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  ٦٠/٣٢ج  الستون  جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ٥   من جدول األعمال المؤقت ٧-١٥البند 

  A60/32    
  
  
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي
  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
  

عية الـصحة مراجعـاً      من الالئحة المالية لمنظمة الصحة العالمية بأن تعين جم         ١-١٤تقضي المادة     -١
 يحمل لقباً مماثالً أو     الًأو مسؤو (مراجع حسابات عاماً    "للحسابات يكون كل منهم     ) مراجعين خارجيين (خارجياً  

ويعود أمر فترة شغل هذه الوظيفة الستنساب جمعية        ". إلحدى حكومات الدول األعضاء   ) يكون له مركز مماثل   
، الذي يشغل منصب المراقـب المـالي وكبيـر مراجعـي            وكان مراجع الحسابات الخارجي الحالي    . الصحة

 كـانون   ١الحسابات في الهند، قد عين من قبل جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين بموجب عقد بدأ في                 
يتطلب تعييناً جديداً يبـدأ      األمروعليه فإن   . ٢٠٠٧ديسمبر  /  كانون األول  ٣١  في  وينتهي ٢٠٠٤يناير  / الثاني

وهذا . وقد جرت العادة على تعيين مراجع الحسابات لمدتين ماليتين        . ٢٠٠٨يناير  /  كانون الثاني  ١ اعتباراً من 
  .٢٠١١-٢٠١٠ و٢٠٠٩-٢٠٠٨يشمل في الحالة الحاضرة الفترتين الماليتين 

  
وقد ترسخت ممارسة معينة ابتداء من جمعية الصحة العالمية الثامنـة واألربعـين تُقـدم بموجبهـا                   -٢

بمنصب مراجع الحسابات الخارجي من جانب الدول األعضاء بناء على دعوة موجهة من             الخاصة  المقترحات  
وأجرت جمعية الصحة تلك اختيارها وفقاً لمتطلبات النظام الموحد المتبع فـي منظمـات األمـم                . المدير العام 

ـ               مـن   ٨١ و ٨٠ادتين  المتحدة األخرى، أي باالقتراع السري، مثلما يحدث في أية انتخابات تجرى بموجب الم
السادسة والخمسون  الثانية والخمسون و  واتبعت جمعية الصحة العالمية     . النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية    

  .هذه الممارسة أيضاً
  
 السابقة، والمتبعة في بعض المؤسـسات األخـرى التابعـة           ٢ووفقاً للممارسة المشار إليها في الفقرة         -٣

   ٢٠٠٦-٣٧. د.  خ الخطـاب الـدوري   عيت كل من الدول األعضاء جميعاً بموجب        لمنظومة األمم المتحدة، د 
 في   الستون إلى تسمية مرشح لتنظر جمعية الصحة     ) ١الملحق   (٢٠٠٦نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٠المؤرخة في   

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨تعيينه لمنصب مراجع الحسابات الخارجي لحسابات منظمة الصحة العالمية للمدتين المـاليتين             
  .٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٣١وحدد موعد نهائي لتلقي أسماء المرشحين هو . ٢٠١١-٢٠١٠و
  
 ٢٠٠٧ينـاير   /  كانون الثاني  ٢٣، بتاريخ   الهندوتم تلقي الترشيحات قبل الموعد النهائي من حكومات           -٤
 كـانون   ٣١ريخ  ، بتـا  الفلبين، و )٣الملحق   (٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ٢٥، بتاريخ   إندونيسيا، و )٢الملحق  (

 السير الذاتية للمرشحين، وملخـص األجـور        ٤ و ٣ و ٢ الملحقات   وتتضمن). ٤الملحق   (٢٠٠٧يناير  / الثاني
وملخص أسلوب مراجعة الحسابات المكونين من صفحة واحدة في كل من الهند وإندونيـسيا والفلبـين علـى                  

. ٢٠٠٦نـوفمبر   /  تـشرين الثـاني    ٢٠ التوالي، وذلك طبقاً للشروط الواردة في الخطاب الدوري المؤرخ في         
ويرد  .وتتوافر نُسخ من استمارات الطلب الكاملة الواردة من الدول األعضاء باللغة التي قدمت بها عند الطلب               
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حين من دولتين عضوين أخريين بعد انقضاء الموعـد         يوتم تلقي ترش  . ٥ملخص لهذه الترشيحات في الملحق      
 ٢٠٠٧فبرايـر   /  شـباط  ١٣ حيث تم استالمه فـي       ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٦النهائي أحدهما من غانا، بتاريخ      

  .٢٠٠٧فبراير /  شباط١٤ وتم استالمه في ٢٠٠٧فبراير /  شباط٥واآلخر من ماليزيا، بتاريخ 
  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
غـب جمعيـة    نظراً لتلقي عدة ترشيحات لتعيين من يعنيه األمر مراجعاً خارجياً للحسابات، فقـد تر               -٥

في السنوات األخيرة، أي دعوة ممثلـي الـدول األعـضاء           الصحة العالمية الستون في الجري على ما اتبعته         
المعنية لتقديم عرض مقتضب القتراحاتها بغية المساعدة على اتخاذ قرار اختيار مراجع الحسابات الخـارجي،               

تيار، قد ترغب جمعية الصحة في النظـر فـي   وبعد عملية االخ. ومن ثم اختيار هذا المرشح باالقتراع السري 
  :مشروع القرار التالي

  
  جمعية الصحة العالمية الستون  

  
يدرج اسم الدولـة    [ لـ  ] يدرج المنصب بالضبط    [  تعيين الشخص الذي يشغل منصب       تقرر  -١

-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨مراجعاً خارجياً لحسابات منظمة الصحة العالمية للمدتين الماليتين         ] العضو  
، وأن يجري مراجعاته للحسابات وفقاً للمبادئ المدرجة في المادة الرابعة عشرة من الالئحـة               ٢٠١١

  المالية والمرفق بهذه الالئحة، على أن يعين، عند االقتضاء، ممثالً يقوم بعمله في غيابه؛
  
  ]منطبقاً ذلك وإذا كان [ 
  
لذي أداه للمنظمة في مراجعتـه   شكرها لمراجع الحسابات العام للهند عن العمل ا تعرب عـن    -٢

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ و٢٠٠٥-٢٠٠٤لحساباتها للمدتين الماليتين 
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  ١الملحق 
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Ref.:  C.L.37.2006  
  ٢٠٠٦-٣٧. د.خ  

  
  

  تعيين المراجع الخارجي لحسابات منظمة الصحة العالمية
  ٢٠١١-٢٠١٠ و٢٠٠٩-٢٠٠٨للمدتين الماليتين 

  
  

تتقدم منظمة الصحة العالمية بتحياتها إلى الدول األعضاء وتتشرف بالتذكير بـأن جمعيـة الـصحة                  
، شاغل منصب المراجـع     ٨-٥٦ع ص ج، بقرارها   ٢٠٠٣مايو  /  والخمسين قد عينت في أيار     سادسةالعالمية ال 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤مراجعاً خارجياً لحسابات منظمة الـصحة العالميـة للمـدتين المـاليتين             الهند  العام لحسابات   
 من الالئحة المالية لمنظمة الصحة العالمية، سيتعين على ١-١٤وعليه، وباإلشارة إلى المادة . ٢٠٠٧-٢٠٠٦و

، أن تعين مراجعاً خارجياً للحسابات، يكون       ٢٠٠٧مايو  / د في أيار  ، التي ستنعق  تينجمعية الصحة العالمية الس   
إلحدى الدول األعضاء للمدتين    ) أو مسؤوالً يحمل لقباً مماثالً أو تكون له صفة مماثلة         (مراجعاً عاماً للحسابات    

والغرض من هذه المذكرة الشفهية هو اإلعـداد لتعيـين مراجـع            . ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨الماليتين  
  .ابات الخارجي وذلك بالدعوة إلى طرح ترشيحات من جميع الدول األعضاءالحس

  
وعليه، يشرف منظمة الصحة العالمية أن تدعو الدول األعضاء إلى طـرح اسـم مرشـحها الـذي                    
 من الالئحة المالية للمنظمة والذي قد ترغب كل دولة من تلك الدول             ١-١٤الشروط المبينة في المادة      يستوفي

تولى جمعية الصحة العالمية النظر في تعيينه مراجعاً خارجياً لحسابات المنظمـة للمـدتين المـاليتين                ت أن في
 من الالئحـة الماليـة ونـص الـصالحيات          ١٤ويرد النص الكامل للمادة     . ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨

رة فـي الملحـق     اإلضافية التي تحكم المراجعة الخارجية لحسابات منظمة الصحة العالمية مرفقة بهذه المـذك            
الذين عينوا خالل الفترة     أسماء المراجعين الخارجيين لحسابات المنظمة    د قائمة ب   فيور نيأما الملحق الثا   .األول

 معلومات عامة تشمل معلومات عن عمليـات        ثالث، ويعطي الملحق ال   ٢٠٠٧  إلى عام  ١٩٤٨الممتدة من عام    
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤تقرير المالي للفترة بنسخة عن ال ، كما أن الوثيقة مرفقةالمنظمة المالية

  
وإذا ما رغبت أي دولة عضو في اقتراح اسم مرشح فيتعين أن تبلغ المنظمة بذلك االسم فـي أجـل                      

 وذلك إلفساح المجال إلعداد عملية طرح الترشيحات على جمعيـة           ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ٣١أقصاه يوم   
 كلمـة، وأال    ٦٠٠٠أال يتجاوز عدد كلمـات الترشـيح        نبغي  وي. ٢٠٠٧مايو  /  في أيار  تينالصحة العالمية الس  

  : ما يلي،أن يتضمن فيما يتعلق بمراجع الحسابات الخارجي المقترحيحتوي على أية صور و
  

السيرة الذاتية وتفاصيل األنشطة الدولية والوطنية للمرشح تبرز نطاق تخصصات المراجعـة              )أ(
  ؛) كلمة٦٠٠٠على أال يتجاوز عدد كلمات السيرة  (لميةالتي قد تكون ذات فائدة لمنظمة الصحة العا

  
  )٤: (المرفقات

CH-1211 GENEVE 27-SUISSE Tél. (+41 22) 791.21.11 Fax (+41 22) 791.3111 http://www.who.int  
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  C.L.37.2006  ٢٠٠٦-٣٧.د.خ
  

  Page 2  ٢صفحة  
  
  
الحسابات في عملية التدقيق مع     وصفاً لألساليب واإلجراءات والمعايير التي سيطبقها مراجع          )ب(

ويرجى التنبه إلـى    . والئحتها المالية ونظامها المالي   للمنظمة  ممارسات المحاسبية   المبادئ و المراعاة  
، ستعمل المنظمة تدريجياً على استقدام المعايير المحاسبية الدولية للقطـاع           ٢٠٠٨أنه اعتباراً من عام     

  ؛منظومة األمم المتحدةسبية لالمحامعايير  لتحل محل ال(IPSAS)العام 
  
كل مـدة مـن     تقديرات بالعدد اإلجمالي لشهور العمل التي ستكرس إلتمام مراجعة حسابات             )ج(
  ؛٢٠١١-٢٠١٠ و٢٠٠٩-٢٠٠٨لمدتين الماليتين ا

