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 *1182923*
 

 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

 جلنة الربنامج وامليزانية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠١١مايو / أيار١٣- ١١فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت١٤البند 

 تعيني مراجع حسابات خارجي

  جملس التنمية الصناعية 
  التاسعة والثالثونالدورة
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢فيينا،
  من جدول األعمال املؤقت) ي (٤ البند

       راجع حسابات خارجيتعيني م
      الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي    
      تقرير من املدير العام    

  إضافة
  

   معلومات عن الترشيحات اليت وردت حىت IDB.39/5-PBC.27/5مت الوثيقة قدَّ  - ١
  . بشأن شغل منصب مراجع احلسابات اخلارجي٢٠١١مارس / آذار١
 تعلن  ٢٠١١مايو / أيار٥ثة الدائمة لتركيا مؤرخة ت األمانة رسالة من البعوقد تلقّ  - ١

وترد الرسالة مستنسخة يف . سحب مرشح تركيا لشغل منصب مراجع احلسابات اخلارجي
 .مرفق هذه الوثيقة

 لفت انتباه األجهزة ذات الصلة إىل ترشيح املراجع يسبق، مل السهووبسبب   -٣
 / شباط٢٨ة الرسالة املعنية املؤرخة وترد يف مرفق هذه الوثيق. العام للحسابات يف غانا
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انتباُه جلنة الربنامج وامليزانية ، PBC.27/CRP.3/Add.1وسُيلفت، يف الوثيقة . ٢٠١١فرباير 
 .إىل االستمارة املوحدة املقترحة اليت مألها املراجع العام للحسابات يف غانا

 / أيار١٠  قائمة املرشحني ملنصب مراجع احلسابات اخلارجي، يفتصبحوبذلك   -٤
  :، كما يلي٢٠١١مايو 

    
  املراجع العام للحسابات يف غانا  السيد ريتشارد كارتاي كاريت

  املراجع العام للحسابات يف باكستان  السيد تنوير على آغا
 رئيس جملس مراجعة احلسابات اإلسباين  السيد مانويل نونييس برييس

  كرانيارئيس هيئة احملاسبات يف أو  السيد فالنتني سيموننكو
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    املرفق
      رسالتان بشأن الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي    

 رسالة بشأن ترشيح السيد ريتشاي أكييل، رئيس اجمللس التركي لشؤون  - ألف  
      احلسابات

    البعثة الدائمة جلمهورية تركيا لدى األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية يف فيينا    
2011/BMTT DT/2556  

 البعثة الدائمة جلمهورية تركيا لدى مكتب األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية يف هتدي
، وتتشّرف بأن تبلغها، )اليونيدو(فيينا حتياهتا إىل أمانة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 مارس/ آذار١ املؤرخة  BMTT DT/979/2011باإلشارة إىل مذكرة البعثة الدائمة رقم 
، بأن حكومة مجهورية تركيا قّررت سحب ترشيح السيد ريتشاي أكييل، رئيس ٢٠١١

اجمللس التركي لشؤون احلسابات، التماساً النتخابه مراجعاً خارجياً حلسابات اليونيدو ملدة 
  .٢٠١٢يوليه / متوز١السنتني اليت تبدأ يف 

  . ذا األمروترجو البعثة الدائمة من األمانة أن تتفضل بإبالغ الدول األعضاء هب
وتغتنم البعثة الدائمة جلمهورية تركيا لدى مكتب األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية يف 

  .فيينا هذه الفرصة لكي ُتعرب ألمانة اليونيدو جمدداً عن فائق تقديرها
      

  ٢٠١١مايو / أيار٥فيينا، 
  ]خامت البعثة وتوقيع باألحرف األوىل[

            
  املتحدة للتنمية الصناعية إىل أمانة منظمة األمم 

  فيينا
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رسالة بشأن ترشيح السيد ريتشارد كارتاي كاريت، املراجع العام للحسابات   - باء  

      يف غانا
    البعثة الدائمة لغانا، جنيف    

SC/GEN/UN.26 VOL.10  
 هتدي البعثة الدائمة جلمهورية غانا لدى منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أطيب حتياهتا

إىل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وتتشرف بأن تقدم، باإلشارة إىل دعوهتا إىل ترشيح 
، االقتراح املرفق من املراجع العام ٢٠١٣- ٢٠١٢مراجع حسابات خارجي للفترة 
  .للحسابات يف غانا التماساً للنظر فيه

للتنمية الصناعية هذه الفرصة وتغتنم البعثة الدائمة جلمهورية غانا لدى منظمة األمم املتحدة 
  .لكي تعرب جمددا ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن فائق تقديرها

      
 ٢٠١١فرباير / شباط٢٨جنيف، 

              ]خامت البعثة وتوقيع باألحرف األوىل[
  إىل أمانة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  فيينا
  النمسا

 


