ ــ ــ ة ) والعنصــ

ـــحة الريفية ــ ــ ـــ ــ ــ ــابقة البرنامج الوطني ٢٠١٧(  الطفل للبعثة الوطنية للصـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــمل مراجعات األداء الســ ــ ـــ ــ ــ ). وتشــ
ـــال المالريا، والبرنامج الوطني لمكافحة األيدز، والبرنامج الوطني لمكافحة األمراض، وغيرها.  ــ ـــ ــ ــتئصـ ـــ ـــ ــ السـ

ــاعدة لمنظ ــ ـــيين من برامج المســـ ــ ــتفادين الرئيســ ــ ـــحة العالمية، فإن ونظرًا إلى أن الهند ُتعد أحد المســـ ــ مة الصــ
ــ ــبح لديها فهم كامل لبرامج المنظمة وخططها وخبرة واســــ ــابات أصــــ ــة العليا لمراجعة الحســــ ــ ـــســ ــ عة في المؤسـ

  مراجعة حسابات قطاع الصحة.
 

 الخبرة الدولية في مجال مراجعة الحسابات
  

 يلي:  خبرات المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات في مجال مراجعة الحسابات الدولية ماتشمل 

  ٢٠١١- ٢٠٠٤ -منظمة الصحة العالمية  

  ٢٠٢٠-٢٠١٤و ١٩٩٩-١٩٩٣ -األمم المتحدة  

  ٢٠٠٨-٢٠٠٢ -منظمة األغذية والزراعة 

  ٢٠١٦-٢٠١٠ -برنامج األغذية العالمي 

  ٢٠٠٤-١٩٩٦ -المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية  

  ٢٠٠٣-١٩٩٧ -منظمة حظر األسلحة الكيميائية 

 ٢٠١٢-٢٠٠٠ -مة البحرية الدولية المنظ 

  ٢٠١٤-٢٠٠٠ -منظمة السياحة العالمية 

  ٢٠١٥-٢٠١٠ -المنظمة الدولية للهجرة 

  ٢٠١٧-٢٠١٢ -المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

  ية  ٢٠١٥-٢٠١٢ -الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ
 

مراجعة حســابات  من موظفي المؤســســة العليا لمراجعة الحســابات بخبرة في موظفاً  ٣٣٠يتمتع أكثر من و 
ــحـــة العـــالميـــةإجراء  موظفـــاً  ٧٠ى نحو تول؛ و األمم المتحـــدة ـــ ــ في  مراجعـــات خـــارجيـــة لمنظمـــة الصــــ

 . ٢٠١١-٢٠٠٤  الفترة
 

 ،وتولت المؤســـســـة العليا لمراجعة الحســـابات بوصـــفها المراجع الخارجي لحســـابات منظمة الصـــحة العالمية
والمنظمــة  ،والوكـالـة الـدوليــة للطــاقـة الـذريـة ،الفكريـة والمنظمــة العــالميــة للملكيــة ،والمنظمــة البحريـة الـدوليــة
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ــبيــة الــدوليــة للقطــاع العــام. لِ حوُّ الــدوليــة للهجرة واألمم المتحــدة، إجراء مراجعــة لتَ  ــ ــ ــ ـــ ــ هــا إلى المعــايير المحــاســ
ــابات في الهند بأكثر من  ـــ ـــة العليا لمراجعة الحســ ــــســــ ــ ـــابات من مراجعي ال اً مراجع ٧٥٠وتحظى المؤسـ حســ

ـــبية الدولية للقطاع العام ينمدربال ينمهنيال ـــائل على المعايير المحاسـ ، وأجرى العديد منهم مراجعة المســـ
ــبية الدولية للقطاع العام في األمم المتحدة والمنظمة  ،ومنظمة الصــــحة العالمية ،المتعلقة بالمعايير المحاســ

والوكــالــة الــدوليــة للطــاقــة  ،والمنظمــة العــالميــة للملكيــة الفكريــة ،وبرنــامج األغــذيــة العــالمي ،البحريــة الــدوليــة
 والمنظمة الدولية للهجرة.  ،الذرية

 
 التخصصات في مجال مراجعة تكنولوجيا المعلومات

  
ـــابات في الهند قدرة كبيرة على مراجعة تكنولوجيا المعلومات. وقد حقق ـــ ـــة العليا لمراجعة الحســ ــ ــ ـــسـ ـــ ت المؤســ

ـــابات األمم المتحدة عن تقدي لمراجعتنا لتكنولوجيا المعلومات في ره أعرب فريق المراجعين الخارجيين لحسـ
 ١التي شــــملت تنفيذ نظام اإلدارة العالمي. وقد أجرينا مؤخرًا مراجعة نظام أوموجا منظمة الصـــحة العالمية

ـــي لألمم المتحدة) و ومراجعة قبل ذلك نظام المعلومات اإل ـــ أطلس وبايرز  ُنظمدارية المتكامل (المقر الرئيسـ
 ٢وٕادارة الموارد البشرية.

  
 نهج مراجعة الحسابات وٕاجراءاتها ومعاييرها   :ثانياً 

  
لمعايير مراجعة ســُتجري المؤســســة العليا لمراجعة الحســابات في الهند مراجعة الحســابات على نحو يمتثل 

ـــابات المتعارف عليها والمقبولة عموماً  ـــى مع  الحســـ ــ ــافيةوبما يتماشــــ ـــ ــالحيات اإلضـ ــ التي اعتمدتها  الصــ
ـــدور أ ــمل مراجعاتنا مراجعة المنظمة، رهنًا بصــ ــتشـــ ـــحة العالمية. وســـ ـــة عن جمعية الصــ ي توجيهات خاصــ

 الحسابات واالمتثال واألداء. وسيتمثل النهج المتّبع في المراجعة فيما يلي:

في جنيف، ليكون مســؤوًال عن التقدير  مدير لمراجعة الحســابات إلى منظمة الصــحة العالمية إيفاد  -١
ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــيق المراجعات العام للمخاطر في الوحدات الخاضـــ ـــ ـــ ــ ــ عة للمراجعة، وٕاعداد خطط المراجعة، وتنســ

الميدانية، والتفاعل مع األجهزة الرئاســـية، ولجنة الخبراء المســـتقلين االســـتشـــارية في مجال المراقبة، 
 واألمانة، والمراقبة الداخلية للمنظمة.

