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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 

 جلنة الربنامج وامليزانية
  احلادية والعشرونالدورة
 ٢٠٠٥يو ما/ أيار١٢-١٠فيينا، 
    من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

 تعيني مراجع حسابات خارجي
 

 الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي
 

 تقرير من املدير العام

، متديد   ١٦-م /١٠-قرر املؤمتر العام، يف مقرره م ع      -١
تعيني مراجع احلسابات العام يف جنوب أفريقيا مراجع   

 ٣٠ إىل  ٢٠٠٤يوليه  /ز متو١حسابات خارجيا لليونيدو من 
، وفقا لالختصاصات املنصوص عليها ٢٠٠٦يونيه   /حزيران

 .يف النظام املايل لليونيدو

 إىل املدير    ١٨-م /٦-ويطلب قرار املؤمتر العام م ع -٢
العام أن يلتمس اقتراحات من الدول األعضاء فيما يتعلق  
بتعيني مراجع حسابات خارجي وأن يقدم تلك االقتراحات  

وامتثاال لذلك املقرر، . لربنامج وامليزانية للنظر فيهاإىل جلنة ا
 ١٨أرسلت إىل الدول األعضاء مذكرة شفوية مؤرخة    

 دعيت فيها إىل إبالغ املدير العام   ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين
 باهتمامها    ٢٠٠٥فرباير / شباط ٢١يف موعد ال يتجاوز  

بتقدمي خدمات مراجع حسابات خارجي، دف تقدمي تلك 
تراحات إىل جلنة الربنامج وامليزانية يف دورا احلادية االق

 .٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢ إىل ١٠والعشرين اليت ستعقد من 

، وردت الترشيحات   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢١وحىت   -٣
 :التالية لتعيني مراجع حسابات خارجي

ــابات يف     ــراجعة احلسـ ــنة مـ ــيس جلـ رئـ
 الفلبني

. السيد غيريمو ن
 كاراغي
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ت العام يف مجهورية مراجع احلسابا
 جنوب أفريقيا

السيد شوكت 
 فكي

رئــيس ديــوان مــراجعة احلســابات يف    
 اسبانيا

السيد أوبالدو 
 نيتو دي ألبا

السيدة إيفا  مراجعة احلسابات العامة يف السويد
 ليندستروم

 
وقــد اســتكمل مجــيع املرشــحني االســتمارة املوحــدة  -٤

". رجياقــــتراح لتعــــيني مــــراجع حســــابات خــــا "املعــــنونة 
وسيسـترعى انتـباه اللجـنة إىل جمموعـة الردود الواردة، لكي            
تـــنظر فـــيها ضـــمن ورقـــة غـــرفة اجـــتماعات ســـتوزع قبـــيل 

 .الدورة، مما ييسر عملية اختاذ القرار

وعممــت عــلى البعــثات الدائمــة مذكــرة إعالمــية       -٥
ــة  ــباط٢٢مؤرخـ ــرباير / شـ ــن  ٢٠٠٥فـ ــخ مـ ــفوعة بنسـ  مشـ

ت الـيت ترد مستنسخة أيضا      الرسـائل ذات الصـلة بالترشـيحا      
 .يف مرفق هذه الوثيقة

 
 

 اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه

 قـــد ترغـــب اللجـــنة يف أن تقـــترح عـــلى جملـــس التنمـــية   -٦
الصـناعية أن يوصي املؤمتر العام بتعيني أحد املرشحني مراجع          

يوليه / متوز ١حسـابات خارجـيا لليونـيدو ملـدة سنتني تبدأ يف            
إطـار الصـالحيات احملددة يف املادة       وسـيكون ضـمن     . ٢٠٠٦

وستتحمل . من النظام املايل لليونيدو   ) واملرفق(احلاديـة عشرة    
ــراجع       ــات ســفر م ــة، نفق ــتها العادي ــار ميزاني ــيدو، يف إط اليون
احلسـابات اخلـارجي والتكالـيف األخـرى املتصلة بعمله واليت           
سيخصــص هلــا مــبلغ ثابــت حســبما يــتم اعــتماده يف الــربنامج 

