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المؤتمر العام

الدورة التاسعة عشرة

فيينا 29 ،تشرين الثاني/نوفمبر –  3كانون األول/ديسمبر 2021
البند ( 11د) من جدول األعمال َّ
المؤقت
تعيين مراجع حسابات خارجي

المرشحون لمنصب مراجع الحسابات الخارجي
تقرير من المدير العام
ِّ
يقدم هذا التقرير معلومات محدثة عن الترشي يييحات لمنصي ييا مراجع الحسي ييابات الراتجي التي وتدت

حتى  24تشرين الثاني/نوفمبر .2021
-1

عقا إصي ي ييدات الوثيقة  ،IDB.49/10-PBC.37/10وكما أُعلن في المذكرة اإلعالمية تقم  ،68المؤتخة

 1تشيرين األول/أتتورر  ،2021وتدت مذكرة شيووية في  28أيلول/سيبتمبر  2021من البعثة الدائمة لتركيا تبلغ

األمانة بانتراب الس ي يييد متين ينر مؤخ ار وتعيينس تئيس ي ييا جديدا لديوان المحاس ي ييبة في تركيا .وترد المذكرة الش ي ييووية

مستنسرة في المرفق األول بهذه الوثيقة.
-2

وفي  17تشرين الثاني/نوفمبر ،وكما أُعلن في المذكرة اإلعالمية تقم  ،88المؤتخة  22تشرين الثاني/

نوفمبر  ،2021وتدت مذكرة شييووية إفييامية من البعثة الدائمة لتركيا تتضييمن صييي ة محدثة السييتماتة الترشييي .

وترد المذكرة الشووية مستنسرة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
-3

وفي  24تشيرين الثاني/نوفمبر  ،2021وكما أُعلن في المذكرة اإلعالمية تقم  ،90وتدت مذكرة شيووية

من البعثة الدائمة للعراق لدى اليونيدو تبلغ األمانة بسي ييحا مرشي ييحها لمنصي ييا مراجع الحسي ييابات الراتجي .وترد

المذكرة الشووية مستنسرة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.
-4

ومن ثم ،فإن حالة الترش يييحات لتعيين مراجع حس ييابات خاتجي حتى  24تش يرين الثاني/نوفمبر 2021

هي على النحو التالي:

السيد أغونغ فيرمان سامبوتنا

تئيس مجلس مراجعة الحسابات في إندونيسيا

السيد أليكسي كودتين

تئيس غرفة المحاسبة في االتحاد الروسي

السيد متين ينر

تئيس ديوان المحاسبة في تركيا

ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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وس ي ي ي ي ييو

يوجس انتباه المؤتمر إلى تجميع محدث لالس ي ي ي ي ييتماتات الموحَّدة المعنونة "مقترح لتعيين مراجع

حسييابات خاتجي" و"بيان السيييرة الذاتية" ،التي قام المرشييحون بملئها لكي ينظر فيها فييمن وتقة اجتماع تصييدت
قبيل الدوتة ب رض تيسير عملية اتراذ القرات.

اإلجراء المطلوب من المؤتمر اتخاذه
-6

ُيطَلا إلى المؤتمر أن يترذ ق ار ات بش ي ن تعيين أحد المرشييحين مراجعا خاتجيا لحسييابات اليونيدو لوترة سيينتين

تبدأ في  1تموز/يوليس  .2022ويكون هذا التعيين ف ي ي ييمن إتات االختص ي ي يياص ي ي ييات المحدَّدة في المادة الحادية عش ي ي يرة

(والمرفق) من نظام اليونيدو المالي .وسييتحمل مراجع الحسيابات الراتجي نوقات سيوره وسيائر التكاليم المتصيلة بعملس
المعتاد في مراجعة الحساباتِّ .
عت َمد في برنامج المنظمة وميزانيتيها.
وتقدم اليونيدو أج ًار ثابتًا وفق ما هو ُم َ
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المرفق األول

البعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في فيينا
Z-2021/68324910/33314550 -

تهييدا البعثيية الييدائميية لجمهوتييية تركيييا لييدى مكتييا األمم المتحييدة والمنظمييات الييدولييية األخرى في فيينييا

تحياتها إلى أمانة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصي يينا(ية (اليونيدو) ،وشذ تشي ييير إلى مذكرة اليونيدو الشي ييووية تقم

 CU 2020/435/UNIDO/PMO/EAالمؤتخة  13كانون الثاني/يناير  ،2021والمذكرة الشي ي ي ي ي ييووية التي أتسي ي ي ي ي ييلتها

البعثة الدائمة برقم  32376840المؤتخة  22ش ي ي ييبار/فبراير  ،2021تتش ي ي يير ب ن تبلغ األمانة بانتراب الس ي ي يييد
متين ينر مؤخ ار وتعيينس تئيسا جديدا لديوان المحاسبة في تركيا.