يز جهود المراجعة بعد مراجعة تقدير المخاطر، من أجل ترك استراتيجية مراجعة الحساباتسُتحدد   -٢
ـــأن دقة التقارير المالية وٕامكانية  ــمانات ليس فقط بشــ ــديدة المخاطر وتوفير الضـــ على المجاالت الشـــ
االعتماد عليها، بل وبشأن انتظام المعامالت والنفقات ومالءمتها كذلك. وسُتحدد أولويات مجاالت 

ــتناد إلى تقدير المخاطر فيما يتعلق باألهمية الما ـــ ـــ ــغيلية المراجعة باالسـ ــ ـــ ـــبية واألهمية التشــ ـــ ــ لية النسـ
وبروزه. وســـيوضـــع إطار لنتائج المراجعة لُيســـتند إليه في إعداد خطة اســـتراتيجية  الموضـــوعوأهمية 

صة بالوحدات م إلى خطط سنوية للمراجعة تحدد التفاصيل الخاقسّ تغطي فترة المراجعة بأكملها، وتُ 
ها، وتكليف الموظفين وتحديد مســؤولياتهم ونطاق المراجعة ومجاالت تركيز  التي ســتخضــع للمراجعة

 والمدة التي ستستغرقها المراجعات واإلطار الزمني لإلبالغ. 

                                                           
 حلول تخطيط الموارد المؤسسية لألمم المتحدة.   ١

 .لمةك ٥٠٠الذي اشترط أال يزيد النص على  ٢٠١٨-٣٧ الخطاب الدوريتم بتر النص وفقًا لمقتضيات    ٢
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ــاورات مع إدارة المنظمة  -٣ ـــابات في الهند مع إجراء المشـ ـــة العليا لمراجعة الحسـ ـــسـ ـــتتفاعل المؤسـ : سـ
ــُتبّلغ الوحدات المختارة التي ســــت خضــــع للمراجعة واإلدارة اإلدارة قبل تنفيذ اســــتراتيجية المراجعة. وســ

 بمواعيد فرادى مهام المراجعة وٕاطارها الزمني وصالحياتها مسبقًا.

: سيضع كل فريق من أفرقة المراجعة خطة عمل للمراجعة تحدد خطة مراجعة الحسابات الميدانية  -٤
مل نطاق مهمة المراجعة وأغراضــها، ومجاالت المخاطر، واُألطر الزمنية للنشــاطات المختلفة، والع

ـــتكمال  ــــمان اســـ ــد التقدم المحرز في كل خطة عمل لضــ ــ ـــيجري رصــ المحدد الذي ينبغي إجراؤه. وســـ
 المراجعة على نحو من الكفاءة والفّعالية من حيث التكلفة.

ــابات  -٥ ــكَّ تنفيذ مراجعة الحسـ ــتشـــ ــها مدير المراجعة إلجراءل أفرقة : ســـ المراجعة.  عملية مراجعة يترأســـ
ــتتــألف األفرقـة من مزيج متو  ـــ ــ ـــ ــ ــ ازن من األفراد ذوي الخبرة في مجــال المراجعــة المــاليــة ومراجعــة وسـ

 االمتثال واألداء وتكنولوجيا المعلومات. 

ـــابات في الهند لمتطلبات الالئحة المالية للمنظمة اإلبالغ  -٦ ـــة العليا لمراجعة الحســ ــســ ــتمتثل المؤســـ : ســـ
ــتُبّلغ اإلدارة بجميع مالحظات المراجعة ونت ــافية. وسـ ائجها وتُدعى إلى اإلعراب والصـــالحيات اإلضـ

تؤخذ في الحســبان في التقارير الخاصــة بالمراجعة لعن آرائها واإلدالء بتعليقاتها في جميع المراحل 
 خبراءمراجعين النهائية. ومن أجل ضـــمان الجودة، ســـيجري اســـتعراض أعمال المراجعة على أيدي 

 عايير والممارسات الفضلى.مستوى آخر لضمان إجراء مهمة المراجعة بما يتمشى مع الم على

ــتهدفة  -٧ ــافها ودقتها وٕاصــــدارها لتوصــــيات بناءة المنجزات المسـ ــُيكفل توازن نتائج المراجعة وٕانصــ : ســ
 وقابلة للتنفيذ. وستتمثل منتجات المراجعة الرئيسية فيما يلي:

 الخطابات اإلدارية  -أ

 ة)التقرير الموجز (رأي مراجعي الحسابات بشأن البيانات المالية السنوي  -ب

 التقرير الكامل (التقرير السنوي لمراجعة الحسابات)  -ج
  

ــده في المقر  ــ ــ ـــ ـــيجري رصـ ــ ـــ ــته مع اإلدارة وســ ــ ــ ـــ ــُيقرر اإلطار الزمني لتقديم منتجات المراجعة بعد مناقشـ ــ ـــ ــ وسـ
 الرئيسي للمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات في الهند لتالفي أوجه الخلل.

 
 المعايير

  
ـــا ـــ ــ ـــة العليا لمراجعة الحســ ــ ــ ــســـ ــ ـــ ــتعتمد المؤســـ ــــ ــ ـــتراتيجية قائمة على المخاطر في مراجعة ســ ــ ــ بات في الهند اســـ
 الحسابات تمتثل للمعايير التالية ذات الصلة:

 المعايير الدولية لمراجعة الحسابات 

 ١المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 
  
  
  
  

                                                           
 .كلمة ٥٠٠الذي اشترط أال يزيد النص على  ٢٠١٨-٣٧ الخطاب الدوريتم بتر النص وفقًا لمقتضيات    ١
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  رسوم مراجعة الحسابات المقترحة  :ثالثاً 
 

ــتنادًا إلى تقييم  المقر الرئيســـي، بما في ذلك مراجعة حســـابات المكاتب اإلقليمية عمليات المنظمة في اســ
ــرطان ،والُقطرية ــبة، ،والوكالة الدولية لبحوث الســــ ـــحي  والمركز الدولي للحوســــ ــندوق التأمين الصـــ ــ وصــ
ــرية/ األيدز ،للموظفين ــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشـــ والمرفق  ،وبرنامج األمم المتحدة المشـــ