 .يتنيوامليزان
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 املرفق
 الرسائل املتعلقة بالترشيحات لتعيني

 مراجع حسابات خارجي،
 ٢٠٠٥فرباير / شباط٢١حىت 

كاراغي،  . رسالة بشأن ترشيح السيد غيريمو ن           -ألف 
 رئيس جلنة مراجعة احلسابات يف الفلبني         

  VN-PH-63-2005: الرقم

ـدي البعـثة الدائمة جلمهورية الفلبني أطيب حتياا إىل           
مـــنظمة األمـــم املـــتحدة للتنمـــية الصـــناعية ويشـــرفها أن حتـــيطها 

 ١٨املؤرخــة  CU 2005/3 عــلما، باإلشــارة إىل املذكــرة رقــم 
، بـأن حكومـة الفلبني تقترح ترشيح        ٢٠٠٥يـناير   /كـانون الـثاين   

. جلـنة مـراجعة احلسابات يف الفلبني اليت يرأسها السيد غيريمو ن           
ترة السـنتني الــيت  كـاراغي ملنصـب مــراجع حسـابات خـارجي لفــ    

وحيظـــى هـــذا الترشـــيح بتأيـــيد . ٢٠٠٦يولـــيه / متـــوز١تـــبدأ يف 
رومولـو، وزير الشؤون اخلارجية، وفق     . سـعادة السـيد ألـربتو ج      

وقد أرفق  . رسـالة التأيـيد الـيت أرفقـت نسـخة مـنها ذه املذكرة             
 . كذلك اقتراح تعيني مراجع احلسابات اخلارجي وسريته الذاتية

لدائمـة جلمهوريـة الفلبني توزيع ترشيح       وتطلـب البعـثة ا     
السـيد كـاراغي ورسـالة تأيـيده على الدول األعضاء يف اليونيدو             

 .لإلطالع عليهما

وتنـــتهز البعـــثة الدائمـــة للفلـــبني هـــذه املناســـبة لـــتعرب   
 .ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية جمددا عن فائق تقديرها

 ٢٠٠٥فرباير    / شباط    ٢١فيينا،     

 ]األحرف األوىلتوقيع ب[
    ]خامت البعثة الدائمة للفلبني، فيينا، النمسا[

 وزارة الشؤون اخلارجية
 ٢٠٠٥فرباير / شباط١٧

 سعادة املدير العام

ــة      ــن مجهوريـ ــيابة عـ ــية، نـ ــؤون اخلارجـ ــود وزارة الشـ تـ
كـــاراغي ملنصـــب مـــراجع . الفلـــبني، ترشـــيح الســـيد غـــيريمو ن

ــتحدة لل   ــم املـ ــنظمة األمـ ــارجي ملـ ــابات خـ ــناعية  حسـ ــية الصـ تنمـ
 ).اليونيدو(

ويتمـتع السيد كاراغي، رئيس جلنة مراجعة احلسابات،         
الــيت هــي املؤسســة العلــيا ملــراجعة احلســابات يف الفلــبني، بأعــلى   
مســتوى مــن الكفــاءة املهنــية كونــه عمــل أيضــا وزيــرا للميزانــية   

. واإلدارة أثــناء فــترة واليــة الرئيســة الســابقة كــورازون أكيــنو      
 كـاراغي أيضـا خـربة واسـعة يف مـراجعة حسابات       ولـدى السـيد   

املـنظمات الدولـية إذ أنـه يـرأس حالـيا جملـس مـراجعي حسابات                
األمـم املـتحدة كمـا إنـه أول من انتخب لعضوية الس املذكور              

وقـد جرى االعتراف كذلك     . لفـترة واليـة مدـا سـت سـنوات         
ا بكفاءاتــه العالــية عــلى مســرح مــراجعة احلســابات الــدويل عــندم

ــرين األول  ــتوبر /انتخــــب يف تشــ ــنظمة  ٢٠٠٣أكــ ــا للمــ  رئيســ
 .اآلسيوية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات

ونظــرا إىل كفــاءة الســيد كــاراغي العالــية، فــإن الفلــبني   
لعـلى ثقـة تامـة بأنـه يسـتطيع أن يوفّر للمنظمة أعلى مستوى من       

ة وال شــك يف أن خــربته الوافــرة يف جمــال مــراجع. اخلدمــة املهنــية
 .احلسابات ستعزز حتما املكانة احملترمة للمنظمة

 .وتفضلوا، سعادتكم، بقبول فائق احترامي 
  

 ]توقيع[

 رومولو. ألربتو ج
 وزير الشؤون اخلارجية

  
 سعادة السيد كارلوس ماغارينيوس

 املدير العام
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 مركز فيينا الدويل
 فيينا، النمسا

A-1400 Vienna   
2330 Roxas Blvd., Pasay City, Philippines, Tel. No. 
834-4000 
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رسالة بشأن ترشيح السيد شوكت فكي، مراجع              -باء
 احلسابات العام يف مجهورية جنوب أفريقيا          

  
البعـثة الدائمـة جلـنوب أفريقـيا لـدى األمم املتحدة واملنظمات             

 الدولية
 فيينا

 
Sandgasse 33, 1190 Vienna 
Tel.: 320 64 93 
Fax: 320 64 93 51 
e-mail: saembvie@aon.at 
Web site: www.southafrican-embassy.at   

 ML/1/UNIDO/3: املرجع
 SVM/ems 

 
 ٢٠٠٥فرباير / شباط١٨

 
ــدي البعــثة الدائمــة جلــنوب أفريقــيا أطيــب حتــياا إىل   

ا، املديــر العــام ملــنظمة األمــم املــتحدة للتنمــية الصــناعية ويشــرفه   
املؤرخة ) CU 2005/3املرجع (باإلشـارة إىل مذكـرة املديـر العام    

، أن تقدم االقتراح املتعلق بإعادة      ٢٠٠٥يناير  / كـانون الثاين   ١٨
تعـيني مراجع احلسابات العام يف مجهورية جنوب أفريقيا، السيد          
شــوكت فكــي، كمــراجع حســابات خــارجي لليونــيدو لفــترة       

 .٢٠٠٦يه يول/ متوز١السنتني اليت تبدأ يف 

وحيظــــى هــــذا الترشــــيح بــــالدعم الكــــامل مــــن وزارة  
الشـؤون اخلارجـية ومـن حكومتنا لثقتهما بأن السيد فكي برهن            
ــيدو مبــراجعة حســابات خارجــية      ــزويد اليون ــه عــلى ت عــلى قدرت

ومن شأن إعادة تعييه لفترة والية ثالثة أن ختدم         . ممـتازة ومستقلة  
ه من فوائد من    املـنظمة عـلى أفضـل وجـه مـن خـالل مـا ستكسب              

ــتها يف ســياق       ــيت جتــري متابع ــبادرات ال ــيذ بعــض امل مواصــلة تنف
 .تعيينه الراهن

ــتراح        ــيقة االق ــع وث ــق طــيا هــذا الترشــيح م ولذلــك أرف
املطلوبـة لكـي تنظر فيها جلنة الربنامج وامليزانية يف دورا احلادية         

 .٢٠٠٥مايو /والعشرين يف أيار

قـــيا هـــذه املناســـبة وتنـــتهز البعـــثة الدائمـــة جلـــنوب أفري 
لـتعرب لـلمدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية جمددا           

 .عن فائق تقديرها
 

 ]توقيع باألحرف األوىل[
 ]خامت سفارة جنوب أفريقيا، فيينا[

 املدير العام
 اليونيدو 

 ٣٠٠صندوق الربيد 
1400 Vienna 

   
ا،  رسالة بشأن ترشيح السيد أوبالدو نيتو دي ألب               -جيم

 رئيس ديوان مراجعة احلسابات يف اسبانيا           

 البعثة الدائمة السبانيا لدى املنظمات الدولية يف فيينا
 

 ONUDI/7/2005: الرقم
 

ـدي البعـثة الدائمـة السبانيا لدى املنظمات الدولية يف            
فييــنا أطيــب حتــياا إىل مــنظمة األمــم املــتحدة للتنمــية الصــناعية   