  
 اقتراح يحدد   ،)٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨(بالنسبة لكل واحدة من المدتين الماليتين         )د(

وينبغي أن تشمل هذه األجور تدقيق حسابات أنشطة المنظمـة          . األمريكيةأجور المراجعة بالدوالرات    
وأن البرنامجية العادية واألنشطة الممولة من األموال الخارجة عن الميزانية في جميع أنحـاء العـالم         

وينبغي لدى وضع تقديرات تكلفة مراجعة الحسابات أخذ كافـة التكـاليف            . تلخص في صفحة واحدة   
سكرتارية واألعمال المساعدة وجميع نفقات الـسفر والمعيـشة لمـوظفي مراجـع             الخاصة بأعمال ال  

وينبغي أن تشمل تكـاليف     . الحسابات الخارجي بعين االعتبار وإدراجها في أجور المراجعة المقترحة        
السفر من بلد اإلقامة إلى جنيف وإلى المكاتب األخرى التابعة للمنظمة إذا طلب مراجـع الحـسابات                 

   ألغراض المراجعة؛الخارجي ذلك
  
إشارة إلى طبيعة ومدى وتوقيت طلبات الحصول على المعلومات بمـا فـي ذلـك إمكانيـة                 )ه(

 اًالوصول إلى أوراق عمل مراجع الحسابات الذي انتهت مهمته فيما يتعلق بتدقيق الحسابات وذلك وفق              
ع الحسابات المعين، لـدى     لمعايير مراجعة الحسابات الدولية المعترف بها، والتوكيد على تعاون مراج         

انتهاء تعيينه، فيما يتعلق باالستجابة لطلبات مماثلة بالحصول على المعلومات يقدمها مراجع الحسابات             
  الجديد؛

  
  .مراجعة الحساباتأسلوب عن )  كلمة٦٠٠٠ال يتجاوز عدد كلماته (ملخص   )و(

  
وملخص األجور المكون مـن صـفحة       ) أ(ستتولى األمانة ترجمة السيرة الذاتية المذكورة في الفقرة         و  

وهـي العربيـة    (لغات الرسمية الست    إلى ال ) و(والملخص المذكور في الفقرة     ) د(واحدة والمذكور في الفقرة     
  .  من أجل تقديمها إلى جمعية الصحة)والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانية

  
  ،،،االحترامء مجددا عن فائق تعرب للدول األعضاتغتنم المنظمة هذه الفرصة لو

  
  

  ٢٠٠٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠  فيجنيف
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  Appendix 1  ١ المرفق 
  
  

  منظمة الصحة العالمية
  

  نص مقتبس من الالئحة المالية
  

   المراجعة الخارجية للحسابات–المادة الرابعة عشرة 
  
للحسابات يكون كل منهم مراجع حـسابات       ) مراجعين خارجيين ( اً خارجي اًتعين جمعية الصحة مراجع     ١-١٤

إلحدى حكومات الدول األعضاء وذلك بالطريقة )  أو يكون له مركز مماثلالً مماثاًأو مسؤوال ال يحمل لقب(عام 
وجمعية الصحة هي وحدها التي تملك تنحية مراجـع الحـسابات الخـارجي المعـين               . التي تقررها الجمعية  

  ).بات الخارجيين المعينينمراجعي الحسا(
  
مع مراعاة أية توجيهات خاصة تصدرها جمعية الصحة، تجرى كل مراجعات الحسابات التي يطلـب               ٢-١٤

ـ        ) الخارجيين(الحسابات الخارجي   ) مراجعي(من مراجع     فـي   اًالقيام بها وفقا للمعايير العامة المقبولـة عموم
  .اردة في مرفق هذه الالئحة للصالحيات اإلضافية الواًمراجعة الحسابات ووفق

  
للحـسابات إبـداء مالحظـات بـصدد فعاليـة          ) للمراجعين الخارجيين (لمراجع الحسابات الخارجي      ٣-١٤

  .اإلجراءات المالية ونظام المحاسبة والمراقبة المالية الداخلية وبوجه عام بشأن إدارة المنظمة وتنظيمها
  
للحسابات باستقالل تام، وهـو المـسؤول       ) ن الخارجيون المراجعو(يتمتع مراجع الحسابات الخارجي       ٤-١٤

  .عن مراجعة الحسابات) هم المسؤولون الوحيدون(الوحيد 
  
القيـام بعمليـات    ) الخـارجيين (الحسابات الخارجي   ) مراجعي(لجمعية الصحة أن تطلب من مراجع         ٥-١٤

  .فحص معينة وتقديم تقارير منفصلة عن نتائجها
  
للحسابات جميع التسهيالت التي    ) للمراجعين الخارجيين (مراجع الحسابات الخارجي    يقدم المدير العام ل     ٦-١٤

  .عند إجراء المراجعة) يطلبونها(قد يطلبها 
  
في سبيل إجراء فحص محلي أو خاص، أو لالقتصاد فـي           ) للمراجعين الخارجيين (للمراجع الخارجي     ٧-١٤

أو ) أو مسؤول ذي صفة مماثلة    (م في إحدى الدول     المراجعة، االستعانة بخدمات أي مراجع حسابات عا       نفقات
بخدمات مراجعي حسابات تجاريين عموميين من ذوي السمعة الحسنة أو بخدمات أي شخص أو مكتب آخـر                 

  .أنه يملك الخبرة الفنية الالزمة) الخارجيون(الحسابات الخارجي ) مراجعو(يرى مراجع 
  
 عن مراجعة التقرير المـالي لفتـرة        اًتقرير) لخارجيونا(الحسابات الخارجي   ) مراجعو(يقدم مراجع     ٨-١٤

أنها ) يرون(ويتضمن التقرير أية معلومات يرى      . السنتين الذي يعده المدير العام بموجب المادة الثالثة عشرة        
  . اإلضافية والصالحيات٣- ١٤ للمادة اًالزمة وفق

  
مع التقرير المالي الـذي تمـت       ) جيينتقدم تقارير المراجعين الخار   (يقدم تقرير المراجع الخارجي       ٩- ١٤

مايو التـالي لنهايـة     /  أيار ١ يتجاوز   مراجعته عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة في موعد ال          
ويفحص المجلس التنفيذي التقرير المالي المؤقـت والتقريـر         . الفترة المالية التي تتعلق بها الحسابات الختامية      

  .مراجعة الحسابات ثم يقدمها إلى جمعية الصحة مع أية تعليقات يراها الزمة) رتقاري(المالي النهائي وتقرير 
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  صالحيات إضافية تحكم المراجعة الخارجية
  لحسابات منظمة الصحة العالمية

  
سابات منظمة الصحة العالميـة،     بمراجعة ح ) الخارجيون(الحسابات الخارجي   ) مراجعو(يقوم مراجع     -١

 وذلـك   اًيرونه ضـروري  / تراه/ بما في ذلك جميع صناديق االئتمانات والحسابات الخاصة، بالشكل الذي يراه          
  :للتحقق من

  
  أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المنظمة وسجالتها؛  )أ(

  
 وغير  ، وألحكام الميزانية  ،لالئحة لألنظمة وا  اًأن العمليات المالية المبينة في البيانات تمت وفق         )ب(

  ذلك من التوجيهات المعمول بها؛
  

أن األوراق المالية واألموال المودعة لدى الغير أو تحت يد المنظمة قد تـم التثبـت منهـا                    )ج(
  بمقتضى شهادات مباشرة من الجهات التي تودع بها المنظمة أموالها أو بالعد الفعلي؛

  
خلية، بما في ذلك مراجعة الحسابات الداخلية، وافية بالغرض بالنظر أن إجراءات المراقبة الدا  )د(
  لى األهمية التي تعلق عليها؛إ

  
 إلجراءات يقبلهـا مراجـع      اًأن تسجيل جميع األصول والخصوم والفائض والعجز قد تم وفق           )ه(
  ).الخارجيون(الحسابات الخارجي ) مراجعو(

  
هم الحكم الوحيد فيما يتعلق بقبول الشهادات       / هو) جيونالخار(الحسابات الخارجي   ) مراجعو(مراجع    -٢

ولهم أن يقوموا بعملية فحـص وتثبـت        / ، وله أن يقوم   اً أو جزئي  اًأو االدعاءات المقدمة من األمانة العامة، كلي      
يختارونه من بين جميع السجالت المالية بمـا فـي ذلـك الـسجالت الخاصـة                / تختاره/ تفصيلية لما يختاره  

  .والمعداتباإلمدادات 
  
حرية االطـالع فـي أي      ) وموظفيهم(وموظفيه  ) الخارجيين(الحسابات الخارجي   ) لمراجعي(لمراجع    -٣

الحـسابات  ) مراجعو(وقت مناسب على جميع الدفاتر والسجالت وغير ذلك من المستندات التي يراها مراجع              
بنـاء  ) للمراجعين الخارجيين  (ويسمح للمراجع الخارجي  . ضرورية إلجراء المراجعة  ) الخارجيون(الخارجي  
والتي توافق األمانة العامة على أنهـا       " خاصة"باالطالع على المعلومات المصنفة على أنها       ) طلبهم(على طلبه   

ألغراض مراجعة الحسابات وكذلك المعلومات المصنفة على       ) للمراجعين الخارجيين (الزمة للمراجع الخارجي    
أن يحترمـوا الطبيعـة     ) معهـم (والعاملين معه   ) المراجعين الخارجيين (وعلى المراجع الخارجي    . أنها سرية 

الخاصة والسرية ألية معلومات مصنفة على هذا النحو توضع تحـت تـصرفهم، وأال يـستخدموها إال فـي                   
) الخارجيين(الحسابات الخارجي   ) لمراجعي(ولمراجع  . عمليات المراجعة  األغراض التي تتصل مباشرة بأداء    

عنهم فيها المعلومات المصنفة على أنها      / الصحة إلى أية حالة تحجب عنه      نظر جمعية ) ترعوايس(أن يسترعي   
  .يرون أنها الزمة ألغراض المراجعة/ والتي يرى" خاصة"
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ردة في الحسابات ولكن    وارفض أي بنود    ) المراجعين الخارجيين (ليس من سلطة المراجع الخارجي        -٤

شكوك فـي قانونيتهـا أو      ) تخامرهم(نظر المدير العام إلى أية عملية تخامره        ) لهم أن يوجهوا  (له أن يوجه    
 اًوتبلغ اعتراضات المراجع، على هذه العمليات أو غيرها، إلى المدير العـام فـور             . سالمتها، التخاذ الالزم  

  . الحساباتفحص  عندما تظهر أثناء
  
 بشأن البيانات المالية    اًرأي) يوقعون(ويوقع  ) الخارجيون(الحسابات الخارجي   ) مراجعو(راجع  يبدي م   -٥