 ، تُقترح الرسوم التالية لمراجعة الحسابات:ةالدولي لشراء األدوي
  

شهور عمل مراجعي   السنة
  الحسابات

تكلفة مراجعة الحسابات 
  بالدوالر األمريكي*

٤٥٠ ٠٠٠  ٥٦  ٢٠٢٠  
٤٥٠ ٠٠٠  ٥٦  ٢٠٢١  
٤٥٠ ٠٠٠  ٥٦  ٢٠٢٢  
٤٥٠ ٠٠٠  ٥٦  ٢٠٢٣  
  ١ ٨٠٠ ٠٠٠  ٢٢٤  المجموع

 
ــابات المحددة لعام  *   ـــ ــ ــــوم مراجعة الحسـ ــ ــتند رســ ــــ ـــر (البدالت  ٢٠٢٠تســ ـــ إلى معدل تكلفة العناصــ

الموارد المنشـــورة دون  ظل كمّ يوســـ .٢٠١٨ن) في كانون األول/ ديســـمبر اليومية وتكاليف الســـفر والموظفي
ــفر الجوي وتكاليف الموظفين ومعدل بدل تغيّ  حدوث تغيير في األعوام التالية إال في حال ــ ـــ ــ ــ ـــ ر تكلفة السـ

 في المائة. ٥ نتوقع أال تتجاوز نسبتهو المعيشة اليومي، 
 

ـــائر  ــ ــ ــكرتاريا وسـ ـــ ــ ـــة بأعمال السـ ــ ــ ـــار إليها أعاله، ُأدرجت جميع التكاليف الخاصـ ــ ــوم المشـــ ــ ـــ وعند تقدير الرسـ
ــنا أن المنظمة  ــابات. وقد افترضـ ــة لموظفي مراجعة الحسـ التكاليف التبعية، وتكاليف الســـفر ونفقات المعيشـ

ــتوفر المرافق  ــلكية وا من قبيلســـ ـــاالت الســـ ـــائل االتصــ ـــائر اللوازم المكتبية، المكاتب ووســ ـــلكية وســ  ولذالالســ
 ُتدرج ضمن التكاليف. لم
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  ٦ الملحق
 

 الخارجيين الحسابات مراجعي تعيين بشأن االقتراحات
 العالمية الصحة لمنظمة

  
  
 ١تونس

 
 السيرة الذاتية  :أوالً 

  
ــابات ــ ـــية لمراجعة الحســ ــيد نجيب القطاري إلى المحكمة التونســـ ـــم الســــ  ١٩٨٨في كانون الثاني/ يناير  انضـــ

. وهو حاصل على شهادة الماجستير في المحاسبة وعلى دبلوم ٢٠١٧وتولى رئاستها منذ حزيران/ يونيو 
ـــابات  ـــ ــ ــب خبرة مهنية في مجال مراجعة الحســـ ــ ـــ ـــاره المهني، اكتســــ ـــ ــ عال في المالية العامة. وعلى مدى مســـ

ـــابات وألّ المالية واالمتثال وأداء القطاع العام. وتولى قيادة  ف عدة مقاالت دورات تدريبية في مراجعة الحســـ
 بحثية وصحفية.

  
ــية لمراجعة الحســــابات، ُيعد مســــؤوًال بموجب الدســــتور التونســــي عن إبالغ  ــفه رئيس المحكمة التونســ وبوصــ
ــمان  ـــ ــلة لضــ ــ ــ ـــي على أحكام مفصـ ــتور التونســــ ـــ ــائل عمله. وينص الدســ ــ ــريعية والتنفيذية بحصـــ ـــ الهيئات التشــ

 التونسية لمراجعة الحسابات. استقالل المحكمة 
  

ـــابات  ــية لمراجعة الحســ ــابات، اختارت المحكمة التونســ ــات العليا لمراجعة الحســ ـــســ ومثلها مثل ســــائر المؤسـ
ــية لمراجعة  ـــ ــاغت المحكمة التونســـ ــ ــ ـــدد، صــ ــ ـــتراتيجية. وفي هذا الصـــ ـــ ـــتناد إلى خطة اســ ــ تنظيم عملها باالســـ

ــتراتيجية ثانية تغطي الفترة  ــابات خطة اســ ــيطة  ٢٠٢٠-٢٠١٦الحســ ــســــة مفيدة ونشــ ــمان أن تظل مؤســ لضــ
  وفّعالة تخدم المواطنين وتدعم التصريف الجيد للشؤون بتعزيز الشفافية والمساءلة.

 
 األنشطة المنفذة على الصعيد الدولي

  
السـيد القطاري عضـو نشـيط في عدد من المنظمات المهنية المتعددة األطراف. وهو األمين العام للمنظمة 

ــا ــســـ ــابات الخارجيين لالتحاد العربية للمؤســـ ــو في مجلس مراجعي الحســـ ــابات وعضـــ ت العليا لمراجعة الحســـ
ــائها في  ــ ــ ــابات منذ إنشـــ ــــ ــات العليا لمراجعة الحســـ ـــ ــ ـــســ ــ ـــوًا في المنظمة اإلفريقية للمؤســــ ــ ــ األفريقي. وكان عضــ

ـــابات ١٩٧٦  عام ــات العليا لمراجعة الحســ ـــســـ ـــوية المجلس التنفيذي لرابطة المؤســ ــارك حاليًا في عضــ . ويشـــ
ــــزاهة ومكافحة الفساد. والمحكمة التونسية والم ــ ـــ ــ ــ ستخدمة للغة الفرنسية وعضوية الشبكة العربية لتعزيز النــــ

ــات العليا  ــ ــ ــ ــســـ ـــ ــ ــ ــابات ممثلة في عدة أفرقة عاملة ولجان فرعية تابعة للمنظمة الدولية للمؤســ ـــ ــ ــ لمراجعة الحســ
 لمراجعة الحسابات.

  
تهم الخبيرة في الدورات التدريبية بشـــأن مراجعة وقد ُدعي مراجعو الحســـابات التابعون لنا إلى إســـداء مشـــور 

الحسابات العامة للمؤسسات العربية واألفريقية والمساعدة على تطوير هذه المؤسسات في عدد من البلدان 
 األفريقية.

