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

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠١٣مايو / أيار٢٤- ٢٢فيينا، 
  ت  من جدول األعمال املؤق١٣َّالبند 

 تعيني مراجع حسابات خارجي

  جملس التنمية الصناعية
   واألربعوناحلاديةالدورة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤقَّ) و (٤البند 
     يني مراجع حسابات خارجيتع

    الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي    
      تقرير من املدير العام    

  ترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي حىت عما ورد من م هذا التقرير معلومات يقدِّ
 .٢٠١٣مارس / آذار٦
    
دة التعــيني مــ، متديــد ٢٠١١عــام ، يف ١٧-م/١٤-ره م عاملــؤمتر العــام، يف مقــرَّ قــرَّر  -١

 سـنتني،   لفتـرة خارجي حلسابات اليونيدو     كمراجع   يف باكستان احلالية ملراجع احلسابات العام     
 لالختصاصات املنـصوص عليهـا   ، وفقا٢٠١٤ًيونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٢يوليه / متوز١من  

  .املايلاليونيدو يف نظام 
لعـام أن يلـتمس مـن الـدول         ، طلب املؤمتر العـام إىل املـدير ا        ١٨-م/٦-ر م ع  ويف املقرَّ   -٢

م تلــك االقتراحــات إىل جلنــة األعــضاء اقتراحــات لتعــيني مراجــع حــسابات خــارجي، وأن يقــدِّ
ر، أُرسـلت إىل الـدول األعـضاء مـذكّرة           لذلك املقـرَّ   وامتثاالً. فيهالكي تنظر   الربنامج وامليزانية   
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ملـدير العــام يف موعــد   ُدعيـت فيهــا إىل إبــالغ ا ٢٠١٣ينــاير / كـانون الثــاين ٣٠شـفوية مؤّرخــة  
 باهتمامها بتوفري خدمات مراجع حسابات خارجي، بغيـة تقـدمي           ٢٠١٣مارس  / آذار ١أقصاه  

  تلــك االقتراحــات إىل جلنــة الربنــامج وامليزانيــة يف دورهتــا التاســعة والعــشرين، الــيت ســتعقد مــن  
  .٢٠١٣مايو / أيار٢٤ إىل ٢٢
ــارس / آذار٦وحــىت   -٣ ــيني مراجــع حــسابات   ، وردت الترشــيحات التال٢٠١٣م ــة لتع ي

 :خارجي
  

  املراجع العام للحسابات يف غانا  كوريت كوريتد ريتشارد السي  
  رئيس املؤسسة األملانية العليا ملراجعة احلسابات  أنغلس ديتر السيد  
 يف هنغاريااحلكومي مراجعة احلسابات ديوان رئيس    دوموكوسسلو الالسيد  
  م للحسابات يف النرويجاملراجع العا  ن كومسوغ يورالسيد  
   للحسابات يف سرياليونة العامةاملراجع  ة الرا تايلور بريسالسيد  
   للحسابات بالنيابة يف تايلندة العامةاملراجع  دانااننيأنكة برايب السيد  
  ةوكرانياأل احملاسبات غرفةرئيس   وتاغ رومان ماالسيد  

    
عـيني مراجـع حـسابات      اقتـراح لت  "عنونـة   دة امل وقد َمَأل مجيع املرّشحني االستمارة املوحَّ       -٤

ورقــة غرفــة اجتماعــات يف  اللجنــة جمموعــة الــردود الــواردة علــى  ُتعــرضوســوف . "خــارجي
  . يف هذ الشأن للبّت لكي تنظر فيها، تيسرياًع قبل انعقاد الدورةتوزَّ
فوعة ، مـش  ٢٠١٣مـارس   / آذار ٦ خـةٌ  مؤرَّ  إعالميةٌ مت على البعثات الدائمة مذكّرةٌ    وقد ُعمِّ   -٥

  .ستنسخة أيضا يف مرفق هذه الوثيقةامل رشيحاتاملتعلقة بالتذات الصلة بنسخ من الرسائل 
    

    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه    
لعلّ اللجنة توّد أن تقترح على جملـس التنميـة الـصناعية أن يوصـي املـؤمتر العـام بتعـيني             -٦