  :ويتضمن الرأي العناصر األساسية التالية. للمنظمة
  

  تحديد البيانات المالية التي تمت مراجعتها؛  )أ(
  
  ؛)ارجيينالمراجعين الخ(إشارة إلى مسؤولية إدارة الهيئة ومسؤولية المراجع الخارجي   )ب(
  
  إشارة إلى المعايير المتبعة في إجراء المراجعة المالية؛  )ج(
  
  وصف العمل الذي تم أداؤه؛  )د(
  
  :إبداء الرأي بشأن البيانات المالية وما إذا كانت  )ه(

  
  تعرض بوضوح الموقف المالي في نهاية الفترة ونتائج التنفيذ لتلك الفترة؛  )١(
  
  حاسبية المعلنة؛ للسياسات الماًقد أعدت وفق  )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(
  
  ؛)وظيفتهم(يفته ووظ) الخارجيين(الحسابات الخارجي ) مراجعي(اسم مراجع   )ح(
  
  المكان الذي تم فيه التوقيع على التقرير؛  )ط(
  
تقارير مراجعي الحـسابات    (اإلشارة، عند الضرورة، إلى تقرير مراجع الحسابات الخارجي           )ي(

  .عن البيانات المالية) الخارجيين
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بـشأن  المقدم إلى جمعية الـصحة      ) المراجعين الخارجيين (مراجع الخارجي   يجب أن يتضمن تقرير ال      -٦
  : المالية ما يليعملياتال
  

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

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

   بوضوح؛المعلومات الالزمة لتفسير الحسابات  )١(
  

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

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

  
  المصروفات التي ال تؤيدها مستندات سليمة؛  )٤(

  
اك خروج ذو طابع    ما إذا كانت المنظمة تمسك دفاتر حسابات منتظمة، وإذا كان هن            )٥(

  مستمر وملموس على مبادئ المحاسبة المقبولة عامة فينبغي الكشف عنه؛
  

  : بها مثلاًالمسائل األخرى التي ينبغي أن تحاط جمعية الصحة علم  )ج(
  

  حاالت التزييف أو افتراض التزييف؛  )١(
  

لوجـوه  اإلسراف في إنفاق أموال المنظمة أو أصولها األخرى أو إنفاقها في غيـر ا               )٢(
  ؛)بغض النظر عن سالمة القيود الحسابية الخاصة بهذه العمليات(المخصصة لها 

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

  
أي عيب في النظام العام أو في القواعد التفصيلية التي تحكم الرقابة المفروضة على                )٤(

  لمعدات؛اإليرادات والمصروفات أو على اإلمدادات وا
  

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

  
اإلنفاق الذي يتجاوز قيمة االعتمادات المعدلة بعمليات النقل المـرخص بهـا فـي                )٦(

  الميزانية؛
  

  اإلنفاق الذي ال يتمشى مع أحكام الترخيص الصادر بشأنه؛  )٧(
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الدقة أو خالفها في السجالت الخاصة باإلمدادات والمعدات، من واقع عمليات الجرد وفحص               )د(
  .السجالت

  
  :  ما يليوفضال عن ذلك يجوز أن يتضمن التقرير إشارة إلى

  
 الحصول على معلومـات     العمليات التي وردت ضمن حسابات فترة مالية سابقة والتي أمكن           )ه(

جديدة بشأنها، أو العمليات الخاصة بفترة مالية الحقة والتي يبدو من المستصوب أن تخطـر جمعيـة                 
  .اًالصحة بها سلف

  
 يبدوا لجمعية الصحة أو للمدير العـام        /أن يبدي ) الخارجيين(الحسابات الخارجي   ) لمراجعي(لمراجع    -٧

/ نها مراجعة الحسابات وأية تعليقات على التقريـر المـالي يراهـا           أية مالحظات بشأن النتائج التي أسفرت ع      
  .يرونها مناسبة

  
أو إذا لم يتسن لـه      ) المراجعين الخارجيين ( أمام المراجع الخارجي     اًمتى كان مجال المراجعة ضيق      - ٨
إلـى  ) يشيروا(أن يشير   ) المراجعون الخارجيون ( الحصول على إثباتات كافية فعلى المراجع الخارجي         )لهم(

وأثر ذلك بالنسبة للوضع المـالي والعمليـات        ) تعليقاتهم(مع توضيح سبب تعليقاته     ) تقريرهم(ذلك في تقريره    
  .المالية الواردة في السجالت

  
أي نقـد قبـل أن      ) تقريرهم(تقريره  ) المراجعون الخارجيون (ال يجوز أن يضمن المراجع الخارجي         -٩

  . لشرح المسألة محل المالحظةللمدير العام أوالً فرصة مالئمة تتاح
  
ليها فيما تقدم تكـون،     إذكر أية مسألة مشار     ) المراجعين الخارجيين (ال يتعين على المراجع الخارجي        -١٠

  .، غير ذات بال من كل الوجوه)رأيهم(في رأيه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A60/32          Annex 1    ١الملحق         ٦٠/٣٢ج

10 

  C.L.37.2006  ٢٠٠٦-٣٧.د.خ
  

  Appendix 2  ٢ المرفق 
  
  

  منظمة الصحة العالمية
  

  ٢٠٠٧ إلى ١٩٤٨  المعينون في الفترة من الحسابات الخارجيونمراجعو
  

  الجنسية    االسم عدد السنوات  المدة

  سويدي    السيد أونو برونسكوغ  ١٨  ١٩٦٦-١٢-٣١ إلى ١٩٤٨-٩-١

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

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

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

شاغل منصب المراقب ومراجع      ١٤  ١٩٩٥-١٢-٣١ إلى ١٩٨٢-١-١
الحسابات العام للمملكة المتحدة    
لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 

  الشمالية

  بريطاني  

شاغل منصب مراجع الحسابات      ٨  ٢٠٠٣-١٢-٣١ إلى ١٩٩٦-١-١
العام فـي جمهوريـة جنـوب       

  ياأفريق

  جنوب أفريقي  

مراجع المراقب و شاغل منصب     ٤  ٢٠٠٧-١٢-٣١ إلى ٢٠٠٤-١-١
  الهندالحسابات العام في 

  هندي  
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  منظمة الصحة العالمية
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي
  

  معلومات أساسية
  
  ة المتوقعأسلوب مراجعة الحسابات العام  -١
  

تسعى منظمة الصحة العالمية إلى أن تكون عملية مراجعة الحسابات فعالة وأن تجري وفقاً ألعلى 
وينبغي أن توجه هذه العملية إلى تناول المسائل المهمة المطروحة في مجالي السياسات . المعايير التقنية

  ).ما يتحقق لقاء إنفاق المال(لكفاءة والممارسات المالية مع إيالء أهمية مناسبة للمراجعات المتسمة با
  
  طبيعة عملية مراجعة الحسابات  -٢
  

يمكن تقدير مدى العمليات المالية التي تجريها منظمة الصحة العالمية، وبالتالي طبيعة عملية               ١-٢
ة التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للمد     "مراجعة الحسابات، من التقرير المالي المفصل بعنوان        

 الموارد الخارجة عن    -الملحق  "و" ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١ - ٢٠٠٤ يناير/  كانون الثاني  ١
، وهي جميعـاً    ١ إضافة   ٥٩/٢٨ وج ٥٩/٢٨ ج ثيقتينالوو،  "الميزانية والمرصودة لألنشطة البرنامجية   

  :ين التالينواني لدى الطلب أو على موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة اإلنترنت على العنمتاحة
  

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_28-ar.pdf 
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_28Add1-en.pdf 
 

  
 ١٠ فـي    تينالمـؤرخ ،  ٨ إلى   ١ األجزاء من    ٥٦/٣١ وج ٣١/ ٥٦تين ج وعالوة على ذلك فإن الوثيق    

 مناقصات طرحت بالنسبة    ان تضم ،"تعيين مراجع الحسابات الخارجي   "، بعنوان   ٢٠٠٣ أبريل/ نيسان
، لـدى الطلـب، أو      تان متاحتان اتان الوثيق وه .٢٠٠٧-٢٠٠٦ و ٢٠٠٥-٢٠٠٤إلى المدتين الماليتين    

  :ة التاليناويناإلنترنت على الع على موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة
  

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA56/ea5631. pdf 
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA56/ea5631part2. pdf 
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA56/ea5631part3. pdf 
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA56/ea5631part5. pdf 
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA56/ea5631part6. pdf 
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA56/ea5631part7. pdf 
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA56/ea5631part8. pdf 
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA56/ea5631part9. pdf 
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والمراكز الرئيسية للنشاط المالي هي المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيـف، سويـسرا،                 ٢-٢

، )مع االضـطالع بعمليـات ثانويـة فـي هـراري     (والمكاتب اإلقليمية الستة الواقعة في القاهرة، وبرازافيل       
والبرنامج األفريقي لمكافحـة    )  أدناه ٦ الفقرة   اًانظر أيض ( ونيودلهي، وواشنطن العاصمة     وكوبنهاغن، ومانيال، 

 المـذكور وتتولى المكاتب اإلقليمية الستة والبرنامج األفريقي       . في واغادوغو ) األنكوسركية(داء كالبية الذنب    
كما أن للمنظمـة    . في جنيف بيانات مالية شهرية يجري استعراضها وتوحيدها بالمقر الرئيسي للمنظمة          إعداد  

حضوراً في ما ينوف عن مائة وخمسين بلداً عن طريق ممثل أو مكتب لالتصال، باإلضـافة إلـى مـوظفين                    
 وثمة حاجة إلـى إجـراء مراجعـة مـستقلة           .اًمقيمين ومشاريع في مواقع أخرى يتم فيها تحمل النفقات محلي         

  . متاحة لدى الطلب عن أحدث البيانات المالية المراجعةلحسابات البرنامج األفريقي المذكور آنفا وتوجد نسخة
  
  الوكالة الدولية لبحوث السرطان  -٣
  

 من المادة السادسة من الالئحة المالية للوكالة الدولية لبحوث السرطان علـى أنـه               ٢-٦تنص الفقرة     
راجـع الخـارجي    يتعين على المراجع الخارجي لحسابات منظمة الصحة العالمية أن يقوم أيـضاً بمهمـة الم              

 فإن على المرشح المعين لشغل منصب المراجع الخارجي لحسابات          ،وعليه. لحسابات الوكالة في ليون بفرنسا    
ويمكن الحصول، لـدى الطلـب،      . المنظمة أن يكون على استعداد لالضطالع أيضا بمراجعة حسابات الوكالة         

  .ة بالوكالةعلى نسخة من أحدث البيانات المالية المراجعة المتاحة والخاص
  
  األيدزبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة   -٤
  

 إلـى أن علـى      األيـدز تشير مذكرة التفاهم التي تحكم إنشاء برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة              
 فإن علـى المراجـع الخـارجي        ،ووفقاً لهذا المبدأ  . منظمة الصحة العالمية أن تتولى مهام إدارة ذلك البرنامج        

 ينبغي  بناء على ذلك،  و. ات منظمة الصحة العالمية أن يتولى مهمة المراجع الخارجي لحسابات البرنامج          لحساب
ويمكن الحـصول، لـدى     . لمرشح المعين على استعداد لالضطالع أيضاً بمراجعة حسابات البرنامج        أن يكون ا  