ــارة إىل مذكـــ  ــرفها، باإلشـ ــم  ويشـ ــنظمة رقـ  CU 2005/3رة املـ
، أن تقدم ترشيح رئيس     ٢٠٠٥يناير  / كـانون الثاين   ١٨املؤرخـة   

ديــوان مــراجعة احلســابات يف اســبانيا، الســيد أوبــالدو نيــتو دي   
ألــبا، ملنصــب مــراجع احلســابات اخلــارجي لليونــيدو ملــدة ســنتني  

وقد أرفقت الوثيقة املطلوبة ذه     . ٢٠٠٦يولـيه   / متـوز  ١تـبدأ يف    
 .ة الشفويةاملذكر

ــراجعة      ــوان مــ ــيس ديــ ــفه رئــ ــح، بوصــ ــتع املرشــ ويتمــ
ــبانيا   ــلها    -احلســابات يف اس ــلى مؤسســة يف جمــال عم ــي أع  وه

 -الـذي يعـترف بـه الدسـتور االسـباين الـذي يكفـل استقالليتها                
بأعــلى مســتوى مــن الكفــاءة املهنــية باالضــافة إىل امــتالكه خــربة 

ــية    ــنظمات الدول ــراجعة حســابات امل ــرت  ف. واســعة يف م ــد توف ق
للديــوان، برئاســة الســيد أوبــالدو نيــتو، اخلــربة يف عــدة جمــاالت، 

التابع لوكالة إدارة   (مـن بيـنها، بـرنامج الطائـرة املقاتلة األوروبية           
تطويـر وانـتاج ولوجسـتيات الطائـرة املقاتلـة األوروبية يف منظمة             
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، واملختــرب األورويب للبيولوجــيا اجلزيئــية  )حلــف مشــال األطلســي 
 األورويب للبيولوجـــيا اجلزيئـــية، واحتـــاد غـــرب أوروبـــا، واملؤمتـــر

 .١٩٩٧فضال عن املنظمة األوروبية للبحوث النووية منذ عام 

وقـــد أكســـبت األنشـــطة املضـــطلع ـــا رئـــيس ديـــوان    
ــترافا      ــيعة املســتوى يف اســبانيا واع ــة رف ــراجعة احلســابات مكان م

وهــو يشــغل يف الوقــت الــراهن منصــب  . دولــيا اســتحقه جبــداره
مـــني العـــام للمـــنظمة األوروبـــية للمؤسســـات العلـــيا ملـــراجعة األ

. احلسـابات الكائـنة أمانـتها الدائمـة يف ديـوان مراجعة احلسابات            
ــتعاون الديــوان تعاونــا وثــيقا مــع املؤسســات العلــيا الوطنــية        وي
ملـراجعة احلسـابات، وهـو عضـو يف املـنظمة الدولـية للمؤسسات           

 املؤسسـات العلـيا ملراجعة   العلـيا ملـراجعة احلسـابات، ويف مـنظمة     
 .احلسابات يف أمريكا الالتينية والكاريبـي

ويـــؤدي الديـــوان دورا مهمـــا يف الـــتعاون عـــلى تعزيـــز   
الـنظم الوطنـية ملـراجعة احلسـابات يف البلدان النامية والبلدان اليت      
متـر اقتصـاداا مبرحلة انتقالية والبلدان األيبريية األمريكية وبلدان          

 . والشرقيةأوروبا الوسطى

وســيحمل رئــيس ديــوان مــراجعة احلســابات معــه إىل       
اليونــيدو خــربة فنــية تناســب عــلى وجــه الــتحديد احتــياجات        
املـنظمة، حيـث ان نظـام مـراجعة احلسـابات لدى الديوان يتسق              
متامـا مـع القواعـد الدولـية ومـبادئ مـراجعة احلسـابات املتعارف               

