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فيينا 28-26 ،أيار/مايو 2021

الدورة السابعة والثالثون

الدورة التاسعة واألربعون

البند  13من جدول األعمال المؤقت
تعيين مراجع حسابات خارجي

المرشحون لمنصب مراجع الحسابات الخارجي
تقرير من المدير العام
يقدم هذا التقرير معلومات عن الترشي ي ي ي ي ييياات لمنسي ي ي ي ي ي

مارس .2021
-1

مراجع الاسي ي ي ي ي ييابات الخارجي التي وردت حتى  3آذار/

قرر المؤتمر العام في عام  ،2019في مقرره م ع/18-م ،7-تعيين المراجع العام للاسييابات في االتااد

الروسي ي ييي مراجعا اارجيا لاسي ي ييابات اليونيدو لمتر سي ي يينتين ،من  1تموز/يوليه  2020إلى  30حزيران/يونيه ،2022
بمقتضى االاتساصات المادد في نظام اليونيدو المالي.

-2

وفي المقرر م ع/6-م ،18-يطل المؤتمر العام إلى المدير العام أن يلتمس مقترحات من الدول األعضيياء

لتعيين مراجع حسي ي ي ي ييابات اارجي .ووفقا لذلى ،لل إلى الدول األعضي ي ي ي يياء أن تقدم تلى المقترحات إلى ل نة البرنام

والميزانية للنظر فيها .وامتثاال لذلى المقرر ،أرسي ي ي ي ييلت إلى الدول األعضي ي ي ي يياء مذ ر شي ي ي ي ييموية مؤراة  13انون الثاني/

يناير 2021

()1

تطل منها إبالغ المدير العام في موعد أقساه  1آذار/مارس  2021باهتمامها بتوفير ادمات مراجع

الاسي ييابات الخارجي .وتقدم المقترحات الوارد إلى ل نة البرنام والميزانية في دورتها السي ييابعة والثالثين ،المقرر عقدها

في المتر من  26إلى  28أيار/مايو .2021
-3

وحتى  3آذار/مارس  ،2021وردت الترشياات التالية لمنس

مراجع الاسابات الخارجي:

السيد أغونغ فيرمان سامبورنا

رئيس م لس مراجعة الاسابات في إندونيسيا

السيد مامد عبد ال ليل عباس

ديوان الرقابة المالية االتاادي في العراق

__________
( )1الرقم المرجعي للمذ ر الشموية.CU 2020/435/UNIDO/PMO/EA :

لدواعي التوفير ،لم تطبع هذه الوثيقة .لذا ،يرجى من أعضاء الوفود التكرم بإحضار نسخهم من الوثائق إلى االجتماعات.
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السيد أليكسي ودرين

رئيس غرفة المااسبة في االتااد الروسي

السيد سيد أحمد باش

رئيس ديوان المااسبة في تر يا

وس ي ي ييوع يس ي ي ييترعى انتباه الل نة إلى ت ميع الردود الوارد  ،بما في ذلى االس ي ي ييتمار الموحد المس ي ي ييتكملة

المعنونة "مقترح لتعيين مراجع حسي ي ييابات اارجي" ،لكي تنظر فيها ضي ي ييمن ورقة اجتماع سي ي ييتسي ي ييدر قبيل الدور،

تيسي ار لعملية اتخاذ القرار.
-5

وقد عممت مذ ر إعالمية مؤراة  3آذار/مارس  2021على البعثات الدائمة تتض ي ييمن نس ي ييخة من الرس ي ييائل

المتعلقة بالترشياات ،التي ترد أيضا في مرفق هذه الوثيقة.