وترفق البعثة الدائمة تيس اس ي ييتماتة الترش ي ييي المحدثة للرئيس الجديد لديوان المحاس ي ييبة في تركيا لتعيينس

مراجعا خاتجيًّا لحس ي ي ي ي ييابات اليونيدو لوترة س ي ي ي ي يينتين تبدأ في  1تموز/يوليس  ،2022وتطلا إلى األمانة تعميم هذه
المذكرة الشووية مع االستماتة المحدثة على جميع أعضاء اليونيدو.

وت تنم البعثيية الييدائميية لجمهوتييية تركيييا لييدى مكتييا األمم المتحييدة والمنظمييات الييدولييية األخرى في فيينييا

هذه الورصة لكي تعرب مجدَّداً ألمانة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصنا(ية عن فائق تقديرها.

فيينا 28 ،أيلول/سبتمبر 2021
[التوقيع باألحر األولى]

[خاتم البعثة الدائمة لجمهوتية تركيا ،فيينا]
المرفقات :حسبما وتد أعاله.
أمانة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصنا(ية

(اليونيدو)
فيينا

__________

( )1هذه الرسالة مستنسرة بالشكل الذا َّ
تلقتس بها األمانة.
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()2

المرفق الثاني

البعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في فيينا
Z-2021/68324910/ 33528789 -

تهييدا البعثيية الييدائميية لجمهوتييية تركيييا لييدى مكتييا األمم المتحييدة والمنظمييات الييدولييية األخرى في فيينييا

تحياتها إلى أمانة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصي يينا(ية (اليونيدو) ،وشذ تشي ييير إلى مذكرة اليونيدو الشي ييووية تقم

 CU 2020/435/UNIDO/PMO/EAالمؤتخة  13كانون الثاني/يناير  ،2021والمذكرة الشي ي ي ي ي ييووية التي أتسي ي ي ي ي ييلتها

البعثة الدائمة برقم  ،32376840المؤتخة  22ش ي ي ييبار/فبراير  ،2021والمذكرة الش ي ي ييووية األخرى التي أتس ي ي ييلتها

البعثة برقم  ،33314550المؤتخة  28أيلول/سي ييبتمبر  ،2021تتشي يير ب ن ترفق تيس نسي ييرة محدثة بتعديالت

تفيوة من اس ي ييتماتة ترش ي ييي تئيس ديوان المحاس ي ييبة في تركيا لمنص ي ييا مراجع الحس ي ييابات الراتجي لليونيدو لوترة

سنتين تبدأ في  1تموز/يوليس .2022

وال تتض ي ي ييمن تعديالت االس ي ي ييتماتة المحدثة س ي ي ييوى تناي لتواص ي ي يييل توزيع األيام المرص ي ي يص ي ي يية لمراجعة

الحسييابات من أجل التدليل بصييوتة أفضييل على مدى التزام ديوان المحاسييبة في تركيا بتلك المهمة ولم يحدث أا

ت يير آخر في األجزاء األخرى من االستماتة .ومرفق أيضا تيس مذكرة موجزة بالتعديل المذكوت للرجوع إليها.
وترجو البعثة الدائمة أن تتكرم األمانة بتعميم هذه المذكرة الشووية ومرفقاتها على جميع أعضاء اليونيدو.

وت تنم البعثيية الييدائميية لجمهوتييية تركيييا لييدى مكتييا األمم المتحييدة والمنظمييات الييدولييية األخرى في فيينييا

هذه الورصة لكي تعرب مجدَّداً ألمانة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصنا(ية عن فائق تقديرها.

فيينا 17 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2021
[التوقيع باألحر األولى]

[خاتم البعثة الدائمة لجمهوتية تركيا ،فيينا]
المرفقات :حسبما وتد أعاله.
أمانة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصنا(ية

(اليونيدو)
فيينا

__________

( )2هذه الرسالة مستنسرة بالشكل الذا َّ
تلقتس بها األمانة.
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المرفق الثالث

IRQ/UNIDO/2021/417

مذكرة شووية
تهدا البعثة الدائمة لجمهوتية العراق لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا تحياتها إلى أمانة

منظمة األمم المتحدة للتنمية الص ي يينا(ية (اليونيدو) ،ويش ي ي ِّيرفها أن تبلغ األمانة ب ن العراق قد قرت ،تحايقاً للتوافق
في اآلتاء ،أن يس ي ي ي ي ييحا ترش ي ي ي ي يييحس للدكتوت محمد عبد الجليل (باس ،ديوان الرقابة المالية االتحادا في العراق،
لمنصا مراجع الحسابات الراتجي لليونيدو لوترة سنتين تبدأ في  1تموز/يوليس .2022

وت تنم البعثة الدائمة لجمهوتية العراق لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا هذه الورصة لكي

تعرب مجدَّداً ألمانة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصنا(ية عن فائق تقديرها.

فيينا2021/11/24 ،
[التوقيع باألحر األولى]

[خاتم البعثة الدائمة لجمهوتية العراق ،فيينا]
إلى:

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصنا(ية (اليونيدو)

__________

( )3هذه الرسالة مستنسرة بالشكل الذا َّ
تلقتس بها األمانة.
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