وسيحمل . العلـيها ويسـتخدم أفضـل املمارسات استخداما كام        
معـــه بصـــورة خاصـــة خـــربة مناســـبة القامـــة حـــوار بـــناء داخـــل 
املؤسســة الــيت تــراجع حســاباا، وفقــا ملتطلــبات اليونــيدو، ذلــك 
ألن اإلجـراء املتـبع يف اليونـيدو يف هـذا الصـدد هو نفس اإلجراء         

 .الذي يتبعه ديوان مراجعة احلسابات وفقا للقانون االسباين

عة احلسابات أن يقدم، وفقا     وميكـن لرئـيس ديوان مراج      
ملـا حتـتاجه اليونيدو، جا ملراجعة حسابات املنظمة يتسم بنوعية           

وسـيعتمد، مـن أجـل أداء مهامه،        . تقنـية ومهنـية رفـيعة املسـتوى       
عــلى اخلــربة الفنــية لفــريق مــن أرفــع املســتويات متخصــص يف        

 . املنظمات الدولية وناجع من حيث التكلفة

ا السـيد أوبـالدو نيتو بوصفه       واألنشـطة الـيت يضـطلع ـ        
رئيسـا لديوان مراجعة احلسابات تضعه يف مركز مثايل ميكنه من           

وحيظى ترشيحه بالدعم الكامل    . تقـدمي مسـامهة مفـيدة لليونـيدو       
 .والثقة املطلقة من حكومة اسبانيا

وتنــتهز البعــثة الدائمــة الســبانيا هــذه املناســبة لــتعرب        
 .صناعية جمددا عن فائق تقديرهاملنظمة األمم املتحدة للتنمية ال

  
 ]توقيع باألحرف األوىل[
 خامت البعثة الدائمة السبانيا[

 ]لدى املنظمات الدولية يف فيينا
 

٢٠٠٥فرباير / شباط٢١فيينا،   
 

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 فيينا

  
رسالة بشأن ترشيح السيدة إيفا ليندستروم، مراجعة               -دال 

 ة يف السويد   احلسابات العام   
 

 )Rikservisionen(ريكسريفيزيونن  :فاكس
 مكتب مراجعة احلسابات الوطين السويدي 

 
 )مبا فيها هذه الصفحة( صفحات ٩ ٢٠٠٥فرباير / شباط٢١
 

 +٤٣ ١ ٢٦٠٢٦-٦٨٧٤: فاكس   اليونيدو
 السيدة جانني أورلوفسكي

 
INT 

 +٤٦ ٨ ٥١٧١ ٤١٩٣: اهلاتف  ماغنوس غيمدال
  

 )CU 2005/3املرجع (مراجع حسابات خارجي اقتراح لتعيني 
 

باإلشـــارة إىل دعـــوة اليونـــيدو املـــتعلقة بـــتقدمي اقـــتراح   
 ٢٠٠٦يوليه  /لتعـيني مـراجع حسـابات خـارجي للفـترة من متوز           

، يســـر مكتـــب مـــراجعة احلســـابات ٢٠٠٨يونـــيه /إىل حزيـــران
 .الوطين السويدي أن يبلّغ املدير العام باهتمامه باملنصب

جتــدوا يف طــيه االســتمارة الــيت وفــرا     ونــرجو أن  
اليونــيدو والــيت أكمــلها مكتــب مــراجعة احلســابات الوطــين   
الســويدي وكذلــك الســرية الذاتــية للســيدة إيفــا ليندســتروم   
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وامتــثاال لطلــب اليونــيدو عــدم . املــراجعة العامــة للحســابات
إرفـاق وثـائق إضـافة ـذا االقـتراح، سـيقدم مكتب مراجعة              

ــابات الوطـــين   الســـويدي الوثـــائق املرجعـــية بصـــورة    احلسـ
منفصـلة بالـربيد العـادي، لكـي يكـون مـن املمكـن االطالع               

وسوف . علـيها مـن أجـل املـزيد مـن املـداوالت يف اليونـيدو             
تقـدم السـري الذاتية لفريق مراجعة احلسابات املقترح بصورة          

 .منفصلة أيضا
 

 ]املخلص[

 ]توقيع[
 ماغنوس غيمدال
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