اإلجراء المطلوب من اللجنة اتخاذه
-6

لعييل الل نيية تود أن تقترح على م لس التنمييية السي ي ي ي ي ي ينيياعييية أن يوصي ي ي ي ي ي ييي المؤتمر العييام بتعيين أحييد

المرش ي يياين مراجعا اارجيا لاس ي ييابات اليونيدو لمتر س ي يينتين تبدأ في  1تموز/يوليه  .2022وس ي يييكون هذا التعيين

ضي ييمن إلار االاتسي يياصي ييات المادد في الماد الاادية عشي يير (والمرفق) من نظام اليونيدو المالي .وسي يييتامل
مراجع الاسي ييابات الخارجي نمقات سي ييمره وسي ييائر التكاليم المتسي ييلة بعمله المعتاد في مراجعة الاسي ييابات .وتقدم

اليونيدو أج ار ثابتا وفق ما هو معتمد في البرنام والميزانيتين.
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المرفق
الرسائل المتعلقة بالترشيحات لمنصب مراجع حسابات خارجي الواردة
()2
حتى  3آذار/مارس 2021
ألف -رسالة بشأن ترشيح السيد أغونغ فيرمان سامبورنا ،رئيس مجلس مراجعة الحسابات
في إندونيسيا

البعثة الدائمة لجمهورية إندونيسيا لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في فيينا
الرقم031/TI/II/2021 :

تهييدي البعثيية الييدائميية ل مهورييية إنييدونيسي ي ي ي ي ي ييييا لييدي األمم المتاييد والمنظمييات الييدولييية األاري في فيينييا تاييياتهييا
إلى أمانة منظمة األمم المتاد للتنمية الس ي ييناعية (اليونيدو) ،ويذ تش ي ييير إلى مذ ر اليونيدو ذات الرقم المرجعي

 CU 2020/435/UNIDO/PMO/EAالمؤراة  13انون الثاني/يناير  ،2021تتش ي ي ييرع ب ن تبلغ األمانة بقرار
حكومة جمهورية إندونيسيا ترشيح الد تور أغونغ فيرمان سامبورنا ،رئيس م لس مراجعة الاسابات في جمهورية

إندونيسيا ،لمنس

مراجع الاسابات الخارجي لليونيدو لمتر سنتين تبدأ في  1تموز/يوليه .2022

وتتشيرع البعثة الدائمة ذلى ب ن تايل اسيتمار الطل
تطل

المسيتكملة الخاصية بالد تور أغونغ فيرمان سيامبورنا ،وأن

إلى األمانة أن تتمضل بتعميم المذ ر المتعلقة بالترشيح على البعثات الدائمة المعتمد لدي اليونيدو.

وتغتنم البعثة الدائمة ل مهورية إندونيسي ي ي يييا لدي األمم المتاد والمنظمات الدولية األاري في فيينا هذه المرصي ي ي يية

لكي تعرب م ددا ألمانة منظمة األمم المتاد للتنمية السناعية عن فائق تقديرها.

فيينا 26 ،شباط/فبراير 2021
[التوقيع]
األمانة

[ااتم البعثة الدائمة ل مهورية إندونيسيا ،فيينا]

منظمة األمم المتاد للتنمية السناعية (اليونيدو)

في فيينا

بريد إلكترونيpmo@unido.org :

باء -رسالة بشأن ترشيح السيد محمد عبد الجليل عباس ،ديوان الرقابة المالية االتحادي
البعثة الدائمة لجمهورية العراق لدى مكتب األمم المتحدة في فيينا
IRQ/2021/60

تقييدم البعثيية الييدائميية ل مهورييية العراق لييدي األمم المتاييد والمنظمييات الييدولييية في فيينييا تاييياتهييا إلى منظميية األمم

المتاد للتنمية الس ي ي ي ي ييناعية (اليونيدو) ،ويذ تش ي ي ي ي ييير إلى مذ ر اليونيدو رقم CU 2020/435/UNIDO/PMO/EA

__________
( )2هذه الرسائل مترجمة عن نص مستنسخ بالشكل الذي تلقته به األمانة.
V.21-01341
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المؤراة  13انون الثاني/يناير  ،2021تتشي ي ي ي ييرع ب ن تبلغ األمانة بقرار حكومة جمهورية العراق ترشي ي ي ي يييح الد تور
مامد عبد ال ليل عباس من ديوان الرقابة المالية االتاادي في العراق لمنسي مراجع الاسيابات الخارجي لليونيدو

لمتر سنتين تبدأ في  1تموز/يوليه .2022

وتغتنم البعثة الدائمة ل مهورية العراق لدي األمم المتاد والمنظمات الدولية في فيينا هذه المرصي ي ي ي ي ي يية لكي تعرب

م ددا لمنظمة األمم المتاد للتنمية السناعية عن فائق تقديرها.