  

                                                           
 .ورد ما نحو على النص ُترجم وقد. الفرنسية باللغة مقدم األصلي الطلب   ١
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واكتســب مراجعو الحســابات التابعون لنا خبرة في مراجعة حســابات المنظمات الدولية وٕادارتها بالتعاون مع 
ـــابات. ومنذ عام المحكمة  ــ ــية لمراجعة الحســــ ــ ـــ ــابات التابعون لنا بإجراء ١٩٩٨الفرنســ ــ ــ ، ُكلف مراجعو الحســـ

ــية والمكاتب المحلية لعدد من هذه المنظمات، بما في الأنشــــطة مراجعة  ـــنويًا في المقار الرئيســ ـــابات سـ حسـ
ــكو ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ذلك برنامج األغذية العالمي ــ ـــ ــ ــ ـــ ومنظمة  ،دوليةومحكمة العدل ال ،واليونسـ

وأمانة األمم  ،ومكتب األمم المتحدة في جنيف ،ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،التجارة العالمية
ــادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة ،ومكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا ،المتحدة ــ ــ وبرنامج  ،واللجنة االقتصـــ

 وعدة بعثات لحفظ السالم. ،لتنسيق الشؤون اإلنسانيةومكتب األمم المتحدة  ،األمم المتحدة للبيئة
  

 ولذا فإن مراجعي الحسابات التابعين لنا يتمتعون بخبرة واسعة في العمل في البيئات الدولية.
  

ـــات ويمكّ  ـــل الممارســ ـــطة المختلفة من بث أفضــ ــبة أثناء تنفيذ هذه األنشــ ــع للخبرات المكتســـ ننا الطيف الواســـ
 ١بات وتوفير الضمانات بشأن امتثال عملنا للمعايير الدولية.المحددة في مراجعتنا للحسا

 
  لمحة عامة عن النهج المتبع في مراجعة الحسابات  :ثانياً 

 
 نطاق مراجعة الحسابات واألنشطة الخاصة بها  (أ)

  
تغطي أنشـــطة المراجعة هذه المقر الرئيســـي للمنظمة والمكاتب اإلقليمية الســـتة والمكاتب الُقطرية في أكثر 

 بلدًا. ١٥٠ن م
  

وتشـمل هذه الوالية أيضـًا مراجعة حسـابات الكيانات غير الموحدة التي تتولى المنظمة إدارتها. ويتولى كل 
 كيان غير موحد إعداد بياناته المالية ويخضع لمراجعة منفصلة للحسابات.

  
 وفي هذا الصدد، سُنجري أي أنشطة للمراجعة ُتعتبر ضرورية لضمان ما يلي:

 بيانات المالية تتماشى مع دفاتر وسجالت المنظمة؛أن ال  (أ)

دة في البيانات قد جرت وفقًا للنظام المالي والقواعد المالية   (ب) ـــّ ــ ــ ـــ ــ أن المعامالت المالية المجســــ
 واالعتمادات المالية وما يسري عليها من التوجيهات األخرى؛

ــرةأن األوراق المالية واألموال المودعة لدى الغير أو   (ج) ـــ ــ ــ ــى  الحاضـ ــ ــ قد تم التثبت منها بمقتضــــ
 أو باإلحصاء الفعلي؛ي تودع لديها المنظمة أموالها شهادات مباشرة من الجهات الت

ـــوابط الداخلية بما فيها المراجعة ال  (د) ــ ــ ــابات كافية من حيثأن الضــ ـــ ــ  إمكانية مدى داخلية للحســ
 االعتماد عليها؛

ــــوم والفائض والعجز قد ت  (ه) ــول والخصــ ــ ــــجيل جميع األصــ م وفقًا إلجراءات يقبلها مراجع أن تســ
  الحسابات الخارجي (مراجعو الحسابات الخارجيون).
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 معايير مراجعة الحسابات  (ب)
  

ــيما معايير مراجعة  ـــابات المعترف بها دوليًا، والســ ـــابات وفقًا لمعايير مراجعة الحسـ ــنجري مراجعتنا للحسـ ســ
ـــبي ــابات الدولية المعتمدة لدى االتحاد الدولي للمحاســـ ــ ــــات العليا الحســ ــســ ن، ومعايير المنظمة الدولية للمؤســــ

 لمراجعة الحسابات ومبادئها التوجيهية، وأي مبادئ توجيهية محددة تنطبق على منظمة الصحة العالمية.
 

 نهج مراجعة الحسابات  (ج)
  

ــابات في النهج القائم على المخاطر  ــنتبعها في مراجعة الحســــ ــ ـــتراتيجية التي ســ ــ ــتتمثل االسـ ــ ــملســ ــ  الذي يشــ
 احل التالية:للمر 

 اكتساب فهم كامل للمنظمة ولبيئتها؛ 

  ــة بالوقاية ــوابط الداخلية الخاصــــ ــ ـــوابط الداخلية وتحديد المخاطر المتعلقة بالضــ تقييم نظام الضـــ
 والكشف؛

  تنفيذ إجراءات مراجعة الحسابات واالختبارات المالئمة والمناسبة؛ 

  .تقديم لمحة عامة عن االستنتاجات وٕاصدار الرأي 
  

ح لنا هذا النهج بتركيز أنشطة المراجعة على القطاعات ذات جوانب الضعف المحددة في مراجعة وسيسم
ــــد فّعالية ــب ومن ثم األشــ ــابات ومراقبة اإلدارة، ثم تنفيذ برامج اختبار المراجعة األنســــ ــ من أجل الحد  ،الحســ

  من مخاطر عملية مراجعة الحسابات.
 

 التخطيط ألنشطة مراجعة الحسابات  (د)
  

ـــيتو  ــابات الخارجيةســ ـــق لمراجعة الحســـ ـــدها منســ ــابات وتنظيمها ورصــ كي  ،لى تخطيط عملية مراجعة الحســـ
 تطمئن المنظمة إلى أن أنشطة المراجعة التي ُنجريها ُتنفذ تنفيذًا فعاًال ومالئمًا.

  
ــطة المراجعة مرحلة مبدئية و  ــ ـــمن أنشـ ــتتضــ ــ ـــنة المالية ومرحلة ختامية ُتجرى سـ في فترة متفق عليها من الســ
الجدول الزمني مع المســؤولين المعنيين في  حولجرى فيها المراجعة الســنوية للحســابات. وســُيبرم االتفاق تُ 

 المنظمة.
  

