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

  جلنة الربنامج وامليزانية
  والثالثون احلاديةالدورة 

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩- ٢٧فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ١١البند 

 تعيني مراجع حسابات خارجي

  جملس التنمية الصناعية
  واألربعون الثالثةالدورة
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥- ٢٣فيينا،
  ت(و) من جدول األعمال املؤقَّ ٤البند
     ني مراجع حسابات خارجيتعي

    الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي    
      تقرير من املدير العام    

عـن الترشـيحات لتعـيني مراجـع حسـابات خـارجي الـيت        م هذا التقريـر معلومـات   يقدِّ  
 .٢٠١٥نيسان/أبريل  ١وردت حىت 

    
تعــيني املراجــع  ،٢٠١٣الصــادر عــام  ٨- /م١٥- ره م عرَّاملــؤمتر العــام، يف مقــ  قــرَّر  - ١

ــا مراجعــ   ــاخارج اًالعــام للحســابات يف أملاني ــارا مــن     ي ــرة ســنتني اعتب ــدو لفت حلســابات اليوني
، وفقـا لالختصاصـات املنصـوص عليهـا     ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٣٠إىل  ٢٠١٤متوز/يوليه   ١

  يف نظام اليونيدو املايل.
عـام أن يلـتمس اقتراحـات    ، طلـب املـؤمتر العـام إىل املـدير ال    ١٨-/م٦-ر م عرَّويف املق  -٢

م تلـك االقتراحـات إىل جلنـة    دِّمن الـدول األعضـاء لتعـيني مراجـع حسـابات خـارجي، وأن يقـ       
 مــذكِّرة، أُرســلت إىل الــدول األعضــاء  املقــرَّرالربنــامج وامليزانيــة للنظــر فيهــا. وامتثــاال لــذلك   

العــام يف موعــد  ُدعيــت فيهــا إىل إبــالغ املــدير ٢٠١٥كــانون الثاين/ينــاير  ٢٩شــفوية مؤرخــة 
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باهتمامهــا بتقــدمي خــدمات مراجــع حســابات خــارجي،       ٢٠١٥آذار/مــارس  ١يتجــاوز  ال
هبــدف تقــدمي تلــك االقتراحــات إىل جلنــة الربنــامج وامليزانيــة يف دورهتــا احلاديــة والــثالثني الــيت    

  .٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩إىل  ٢٧ستعقد من 
لتعــيني مراجــع حســـابات    انيــ التال نالترشــيحا  ، ورد٢٠١٥نيســان/أبريل   ١وحــىت    -٣

  خارجي:
  

رئيس املؤسسة األملانية العليا ملراجعة احلسابات السيد كاي شيلر
رئيس جملس مراجعة احلسابات يف مجهورية  زيسأرأزهالسيد هاري

 إندونيسيا
    
ــَأل املر   -٤ ــد َم ــوق ــدةحان االســتمارة شَّ ــيني مراجــع حســابات     املوحَّ ــراح لتع ــة "اقت املعنون

ُيسترعى انتباه اللجنة إىل جمموعة الردود الـواردة، لكـي تنظـر فيهـا ضـمن ورقـة       خارجي". وس
 عملية اختاذ القرار. ييسِّرع قبيل الدورة، مما زَّاجتماعات ستو

مشـفوعة   ٢٠١٥آذار/مـارس   ٣٠خـة  رَّإعالمية مؤ مذكِّرةوُعمِّمت على البعثات الدائمة   - ٥
 يت ترد مستنسخة أيضا يف مرفق هذه الوثيقة.بنسخ من الرسالتني املتعلقتني بالترشيحات ال

    
   اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  
أن تقترح على جملـس التنميـة الصـناعية أن يوصـي املـؤمتر العـام بتعـيني         دُّاللجنة تو لعلَّ  -٦

. ٢٠١٦متوز/يوليـه   ١لليونيـدو ملـدة سـنتني تبـدأ يف      يـا حني ُمراجَع حسابات خارجشَّأحد املر
دة يف املـادة احلاديـة عشـرة (واملرفـق) مـن      دَّهذا التعيني ضمن إطار االختصاصات احمل وسيكون

ل اليونيــدو، يف إطــار ميزانيتــها العاديــة، نفقــات ســفر مراجــع   مَّوســتتح املــايل.ليونيــدو انظــام 
ص هلـا مبلـغ ثابـت حسـبما     صَّـ ف األخرى املتصـلة بعملـه والـيت خي   احلسابات اخلارجي والتكالي

  يف الربنامج وامليزانيتني. يتم اعتماده



IDB.43/10 
PBC.31/10 

V.15-02128 3 
 

 املرفق
  الرسالتان املتعلقتان بالترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي    

