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 .االجتماعات إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية 
  والعشرون السابعةالدورة 

  ٢٠١١مايو /أيار ١٣- ١١فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت ١٤البند 

  تعيني مراجع حسابات خارجي

  جملس التنمية الصناعية 
  والثالثون الدورة التاسعة

  ٢٠١١يونيه /حزيران ٢٤- ٢٢فيينا،
  من جدول األعمال املؤقت) ي( ٤البند
 مراجع حسابات خارجيتعيني

      
      الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي    
      تقرير من املدير العام    

يقدم هذا التقريـر معلومـات عـن الترشـيحات لتعـيني مراجـع حسـابات خـارجي الـيت            
 .٢٠١١مارس /آذار ٢وردت حىت 

    
تعـــيني د متديـــ، ٢٠٠٩الصـــادر عـــام  ١٣-م/١٣-ره م عيف مقـــر ،قـــرر املـــؤمتر العـــام  -١

ــا حلســابات اليونيــدو ملــدة ســنتني       مــن  ،املراجــع العــام للحســابات يف باكســتان مراجعــا خارجي
، وفقـا لالختصاصـات املنصـوص عليهـا يف     ٢٠١٢يونيـه  /حزيـران  ٣٠إىل  ٢٠١٠يوليه /متوز ١

 .النظام املايل لليونيدو

مــن الــدول  لــتمس، طلــب املــؤمتر العــام إىل املــدير العــام أن ي١٨-م/٦-ويف املقــرر م ع  -٢
ــة    لاقتراحــات  األعضــاء تعــيني مراجــع حســابات خــارجي، وأن يقــدم تلــك االقتراحــات إىل جلن

وامتثاال لذلك املقرر، أُرسلت إىل الـدول األعضـاء مـذكّرة شـفوية      .الربنامج وامليزانية للنظر فيها
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عيـــت فيهــــا إىل إبـــالغ املـــدير العـــام يف موعـــد       ٢٠١١فربايـــر  /شـــباط  ٣خـــة  مؤراه أقصــــد  
تقـدمي تلـك    بغيـة خـدمات مراجـع حسـابات خـارجي،      بتـوفري باهتمامها  ٢٠١١مارس /آذار ١

إىل  ١١الـيت سـتعقد مـن     ،والعشـرين  السـابعة االقتراحات إىل جلنة الربنـامج وامليزانيـة يف دورـا    
 .٢٠١١مايو /أيار ١٣

  :خارجي، وردت الترشيحات التالية لتعيني مراجع حسابات ٢٠١١مارس /آذار ٢وحىت   - ٣
  

 العام للحسابات يف باكستاناملراجع السيد تنوير علي آغا

 رئيس جملس مراجعة احلسابات اإلسباين السيد مانويل نونييس برييس

  رئيس جملس شؤون احلسابات يف تركيا السيد ريتشاي أكييل
  رئيس هيئة احملاسبات يف أوكرانيا السيد فالنتني سيموننكو

    
ح لتعـيني مراجـع حسـابات    اقتـرا "رشحني االستمارة املوحدة املعنونـة  وقد مَأل مجيع امل  -٤

يسترعى انتباه اللجنة إىل جمموعـة الـردود الـواردة، لكـي تنظـر فيهـا ضـمن        وسوف  ."خارجي
 .الدورة، مما ييسر عملية اختاذ القرار توزع قبل انعقادورقة غرفة اجتماعات 

ــد   - ٥ ــذ    وق ــات الدائمــة م ــة  عممــت علــى البعث  ،٢٠١١مــارس /آذار ٨كّرة إعالميــة مؤرخ
 .مستنسخة أيضا يف مرفق هذه الوثيقة هياليت من الرسائل املتعلقة بالترشيحات، و مشفوعة بنسخ

    
   اختاذه اللجنةاإلجراء املطلوب من     

أن تقترح على جملس التنميـة الصـناعية أن يوصـي املـؤمتر العـام بتعـيني        تودلعلّ اللجنة   -٦
راجعأحد املرش٢٠١٢يوليـه  /متـوز  ١ليونيدو ملـدة سـنتني تبـدأ يف    ا خارجياً حلسابات اًحني م. 