. ٢٠١٤يوليـه   / متـوز  ١ ملـدة سـنتني تبـدأ يف         أحد املرّشحني ُمراجعاً خارجياً حلسابات اليونيدو     
اليونيـدو   إطار االختصاصات احملّددة يف املادة احلادية عشرة مـن نظـام             يفوسيكون هذا التعيني    

ل اليونيـــدو، يف إطـــار ميزانيتـــها العاديـــة، نفقـــات ســـفر مراجـــع   وســـتتحمَّ). ومرفقـــه(املـــايل 
 مبلــغ لــذلكوســوف يرصــد عتــاد، املتــصلة بعملــه املاألخــرى احلــسابات اخلــارجي والتكــاليف 

  .الربنامج وامليزانيتنيثابت يعتمد يف إطار 
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 املرفق
تعيني لبشأن الترشيحات  ٢٠١٣مارس / آذار٦ىت حلواردة الرسائل ا    

   )١(مراجع حسابات خارجي
  ، املراجع العام ريتوريت كو ريتشارد كالسيدرسالة بشأن ترشيح   - ألف  

    للحسابات يف غانا
  دائمة لغانا، جنيفالبعثة ال    

SC/GEN/UN.26 VOL.10 

 حتياهتـا  أطيـب  الـصناعية  للتنميـة  املتحـدة  األمـم  منظمة لدى غانا مهوريةجل الدائمة البعثة هتدي
خـة  ؤرَّامل ٦٦اإلعالميـة رقـم      ذكرةوإذ تـشري إىل املـ     ،  الـصناعية  للتنمية املتحدة األمم منظمة إىل
ف بـأن   تتـشرَّ  خـارجي،  حـسابات  مراجـع  يحترشـ  واملعنونة ٢٠١٢ ديسمرب/األول انون ك ٢١
 .فيه للنظر التماساً غانا يف للحسابات العام املُراجع من املرفق االقتراحم تقدِّ

 حــسابات مراجعــة جمــال يف زةومتميِّــ واســعة خبــربة غانــا يف للحــسابات العــام املُراجــع عويتمتَّــ
 عســتتمتَّ أهنــا إىل تطمــئن أن ّيةالــصناع للتنميــة املتحــدة األمــم ملنظمــة وميكــن دوليــةال املنظمــات
 . يف هذا الشأناجلودةرفيعة  خبدمات

 الفرصـة  هـذه  الـصناعية  للتنميـة  املتحـدة  األمم منظمة لدى غانا مهوريةجل الدائمة البعثة وتغتنم
  .تقديرها فائق عن الصناعية للتنمية املتحدة األمم ملنظمة داًجمدَّ تعرب لكي

  
  ٢٠١٣ مارس/آذار ٤ جنيف،

  ]األوىل باألحرف عتوقي[
، غانا مهوريةخامت البعثة الدائمة جل[

  ]جنيف
  
  
 

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 فيينا

 النمسا
───────────────── 

 .هذه الرسائل مستنسخة بالصيغة اليت وردت هبا إىل األمانة )1(  
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  ، رئيس املؤسسة األملانية العليا أنغلس ديتر السيدرسالة بشأن ترشيح   - باء  
    ملراجعة احلسابات

  تب األمم املتحدة  أملانيا االحتادّية لدى مكمهوريةالبعثة الدائمة جل    
    يف فيينااألخرى  دوليةواملنظمات ال
  Pol-10-I.O.-441.52 ERP: الرقم املرجعي

  11/2013: رة رقماملذكّ
  

    ةرة شفويمذكّ
 دوليـة ة لـدى مكتـب األمـم املتحـدة واملنظمـات ال      أملانيـا االحتاديـ   مهوريةهتدي البعثة الدائمة جل   

إىل ، وإذ تـشري     )اليونيـدو (ملتحـدة للتنميـة الـصناعية       يف فيينـا حتياهتـا إىل منظمـة األمـم ا          األخرى  
ــذكّ ــم  م ــة رق ــة  املؤرCU 2013/22/ODG/PMOَّرة األمان ــاين  ٣٠خ ــانون الث ، ٢٠١٣ينــاير /ك
 رئـيس املؤسـسة األملانيـة العليـا         أنغلـس سـتاذ الـدكتور ديتـر       ألبطلب ترشـيح ا   م  فها أن تتقدَّ  يشرِّ

