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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت) هـ (٤البند 

  
 تعيني مراجع حسابات خارجي

 
 ت لتعيني مراجع حسابات خارجيالترشيحا

 
 تقرير من املدير العام

 
 إضافة

 
 مؤرخة  (، تلقّت األمانة رسالتني من البعثة الدائمة إلسبانيا Add.2 و Add.1 و IDB.30/5عقب إصدار الوثائق  -١
رشحيهما لتعيني  تعلنان فيهما سحب م  ) ٢٠٠٥يونيه   / حزيران ١٤مؤرخة (والبعثة الدائمة للسويد  ) ٢٠٠٥يونيه   / حزيران ٩

 .ويستنسخ نص الرسالتني يف مرفقي هذه الوثيقة. مراجع حسابات خارجي

، تصبح قائمة املرشحني لتعيني مراجع خارجي للحسابات على النحو  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران١٥وبذلك، وابتداًء من  -٢
 :التايل

 
 رئيس قسم تشريعات مراجعة احلسابات   بايراموفهشامالسيد  

 اجعة احلسابات ومراقبة نوعيتها،  مروتنظيم
 يئة مراجعة احلسابات يف مجهورية أذربيجان

 رئيس جلنة مراجعة احلسابات يف الفلبني كاراغي. السيد غيريمو ن

 املراجع العام حلسابات مجهورية جنوب أفريقيا السيد شوكت فقيه
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 املرفق األول
 

 الرسالة الواردة من إسبانيا
  

 انيا البعثة الدائمة إلسب
   لدى املنظمات الدولية

 فيينا
 

UNIDO/14/2005    
 مذكّرة شفوية

 
) اليونيدو(دي البعثة الدائمة إلسبانيا لدى املنظمات الدولية يف فيينا حتياا إىل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   

تود سحب ترشيح رئيس هيئة مراجعة  ، بأن إسبانيا   UNIDO/7/2005وتتشرف بإبالغها، باإلشارة إىل مذكّرا رقم      
يوليه  / متوز١احلسابات، السيد أوبالدو نييتو دي آلبا، ملنصب املراجع اخلارجي حلسابات اليونيدو ملدة سنتني ابتداًء من          

٢٠٠٦. 

 .رها وتغتنم البعثة الدائمة إلسبانيا هذه الفرصة لتعرب ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية جمددا عن فائق تقدي  

 

   ]توقيع باألحرف األوىل [ 
 خامت البعثة الدائمة إلسبانيا [ 
 ]لدى املنظمات الدولية يف فيينا 

 
 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران  ٩فيينا،  

 
 

 

 

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية: إىل
 مركز فيينا الدويل
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 املرفق الثاين
 

 الرسالة الواردة من السويد
  

 البعثة الدائمة للسويد
 ينافي
    

دي البعثة الدائمة للسويد حتياا إىل املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وتود إبالغه، باإلشارة إىل          
، بشأن ترشيح املراجعة العامة حلسابات السويد، السيدة إيفا ليندستروم،      ٢٠٠٥مارس / آذار ٢٢مذكّرة البعثة، املؤرخة   
 .حلسابات اليونيدو بأن احلكومة السويدية قررت سحب هذا الترشيحملنصب املراجع اخلارجي 

وتغتنم البعثة الدائمة للسويد هذه الفرصة لتعرب للمدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية جمددا عن فائق  
 .تقديرها 

 

 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران  ١٤فيينا، 

   ]توقيع باألحرف األوىل [ 
 ]ئمة للسويد يف فييناخامت البعثة الدا[ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 املدير العام : إىل
 ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 فيينا