      مـن النظـام   دة يف املـادة احلاديـة عشـرة    وسيكون هـذا التعـيني ضـمن إطـار االختصاصـات احملـد
وســتتحمل اليونيــدو، يف إطــار ميزانيتــها العاديــة، نفقــات ســفر    .)ويف مرفقــه( املــايل لليونيــدو

خمصصـات  هلـا   ترصـد والـيت  املعتاد، التكاليف املتصلة بعمله وسائر اخلارجي  مراجع احلسابات
 .يف الربنامج وامليزانيتني حمددة، تعتمد
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   رفقامل
  ، الرسائل املتعلقة بالترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي    

   ٢٠١١مارس /آذار ٢حىت والواردة 
   راجع العام للحسابات يف باكستانرسالة بشأن ترشيح السيد تنوير علي آغا، امل  - ألف  

   البعثة الدائمة لباكستان لدى املنظمات الدولية يف فيينا    
 ٢٠١١فرباير /باطش ١٧          UNIDO-6/PakCand/2009: الرقم

يف فيينـا حتياـا إىل أمانـة منظمـة      لـدى املنظمـات الدوليـة    دي البعثة الدائمة جلمهوريـة باكسـتان اإلسـالمية   
ــم املتحــدة   ــة الصــناعية األم ــدو( للتنمي ــه، باِإلشــارة   ،)اليوني ــأن تبلغ ــم    وتتشــرف ب ــذكّرا الشــفوية رق إىل م

CU 2011/11 خةرت عـرض خـدمات السـيد تنـوير     ٢٠١١فرباير /شباط ٣، املؤربأن حكومة باكستان قر ،
يـدو ملـدة   علي آغا، املراجـع العـام للحسـابات يف باكسـتان، إلعـادة انتخابـه مراجعـا خارجيـا حلسـابات اليون         

 .٢٠١٢يوليه /متوز ١ يفسنتني تبدأ 
يوليـه  /متـوز  ١( ملـدة ثانيـة علـى التعاقـب    وقد انتخب مرشح باكستان مراجعا خارجيا حلسابات اليونيـدو  

 الثالثة عشـرة ملـؤمتر اليونيـدو العـام، الـيت عقـدت يف      دورة ال أثناء، )٢٠١٢يونيه /حزيران ٣٠إىل  ٢٠١٠
ــانون األول ــراً ألنون .٢٠٠٩ديســمرب /ك ــدو    ظ ــا يف اليوني ــة حالي ــيني مراجــع  تقضــي باملمارســة املتبع تع

املبـادئ املتعلقـة بأفضـل ترتيبـات     "، وكـذلك  علـى األقـل  ) ست سنوات(لثالث مدد احلسابات اخلارجي 
، اليت وضعتها املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات، "مراجعة حسابات املؤسسات الدولية

راجـع  املة خـدمات املراجـع العـام للحسـابات يف باكسـتان، ليتـوىل مهمـ        عـرض ة باكسـتان  قررت حكومـ 
  .)٢٠١٤يونيه /حزيران ٣٠إىل  ٢٠١٢يوليه /متوز ١( ملدى أخرىليونيدو حلسابات ااخلارجي 

حلسـابات  راجع اخلـارجي  املدمات خبعرضها اضطالع السيد تنوير علي آغا  أنوتعتقد حكومة باكستان 
مبوافقة مجيع الدول األعضاء، مراعاة ملبادئ االستمرارية واملساواة واإلنصاف والشفافية  حظىسيليونيدو ا

 .والتمثيل اجلغرايف العادل
 .وتغتنم البعثة الدائمة هذه الفرصة لتعرب لألمانة املوقّرة جمددا عن فائق تقديرها

 ]توقيع باألحرف األوىل[
          ]، فييناالدوليةالدائمة لدى املنظمات  باكستانبعثة خامت [

أمانة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةإىل 
 )، املدير العاميالّيومك.كالسيد كانديهطرف (

 مركز فيينا الدويل
A-1400 Vienna

Hofzeile 13, A-1190 Vienna, Tel: 0043-1-368 73 81,  
Fax: 0043-1-368 73 76, e-mail: parep.vienna@telecom.at 
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  رسالة بشأن ترشيح السيد مانويل نونييس برييس، رئيس جملس مراجعة   - باء  
     احلسابات اإلسباين

     لدى املنظمات الدولية يف فيينا بعثة إسبانيا الدائمة    
NV/Núm.4/2011 

منظمــة األمــم املتحــدة أمانــة لــدى املنظمــات الدوليــة يف فيينــا حتياــا إىل  ســبانيا الدائمــةإبعثــة ــدي 
ــ ــناعية للتنميــ ــدو(ة الصــ ــارة، )اليونيــ ــفوية إىل مــــذكّرا وباإلشــ ــم  الشــ ــة CU 2011/11رقــ   ، املؤرخــ