ــطة المراجعة مع مكتب المنظمة لخدمات المراجعة  ــيق أنشــ ـــتتخذ أفرقة المراجعة الخطوات الالزمة لتنســ وسـ
 ة مراجعة الحسابات.والمراقبة الداخلية لتالفي االزدواجية في العمل وضمان فّعالي

  
وســُتعرض النتائج في خطاب في نهاية كل مهمة من مهام المراجعة بعد مناقشــة التفاصــيل مع المســؤولين 

 ١المعنيين في المنظمة.
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 الرسوم المقترحة  :ثالثاً 
  

ــد أنشـــطة المراجعة في المنظمة والكيانات غير الموحدة أعضـــاء الهيئة القضـــائية الخبراء في  ســـيتولى رصـ
 اجعة حسابات المنظمات الدولية.مر 

  
وفقًا الحتياجات كل مهمة وســـُيشـــرف عليهم منســـق ُيعّينه  نوســـتتألف األفرقة من ثالثة إلى خمســـة مراجعي

 السيد القطاري.
  

ــي للمنظمة والمكاتب الخارجية والكيانات غير الموحدة التي ســــُتحدد  ــُتجرى المراجعات في المقر الرئيســ وســ
 كامل للمنظمة.بعد أن نتوصل إلى فهم 

  
ــُنجري تحليًال للمخاطر  ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــُيجرى هذا التحليل في  ينبغي القيامتحديد الزيارات الميدانية التي لوسـ ــ ـــ ــ ـــ بها. وســ

 ثم ُيحّدث بانتظام. ،األسابيع التي ستلي تعييننا كمراجع خارجي للحسابات
  

ـــب٢٠١٧وبعد تحليل البيانات المالية للمنظمة لعام  ـــ ــ ــ ـــ ـــتنادًا إلى خبرتنا المكتسـ ـــ ــ ـــ ــ ة من خالل عملنا مع ، واسـ
ــب تقديرنا إلى  ــ ــنحتاج حســ ــ ــنويًا إلجراء مراجعة  ٤٥المنظمات الدولية األخرى، ســ ــ ـــهر ســ ــًا في الشـــ ــ ــخصــ ــ شــ

 موضح في الجدول التالي:كما هو الحسابات في المنظمة 
 

 
 الكيانات

 للشخص سنوياً  الشهرعدد 
)٢٠٢٣-٢٠٢٠( 

 للشخص سنوياً  األيامعدد 
)٢٠٢٣-٢٠٢٠( 

نظمة في جنيف، المقر الرئيسي للم
 والمكاتب اإلقليمية والمكاتب الُقطرية

٦٦٠ ٣٣ 

 ٢٤٠ ١٢ الكيانات غير الموحدة

 ٩٠٠ ٤٥ المجموع

 
ــة، نقترح و  ــادًا إلى تحليلنـــا للميزانيـــة وللزمن الالزم إلجراء المراجعـ ــــتنـ ــ ــ ـــ ــ ــال مبلغـــاً اســ ــوميـــًا لإجمـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــدره لرسـ    قـ

ــنويًا في عامي  ٤٤٥ ٥٠٠ ــ ــ ــ ـــ ــ ــنويًا في  ٤٥٣ ٠٠٠و ٢٠٢١و ٢٠٢٠دوالر أمريكي ســ ــ ــ ــ ـــ ــ دوالر أمريكي ســ
 . ٢٠٢٣و ٢٠٢٢  عامي

 
 ويمكن أن توزع هذه الرسوم على النحو التالي:

 
 ٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ العناصر

 ٣٧٨ ٠٠٠ ٣٧٨ ٠٠٠ ٣٧٨ ٠٠٠ ٣٧٨ ٠٠٠ بدل المعيشة اليومي

 ٧٥ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٦٧ ٥٠٠ ٦٧ ٥٠٠ رسوم السفر والرسوم األخرى

 ٤٥٣ ٠٠٠ ٤٥٣ ٠٠٠ ٤٤٥ ٥٠٠ ٤٤٥ ٥٠٠ المجموع

 
ـــمن هذه و  ــطة غير مدرجة ضــ ــ ـــوم أخرى إال في حال طلب المنظمة إلجراء أنشـ لن تتحمل المنظمة أي رســ

 االتفاق حول هذه الرسوم مع المنظمة.  عندئذ الترتيبات. وسيجري
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  ٧ الملحق
  

 الخارجيين الحسابات مراجعي تعيين بشأن االقتراحات
     العالمية الصحة لمنظمة

 ١ةالمملكة المتحد
 

 السيرة الذاتية  :أوالً 
  

  المراقب المالي ومراجع الحسابات العام
 
ــابات وقد عّينه   ١-١ ـــابات العام هو رئيس المكتب الوطني لمراجعة الحســـ المراقب المالي ومراجع الحســ

ـــنوات غير قابلة للتجديد ـــ ــــر سـ ــ ـــرةً  ويقدم ،البرلمان لوالية تمتد لعشـ ـــ إلى برلمان المملكة المتحدة  تقاريره مباشـ
ــتقلين عن الحكومة وال وي ــ ــ ـــ ــ ـــ ــابات، ويكون هؤالء مسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ  يقدمونعّين موظفي المكتب الوطني لمراجعة الحســ

 تقاريرهم إلى أي وزارة حكومية.
  

  الموظفون والتدريب
 
 المراقب المالي ومراجع الحسابات العام والمكتب الوطني لمراجعة الحسابات:   ٢-١

  ــتعينان بثمانمئة موظف، ُيعد ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاءً  في المائة منهم ٦٠يسـ ــ ـــ ــ ــ مؤهلين أو متدربين في  أعضــــ
 مؤسسات المحاسبة في المملكة المتحدة؛ 

  ــائل التجارية والتعاقدية، والموارد ــ ـــمل المســـ ــ ــون في مجاالت تشــ ــ ــصــــ ــ ــ لديهما موظفون متخصـ
ــاريع، وٕادارة التغيير،  ــ ـــ ــ ــغيل وٕادارة العمليات، وتنفيذ المشــ ــ ــ ـــ ــرية، والتحول الرقمي، والتشــ ـــ ــ ـــ البشـ

   وتكنولوجيا المعلومات، والتنظيم؛

  يمكننا بفضــــل التنوع االســــتفادة من المهارات اللغوية عند اللزوم في إجراء مراجعة العمليات
 المحلية؛ 