  .رنامجالطلب، على نسخة من أحدث البيانات المالية المراجعة المتاحة والخاصة بالب
  
  المركز الدولي للحساب اإللكتروني  -٥
  

يطالب أيضا المراجع الخارجي لحسابات منظمة الصحة العالمية بإجراء مراجعة مـستقلة لحـسابات              
ويمكن الحصول، لدى الطلب، على نسخة من أحـدث البيانـات الماليـة             . المركز الدولي للحساب اإللكتروني   

  .لمركزالمراجعة المتاحة والخاصة با
  
  المكتب اإلقليمي لألمريكتين  -٦
  

تتولى منظمة الصحة للبلدان األمريكية التي يقع مقرها في واشنطن العاصمة أيضاً مهمـة المكتـب                  
 مراجع حساباتها الخارجي الـذي      لمذكورةمنظمة ا الوتعين  . اإلقليمي لألمريكتين التابع لمنظمة الصحة العالمية     

منظمة أو غيره وفي هذه الحالة يتعين قيـام تعـاون وثيـق بـين كـال                 قد يكون المراجع نفسه الذي تعينه ال      
  .المراجعين
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  C.L.37.2006  ٢٠٠٦-٣٧.د.خ
  

  Appendix 3  - ٣-  ٣ المرفق
  
  
  المراجعة الداخلية للحسابات والمراقبة  -٧
  

يوجد في منظمة الصحة العالمية مكتب للمراجعة الداخلية للحسابات والمراقبـة يـضم فـي الوقـت                   
ومراجعو الحسابات الداخليون هم موظفون يعملـون فـي منظمـة          . مهنياً إحدى عشر موظفاً  يراً و الحاضر مد 

وتتمثل المسؤولية الرئيسية . المدير العام للمنظمةرفع التقارير مباشرة إلى مدير الوحدة يتولى الصحة العالمية و
استعراض نظم توخي الفعالية في  في ،مةللوحدة، كما ورد ذلك في المادة الثانية عشرة من الالئحة المالية للمنظ

. كما تُجرى أنواع أخرى من االستعراضات. المراقبة الداخلية للمنظمة وتقييمها ورصد مدى مالءمتها وفعاليتها
لتفادي ازدواجية الجهود    من مراجعي الحسابات الداخلي والخارجي تنسيق األنشطة التي يضطلعان بها            يتوقعو

  .ءة في عملية المراجعةوتعزيز الكفاالمبذولة 
  
  األجر المدفوع لقاء المراجعة الخارجية للحسابات  -٨
  

بلغ األجر الشامل الذي دفعته منظمة الصحة العالمية لقاء المراجعة الخارجية للحسابات فـي المـدة                  
  . دوالر أمريكي٧٩٠ ٠٠٠، ٢٠٠٥-٢٠٠٤

  
  مراجعة حسابات مشاريع معينة  -٩
  

ت الخارجي أن يجري مراجعات لحسابات مشاريع معينة يتفق مع األمانة           قد يطلب إلى مراجع الحسابا    
  .بشأن األجور اإلضافية التي يتعين سدادها إليه عنها

  
١٠-  نظر في تعيين واحد منهم مراجعاً خارجياً وخالصة القول إن هذه الدعوة إلى طرح أسماء مرشحين لي

 )األنكوسركية(امج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب للحسابات تتعلق فقط بمنظمة الصحة العالمية والبرن
وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة والمركز الدولي للحساب اإللكتروني والوكالة الدولية لبحوث السرطان 

  .االيدز
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  ٢الملحق 
  

  كاول. ندرا نالسيرة الذاتية للسيد فيجاي
  المراقب المالي وكبير مراجعي الحسابات في الهند

  
شهادة ماجستير في التاريخ، مـن      ) ١٩٤٣يناير  /  كانون الثاني  ٧المولود في   (كاول  . ندرا ن ييحمل السيد فيجا  

ومن ثم شغل وظيفة المراقـب      . ١٩٦٥وقد التحق بالخدمات اإلدارية في الهند عام        . كلية سانت ستيفنز، دلهي   
  .٢٠٠٢مارس /  آذار١٥مالي وكبير مراجعي الحسابات في الهند اعتباراً من ال
  

وأهـم  . وقد تقلب السيد كاول في كثير من المناصب العليا في كل من الحكومة االتحادية والحكومة المحليـة                
مدنياً دولياً  موظفاً هوقد تمت إعارة السيد كاول بوصف . مجاالت خبرته هو التجارة والمالية على الصعيد الدولي       

 التجاريـة إلقلـيم آسـيا       ة لشؤون السياس  اً حيث عمل لمدة سبع سنوات مستشار      ١٩٩١إلى األمم المتحدة عام     
والمحيط الهادئ، في اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ التابعة لألمم المتحدة فـي بـانكوك            

والسيد كاول زميل أيضاً في معهد التنمية االقتصادية،        . لهادئالتي لها والية قضائية على إقليم آسيا والمحيط ا        
  .بجامعة مانشستر، المملكة المتحدةوالبنك الدولي وقسم تطوير المنظمات 

  
  األنشطة على الصعيدين الوطني والدولي للمراقب المالي وكبير مراجعي الحسابات في الهند

  
  :األنشطة الوطنية

  
عي الحسابات في الهند هو المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات التي تأسست           إن مركز مراقب مالي وكبير مراج     

ويضمن شاغل هذا المنصب تصرف مختلف السلطات التابعة للحكومة في كافة المسائل            . بموجب دستور البالد  
هـذه  ويضمن دستور الهند بصورة تامة      . المالية وفقاً ألحكام الدستور والقوانين والقواعد المندرجة في إطاره        

ويتحمل المراقب المالي وكبير مراجعي الحسابات مسؤولية مراجعة جميع حسابات الـدوائر            . الوظيفة المستقلة 
  :والمكاتب التابعة للحكومة االتحادية وحكومات المقاطعات واألنشطة ذات الصلة بما في ذلك

   شركة تجارية عامة تابعة للدولة١٦٠٠ما يزيد على   

   وسلطة غير تجارية تتمتع باالستقاللية هيئة٣٥٠ما يزيد على   

   هيئة وسلطة تحصل على تمويل كبير٤٨٠٠ما يزيد على   

  . هيئة محلية كبيرة ومتوسطة الحجم مسؤولة عن أنشطة البلديات٣٠٠٠أكثر من   
  

وفي القطاع الصحي يقوم بمراجعة حسابات اإلنفاق، التي تشمل مجموعة واسـعة النطـاق مـن البـرامج                  
  . مليار دوالر أمريكي سنويا٣ً‚٦ها ت، تفوق قيموالمشاريع

  
  :ويشمل نطاق مراجعة الحسابات التي يضطلع بها المراقب المالي وكبير مراجعي الحسابات ما يلي

  وتشمل وظيفة التثبت من البيانات المالية؛: مراجعة الحسابات المالية  

ابات بالمقارنة مـع االعتمـادات      وتشمل مراجعة الحس  : مراجعة الحسابات والتحقق من االمتثال      
  وتقييم مدى االمتثال للقواعد واللوائح الواجبة التطبيق؛

وتشمل تقدير ما إذا كانت البرامج والمخططات والمشاريع الحكومية قد حققـت            : مراجعة األداء   
  .األغراض المرجوة منها بالتكلفة األمثل أو ال، وتغطي الجوانب االقتصادية والكفاءة والفعالية
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  :األنشطة الدولية
  

يتمتع المراقب المالي وكبير مراجعي الحسابات في الهند بخبرة واسعة في االضطالع بمراجعـة الحـسابات                
وقد عين المراقـب المـالي      . الدولية وهو يلعب دوراً بارزاً على المستويين اآلسيوي والدولي في هذا المجال           

ياً لحسابات وكاالت دولية مثل المركز الدولي للهندسة الجينية         وكبير مراجعي الحسابات في الهند مراجعاً خارج      
وهو مسؤول أيضاً عـن المراجعـة       .  الهاي ،، ترييستا ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية     األحيائيةوالتكنولوجيا  

الخارجية لحسابات المنظمة البحرية الدولية بلندن، والمنظمة العالمية للـسياحة بمدريـد، ومنظمـة األغذيـة                
  .لزراعة بروما، ومنظمة الصحة العالمية بجنيفوا
  

وهو عضو في فريق مراجعي حسابات األمم المتحدة الخارجيين، والهيئة الرئاسية للمنظمة الدولية للمؤسسات              
ترأس الهند أيضاً اللجنة الدائمة المعنية بمراجعة الحـسابات فيمـا           ت، و )INTOSAI (العليا لمراجعة الحسابات  

وهو عضو في لجنة المعايير .  المعلومات للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتيتعلق بتكنولوجيا
والفريق العامل المعني بالخصخصة ومراجعة أوضاع البيئة وفرقـة العمـل           . (INTOSAI)المهنية التابعة لـ    

ـ       . المعنية بمراجعة حسابات المؤسسات الدولية     وهـو  . (INTOSAI)وير  وقد ساهم إسهاماً هاماً في مبادرة تط
وهـو  . (ASOSAI)يشغل أيضاً منصب األمين العام للمنظمة اآلسيوية للمؤسسات العليا لمراجعة الحـسابات             

عضو في الفريق العامل العالمي، وهو يضم نخبة من مراجعي الحسابات العموميين تعمل على تناول القضايا                
  .الحساباتمنها والناشئة في مجال مراجعة الراهنة ذات األهمية 

  
وكان المراقب المالي ومراجع الحسابات العام عضواً في مجلس مراجعة حسابات األمم المتحدة لمـدة سـت                 

  .١٩٩٩يونيو /  وحتى حزيران١٩٩٣يوليو / سنوات من تموز
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  أجور مراجعة الحسابات
  

ي، بما في ذلك مراجعة حـسابات برنـامج         لقد قدرنا مستوى عمليات منظمة الصحة العالمية في المقر الرئيس         
األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز والمركز الدولي لبحوث السرطان والمركز الدولي للحساب اإللكتروني             

واسـتناداً إلـى ذلـك      . المكاتب القطرية / والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب وفي المكاتب اإلقليمية        
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالراً أمريكيـاً لفتـرة الـسنتين         ٨٦٠ ٤٢٢جعة الحسابات فبلغت    أجرينا حساب أجور مرا   

يات مراجعة الحسابات التي وتشمل هذه األجور عمل. ٢٠١١-٢٠١٠ دوالراً أمريكياً لفترة السنتين ٨٦٠ ٤٢٢و
  . المستوى الوارد ذكره في الجزء المتعلق بتقدير عدد شهور عمل مراجعي الحساباتا على اقترحناه

  
ستند األجور المذكورة أعاله إلى استرداد التكاليف المترتبة على عملية مراجعة الحسابات بالكامل وتـشمل               وت