م ترشــيح الســيد مانويــل نــونييس برييــس، رئــيس جملــس  دف بــأن تقــر، تتشــ٢٠١١ فربايــر/شــباط ٣
ــة احلســابات اإلســباين، ملنصــب    ــدو احلســابات راجــع اخلــارجي  املمراجع ــدةليوني ــدأ   مل    يفســنتني تب

 .٢٠١٢ه يولي/متوز ١
الـذي ميثـل أعلـى حجـة يف ميـدان       بصفته رئـيس جملـس مراجعـة احلسـابات اإلسـباين،     املرشح،  هذاإن 

تور اإلسباين، الذي يكفـل اسـتقاللية، يتحلـى بـأعلى مسـتوى مـن       الدساختصاصه، حسبما ينص عليه 
 .خربة كبرية يف مراجعة حسابات املنظمات الدوليةالكفاءة املهنية، كما أن لديه 

اليونيــدو، جــا ملراجعــة   تطلبــهأن يقــدم، حســبما يســتطيع رئــيس جملــس مراجعــة احلســابات اإلســباين  و
 رفيــعربة فريــق خبــيف أداء مهامــه  وســوف يســتعني .تقنيــة ومهنيــة بــأعلى جــودةحســابات املنظمــة يتســم 

جناعة التكلفةدرجة عالية من ص يف املنظمات الدولية، مما يوفّر املستوى متخص. 
جانـب  ترشيح السيد مانويل نونييس برييس هلذا املنصب بالـدعم الكامـل والثقـة املطلقـة مـن      وحيظى 

 .حكومة إسبانيا
تعرب ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية جمـددا عـن   لكي هذه الفرصة الدائمة إسبانيا بعثة وتغتنم 

  .فائق تقديرها
    

  ٢٠١١فرباير /شباط ٢٨ فيينا،
  ]توقيع باألحرف األوىل[

  
  
  
  
  
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية إىل
  فيينا
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   رسالة بشأن ترشيح السيد ريتشاي أكييل، رئيس الس التركي لشؤون احلسابات  - جيم  
    البعثة الدائمة جلمهورية تركيا لدى األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية يف فيينا    

2011/BMTT DT/979  
يف فيينـا  الدوليـة  هوريـة تركيـا لـدى مكتـب األمـم املتحـدة وسـائر املنظمـات         دي البعثة الدائمة جلم

، وتتشرف بأن تبلغها، باإلشـارة إىل  )اليونيدو(إىل أمانة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية حتياا 
ــم   ــة رق ــر /شــباط ٣املؤرخــة  CU 2011/11مــذكرة األمان ــررت   ٢٠١١فرباي ــا ق ــة تركي ــأن حكوم ، ب

يد ريتشاي أكييل، رئيس الـس التركـي لشـؤون احلسـابات، النتخابـه مراجعـاً خارجيـاً        ترشيح الس
  .٢٠١٢يوليه /متوز ١حلسابات اليونيدو ملدى سنتني تبدأ يف 

، أنه مؤسسة قـديرة  ١٨٦٢شاؤه إىل عام وقد أثبت الس التركي لشؤون احلسابات، الذي يعود إن
بـاع ـج قـائم علـى الـنظم      تطبـق معـايري مقبولـة دوليـاً بات     وواسعة اخلربة يف جمال مراجعة احلسـابات، 

  .ويركّز على مواضع اخلطر
والسيد ريتشاي أكييل هو عضو يف الـس اإلداري لكـل مـن املنظمـة األوروبيـة للمؤسسـات العليـا        

وهــو أيضــاً عضــو يف  .ملراجعــة احلســابات واملنظمــة اآلســيوية للمؤسســات العليــا ملراجعــة احلســابات
  .مة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساباتاملنظ

والس التركي لشؤون احلسابات هو، إىل جانب ذلك، أحد األعضاء املؤسسني ملنتدى املؤسسـات  
وقـد كـان رئـيس الـس التركـي لشـؤون        .العليا ملراجعة احلسابات التابع ملنظمة التعاون االقتصادي

  .ك املنتدىاحلسابات أول رئيس للمجلس اإلداري لذل
وعلى ضوء ما ورد أعاله، لدى حكومة تركيا قناعة راسخة بأن مـن شـأن انتخـاب السـيد ريتشـاي      
أكييل مراجعاً خارجيـاً حلسـابات اليونيـدو أن يسـاعد علـى زيـادة حتسـني كفـاءة اليونيـدو وجناعتـها           

  .املالية، مث جممل كفاءا وجناعتها يف اية املطاف
ب اخلاصة بالسيد ريتشاي أكييل وسريته الذاتيةه استمارة الطلوجتدون طي.  