  ــح الخــاص بحملتي ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــلنــا على تقــدير "ذهبي" في المسـ ــ ــ ـــ ـــ ُنقر بــأهميــة التنوع وفوائــده، وحصــ
"Opportunity Now"و "Race for Opportunity ـــاواة بين ــ ـــ ــ ـــ ــ ــعيــان إلى تحقيق المسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ " اللتين تسـ

 ين وبين األعراق.الجنس
  

  الخبرات الدولية
 
عامًا من الخبرة الدولية. وٕالى جانب برامجنا الدولية للتعاون التقني، تزود هذه الخبرة  ٦٠لدينا   ٣-١

للعمل في المنظمات المتعددة الثقافات والمتعددة الجنســــيات ذات  مهمةالمنقطعة النظير موظفينا بمهارات 
 وات العشر الماضية قمنا بما يلي: االنتشار الجغرافي. وخالل السن

  اســتكملنا والية مدتها ســت ســنوات في عضــوية مجلس مراجعي حســابات األمم المتحدة (وكنا قبل
 )؛ ٢٠٠١حزيران/ يونيو  ٣٠ انتهت فيسنوات  ٩ذلك قد شاركنا في عضويته لمدة 
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 ــاد الجوية، عملنا مع منظمة العمل الدولية وبرنامج األغذية العالمي والمنظمة العالمي ـــ ــ ــ ـــ ــ ة لألرصـ
وتشمل الجهات التي نعمل معها حاليًا منظمة حظر األسلحة الكيميائية والمحكمة الخاصة بلبنان 

 ؛نظمة العالمية للملكية الفكريةوالم

 ـــحة للبلدان األمريكية، ونرى أن مواءمة ه ــ ـــابات منظمة الصــ ــ ـــبحنا مراجعي حســ ــ  تينالوالي اتينأصــ
 عالت منظمة الصحة العالمية مع اإلقليم يعودان بفوائد كبيرة؛وتكوين فكرة أكثر شموًال عن تفا

  ـــات العليا ــ ـــ ــســ ــ ـــ ــاط في المنظمة الدولية للمؤســـ ــ ــ ـــ ــاركنا بنشـ ــ ــ ـــ عملنا على نحو تعاوني مع األقران وشـ
ــة  ـــندت إلينا رئاســــ ــابات األمم المتحدة، وُأســـ ــابات وفريق المراجعين الخارجيين لحســــ ــ لمراجعة الحســ

يح لنـــا ذلـــك قـــدرًا أكبر من البروز والتـــأثير على تطوير . ويت٢٠١٩و ٢٠١٨  الفريق في عـــامي
 الُنظم الرئيسية وٕاصالحها؛ 

  ــع ُنظم ــ ـــ ــ ـــ ــ ــتركة ووضـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــبنا خبرة كبيرة في مراجعة مراكز خدمة تكنولوجيا المعلومات المشـ ــ ــ ـــ ــ ــ اكتســ
وبصـــندوق ركز الدولي للحوســـبة اعد ذات الصـــلة المباشـــرة بالماســـتحقاقات التأمين/ معاشـــات التق

 للموظفين؛ التأمين الصحي 

 .وضعنا برامج العمل التي تتواءم مع األهداف اإلنمائية االستراتيجية لألمم المتحدة 
  

  العمل الذي نضطلع به
 
يتضمن عملنا عنصرين رئيسيين ويتولى قيادة فريقنا أشخاص يتمتعون بخبرة واسعة مستمدة من   ٤-١

 ممارساتنا الدولية وممارساتنا في مجال الرعاية الصحية: 

 الشفافية والعرض النزيه للبيانات المالية، وتستعرض مدى كفاية الرقابة  مراجعتنا للحساباتفل تك
ــية على اســـتخدام هذه  تحقق منالداخلية، وت ــاعد األجهزة الرئاسـ االمتثال للوائح ذات الصـــلة. ونسـ

ــتخد ـــين طريقة اســـ ــاءلة؛ كما ندعم اإلدارة في تحديد وتحســ ام المعلومات في إخضـــــاع اإلدارة للمســـ
 المعلومات المالية في إرشاد القرارات؛

  ــية للمنظمة وطريقة تنفيذها، والتقييم بمراجعة األداء يركز عملنا الخاص ــ ـــ ـــ ــ ــ على األغراض الرئيسـ
  وٕاصدار التوصيات العملية لضمان استخدام الموارد بكفاءة وفّعالية واقتصاد. 

 
األقل بشـأن األداء في قطاع الرعاية  وفي كل عام نقدم برنامجًا يتضـمن سـتة تقارير رئيسـية على  ٥-١

ــحية بالمملكة المتحدة الذي تُقدر قيمته بنحو  ــ ـــ ــ ــترليني، ويركز على تقديم القيمة  ١٤٤الصـ ــ ــ ــ مليار جنيه اســ
ــية، ونماذج الرعاية البديلة، واإلنفاق على األدوية  ــ ــ ــحة النفسـ ــــ العامة في مجاالت متنوعة مثل خدمات الصـ

ـــ ــتشـ ــة، وحاالت الدخول إلى المســ ــحية. الجنيســ ــعيد الُنظم الصــ ــتدامة المالية، والتحول على صــ فيات، واالســ
  تنا في مجال الصحة واتساعها اويبين الرابط التالي مدى تنوع خبر 

/care/type/report-social-dan-https://www.nao.org.uk/search/sector/health 
 
ــاءلة،   ٦-١ ــــؤون، والتحول، والمراقبة الداخلية والمســـ ـــريف الشـ ــــيع تصــ وقد تناولت تقاريرنا الدولية مواضـ

 وٕادارة المخاطر المؤسسية، وتكنولوجيا المعلومات، والشركاء المنفذين، والميزنة، واإلبالغ عن األداء.
 
