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

  املؤمتر العام 
  الدورة الرابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقَّ) ه (١٠البند 

       تعيني مراجع حسابات خارجي
      الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي    
      إضافة    
       تقرير من املدير العام    

 .GC.14/5فة املعلومات الواردة يف الوثيقة ُتحدِّث هذه اإلضا
     

، وردت ٦٢رة اإلعالميـة رقـم   ووفق ما ورد يف املذكّ    ،  GC.14/5وثيقة  عقب إصدار ال    -١
 الـسيد   باكـستان الدائمـة مفادهـا أنَّ      رسـالة مـن بعثـة        ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٤بتاريخ  

  حمـلَّ  حـلَّ  قـد ات يف باكستان وأنه من مثَّ  ن مراجعا عاما للحساب   حممد أخطر بوالند رانا قد ُعيِّ     
 مــدة خدمتــه، كمراجــع خــارجي حلــسابات  الــسيد تنــوير علــي أغــا، الــذي تقاعــد بعــد أن أمتَّ 

  .ح ملنصب املراجع اخلارجي حلسابات اليونيدواليونيدو وكذلك كمرّش
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 تـشرين   ١٤  حـىت  حـسابات خـارجي    حالة الترشيحات لتعيني مراجـع       تصبح،  ومن مثَّ   -٢
  : كما يلي٢٠١١نوفمرب /ينالثا

  باكستان يف للحسابات العام املراجع    حممد أخطر بوالند رانا السيد  
  أوكرانيا يف احملاسبات هيئة رئيس      سيموننكو فالنتني السيد  

دتان  االسـتمارتان املوحّـ    GC.14/CRP.3يف وثيقـة غرفـة االجتماعـات         حدَّثُتوسوف    -٣
يغتهما الـواردة   بـص "  الذاتيـة  بيان الـسرية  "و" اقتراح بتعيني مراجع حسابات خارجي    "املعنونتان  
  .PBC.27/CRP.3يف الوثيقة 
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      املرفق
  فيينامة يف  الدائباكستانبعثة 
  UNIDO-6/PakCand/2009: الرقم

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٤
 األمـم املتحـدة وسـائر املنظمـات الدوليـة           لدىاإلسالمية   جلمهورية باكستان هتدي البعثة الدائمة    

 ف بأن تبلغهـا، عمـالً  ، وتتشرَّ )اليونيدو(إىل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية       حتياهتا  يف فيينا   
السيد حممـد أخطـر بوالنـد رانـا قـد         وقواعدها املالية، بأنَّ  املايل  اليونيدو  نظام   من   ٢-١١ملادة  با
 الـسيد تنـوير علـي أغـا، الـذي       حمـلَّ ن مراجعا عامـا للحـسابات يف باكـستان، وأنـه قـد حـلَّ           ُعيِّ

والنـد  حت احلكومـة الباكـستانية الـسيد حممـد أخطـر ب     وقد رشَّـ . ة خدمته مدّ تقاعد بعد أن أمتَّ   
  *.ه سريته الذاتيةومرفق طّي. رانا ملنصب املراجع اخلارجي حلسابات اليونيدو

 دا ملنظمـة  جمـدّ هـذه الفرصـة لكـي تعـرب       اإلسـالمية    جلمهوريـة باكـستان   وتغتنم البعثـة الدائمـة      
  .احترامهاو عن فائق تقديرها رة املوقّاألمم املتحدة للتنمية الصناعية

  ]خامت وتوقيع باحلروف األوىل[
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