البـدل  / جميع تكاليف السفر وأعمال السكرتارية وغيرها من التكاليف اإلضافية عالوة على نفقـات المعيـشة              
ة العالميـة سـتوفر التـسهيالت       وحسب فهمنا فإن منظمة الصح    . اليومي لمعاوني مراجع الحسابات الخارجي    

الالزمة مثل المكاتب، وسبل االتصال والتصوير والمستلزمات المكتبية مجاناً لمراجعي الحسابات وبالتالي فإن             
  .هذه األمور ال تندرج ضمن تكاليفنا
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  ملخص أسلوب مراجعة الحسابات
  

تي يجريها المراقب ومراجع الحسابات العام في الهند كل جوانب مراجعة           ستغطي عمليات مراجعة الحسابات ال    
  .الحسابات، أي التدقيق المالي واالمتثال واألداء

  
ومن شأن عملية التخطيط القائمة على تقدير المخاطر لمراجعة الحسابات أن تشمل تحديـد األولويـات فـي                  

ها بالموضوع عالوة على أيـة مجـاالت محـددة          مجاالت مراجعة الحسابات فيما يخص النفقات، ووثاقة صلت       
وسوف نضع في اعتبارنا أيضاً، بغية تحديـد        .  من الالئحة المالية   ٥-١٤تطلبها جمعية الصحة بموجب المادة      

طبيعة ونطاق االختبار الجوهري لمراجعة الحسابات في كل من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية، تقييم أجواء        
وسـيتم  . ما في ذلك خدمات المراجعة الداخلية للحسابات والرقابة ومدى التعويل على ذلك           المراقبة الداخلية، ب  

مجال من مراجعة الحسابات تبين نطاق وأغراض التكليف بالمراجعة بصورة خاصة،           / وضع خطة لكل وحدة   
قيقة لعمل كـل    عملية المراجعة واألطر الزمنية لشتى األنشطة والمواصفات الد       في  والمجاالت التي تثير القلق     

وسيتم رصد التقدم المحرز بمقارنته مع الخطة المرسومة فـي كـل        . واحد عضو في فريق مراجعة الحسابات     
  .حالة للتأكد من استكمال مهمة المراجعة بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية

  
حة العالميـة   وسيتم االضطالع بالعمل الميداني المتصل بمراجعة الحسابات في المقر الرئيسي لمنظمـة الـص             

مراجع الحسابات العام إلى تعيين أحد كبار مـديري مراجعـة           / وسيعمد المراقب . ومكاتبها الميدانية ) جنيف(
وسترسـل فـرق    . الحسابات يسمى مدير المراجعة الخارجية للحسابات يكون مقره في جنيف بصورة دائمـة            

خالل فترة السنتين ومن ثم عند نهاية هذه الفترة         مراجعة الحسابات لمساعدته من الهند للقيام بالمراجعة المؤقتة         
إلجراء المراجعة النهائية للحسابات وسوف يتم انتداب فرق المراجعة سـنوياً لمراجعـة حـسابات البرنـامج             

) الـدانمرك (وسنغطي المكاتب اإلقليمية للمنظمة في كل من كوبنهـاغن          . األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب    
وباإلضافة إلى  ). نغووالك(وبرازافيل  ) زمبابوي(وهراري  ) مصر(والقاهرة  ) الهند(نيودلهي  و) الفلبين(ومانيال  

 في جنيف، والوكالـة الدوليـة       زذلك سنجري مراجعة لحسابات برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيد         
ـ               لبحـوث  لاص  لبحوث السرطان في ليون، والمركز الدولي للحساب اإللكتروني في جنيـف، والبرنـامج الخ

والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب في واغـادوغو،               
 مراجعـة   عمليةوستجري  . ننسق عملنا عن كثب مع منظمة الصحة للبلدان األمريكية        وسوف  . بوركينا فاصو 

ل للقواعد واللـوائح ومقاصـد األجهـزة الرئاسـية،           الميدانية للتأكد من دقة البيانات المالية، واالمتثا       الحساب
ويتطلـب ذلـك    . وصالحية الضوابط المالية الداخلية، ومدى التوفير الذي تحققه العمليات وكفاءتها وفعاليتهـا           

تجميع البينات الورقية واإللكترونية، وتحليل االتجاهات والتباينات، وإجراء المقابالت مع مـوظفي مراجعـة              
وسيقدم فريقنا المركزي من الخبراء الدعم الستخدام طرق مراجعة الحسابات القائمة           . يين إلخ الحسابات الرئيس 

  .على تكنولوجيا المعلومات والتقنيات اإلحصائية في هذه المجاالت
  

وسيضطلع المراقب ومراجع الحسابات العام في الهند بمراجعة حسابات المنظمة بالتقيد التام بالالئحة الماليـة               
والبحوث اإلضافية التي تحكم مراجعة حساباتها كما أنه سيأخذ في اعتباره بصورة كاملـة المبـادئ                للمنظمة  

والممارسات المحاسبية للمنظمة، والمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة، والمعايير المحاسـبية الدوليـة             
ادرة عن االتحـاد الـدولي لمراجعـي        للقطاع العام الواجبة التطبيق والمعايير الدولية لمراجعة الحسابات الص        

  .الحسابات
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 ٨-١٤وسوف نتقيد في تقديم التقارير عن نتائج مراجعة الحسابات بجميع المتطلبات الوارد ذكرها في المادتين          
االختصاصات اإلضافية التي تحكـم المراجعـة       " من   ١٠ إلى   ٥ من الالئحة المالية وفي الفقرات من        ٩-١٤و

  :حيث" ظمة الصحة العالميةالخارجية لحسابات من
  

  تقدم نتائج مراجعة الحسابات التمهيدية إلى المدير العام للمنظمة إلبداء تعليقاته ومالحظاته بشأنها؛  •

بعد مراعاة أجوبة المدير العام، حسب االقتضاء، يحال تقرير مراجع الحسابات الخـارجي عـن                 •
  .طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية

  
وسوف نضع لدى تقديم نتائج مراجعة الحسابات توصيات بناءة تتيح فرصة مناسبة وكافية السـتجابة اإلدارة                

  .بشأن المسائل التي تخضع للمالحظة
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  ٣الملحق 
  
  
 رئيس مجلس مراجعـة الحـسابات فـي         للدكتور أنور ناسوتيون،  السيرة الذاتية     -٢

  . جمهورية إندونيسيا
  

وهـو يعـرف    (دأب الدكتور ناسوتيون منذ تعيينه رئيساً لمجلس مراجعة الحسابات في جمهورية إندونيـسيا              
 على إدخال   ٢٠٠٤أكتوبر  / في تشرين األول  )  إندونيسيا ريببليكبادان بميريكسا كيوانغان    : BPK-RIباألحرف  

وقد ارتفع عدد مكاتب ممثلي المجلس منذ أن بدأ         .  مجال بناء قدرات وقابليات هذه المؤسسة      تحسينات هامة في  
٪ ليبلـغ   ٢٥ مكتباً، وازداد عدد الموظفين بنـسبة        ١٧ إلى   ٧تنفيذ خطته االستراتيجية من     بالدكتور ناسوتيون   

 تحسين قدراته   وبفضل. من عمله في هذا المنصب     موظف خالل أول سنتين      ٢٨٠٠ بعد أن كان عددهم      ٣٥٠٠
 قدم المجلس مساهمات كبرى في النهوض بممارسات اإلدارة الرشيدة في إندونيسيا تحت رئاسة              قابلياتهوازدياد  

واضطلع المجلس بأربعة أدوار هامة برئاسة الدكتور ناسوتيون تتمثل في تحسين األنشطة            . الدكتور ناسوتيون 
وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يخـص أمـوال الدولـة،           ،ةالرامية إلى استئصال الفساد والمماألة والمحسوبي     

، ومـساعدة   ٢٠٠٤-٢٠٠٣للفترة  " مضمومة القوانين الثالثة بشأن أموال الدولة     "ومساعدة الحكومة على تنفيذ     
الحكومة على إدخال إصالحات مؤسسية، بما في ذلك إعادة تنظيم المؤسسات والمشاريع التي تملكهـا الدولـة                

  .ات العامةوكيانات الخدم
  

وهو يعمل نائباً   .  شغل منصب عضو في اللجنة التوجيهية للفريق العامل المعني بمراقبة البيئة           ٢٠٠٤وفي عام   
لرئيس فرقة العمل التابعة للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والمعنية بالمساءلة عن المعونة              

  . ٢٠٠٥ المتصلة بالكوارث ومراجعة حساباتها منذ عام
  

 ١٩٦٨وقد بدأ سجل الدكتور أنور ناسوتيون المتميز منذ تخرجه من كلية االقتصاد، الجامعة اإلندونيسية عـام                 
ومن ثم حصل علـى شـهادة       ). ١٩٤٢أغسطس  /  آب ٥حيث إنه ولد في      (.وهو في سن السادسة والعشرين    

 ماساتشوستس، الواليات المتحدة    -فارد  الماجستير في اإلدارة العامة من كلية كندي لشؤون الحكم، جامعة هار          
 حصل على شهادة الدكتوراه في علم االقتصاد من جامعة تافـت،            ١٩٨٢وفي عام   . ١٩٧٣األمريكية في عام    

وتخصص في مجاالت نظرية االقتصاد الكلي التطبيقيـة،        . مدفورد، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية    
  .لدوليواالقتصاديات النقدية، واالقتصاد ا

  
وعمل الدكتور أنور ناسوتيون في الوقت ذاته أستاذاً لعلم االقتصاد في الجامعة اإلندونيسية وشغل منصب عميد         

وكان أستاذاً متميزاً لمؤسسة ساساكاوا لشغل كرسي اقتصاديات . ٢٠٠١ إلى عام ١٩٨٨كلية االقتصاد من عام 
التابع لجامعة األمم المتحدة في هلسنكي وأستاذاً مـساعداً         التنمية في المعهد العالمي لبحوث اقتصاديات التنمية        

وكان باحثاً زائراً فـي المكتـب       . ١٩٩٦-١٩٩٥بيري في الفترة    مفي علم االقتصاد في جامعتي هلسنكي وتا      
 فـي   IDEتشوستس، الواليات المتحدة األمريكيـة، وجامعـة        الوطني للبحوث االقتصادية في كامبريدج، ماسا     

 في كانبرا، أستراليا وجامعة (ANU)ث دراسات المحيط الهادئ وجامعة أستراليا الوطنية      طوكيو، ومدرسة بحو  
وعمل مستشاراً للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ التابعة لألمم المتحـدة واللجنـة              . كيوتو

 التنميـة   فللتنمية الدولية ومصر  االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ووكالة الواليات المتحدة          
وهو عضو فـي    . اآلسيوي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة التجارة والصناعة الدولية في اليابان           

عدة رابطات اقتصادية مثل الفريق االستشاري الدولي التابع للمحفل المالي لمجلس التعاون االقتصادي للمحيط              
سيوي، ومركز الدراسات النقدية واالقتصادية لحوض المحيط الهادئ في سـان           الهادئ والفريق االقتصادي اآل   