ــصب مراجــع احلــسابات اخلــ     ــة احلــسابات، ملن ــن     ملراجع ــدأ م ــنتني تب ــرة س ــدو لفت   ارجي لليوني
  .ه استمارة الطلب اليت مأل بياناهتا وسرية ذاتيه لهمرفق طّيو. ٢٠١٤يوليه / متوز١

 ع بـه مـن  بفضل مـا تتمتَّـ   املؤسسة األملانية العليا ملراجعة احلسابات، والبعثة الدائمة واثقة من أنَّ 
بتها علــى مــدار عقــود مــن الزمــان، خــربة يف جمــال مراجعــة حــسابات املنظمــات الدوليــة اكتــس

حلــسابات مبــا ة يف جمــال مراجعــة ايــو خــدمات علــى درجــة عاليــة مــن املهن م إىل اليونيــدســتقدِّ
  . للموارد العامة وناجعاًاالً وفّعاًيضمن توظيفا اقتصادي
 دوليـة ة لـدى مكتـب األمـم املتحـدة واملنظمـات ال      أملانيا االحتاديمهوريةوتغتنم البعثة الدائمة جل 

 ملنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية عـن             داًيف فيينا هذه الفرصـة لكـي تعـرب جمـدَّ          األخرى  
  .فائق تقديرها

  ٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٨، فيينا
  ]األوىل باألحرف توقيع[

 أملانيا مهوريةخامت البعثة الدائمة جل[
      ]، فيينااالحتادية

 إىل
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 فيينا
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 مراجعة احلساباتديوان لو دوموكوس، رئيس س الالسيدرسالة بشأن ترشيح   - جيم  
    يف هنغاريااحلكومي 

    يف فيينااألخرى  دوليةالبعثة الدائمة هلنغاريا لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات ال    
  4/2013: الرقم املرجعي

  
   رة شفوّيةمذكّ

يف فيينا حتياهتا إىل    األخرى   دوليةم املتحدة واملنظمات ال   هتدي البعثة الدائمة هلنغاريا لدى مكتب األم      
الـصادرة عـن أمانـة     /CU 2013/22رة ذكّاملـ إىل إذ تـشري  أجهـزة تقريـر الـسياسات التابعـة لليونيـدو، و     

لو دوموكـوس،  سـ  الالـسيد ح احلكومـة اهلنغاريـة ترشِّـ   أنَّ تعلـن  أن ها يـسرُّ تقريـر الـسياسات،     أجهزة  
  .يف هنغاريا ملنصب مراجع احلسابات اخلارجي لليونيدواحلكومي سابات مراجعة احلديوان رئيس 

ــوان وال يهــدف  ــا إىل مراجعــة  احلكــومي مراجعــة احلــسابات  دي بانتظــام حلــسابات ايف هنغاري
 مـع تقـدمي توصـيات    عامة إىل املساعدة يف إدارة األموال واملمتلكات الفحسب بل يهدف أيضاً  

  ."احلوكمة الرشيدة"من أجل حتقيق 
مع دعمنـا القـوي     هو خطوة متوافقة    رّشح هنغاري ملنصب مراجع احلسابات اخلارجي       م مب والتقدُّ

مراجعـة احلـسابات    ديـوان   الت   مـؤهّ  وحنن واثقـون مـن أنَّ     . رسالتهاواملستمّر ألنشطة اليونيدو و   
جتعل فضلى  ارسات  مموقدرته على وضع    طة يف جمال التعاون     يجهوده النش يف هنغاريا و  احلكومي  

  . ملنصب مراجع احلسابات اخلارجي لليونيدو ممتازاً دوموكوس مرّشحاًالسيد من
 التابعـة  الـسياسات  تقريـر  ألجهـزة  داًجمـدَّ  تعرب لكي الفرصةهذه   هلنغاريا الدائمة البعثة وتغتنم
 .تقديرها فائق عن لليونيدو

  ٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٨، فيينا
  ]األوىل باألحرف توقيع[

هلنغاريا لدى ة خامت البعثة الدائم[
مكتب األمم املتحدة واملنظمات 

    ] األخرىدوليةال
  ة فاتو هايداراالسيد

  أمانة أجهزة تقرير السياسات
  اليونيدو

  فيينا
1010 Wien, Bankgasse 4-6    الربيد اإللكتروين :mission.viu@mfa.gov.hu   

  +٤٣ ١ ٥٣٥ ٦١٦١ :الفاكس     +٤٣ ١ ٥٣٥ ٤٧٤٧ :اهلاتف
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    ن كومسو، املراجع العام للحسابات يف النرويجغ يورالسيدشأن ترشيح رسالة ب  - دال  
     يف فيينادوليةالبعثة الدائمة للنرويج لدى املنظمات ال    