  
  
  



 /7Annex    42       A72  ٧الملحق           ٧٢/٤٢ج

37 

 نهج مراجعة الحسابات  :ثانياً 
  

  الحسابات المالية مراجعة
 
ــــابات، وتتبع النهج القائم على   ١-٢ ــ ــ ـــ ــ ــــابات وفقًا للمعايير الدولية لمراجعة الحســ ــ ــ ــ ـــ ُتجرى مراجعتنا للحســ

ــتخدم تقنيات البيانات الحديثة  ـــوعة. ونســـ ــوابط الموضــ ـــمانات حيثما أمكن من الضـــ ـــتمد الضــ المخاطر، وتســ
ـــاد اختباراتنا، ما يمكننا من تقدير المخاطر المتعلقة ب قدر كبير من المعلومات على نحو من الفّعالية إلرشـــ

  تقديم اآلراء المستنيرة القيمة. و 
 
ونعتمد نهجًا عمليًا وداعمًا ونقيم حوارًا مفتوحًا ومنتظمًا بشــأن المســائل المســتجدة، ويســاعدنا ذلك   ٢-٢

ــية. ونبدأ  ـــ تعاوننا مع اإلدارة على تقديم المخرجات الجيدة، وتلبية متطلبات لجان المراجعة واألجهزة الرئاســـ
 ١  مبكرًا وندلي برأينا حول أي مسائل محاسبية تقنية أو مسائل أخرى إليجاد حلول عملية. ويوضح الشكل

  المراحل الرئيسية للنهج الذي نتبعه:
  

  : المراحل الرئيسية لمراجعة الحسابات١الشكل 
 

 
  

  مراجعة األداء 
 
مخاطر األداء الرئيســية في المنظمة حســب تقديرنا  ســنضــع خطة للفترة المشــمولة بواليتنا لتغطية  ٣-٢

والمســائل التشــغيلية واالســتراتيجية ذات األهمية بالنســبة إلى الدول األعضــاء. وســنغطي المجاالت المهمة 
ننا خبرتنا في مجال مراجعة حسابات والمجاالت التي يمكننا أن نضيف فيها القيمة والرؤية الثاقبة. وستمكّ 

ــحية المنظمات الدولية ا ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــعة لتحقيق القيمة مقابل المال في قطاع الرعاية الصـ ـــ ــ ــ ـــ ألخرى، وجهودنا الواســ
بالمملكة المتحدة، ومراجعتنا لبرامج التغيير واإلصــالح، من إضــافة القيمة والتصــدي للمســائل الرئيســية في 

 جدول أعمال المنظمة. 
  

اإلبالغ

فهم نُظم 
المحاسبة 
والضوابط 

الداخلية الخاصة 
بالكيان

تحديد األهمية 
وتقدير مخاطر 

األخطاء 
الجوهرية

صياغة إجراءات 
مراجعة 
الحسابات

تنفيذ إجراءات 
مراجعة 
الحسابات

تقييم النتائج 
وتكوين الرأي
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  ترتيبات التسليم
 
األمم المتحدة، وســنتواصــل مع المراجعين ســاعدنا على وضــع بروتوكول تســليم مراجعة حســابات   ٤-٢

الحاليين لحسـباتكم الذين تربطنا بهم عالقات ممتازة، وسـننظر في تقارير المراجعة الصـادرة عنهم وفي أي 
نتائج أخرى قد يكون لها أثر مستمر. وعند استكمال مهمتنا سنعمل أيضًا على ضمان التسليم الفّعال إلى 

 خلفائنا. 
  

  الحسابات استراتيجية مراجعة
 
ــأن التخطيط،   ٥-٢ ــ ـــنعرضبعد العمل المبدئي بشـ ــتراتيجيتنا المتبعة في مراجع ســ ــابات على اســـ ــ ة الحسـ

ـــح مـا يلي: ــ ــ ـــ ـــ ـــابـات،  نحو يوضــ ــ ــ ـــ ــ ـــ حول مخـاطر مراجعــة  وآراءنـاالنهج العـام الـذي نتبعـه في مراجعـة الحسـ
ـــاالتنا بمراجع ـــل، واتصــ ـــتجابتنا لها، والجدول الزمني المفصــ ــية واســ ـــابات الرئيســـ ـــابات الداخلي،  الحســ الحســ

ــــمان إجراء  ــابات في ضـ ـــحة العالمية والمكتب الوطني لمراجعة الحســـ ــؤولية كل من منظمة الصــ ــ ونؤكد مسـ
  مراجعة شاملة وناجحة.

 
  مراجعة الحساباتالخاصة بالتقارير  تقديم

 
ــيًا مع المعيار الدولي لمراجعة   ٦-٢ ل تمشــ ـــّ ــدر تقرير اإلنجاز المفصـ ـــنصــ في نهاية عملية المراجعة، سـ

ـــابات  ــين بيئة المراقبة الداخلية في المنظمة، ٢٦٠الحســ ـــيات لتحســـ ــح ما يلي: المالحظات والتوصــ ، ليوضـــ
ـــائل المهمة التي  ــابات، والمســـ ــ ــأن مراجعة الحســ ــ ــــتدعيوآراءنا المقترحة بشــ انتباه اإلدارة و/ أو األجهزة  تســ

  الرئاسية. 
 
توصـــيات الرئيســـية بإيجاز للدول وســـتلخص مســـّودة تقرير مراجع الحســـابات الخارجي الرســـائل وال  ٧-٢

ــيغة النهائية، وتقدم  ــُتعمم في الوقت المناســـب إلتاحة إدراج تعليقات اإلدارة قبل وضـــع الصـ ــاء، وسـ األعضـ
  رؤية مستنيرة بشأن أهم المسائل بالنسبة إلى الدول األعضاء.

 
  الجودة

 
ــية الكثير من عملنا، وُيعد الحفاظ على الجودة  ٨-٢ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــروريًا من أجل تقديم  تتوقع األجهزة الرئاسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ضـ

ـــداقية والحجية. ــ ـــ ـــة   مخرجات التقارير ذات المصـ ــ ــ ـــائر الوثائق الخاصــ ـــ ــ ــع أوراق العمل والبّينات وسـ ــ ــ وتخضـــ
ـــابات  ـــات العليا لمراجعة الحسـ ـــسـ ـــية. وللمؤسـ ــسـ ـــتخدام برامج المراجعة المؤســ بالمراجعة لإلدارة المأمونة باسـ

من خالل نظام المملكة المتحدة  مسـتقلة،هة ل جبَ وحدها، تخضـع ممارسـتنا للمراجعة لضـمان الجودة من قِ 
 على الخاص بتنظيم مراجعة الحسابات الخارجية. وبموجب عملية التقييم هذه تحصل مراجعاتنا للحسابات

  درجات في الجودة تماثل تلك التي تحصل عليها الشركات الرائدة في مجال مراجعة الحسابات الدولية.
 

