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 *1387476*
 

 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق رجى من أعضاء الوفود التكّرُيلذا، . ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخبع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام 
  اخلامسة عشرةالدورة 

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢، ليما
  ت من جدول األعمال املؤقَّ) هـ (١٠البند 

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

عيني مراجع حسابات خارجي ترشيحات لتعمَّا ورد من م هذا التقرير معلومات يقدِّ  
 .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٤حىت 

    
تلقَّـــت األمانـــة ، PBC.29/CRP.3 وIDB.41/15-PBC.29/15 عقـــب إصـــدار الـــوثيقتني  -١

 ســحب ترشــيح علــن فيهــالتايلنــد ُتالدائمــة  مــن البعثــة ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول٤بتــاريخ رســالةً 
ويـرد نـص الرسـالة      . مراجـع احلـسابات اخلـارجي     ملنـصب   ، من تايلند،    داناأنكينانبرايب  السيدة  

  .٣يف الصفحة 
 تـشرين   ٢٤ومن مثَّ، تصبح حالة الترشيحات لتعيني مراجـع حـسابات خـارجي حـىت                 -٢

  : كما يلي٢٠١٣أكتوبر /األول
  

  رئيس املؤسسة األملانية العليا ملراجعة احلسابات  إنغلس ديتر السيد  
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  عام للحسابات يف غانااملراجع ال  كوريت كوريتد ريتشارد السي  
 يف هنغاريااحلكومي مراجعة احلسابات ديوان رئيس    دوموكوسسلو الالسيد  
  املراجع العام للحسابات يف النرويج  ن كومسوغ يورالسيد  
   للحسابات يف سرياليونة العامةاملراجع  ة الرا تايلور بريسالسيد  
  ةوكرانياأل احملاسبات غرفةرئيس   وتاغ رومان ماالسيد  
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   )١(املرفق
  فيينا، لتايلندالبعثة الدائمة     

    
 03101/683 :الرقم

    
إذ هـي،   و الـصناعية  للتنميـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  إىل حتياهتـا  أطيب لتايلند الدائمة البعثة هتدي

يوليـه  / متـوز  ٢٥ بتـاريخ  03101/169رقم  الـيت أرسـلتها سـابقا، والـيت حتمـل الـ            رةذكِّتشري إىل امل  
ــسيدة  ترشــيحتتــضمَّن ، و٢٠١٣ ــرايب ال ــب ــة يف   ، داناأنكينان املراجعــة العامــة للحــسابات بالنياب

أنَّ تايلنــد بــإبالغكم بــتتــشرَّف  ُمراجــع احلــسابات اخلــارجي لليونيــدو،  مملكــة تايلنــد، ملنــصب
  .حتها للمنصب املذكورقرَّرت سحب تسمية مرشَّ

 للتنميــة املتحــدة األمــم ملنظمــة داًدَّجمــ تعــرب لكــي الفرصــة هــذهلتايلنــد  الدائمــة البعثــة وتغتــنم
  .تقديرها فائق عن الصناعية

    
  ]األوىل باألحرف توقيع[
  ]فيينا، لتايلندخامت البعثة الدائمة [
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٤
  
  
  
  
  
  

  )اليونيدو (منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
  فيينا

  

───────────────── 
 . األمانة مستنسخة بالصيغة اليت وردت هبا إىللةهذه الرسا )1(  