نسيسكو، وعضو مشارك دولي بوزارة المالية اليابانية، والرابطة االقتصادية األمريكية، واللجنة األمريكيـة             افر
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ة شرق آسيا   للدراسات االقتصادية اآلسيوية، ونائب رئيس رابطة االقتصاديين اإلندونيسية ومدير قطري لرابط          
  .االقتصادية

  
 التي تصدرها الجامعة    "نشرة الدراسات االقتصادية اإلندونيسية   "ويشغل الدكتور ناسوتيون وظائف تحريرية في       

ومجلـة  ) (ACAES)التـي تـصدرها اللجنـة       " (مجلة الدراسات االقتصادية اآلسـيوية    "األسترالية، كانبيرا، و  
 العديد من المجالت االقتصادية ومن قبل عدد من دور النـشر،            وقد نشرت أبحاثه في   . االقتصاديات اآلسيوية 

  وبراجـر  ،ميـشيغان  في سنغافورة، رتلدج كورزن، مطبعة جامعة شيكاغو، ومطبعـة جامعـة             ISEASمثل  
، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومطـابع جامعـة           رينروماروزين ومكميالن ودار نشر لين      

  .أكسفورد
  

-١٩٨٢وشغل في الفترة    .  مستشاراً اقتصادياً لوزارة التعاونيات اإلندونيسية     ١٩٩٤-١٩٨٥ن الفترة   وعمل إبا 
/ ب مستشار اقتصادي لبنك إندونيسيا، والبنك المركزي اإلندونيسي، حيث عين فيما بعد في تموز              منص ١٩٨٣
  . نائباً أول لمحافظ البنك المركزي اإلندونيسي٢٠٠٤-١٩٩٩يوليو 
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  أسلوب مراجعة الحسابات ومنهجيتها ومعاييرها  -٥
  
  ملخص أسلوب مراجعة الحسابات  ١-٥
  

الغرض من مراجعة الحسابات هو إبداء رأي مراجع الحسابات في البيانات المالية لمنظمـة الـصحة                
ث الـسرطان والمركـز     العالمية، والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب والوكالة الدولية لبحو         

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدولي للحساب اإللكتروني وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز للثنائيتين           
بات معلومات عن الضوابط الداخلية، واالمتثـال للقواعـد         كما توفر مراجعة الحسا   . ٢٠١١-٢٠١٠و

لقـة والمعـامالت والـنُظم      واللوائح، والمخصصات في الميزانية، وشروط العقود واالتفاقـات المتع        
  .والعمليات المالية

  
، بغية تحقيق الغرض المنشود من مراجعة الحـسابات وتخـصيص           BPK-RIوسيعمل رئيس المجلس    

الموارد على نحو يحقق الكفاءة، على تطبيق أسلوب مراجعة الحسابات القائم على تقدير المخاطر لدى               
ريقي والوكالة الدولية والمركز الدولي وبرنامج األمـم        القيام بمراجعة حسابات المنظمة والبرنامج األف     

وباتباع هذا النهج سيركز على المجاالت الرئيسية للمخاطر داخـل          . المتحدة المشترك لمكافحة األيدز   
المنظمة وفي مكاتبها اإلقليمية والبرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب والوكالة الدولية لبحـوث              

 المشترك لمكافحة األيدز ويضع     ةلدولي للحساب اإللكتروني وبرنامج األمم المتحد     السرطان والمركز ا  
برامج لمراجعة الحسابات تخصص جزءاً كبيراً من موارد مراجعة الحسابات للمجاالت التي تنطـوي           

 مع المخاطر المالزمة لهـذه المجـاالت اسـتناداً إلـى الخطـة              لوسيتم التعام . على مخاطر شديدة  
 للمنظمة، وأغراضها الرئيسية، وبرنامجها واألموال ذات الصلة وسيتم فيما بعد وضع حد االستراتيجية

  .للمخاطر المتالزمة بعد استكمال عمليات استعراض الضوابط الداخلية
  

وسيتم . ويتحمل المراجع الخارجي، عمالً بالمعايير الدولية، مسؤولية محددة أيضاً فيما يتعلق باالحتيال           
راجعة الحسابات بشكل يكشف مخاطر اإلسراف في اإلنفاق وعلى غير وجه ألموال ترتيب إجراءات م

وباإلضافة إلى  . المنظمة أو أصولها األخرى، واالحتيال والفساد وينقل هذه القضايا إلى إدارة المنظمة           
ذلك فإن المراجع الخارجي سيعمل في خطة مراجعة الحسابات على زيادة المـدخالت مـن أعمـال                 

  .سابات الداخلية للكيانات األخرى إلى أقصى حد ممكنمراجعة الح
  

للقطاع العام تدريجياً في    وفيما يتعلق بخطة منظمة الصحة العالمية العتماد المعايير المحاسبية الدولية           
، لتحل محل المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة فإن المراجع الخارجي يود أيـضاً              ٢٠٠٨عام  

فـالمراجع  . عراضات ذات الصلة بمدى جاهزية اإلدارة العتمـاد تلـك المعـايير           القيام ببعض االست  
الخارجي يرى أن خطر ارتكاب األخطاء في عرض المعامالت المالية في البيانات المالية من شأنه أن 

  .يزداد خالل عملية االنتقال المتمثلة باعتماد المعايير
  

نيات مراجعة الحسابات بمساعدة الحاسوب لتعزيز      وعالوة على ذلك، سيلجأ المراجع الخارجي إلى تق       
  .جودة المراجعة عالوة على تحسين كفاءتها
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  منهجية مراجعة الحسابات  ٢-٥
  

ستتم عملية مراجعة الحسابات على أربع مراحل رئيسية تتألف من تحديد المخاطر وترتيب األولويات              
 المتبقية إلى مستوى مقبول، وتقديم التقارير ذات الصلة بها وتحديد المخاطر المتبقية، وخفض المخاطر

  :ويتم تحقيق ذلك من خالل ما يلي. عن نتائج مراجعة الحسابات إلى الكيانات المعنية
  

  فهم عمليات الكيانات  •

  تقييم استراتيجيات وضوابط تدبر المخاطر في الكيانات  •

  تدبر المخاطر المتبقية  •

  .ات من خالل التقارير المناسبةإبالغ نتائج مراجعة الحسابات للكيان  •
  
  فهم عمليات الكيانات  ١-٢-٥
  

سوف نتوصل إلى فهم عمليات إدارة المخاطر التي تطبقها الكيانات في استراتيجياتها، وإطار             
عملياتها، وأدائها العملي وإطار المعلومات ذات الصلة بها بغية تحديد وترتيـب األولويـات              

وتشكل البيئة  .  التي تترك أثرها على مراجعة الحسابات      يخص مخاطر الخطأ واالحتيال    فيما
التي تعمل فيها الكيانات، والمعلومات الالزمة لرصد التغيرات في هذه البيئة، والعمليـات أو              
األنشطة الالزمة لنجاح الكيانات في بلوغ أغراضها العوامل األساسية في فهم المخاطر التي             

  .تتعرض لها الكيانات
  
  ستراتيجيات وضوابط إدارة المخاطر  تقييم ا٢-٢-٥
  

 مـدى   ونقـيم سوف نعمل على فهم الضوابط الداخلية القائمة التي وضعتها إدارة الكيانـات             
وسنعمد عندئـذ   . كفايتها للحد من احتمال الخطأ في وضع البيانات المالية إلى أدنى حد ممكن            

  .اء االختبارات الموضوعيةإلى تقييم فعالية الضوابط الداخلية للبتّ في موثوقيتها في إجر
  
    إدارة المخاطر المتبقية٣-٢-٥
  

سوف نتبع نهجاً للحد من المخاطر يتسم بالكفاءة والفعالية بغية خفض المخاطر المتبقية فـي               
وهذا يشمل وضع وتنفيذ إجـراءات المراجعـة        . إطار مراجعة الحسابات إلى مستوى مقبول     

وسوف . لة التي تدعم المعامالت واألرصدة    وإجراء اختبارات موضوعية للحصول على األد     
نخصص المزيد من الموارد للمجاالت التي تنطوي على مخاطر شديدة بالنـسبة لمراجعـة              

  .الحسابات التي سبق اكتشافها من خالل تقييم المخاطر
  
    نتائج مراجعة الحسابات٤-٢-٥
  

 اسـتكمال مراجعـة     سنبادر إلى إبالغ اإلدارة على الفور باألوضاع التي شوهدت حتى قبل          
مثل عدم االمتثال للقوانين واللوائح، وأوجه القصور، ومواطن الـضعف وعـدم            . الحسابات

ومعالجـة وتلخـيص   فعالية الضوابط الداخلية التي تؤثر على قدرة المنظمة علـى تـسجيل             
وسيصدر التقرير النهائي بعد بحث هذه القضايا مع اإلدارة         . المعطيات المالية واإلبالغ عنها   

  .العليا للكيانات المعنية
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  معايير مراجعة الحسابات  ٣-٥
  

 بوصـفها المعيـار     ١٩٩٥في عام   " المعايير الحكومية لمراجعة الحسابات   "وضع المراجع الخارجي    
الرئيسي الذي تم اعتماده في مراجعة حسابات في الكتاب األصفر لمكتب المـساءلة الحكـومي فـي                 

للتنقيح كي يتالءم مع تطور المعايير الدولية       جعة الحسابات حالياً    ويخضع معيار مرا  . الواليات المتحدة 
وسنجري مراجعة للحسابات طبقاً للمعايير المشتركة المقبولة عمومـاً لمراجعـة           . لمراجعة الحسابات 

الحسابات ووفقاً ألحكام الالئحة المالية لمنظمة الصحة العالمية واالختصاصات اإلضافية التي تحكـم             
وتتألف المعايير المشتركة المقبولة عموماً لمراجعة الحـسابات   . ارجية لحسابات المنظمة  المراجعة الخ 

  :مما يلي
  

المعايير الموحدة لمراجعة الحسابات لفريق المـراجعين الخـارجيين لحـسابات األمـم              •
  المتحدة؛

معايير مراجعة الحسابات التي تطبقها المنظمة الدوليـة للمؤسـسات العليـا لمراجعـة                •
  سابات؛الح

  .معايير مراجعة الحسابات التحاد المحاسبين الدولي  •
  

  أفرقة التدقيق  ٤-٥
  

سيعين المراجع الخارجي أحد موظفيه مديراً للمراجعة الخارجية لحسابات منظمة الـصحة العالميـة              
 ويكون مدير المراجعة الخارجية لحسابات المنظمة       .خالل عملية مراجعة الحسابات يكون مقره جنيف      

  . مباشرةBPK-RIوالً أمام المراجع الخارجي مسؤ
  

وسيخصص فريق تدقيق للمراجعة المؤقتة للحسابات خالل الثنائية والمراجعة النهائية للحسابات عنـد             
 أيضاً للقيام خالل عملية مراجعة حسابات المنظمة        BPK-RI ويخطط المراجع الخارجي     .نهاية الثنائية 

وسيستخدم المراجع الخارجي، في    . نتقاة استناداً إلى تقييم المخاطر    بزيارة لبعض المكاتب اإلقليمية الم    
كل مرحلة من المراحل، مراجعي الحسابات المختارين التابعين له من بين كبار مراجعي الحـسابات               