 التواصل مع الدول األعضاء
  
ـــية ولجان نح  ٩-٢ ــ ـــ ـــر اجتماعات األجهزة الرئاســ ــ ــ ــوف نحضـــ ـــ ــ ــ ـــل الجيدين، وسـ ـــ ــ ن نقدر الحوار والتواصــ

ـــول على  ــ ــاالتنا والحصــ ـــال رســـــ ــ ــيًا من عمليتي إيصــ ــ ـــاســـ ــ ـــلة، حيث إننا نعتبرها جزءًا أســ المراجعة ذات الصــــ
 المعلومات لضمان مالئمة مراجعتنا للحسابات وتركيزها على المسائل الرئيسية.
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 الحسابات ورسومهاموارد مراجعة   :ثالثاً 
  

  الموارد 
 

شـــهرًا من  ٣٠تشـــير تقديراتنا إلى أن مراجعة حســـابات المنظمة والكيانات المرتبطة بها ســـتتطلب   ١-٣
ــــهور عمل المراجعين، بما في ذلك  ــ ــ ــ ـــ التخطيط والمراجعة المبدئية والمراجعة النهائية إلى جنيف زيارات شــ

ـــائر وكواال لمبور وليون، وعدد من الزيارات الميداني ـــت زيارات إلى المكاتب اإلقليمية وســـ ة ال يزيد على ســـ
ــي اً المكاتب في كل عام. وســـيشـــمل ذلك فريق ــبع اً أســـاسـ مراجعين بما في ذلك المدير والقائم على  ةيضـــم سـ

ــــلــة بقطــاع  ــ ــ ــ ـــ العمليــة بــأكملهــا. ونعتزم توفير خبرات دوليــة متوازنــة وموظفين يتمتعون بــالمعــارف ذات الصــ
  ارية داخل الفريق على النحو المالئم طوال السنوات األربع لواليتنا.الصحة، وسنكفل االستمر 

 
  الرسوم

 
ــــؤولية   ٢-٣ ـــتويات المهارة والمســ ــتغرقه المراجعة، ومســـ ــ ــتناد إلى الوقت الذي تســ ــــوم باالســــ ــبت الرســ ــ ُحســ

ــنوية قدرها   التي ــ ــــوم سـ ــابات مقابل رسـ ـــتكمل مراجعة الحســـ ـــنســ يجب أن يتمتع بها الموظفون المعنيون. وســ
ــوم تغطية تكاليفنا؛  ٥٢٠ ٠٠٠في الثنائية األولى، و ٤٩٥ ٠٠٠ ــــ ــ ـــ ــ في الثنائية الثانية. ونعتزم بهذه الرســ

ـــتقاللنا، حيث إننا لن نحتاج إلى موارد ا ــ ــأن اســ ــ ــ ــمانات بشـ ــ لحكومة الوطنية ويوفر لكم ذلك المزيد من الضـــ
  إلجراء المراجعة.

 
ــتنادويقدم هذا العرض   ٣-٣ ــية أن المكتب الوطني  باالســـ ـــيكونإلى فرضـــ ـــابات ســ  وحده لمراجعة الحســ

ويعمل المكتب الوطني لمراجعة الحســابات عن  بات المراجعة الخارجية للحســابات.مســؤوًال عن تنفيذ متطل
ــاء وبعد موافقة العميل،  ــتعين عند االقتضــــ ــ ــابات وقد نســ ــات العليا لمراجعة الحســــ ــ ــســ ــائر المؤســــ كثب مع ســــ

  رجى فائدة من ذلك. بمراجعي الحسابات من مؤسسات عليا أخرى، عندما تُ 
 

  االفتراضات
 

 عند إعداد عرض األسعار هذا، افترضنا ما يلي:  ٤-٣

 ــطة المنظمة والكيانات المرتبطة بها  أن طبيعتها ومداها تغيرًا كبيرًا عما لن تتغّير من حيث أنشـ
 هو مبّين في أحدث البيانات المالية.

 ـــتقدم المنظمة والكيانات المرتبطة بها أن ـــبية  بيانات مالية ســ تمتثل امتثاًال تامًا للمعايير المحاســ
ـــتهدفة المتفق عليها. ونتوقع أن ُتعرض  الدولية للقطاع العام والوثائق الداعمة في المواعيد المســ
ــتعراض اإلدارة في بداية كل زيارة من  ـــ ــ ــ ــعت الســـ ـــ ـــ ــ ــــّودة عالية الجودة للبيانات المالية خضــ ــ ــ ـــ مسـ

 الزيارات الخاصة بالمراجعة النهائية للحسابات.

 البيانات الخاصة بالمعامالت إلى فريق المراجعة في ستقدم المنظمة والكيانات المرتبطة بها  أن
ــتخدام في ــ ـــلح لالســـ ــ ــتعماًال التي تصــ ــ ــكال اإللكترونية األكثر اســـ ــ ــكل من األشـــ ــ عملنا الخاص  شـــ

 في بداية عملية التخطيط. عليهسنناقش الشكل المالئم ونتفق و بمراجعة الحسابات. 

 الصالحياتوتتسق مع  مستقلةُتعد عملية غ مراجعي الحسابات لألجهزة الرئاسية عملية تبلي أن 
 التي تحكم المراجعة الخارجية للحسابات. 

 
سيكون من دواعي سرورنا أن ننظر في مراجعة حسابات المشاريع المنفصلة أو نجري أعمال إضافية   ٥-٣

والرسوم الخاصة بمثل هذه األعمال على  لصالحياتاسيجري التفاوض بشأن و  الزمة لدعم آراء مراجعة الحسابات.
 نحو منفصل.
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  ٨الملحق 
  

  المقترحة رسوم مراجعة الحساباتمع دول الموجز للترشيحات الج
  
  
  

رسوم مراجعة الحسابات المقترحة (بالدوالر   ةالمرّشح الحكومة
  ٢٠٢٣-٢٠٢٠األمريكي) للفترة 

  ١ ٥٢٢ ٥٠٠  الكونغو
  ١ ٩٤٢ ٠٨٠  فرنسا
  ١ ٧٦٤ ٩٩٦  غانا
  ١ ٨٠٠ ٠٠٠  الهند
  ١ ٧٩٧ ٠٠٠  تونس

  ٢ ٠٣٠ ٠٠٠  المملكة المتحدة
  
  

=     =     =  