1-2013-013/TMM  
    رة شفوّيةمذكّ

 يف فيينـا حتياهتـا إىل منظمـة األمـم املتحـدة             دوليـة هتدي البعثة الدائمة للنرويج لـدى املنظمـات ال        
 كـانون  ٣٠خةاملؤرَّ CU 2013/22/ODG/PMOة رة الشفويإىل املذكّوإذ تشري للتنمية الصناعية، 

ــاين ــاير /الث ــاحلكومــة النروجييــ  ها أن تعلــن أنَّيــسرُّ، ٢٠١٣ين ــسيدح ة ترشِّ ــورال ن كومســو، غ ي
 .ارجياخلسابات احل ملنصب مراجع املراجع العام للحسابات يف النرويج

ــرويج   وســيوظِّ ــام للحــسابات يف الن ــب املراجــع الع ــدو  ، يف ف مكت ــه حلــسابات اليوني ، مراجعت
ة مراجعــة احلــسابات املاليــ عملــه يف جمــال مــن خــالل  مــن خــربة ودرايــة واســعتني اكتــسبه  مــا

  .ومراجعة أداء النظم لوطين وبكثافة على الصعيد الدويلعلى الصعيد اوالرقابة التنظيمية 
مـه  ع مكتب املراجع العام للحسابات يف النرويج خبربة واسعة اكتـسبها مـن خـالل مـا قدَّ                 ويتمتَّ

ومنـذ  . لحـسابات خلارجيـة ل  راجعـة ا  يف جمـال امل    من خـدمات     دولية ال ؤسساتإىل العديد من امل   
 للمؤسـسات العليـا ملراجعـة       دوليـة بصفته عـضوا يف املنظمـة ال      ، يستضيف املكتب،    ٢٠٠١عام  

ــادرة تطــوير األداء املؤســسي "، منظمــة )إنتوســاي (احلــسابات ويــرأس . التابعــة إلنتوســاي" مب
اضــطلع مكتــب املراجــع العــام للحــسابات يف  قــد و.  منظمــة التطــوير املــذكورة كومســوالــسيد
يف القطـاع العـام مـن         معـايري مراجعـة احلـسابات      تطويربدور قيادي يف    حتت رئاسته،    ،النرويج

  .وأفرقتها العاملةوساي إنتخالل مشاركته يف جلان 
وسوف جتري مراجعة احلسابات على حنو متـوائم مـع املمارسـات الفـضلى يف هـذا اجملـال، ممـا                
ســـيكفل االضـــطالع مبهـــام التخطـــيط والتنفيـــذ واإلبـــالغ احلـــيين يف مجيـــع أعمـــال مراجعـــة    

  .احلسابات وفق املعايري املقبولة دوليا
 يف فيينا هذه الفرصـة لكـي ُتعـرب لليونيـدو            دولية ال وتغتنم بعثة النرويج الدائمة لدى املنظمات     

  .داً عن فائق تقديرهاجمدَّ
  

  ٢٠١٣مارس / آذار١فيينا، 
  ]األوىل باألحرف توقيع[

  ]للنرويجخامت البعثة الدائمة [
  اليونيدو

  P.O. Box 131, 1037 Vienna, Austria: العنوان الربيدي
  Reisnerstrasse 55-57, 1030 Vienna, Austria: عنوان املكتب

  +٤٣ ١ ٧١٦٦٠ ٩٩: تليفاكس  +٤٣ ١ ٧١٦٦٠: اهلاتف
  undelvid@mfa.no: الربيد اإللكتروين، www.norwegen.or.at :املوقع الشبكي



IDB.41/15 
PBC.29/15 

V.13-82460 7 
 

   للحسابات ة العامةة الرا تايلور بريس، املراجعالسيدرسالة بشأن ترشيح   - هاء  
   يف سرياليون