  .وحتى المشرفين وحتى المديرين
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  أجور مراجعة الحسابات  -٧
  

 دوالر  ٩٤٢ ٠٠٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر أمريكي للفترة     ٨٩٧ ٠٠٠نقترح أن تكون أجور مراجعة الحسابات       
  .٢٠١١-٢٠١٠أمريكي للفترة 

  
وتستند األجور المذكورة أعاله إلى استرداد التكاليف المترتبة على عملية مراجعة الحسابات بالكامل وتـشمل               

البـدل  / معيـشة جميع تكاليف السفر وأعمال السكرتارية وغيرها من التكاليف اإلضافية عالوة على نفقـات ال             
وحسب ما فهمناه فـإن منظمـة       .  الذين يتم إرسالهم للقيام بالتدقيق     اليومي لموظفي مراجع الحسابات الخارجي    

الصحة العالمية ستوفر التسهيالت الالزمة مثل المكاتب، وسبل االتصاالت، والتصوير واإلمـدادات المكتبيـة              
  .ال تندرج ضمن تكاليفنامجاناً لمراجعي الحسابات وبالتالي فإن هذه األمور 
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  ٤الملحق 
  

  السيرة الذاتية
  
  كارانج. لغيليرمو ن

  رئيس لجنة مراجعة الحسابات
  جمهورية الفلبين

  
  بيانات شخصية

  
  ١٩٣٩أغسطس /  آب١٠  -  تاريخ الميالد

  الفلبين  -   البلد األم
  

  المهنة
  

  محام ومحاسب عام قانوني
  

  لعلميالتحصيل ا
  

  )دكتوراه فخرية(دكتوراه في التكنولوجيا   ١٩٩٠
  الجامعة التكنولوجية في الفلبين

  )دكتوراه فخرية(دكتوراه في تطوير المؤسسات واإلدارة المؤسسية   ١٩٨٩
  جامعة والية إيزابيال

  )دكتوراه فخرية(دكتوراه في اإلدارة   ١٩٨٨
  جامعة البوليتكنيك في الفلبين

  فورد للمديرين التنفيذيينبرنامج ستان  ١٩٨٢
  جامعة ستانفورد، الواليات المتحدة األمريكية

  برنامج التنمية اإلدارية  ١٩٧١
  معهد اإلدارة اآلسيوي

  بكالوريوس في الحقوق  ١٩٦٨
  جامعة آتينيو دي مانيال

  بكالوريوس إدارة أعمال  ١٩٦٠
  جامعة الشرق
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  الخبرات المهنية
  

  على المستوى الوطني  -ألف
  

  مة جمهورية الفلبينحكو
  

  ١رئيس   حتى اآلن-٢٠٠١
  لجنة مراجعة الحسابات

  عضو  ١٩٩٩-١٩٩٣
  المجلس النقدي ومجلس مصفي الحسابات

  البنك المركزي في الفلبين

  وزير  ١٩٩٢-١٩٨٧
  وزارة الميزانية واإلدارة

  عضو  
  ، البنك المركزي في الفلبينالنقديالمجلس 

  عضو مجلس مصفي الحسابات  
  ة الوطنية لالقتصاد والتنميةالسلط

  عن التنمية اإلقليميةمسؤول الوزارة الرئاسية   
  لإلقليم الثالث

  )١٩٩٢-١٩٩١( رئيس   
   جبل بيناتوبورفرقة عمل إعادة إعما

  )١٩٩٢-١٩٩١(رئيس المجلس   
  مركز التكنولوجيا والموارد المعيشية

  )نائب وزير(وكيل وزارة   ١٩٨٧-١٩٨٦
  إلدارةوزارة الميزانية وا

  
  القطاع الخاص

  
 (SGV) في شركة سيسيب غورز وفياليو وشركاهم شريك  ١٩٨٦-١٩٧٩

  (SGV) في شركة مدير  ١٩٧٩-١٩٧٦

    
                                                      

 .٢٠٠٨فبراير /  شباط١ حتى ٢٠٠١فبراير /  شباط٢سبع سنوات، : فترة التعيين   ١
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   جامعة الفلبينمحاضر خاص،  ١٩٧٦
  معهد الصناعات الصغيرة

   في جامعة الفلبينالمركز القانونيأستاذ محاضر خاص،   ١٩٧٨ و١٩٧١

  ، جامعة الشرقميةعضو الهيئة التعلي  ١٩٧٣-١٩٦٣

 (SGV) مراجع حسابات الموظفين  ١٩٦٣-١٩٦٠
  
  على المستوى الدولي  -باء
  

  مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدةضو ع  حتى اآلن-٢٠٠١
  )٢٠٠٦-٢٠٠٥، ٢٠٠١(مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة رئيس 

 فريق مراجعي الحسابات الخـارجيين لألمـم المتحـدة، والوكـاالت            عضو  
  خصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذريةالمت

  )٢٠٠٦( فريق مراجعي الحسابات الخارجيين رئيس

   المنظمة اآلسيوية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباتعضو  
ـ       رئيس -٢٠٠٣( الحـسابات    ة المنظمة اآلسيوية للمؤسسات العليـا لمراجع
٢٠٠٦(  

  ت المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحساباعضو  
  

  .كارانج أيضاً منصب شريك دولي في مؤسسة آرثر أندرسن. السيد غيليرمو نوشغل 
  

واضطلع بعدة مهام استشارية لدى الحكومة والشركات الخاصة، إضـافة إلـى الوكـاالت المتعـددة                
  .األطراف كالبنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوية، في كل من الفلبين والبلدان األخرى

  
مهنية أيضاً تنظيم المشاريع، واإلدارية المالية، وتطـوير المنظمـات والمؤسـسات،            وتشمل خبراته ال  

والتخطيط االستراتيجي والطويل األمد، ونُظم المعلومات اإلدارية، وبرامج استحقاقات الموظفين، بين           
  .أمور أخرى

  
  أبرز األنشطة على المستويين الوطني والدولي

  
مهـام  به شاغل وظيفة رئيس لجنة مراجعة الحسابات الفلبينيـة          كارانج بوصف . يقوم السيد غيليرمو ن     

  .اإلدارة التنفيذية والتوجيه الشامل للمنظمة والتي مافتئت تتفوق في مجالي المحاسبة ومراجعة الحسابات
  

  األنشطة على الصعيد الوطني
  
مية وطنية،  وكالة حكو٢٦٨أي (مراجعة حسابات جميع الوكاالت الحكومية مراجعة شاملة سنوياً   •

أو تـديرها، أي مـا مجموعـه        /  شـركة تملكهـا الحكومـة و       ١٢٥ وحدة حكوميـة، و    ٥٩و
  ).مؤسسة ٤٥٢
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 (GWSPA)االستخدام األمثل للموارد    / مراجعة حسابات خاصة، مثل التدقيق في األداء القطاعي         •
ومراجعة الحسابات لكشف االحتيال، بمعدل خمس إلى ست مراجعات سنوياً، حيث تـشمل كـل               

  . إلى ثماني وكالة حكوميةاًسبعراجعة م
  
مراجعة حسابات المشاريع التي تتلقى المعونة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتـي يتعاقـد                 •

  .عليها المكتب القطري للبرنامج في الفلبين
  
يحل محل النظام الذي انقضى عليه نـصف قـرن مـن            (استحداث نظام محاسبي حكومي جديد        •

  .جيات تطبيقية متكاملة للنظام الجديدوبرم) الزمن
  

  األنشطة على الصعيد الدولي
  
المراجعة السنوية أو الثنائية السنوات لمختلف وكاالت ومكاتب وبعثات وصناديق وبرامج األمـم               •

  ١.المتحدة
  
 مثل المشاركة في عمليات التـدريب المتعـددة البلـدان           ASOSAI والـ   INTOSAIأنشطة الـ     •

  . الحسابات من المؤسسات العليا األخرى لمراجعة الحساباتوتدريب مراجعي
  
مؤتمرات مجلس مراجعي حسابات األمم المتحـدة       / اجتماعات/ استضافة دورات / المشاركة في   •

(UNBOA)          وفريق مراجعي الحسابات الخارجيين، والمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة ،
، (ASOSAI) للمؤسسات العليا لمراجعة الحـسابات       ، والمؤسسة اآلسيوية  (INTOSAI)الحسابات  

 واللجنة الثالثية لهيئات الرقابة فـي األمـم         (RIAS)الداخلية للحسابات   وممثلي خدمات المراجعة    
  .المتحدة

  
  .تنقيح دليل مراجعة الحسابات لمجلس مراجعي الحسابات الخارجيين لألمم المتحدة/ تحديث  •

  
  عضوية الهيئات المهنية

  
  الموحدة لمحامي الفلبينالهيئة 

  معهد الفلبين للمحاسبين القانونيين
  لفلبينلالرابطة اإلدارية 

  
  

                                                      
تشمل محفظة مراجعة الحسابات حالياً بعثات حفظ السالم لألمم المتحدة واليونيـسيف وجامعـة األمـم المتحـدة،                     ١

واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم         والمحاكم الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ولرواندا،       
ومن بـين   ). العراق(المتحدة لمكافحة التصحر ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحوث، وحساب الضمان لألمم المتحدة             
نامج األمـم المتحـدة     الزبائن في الماضي كل من المقر الرئيسي لألمم المتحدة، ومكتب األمم المتحدة في نيروبي، وبر              

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومرفق البيئة العالمي التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئـة،             ) الموئل(للمستوطنات البشرية   
والبعثات السياسية الخاصة لألمم المتحدة، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـاريبي، واللجنـة                 

 .الجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الدولية للخدمة المدنيةاالقتصادية وا
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  أسلوب مراجعة الحسابات وإجراءاتها ومعاييرها  -٣
  

  أسلوب المراجعة
  

تبع في أسلوب مراجعة الحسابات القائم على تقدير المخاطر اإلطار العملـي الـذي يتـضمن                نسوف  
  :االضطالع بها في كل واحد من المكونات التاليةاألنشطة الرئيسية التي تم 

  
 سنعمل على فهـم     - فهم عمليات منظمة الصحة العالمية بغية تحديد المخاطر ومنحها األولوية           -١

عمل المنظمة في سياق استعراض استراتيجيتها، وعملياتها، وأدائها وإطار المعلومات فيها بغية    
للمخاطر المتعلقة بالمعلومات األساسـية ومعالجـة       تحديد مصدر المعلومات وإعطاء األولوية      

المعلومات التي تؤثر على تدقيق البيانات المالية، وتدبر المخاطر المرتبطة باسـتخدام مـوارد              
  .المنظمة على نحو يحقق التوفير والكفاءة والفعالية

  
ة ضـبط إدارة     سنعمد إلى تقييم كيفي    - وضوابط إدارة المخاطر في المنظمة       تقييم استراتيجيات   -٢

