
   GC.14/5/Add.2 

  منظمة األمم املتحدة
 للتنمية الصناعية

 
Distr.: General 
23 November 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 
 
 
 
 

 
241111    V.11-87357 (A) 
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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق  من أعضاء الوفود التكّرلذا، يرجى. ود من النسخبع من هذه الوثيقة عدد حمد، 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    
        من املدير العامتقرير    

 .Add.1 وGC.14/5ة املعلومات الواردة يف الوثيقتني ُتحدِّث هذه اإلضاف  
     

  ووفق ما ورد يف املذكّرة اإلعالمية ، Add.1 وGC.14/5الوثيقتني عقب إصدار   - ١
الدائمة بعثة ال من رسالةً ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ت األمانة بتاريخ ، تلق٦٦َّرقم 
وترد الرسالة . خلارجيااحلسابات مراجع ح ملنصب ُتفيد بانسحاب املرشَّوكرانيا أل

  . ُمستنسخة يف الصفحة التالية
ح ، ليس هناك سوى مرش٢٠١١َّنوفمرب / تشرين الثاين٢٣  منفاعتباراً، ومن مثَّ  - ٢

  :هوو ارجياخلسابات احلمراجع واحد باق ملنصب 
  باكستان يف للحسابات العام املراجع    حممد أخطر بوالند رانا السيد   
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    ∗املرفق
  لدائمة ألوكرنيا لدى املنظمات الدولية يف فييناالبعثة ا

Naaffgasse 23 
Wien A-1180 

Österreich   
  2272-194/029/1-4131/55 :الرقم

ــة      ــة الدائمـ ــدي البعثـ ــا هتـ ــدىألوكرانيـ ــا  لـ ــة يف فيينـ ــات الدوليـ ــا حتيَّ املنظمـ ــة اهتـ   إىل أمانـ
رة البعثـة رقـم     مـذكّ  اإلشـارة إىل  بمنظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية، وتتـشرَّف بـأن تبلغهـا،                

 وبغية اإلسـهام يف توافـق اآلراء بـشأن        ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٣خة   املؤرّ 4131/35-194/029/1-374
 ، أنَّ ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ١مسألة تعيني مراجع خارجي حلسابات اليونيدو ملـدة سـنتني اعتبـارا مـن               

  .أوكرانيا للمنصب املذكور آنفاًرت سحب ترشيح رئيس غرفة احلسابات يف حكومة أوكرانيا قرَّ
 رئيس غرفة احلسابات يف أوكرانيا قـادر، مبـساعدة          أنَّب اجلانب األوكراين لعلى ثقة      وإنَّ   

ــاً  فريقــه املتمــرِّ ــاًس، علــى تــوفري خــدمات رفيعــة املــستوى تقني  لليونيــدو يف جمــال مراجعــة   ومهني
ويف هذا الصدد، يعرب اجلانب األوكراين عن أمله يف أن يلقـى ترشـيح رئـيس غرفـة                  . احلسابات

 من الدول األعـضاء لتعيينـه يف منـصب املراجـع اخلـارجي حلـسابات                احلسابات يف أوكرانيا دعماً   
  .٢٠١٤يوليه / متوز١اليونيدو لفترة السنتني اليت تبدأ يف 

 الــدول األعــضاء إبالغبــ األمانــة فــضَّلتتلــو  ةتنَّــممألوكرانيــا البعثــة الدائمــة  ســتغدوو   
  .بذلك

 األمـم   ألمانـة منظمـة  داً جمـدَّ هـذه الفرصـة لكـي تعـرب    ألوكرانيـا  البعثة الدائمـة   وتغتنم     
  .احترامهاوعن فائق تقديرها  املتحدة للتنمية الصناعية

  
  ]خامت وتوقيع باحلروف األوىل[

         ٢٠١١نوفمرب /شرين الثاين ت٢٢فيينا، 
  أمانة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

  فيينا
 

───────────────── 

 .هذه الرسالة مستنسخة بالشكل الذي وردت به إىل األمانة ∗  