     سرياليونمجهوريةسفارة 
BN/POL/7  

  
    رة شفوّيةمذكّ

ا مـ  حتياهت،ل الدائم لدى األمـم املتحـدة يف فيينـا، النمـسا        اليون واملمثِّ  سري مجهوريةهدي سفارة   ُت
ة رقـم   إىل املـذكّرة اإلعالميـ    إذ يـشريان    ، و )اليونيـدو (منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية       إىل
 فان، يتـشرَّ  ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢١ خـة املؤرَّ) تعيني مراجع حسابات خارجي    (٦٦
ه بترشـيح دائـرة     الطلـب املرفـق طيّـ     ،  ليونيدوباأمانة أجهزة تقرير السياسات      إىل مدير    حييالبأن  

ــسرياليونية يف مراجعــة احلــسابات   ــةال  ســرياليون ملنــصب مراجــع احلــسابات اخلــارجي   مجهوري
  .لليونيدو

علــى ل إذ تعــوِّ ســرياليون لــدى منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية، مجهوريــة ســفارة وإنَّ
 ملنظمــة األمــم املتحــدة داًهــذه الفرصــة لكــي تعــرب جمــدَّتغتــنم ونيــدو املعتــاد، سن تعــاون اليُحــ

  .للتنمية الصناعية عن فائق تقديرها
    

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٨ ،برلني
  ]األوىل باألحرف توقيع[

اليون، خامت سفارة مجهورية سري[
  ]ةمجهورية أملانيا االحتادي

 
 )ليونيدوا (منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  مركز فيينا الدويل
Vienna International Centre 

P.O. Box 300 
A-1400 Vienna 

Austria     
Herwarthstr. 4 – 12207 Berlin – Federal Republic of Germany  

  +٤٩) ٠( ٣٠ ٧٧٢٠٥٨٥٢٩ :الفاكس    +٤٩) ٠( ٣٠ ٧٧٢٠٥٨٥٠ :اهلاتف
  siberlin@foreignaffaris.gov.si: الربيد اإللكتروين  www.siembassy-germany.org: املوقع الشبكي
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   للحسابات ة العامة، املراجعأنكينانداناة برايب السيدرسالة بشأن ترشيح   - اوو  
   بالنيابة يف تايلند

     لتايلند الدائمة البعثة                   03101/169 مرقال    
إىل إذ تـشري    و) اليونيدو(حتياهتا إىل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية         لتايلند ةالدائم البعثة هتدي
بــشأن  ٢٠١٣ينــاير / كــانون الثــاين٣٠خــة  املؤرCU 2013/22/ODG/PMOَّرقــم اليونيــدو رة مــذكّ
احلكومــة  ف بــأن تعلــن أنَّتتــشرَّحني ملنــصب مراجــع احلــسابات اخلــارجي لليونيــدو،  مرّشــاقتــراح

 للحـسابات بالنيابـة     ة العامـ  ة، املراجع أنكينانداناة برايب   السيدم بطلب ترشيح    ة ستتقدَّ التايلندي لكيةامل
 .ةذاتيالنسخة من سريهتا ه مرفق طّيو.  للمنصب املذكور أعاله،يف مملكة تايلند

مـن شـأهنا أن     ة   ودرايتـها التقنيـة واملهنيـ      أنكينانـدانا ة بـرايب    الـسيد  خربة    تايلند واثقة من أنَّ    إنَّو
وتأمـل حكومـة تايلنـد    . أعلـى مـستوى   مراجعة حسابات علـى     ر لليونيدو خدمات يف جمال      فِّتو

ــرايب الــسيدى دعــم الــدول األعــضاء لتعــيني  يف هــذا الــصدد يف احلــصول علــ  ــداناة ب  يف أنكينان
  .منصب مراجع احلسابات اخلارجي لليونيدو

 العـام للحـسابات يف تايلنـد        مكتـب املراجـع    بـأنَّ بلـغ اليونيـدو     ف البعثة الدائمة بأن ت    كما تتشرَّ 
  .بعد ملء بياناهتا أنكينانداناة برايب السيداستمارة طلب ترشيح إليها مباشرة م سيقدِّ

 ملنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة داًلتايلنــد هــذه الفرصــة لكــي تعــرب جمــدَّ  الدائمــة وتغتــنم البعثــة
  .الصناعية عن فائق تقديرها

  
  ]األوىل باألحرف وموقّعة خةمؤرَّ[
  ]تايلند، فيينالخامت البعثة الدائمة [

  
 