المحتملـة لمعالجـة     الرئيسية والطريقة    المعلوماتالمنظمة للمخاطر األكثر أهمية التي تكتنف       
. ومخـاطر إدارة المـوارد    )  السابق المكونكما تم تحديدها وترتيب أولوياتها في       (المعلومات  

تدابير إذا  وسيتضمن التقييم تحديد ضوابط المخاطر، وتقييم تصميم الضوابط والتوصية باتخاذ ال          
كان التصميم غير فعال، واختبار فعالية ضوابط المخاطر والتوصية باتخاذ تـدابير لتحـسين              

وسيشكل تقييم ضوابط المخاطر في المنظمـة       . ضوابط المخاطر إذا وجد أنها غير ذات فعالية       
 األساس الالزم لالعتماد الواسع النطاق عمليات التحكم في المخاطر والتوصل إلى أفكـار ذات             

وستزودنا النتائج بقدر أكبـر مـن الـضمانات المتعلقـة           . قيمة مضافة لتحسين هذه العمليات    
  .بالعمليات التي تسفر عن النتائج المتضمنة في البيانات المالية والتقارير اإلدارية األخرى

  
 -  إلى مستوى مقبـول     منها إدارة المخاطر المتبقية التي تتهدد عملية مراجعة الحسابات للتقليل          -٣

 ما إذا كانت عمليات التحكم في المخاطر من جانب الجهة الخاضعة            ، ونحكم على  ،سوف نحدد 
للمراجعة فعالة في خفض المخاطر التي تم كشفها إلى مستوى مقبول أو، على النقـيض مـن                 
ذلك، إذا كانت هناك أية عيوب في عمليات التحكم هذه تؤدي إلى مخاطر متبقية تتهدد عمليـة                 

 وسوف نقيم تحليالت وإجراءات المنظمة بشأن المخاطر التي تـم كـشفها             .باتمراجعة الحسا 
ونطبق إجراءات الحد من المخاطر، بين أمور أخرى، باختبار العمليات الماليـة للمنظمـة أو               

 هيكلة أنشطة الحسابات واألرصدة، والتوصية باتخاذ تدابير        إعادةتحليالت الحسابات، واختبار    
وسيشمل اختبـار الـضوابط تقيـيم       . مة ونُظم معالجة المعلومات فيها    لتحسين معلومات المنظ  

  .الضوابط العامة والتطبيقية في ظل نُظم معلومات تستند إلى الوسائل اإللكترونية
  
 سنقوم بإعداد وإصـدار تقريـر مراجعـي         - اإلبالغ عن القيمة المحققة وقياس مدى االرتياح        -٤

الذي ) لمؤقتة وتقرير كامل عند نهاية السنة المالية      خطاب إداري حول المراجعات ا    (الحسابات  
. التي توصلت إليها مراجعتنا   ) المالية وكذلك االستخدام األمثل للموارد    (يتضمن تفاصيل النتائج    

وسيشمل التقرير أيضاً حالة تنفيذ التوصيات الناجمة عن المراجعة السابقة للحسابات وأثرهـا             
  .لرصد والتقييم المتصل باإلبالغ عن النتائجعلى أغراض المنظمة، كجزء من مكون ا

  
وسنقوم، في إطار عملية مراجعة الحسابات على أساس االستخدام األمثل للموارد، بتحديـد مجـاالت               

وتحديد الفـرص المتاحـة     عملي لها،   وهذه المشكالت ووضع حل واقعي      المشكالت العملية وأسباب    
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انة المنظمة على تحديد أو وضع معايير لقياس مـدى          للتخلص من الهدر وانعدام الكفاءة، ومساعدة أم      
تحقيق مرامي وأغراض المنظمة، وتقييم المعلومات اإلدارية ونُظم المراقبة، وتوفير قنوات إضـافية             
لالتصال بين المستويات العاملة واإلدارة العليا بكشف الشواغل العملية لإلدارة في األوضـاع التـي               

شواغل على نحو مستدام، ووضع تقييم مستقل وموضوعي للعمليـات          يتم فيها اإلعراب عن هذه ال      ال
  .باإلشارة إلى المجاالت التي ينبغي تحسينها فحسب بل وتلك التي يعتبر األداء فيها جيداً ال
  

  إجراءات مراجعة الحسابات
  

سوف نتولى، مسترشدين بأسلوب مراجعة الحسابات القائم على تحديد المخـاطر، اتخـاذ إجـراءات               
تطلب منا المعايير التي حددها الفريق والمعايير الدولية المقبولة عموماً فيما يتعلق تبية شاملة كما محاس

وسوف تستند إجراءات مراجعة الحسابات إلى تأكيدات منظمة الصحة العالميـة           . بمراجعة الحسابات 
اكتمالهـا؛  ) ٢(وجـود البيانـات وتواترهـا؛       ) ١( بين أمور أخرى،     ،المتصلة ببياناتها المالية وهي   

وبالمثـل فـإن    . عرضها والكشف عنها  ) ٥(صها؛ و يمها أو تخص  يتقي) ٤(الحقوق وااللتزامات؛    )٣(
إجراءات مراجعة الحسابات التي سنطبقها في عملية المراجعة ألغراض االستخدام األمثـل للمـوارد              

ورهنـاً بتقـدير    . الفعاليةستدعم تأكيدات المنظمة فيما يتعلق بإدارة مواردها، مثل التوفير والكفاءة و          
المخاطر المتبقية بالنسبة لمراجعة الحسابات فإن إجراءات الحد من مخاطر المراجعة التـي نتخـذها               

  :ستشمل، بوجه عام، ما يلي
  
   الطلب إلى طرف ثالث تأكيد دقة وصحة البنود المستخدمة في سجالت الزبون؛-التأكيد   -١
  جمع األدلة المادية؛ ل-الفحص المادي أو الحساب المادي   -٢
   فحص الوثائق الداعمة المتصلة بالمعامالت؛-الضمان   -٣
   تتبع الوثائق وصوالً إلى السجالت المحاسبية؛-التتّبع   -٤
 استعراض العمل الذي أداه موظفو المنظمة للتحقق من دقـة           -إعادة األداء أو إعادة الحساب        -٥

  السجالت؛
   المنظمة؛ مشاهدة أنشطة موظفي-المراقبة   -٦
   البتّ في مدى تطابق السجالت ذات الصلة؛-المطابقة   -٧
   طرح األسئلة لتيسير تطبيق إجراءات مراجعة الحسابات الالحقة؛-التحقيق   -٨
 والوثائق للبتّ في التعامـل      لالستمارات الفحص االنتقادي والشديد التدقيق      -التفتيش والتدقيق     -٩

  يانات المالية؛الصحيح مع السجالت المحاسبية والب
 دراسة العالقات، والترابط بين النـسب، واالتجاهـات، واسـتعراض           -االستعراض التحليلي     -١٠

  البيانات المالية؛
  . للبتّ في مدى االكتمال-اختبار التوقف عن العمل   -١١

  
  المعايير

  
يير المهنية الرفيعـة    في إطار االهتمام والدعم العام لتدعيم مهنة المحاسبة في العالم نحن نتمسك بالمعا            

  .الجودة
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  معايير مراجعة الحسابات
  

 المراجعة المالية، ومدى االمتثـال واالنتظـام        -أي المراجعة الشاملة    (إننا نقوم بمراجعة الحسابات     
، والتقيد  (GAAS)التي تستهدي بمعايير مراجعة الحسابات المقبولة عموماً        ) واالستخدام األمثل للموارد  

 والمعايير المشتركة لمراجعة الحـسابات وغيرهـا مـن المبـادئ          (ISA)سبية الدولية   بالمعايير المحا 
اإلرشادية الصادرة عن فريق مراجعي الحسابات الخارجيين، ومعايير مراجعة الحسابات التي تطبقها            

، وأية معايير محاسبية أخـرى قـد        (INTOSAI)المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات       
  .الئمة لمراجعة حسابات منظمة الصحة العالميةتكون م

  
  المعايير المحاسبية

  
بالنظر إلى اعتزام منظمة الصحة العالمية البدء بتطبيق المعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام                

(IPSAS)      فإننا سنعمد إلى تطبيق تلك المعايير واللـوائح والقواعـد           ٢٠٠٨ تدريجياً اعتباراً من عام ،
وفي أثناء عمليـة اعتمـاد المعـايير        .  للمنظمة بوصفها معالم تسترشد بها مراجعتنا للحسابات       المالية

(IPSAS) سنستهدي أيضاً بالمعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة (UNSAS) وغيرها من المعايير ،
ايير المحاسبية الدولية   مثل المعايير الدولية للتقارير المالية والمع     (المحاسبية للهيئات المحاسبية المهنية     

وسينطبق ذلك علـى المـسائل      . من حيث تأثيرها على مراجعتنا لحسابات المنظمة      ) الصادرة من قبل  
 أو المعـايير    (WHO) أو اللوائح والقواعد المالية للمنظمة       (IPSAS)المحاسبية عندما ال تفي بالمعايير      

  .المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة بالغرض المنشود
  

   الممارسات الدوليةأفضل
  

سوف نسترشد أيضاً بالمعايير وأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة في إطار مراجعـة الحـسابات               
  .على أساس االستخدام األمثل للموارد
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  أجور مراجعة الحسابات  -٥
  
  

ية العادية واألنشطة الممولـة     األجور المقترحة لعملية مراجعة الحسابات فيما يتعلق بكل من األنشطة البرنامج          
 دوالراً أمريكياً   ٨٨٣ ٢٨٥ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر أمريكي للفترة المالية      ٨٣٢ ٤٩٠من خارج الميزانية هي     

  . دوالراً أمريكيا١ً ٧١٥ ٧٧٥، أي ما مجموعه ٢٠١١-٢٠١٠للفترة المالية 
  

المطبقة على المرتبـات والتـأمين      ونسبة من الرسوم    . وتشمل هذه األمور عموماً تكاليف بدل المعيشة اليومي       
/ والطبابة والرسوم االجتماعية والطارئة، ونفقات السفر، وغير ذلك من التكاليف مثـل اإلحاطـة اإلعالميـة               

والحلقات الدراسية لتحديث المعلومات بشأن مراجعة الحسابات، وتكاليف السكرتارية وغيرها مـن التكـاليف              
  .الجانبية

  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  ريكيبالدوالر األم
  ٢٠١١-٢٠١٠  

  بالدوالر األمريكي
  المجموع  

  بالدوالر األمريكي

   ١ ٣٣٠ ٧٧٥   ٦٧٣ ٢٨٥    ٦٥٧ ٤٩٠  بدل المعيشة اليومي إلخ

   ٣٤٠ ٠٠٠   ١٨٩ ٠٠٠    ١٥١ ٠٠٠  نفقات السفر

   ٤٥ ٠٠٠   ٢١ ٠٠٠    ٢٤١ ٠٠٠  تكاليف أخرى

   ١ ٧١٥ ٧٧٠   ٨٨٣ ٢٨٥    ٨٣٢ ٤٩٠  المجموع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .األعلى بقليل بالنسبة للفترة المالية األولى" النفقات األخرى"تفسر تكاليف منحنى التعلم    ١
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