وتغتنم البعثة الدائمة جلمهورية تركيا لـدى مكتـب األمـم املتحـدة وسـائر املنظمـات الدوليـة يف فيينـا         
  .هذه الفرصة لكي تعرب ألمانة اليونيدو جمدداً عن فائق تقديرها

  
  ٢٠١١مارس /آذار ١فيينا، 

  ]خامت البعثة وتوقيع باألحرف األوىل[
  

  
  األمم املتحدة للتنمية الصناعية إىل أمانة منظمة

  فيينا
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    رسالة بشأن ترشيح السيد فالنتني سيموننكو، رئيس اهليئة األوكرانية للمحاسبات  - دال  
  بعثة أوكرانيا الدائمة لدى املنظمات الدولية يف فيينا    

  Naaffgasse 23, Wien A-1180 Österreich 
 47 72 71 479 (431+)  :الفاكس ،7172 479 (431+) :اهلاتف

  www.mfa.gov.ua/vienna :املوقع الشبكي،  uadel@ukr.at :الربيد اإللكتروين
  374-194/029/1-4131/35: الرقم

دي بعثـة أوكرانيـا الدائمـة لـدى املنظمـات الدوليـة يف فيينـا حتياـا إىل أمانـة منظمـة األمـم املتحـدة             
ــة الصــناعية   ــدو(للتنمي ــدو الشــفوية     شــروتت) اليوني ــذكرة اليوني ــا، باإلشــارة إىل م ــأن تبلغه ــم ف ب   رق

CU 2011/11   خـةرت ترشـيح السـيد فـالنتني        ٢٠١١فربايـر  /شـباط  ٣املؤربـأن حكومـة أوكرانيـا قـر ،
سيموننكو، رئيس اهليئة األوكرانيـة للمحاسـبات لكـي ينتخـب مراجعـاً خارجيـاً حلسـابات اليونيـدو         

  .٢٠١٢يوليه /متوز ١ملدة سنتني، تبدأ يف 
، خــربة واســعة يف إجــراء ١٩٩٦وقــد اكتســبت اهليئــة األوكرانيــة للمحاســبات منــذ إنشــائها يف عــام 

املراجعات الدولية للحسابات وفقاً للمعايري احملاسبية املقبولة دوليـاً، ولـديها عـدد كـبري مـن مراجعـي       
  .احلسابات ذوي التعليم التخصصي واملهارة واخلربة الدولية

لنتني سيموننكو هو أيضاً عضو يف فرقة العمـل املعنيـة مبراجعـة حسـابات األمـوال املخصصـة       والسيد فا
منــذ عــام (للكــوارث واملصــائب، التابعــة للمنظمــة األوروبيــة للمؤسســات العليــا ملراجعــة احلســابات،   

؛ وهــو املراجــع اخلــارجي )٢٠٠٨منــذ عــام (ري لتلــك املنظمــة ا؛ وهــو عضــو يف الــس اإلد)٢٠٠٨
  .)٢٠٠٩منذ عام (ت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا حلسابا

حكومـة أوكرانيـا السـيد فـالنتني سـيموننكو،      ونظراً هلذه اجلوانب اإلجيابية وغريها مـن اإلجنـازات، رشـحت    
للمحاسـبات، ملنصـب املراجـع اخلـارجي حلسـابات اليونيـدو، لكـي يسـهم يف زيـادة          رئيس اهليئة األوكرانيـة  

  .الية للمنظمة ونظامها احملاسيب وضوابطها املالية الداخلية وإدارا وتنظيمها إمجاالًتعزيز اإلجراءات امل
ه الســرية الذاتيــة للســيد ســيموننكو واســتمارة الطلــب اخلاصــة بــه، وكــذلك معلومــات    وجتــدون طيــ

  .مرجعية عن أنشطة اهليئة وخربا الدولية الواسعة
لدولية يف فيينا هذه الفرصـة لكـي تعـرب ألمانـة منظمـة      وتغتنم بعثة أوكرانيا الدائمة لدى املنظمات ا

  .األمم املتحدة للتنمية الصناعية جمدداً عن فائق تقديرها
  .صفحة ١٤حسبما ذُكر أعاله، على : املرفقات

  ٢٠١١فرباير /شباط ٢٣
  ]خامت البعثة وتوقيع باألحرف األوىل[

  
  )نيدواليو(إىل أمانة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

  )، املدير العاميالّيومك.طرف السيد كانديه ك(
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