 ،)اليونيدو(ية الصناع للتنمية املتحدة األمم منظمة
  فيينا

 

Cottagegasse 48, A-1180 Vienna, Austria  
  ٤٧٨/٠١ ٢٩٠٧ :الفاكس    ٤٧٨/٠١ ٣٣ ٣٥ :اهلاتف

  embassy@thaivienna.at: الربيد اإللكتروين
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   األوكرانية احملاسبات غرفةوتا، رئيس غ رومان ماالسيدرسالة بشأن ترشيح   - زاي  
     يف فيينادوليةبعثة أوكرانيا الدائمة لدى املنظمات ال

Naaffgasse 23, Wien A-1180, Österreich  
  +)٤٣١ (٤٧٩ ٧١ ٤٧: الفاكس، +)٤٣١ (٤٧٩ ٧١ ٧٢: اهلاتف

    www.mfa.gov.ua/vienna: املوقع الشبكي، pm_io@mfa.gov.ua: الربيد اإللكتروين
  381-134/029/1-43131/28: رقمال

 يف فيينــا حتياهتــا إىل أمانــة منظمــة األمــم  دوليــةهتــدي بعثــة أوكرانيــا الدائمــة لــدى املنظمــات ال 
ــة الــــصناعية   ــدة للتنميــ ــدو(املتحــ ــذكّ، وإذ تــــشري )اليونيــ ــم  إىل مــ ــشفوية رقــ ــدو الــ   رة اليونيــ

CU 2013/22/ODG/PMOــاين ٣٠خــة ؤرَّ امل ــاير / كــانون الث ــشرَّ، ٢٠١٣ين ــن  تت ــأن تعل  أنَّف ب
األوكرانيــة غرفــة احملاســبات وتــا، رئــيس غ رومــان ماالــسيدرت ترشــيح حكومــة أوكرانيــا قــرَّ 

  .٢٠١٤يوليه / متوز١ مراجعاً خارجياً حلسابات اليونيدو ملدة سنتني، تبدأ يف النتخابه
 وهـي   ،ة عليا ملراجعة احلسابات يف أوكرانيا     ة مستقل  مؤسسة دستوري  األوكرانية  احملاسبات وغرفة

ملنظمـة األوروبيـة للمؤسـسات    اسابات واحلـ  للمؤسـسات العليـا ملراجعـة    دوليةعضو يف املنظمة ال   
 وشـؤوهنا  تقيـيم مـستقل حلـسابات اليونيـدو       الغرفة إىل إجراء    وستسعى  . العليا ملراجعة احلسابات  

علـى اإلجـراءات املاليـة والنظـام         عامـة ة ال يـ  الرقاب تهاأنـشط زيـز   تعدف  هبـ ة  ة وأنـشطتها اإلداريـ    املالي
  .عامة بصفة احملاسيب والضوابط املالية الداخلية، وعلى اإلدارة والتنظيم

ة واسـعة يف جمـاالت مراجعـة احلـسابات واالئتمـان والنـشاط               ماغوتـا خبـربة مهنيـ      الـسيد ع  ويتمتَّ
ا يف تنظـيم املراجعـة اخلارجيــة حلـسابات منظمــة    وهـو يـشارك حاليــ  . املـايل يف القطـاع املــصريف  

ــا واإلشــراف عليهــا مبــا يــشمل عمليــات التحليــل و    التقيــيم لتحويــل األمــن والتعــاون يف أوروب
ة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وتقييمها مـن معـايري احملاسـبة ملنظومـة األمـم         السياسة احملاسبي 

  .قطاع العاماملتحدة إىل املعايري احملاسبية الدولية لل

 .وتاغماه استمارة الطلب وسرية ذاتية للسيد طّيرفق مو
 يف فيينـا هـذه الفرصـة لكـي ُتعـرب ألمانـة              دوليـة وتغتنم بعثة أوكرانيا الدائمة لدى املنظمات ال      

 .داً عن فائق تقديرهامنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية جمدَّ
 . صفحات٧ يفتقع املرفقات املذكورة : املرفقات

  
  ٢٠١٣فرباير /شباط ٢٦

  ]األوىل باألحرف توقيع[
  ]ألوكرانياخامت البعثة الدائمة [

  )اليونيدو(أمانة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 