فيينا 1 ،آذار/مارس 2021
[التوقيع]
[ااتم البعثة الدائمة ل مهورية العراق]
إلى

أمانة منظمة األمم المتاد للتنمية السناعية (اليونيدو)

جيم -رسالة بشأن ترشيح السيد أليكسي كودرين ،رئيس غرفة المحاسبة في االتحاد الروسي
البعثة الدائمة لالتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا
الرقم المرجعي536-n :

تهيدي البعثية اليدائمية لالتاياد الروسي ي ي ي ي ي ييي ليدي المنظميات اليدوليية في فيينيا تايياتهيا إلى أميانية منظمية األمم المتايد

للتنمية السي ييناعية (اليونيدو) ،ويذ تشي ييير إلى مذ ر اليونيدو ذات الرقم المرجعي CU 2020/435/UNIDO/EA

المؤراة  13انون الثاني/يناير  ،2021تتش ي ييرع ب ن تبلغ األمانة بقرار حكومة االتااد الروس ي ييي ترش ي يييح الس ي يييد
أليكسييي ودرين ،رئيس غرفة المااسييبة في االتااد الروسييي ،لمنس ي

سنتين تبدأ في  1تموز/يوليه  .2022وسوع ترسل استمار الطل
وتود البعثة أيضا أن تطل

مراجع الاسييابات الخارجي لليونيدو لمتر

المستكملة إلى األمانة في الوقت المناس .

إلى األمانة أن تعمم المذ ر على البعثات الدائمة المعتمد لدي اليونيدو.

وتغتنم البعثة الدائمة لالتااد الروسي ي ييي لدي المنظمات الدولية في فيينا هذه المرصي ي يية لكي تعرب م ددا ألمانة اليونيدو

عن فائق تقديرها.

فيينا 15 ،شباط/فبراير 2021

[ااتم البعثة الدائمة لالتااد الروسي
منظمة األمم المتاد للتنمية السناعية

لدي المنظمات الدولية في فيينا]

(اليونيدو)
فيينا
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دال -رسالة بشأن ترشيح السيد سيد أحمد باش ،رئيس ديوان المحاسبة في تركيا
البعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في فيينا
Z-2021/68324910/32376840 -

تقييدم البعثيية الييدائميية ل مهورييية تر يييا لييدي مكت ي

األمم المتاييد والمنظمييات الييدولييية األاري في فيينييا تاييياتهييا

إلى أمي يياني يية منظمي يية األمم المتاي ييد للتنميي يية السي ي ي ي ي ي يني يياعيي يية (اليونيي ييدو) ،ويذ تشي ي ي ي ي ي ييير إلى مي ييذ ر اليونيي ييدو رقم

 CU 2020/435/UNIDO/PMO/EAالمؤراة  13انون الثاني/يناير  ،2021تتش ييرع ب ن ترفق ليه اس ييتمار
ترشيح رئيس ديوان المااسبة التر ي لتعيينه مراجعا اارجيا لليونيدو لمتر سنتين تبدأ في  1تموز/يوليه .2022
وتغتنم البعثة الدائمة ل مهورية تر يا لدي مكت

األمم المتاد والمنظمات الدولية األاري في فيينا هذه المرصي يية

لكي تعرب م ددا ألمانة منظمة األمم المتاد للتنمية السناعية عن فائق تقديرها.

فيينا 22 ،شباط/فبراير 2021
[التوقيع باألحرع األولى]
[ااتم البعثة الدائمة ل مهورية تر يا ،فيينا]
المرفقات :حسبما ورد في المذ ر .
أمانة منظمة األمم المتاد للتنمية السناعية

(اليونيدو)
فيينا
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