  )١(٢٠١٥نيسان/أبريل  ١حىت 

  
رئيس املؤسسة األملانية العليا ملراجعة رسالة بشأن ترشيح السيد كاي شيلر،   - ألف  

   احلسابات
مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية البعثة الدائمة جلمهورية أملانيا االحتادية لدى   

   األخرى يف فيينا
Ref. No.: Pol-20-IO-441.52 ERP 

Note No.: 10/2015   
  رة شفويةمذكِّ

هتدي البعثة الدائمة جلمهورية أملانيـا االحتاديـة لـدى مكتـب األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة         
إذ تشـري  هـي،  تنميـة الصـناعية (اليونيـدو)، و   األخرى يف فيينا حتياهتا إىل منظمة األمم املتحـدة لل 

ــذكِّرةإىل  ــم   م ــة رق ــاير   ٢٩املؤرَّخــة  CU 2015/23/PRF/PMOاألمان ، ٢٠١٥كــانون الثاين/ين
يشــرِّفها أن تتقــدَّم بطلــب ترشــيح الســيد كــاي شــيلر، رئــيس املؤسســة األملانيــة العليــا ملراجعــة  

متوز/يوليـه   ١احلسابات، ملنصب مراجـع احلسـابات اخلـارجي لليونيـدو لفتـرة سـنتني تبـدأ مـن         
 ح.شَّا وسرية ذاتية للمر. وقد أُرفقت طيه استمارة الطلب اليت مأل بياناهت٢٠١٦

والبعثة الدائمة واثقة من أنَّ املؤسسة األملانية العليا ملراجعة احلسابات، بفضل مـا تتمتَّـع بـه مـن     
خــربة يف جمــال مراجعــة حســابات املنظمــات الدوليــة اكتســبتها علــى مــدار عقــود مــن الزمــان، 

ات ل مراجعـــة احلســـابســـتقدِّم إىل اليونيـــدو خـــدمات علـــى درجـــة عاليـــة مـــن املهنيـــة يف جمـــا
  االً وناجعاً للموارد العامة.عَّوف ااقتصادي اًيضمن توظيف  مبا

وتغتنم البعثة الدائمة جلمهورية أملانيا االحتادية لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى 
 فائق تقديرها.يف فيينا هذه الفرصة لكي تعرب جمدَّداً ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن 

  
 ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٥فيينا، 

    ]توقيع باألحرف األوىل[
 ]امت البعثة الدائمة جلمهورية أملانيا االحتادية، فييناخ[

  إىل 
 للتنمية الصناعيةة منظمة األمم املتحد

 فيينا
                                                           

 .بالشكل الذي تلقَّته به األمانة تانمستنسخ الرسالتانهاتان  )١(  
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رئيس جملس مراجعة احلسابات ، زيسأ أزهرهاري رسالة بشأن ترشيح السيد   -باء  
   نيسيامجهورية إندو  يف

   ملنظمات الدولية األخرى يف فيينااألمم املتحدة واالبعثة الدائمة جلمهورية إندونيسيا إىل   
Ref. No.: 00204/TI/03/2015/EK  

  ترمجة غري رمسية
لدى األمم املتحـدة وسـائر املنظمـات الدوليـة يف فيينـا      إندونيسيا هتدي البعثة الدائمة جلمهورية 

رة األمانـة رقـم   كِّ(اليونيـدو)، وإذ تشـري إىل مـذ    تحدة للتنمية الصناعيةحتياهتا إىل منظمة األمم امل
CU 2015/23/PRF/PMO  ــاير   ٢٩املؤرَّخــة ــدَّم بطلــب  ٢٠١٥كــانون الثاين/ين ، يشــرِّفها أن تتق

زيــس، احلاصــل علــى درجــة الــدكتوراه، ورئــيس جملــس مراجعــة  أزهــر أهــاري الســيد ترشــيح 
نصب مراجع احلسابات اخلارجي لليونيدو لفترة سنتني تبـدأ  ملاحلسابات يف مجهورية إندونيسيا، 

 له. ةطيه استمارة الطلب اليت مأل بياناهتا وسرية ذاتي قد أرفقتو .٢٠١٦متوز/يوليه  ١من 

جملس مراجعة احلسابات، باإلضافة إىل واليته الوطنية، يف العديد من أنشـطة مراجعـة    ويشارك
اجمللــس تأســيس منظمــة املؤسســات العليــا ملراجعــة   احلســابات علــى الصــعيد الــدويل. فقــد قــاد 

أنـه  احلسابات التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومن مث أصبح أول رئيس للمنظمـة، كمـا   
العامل املعين مبراجعة احلسابات البيئية التـابع للمنظمـة الدوليـة للمؤسسـات      الفريَق حاليايرأس 

  جملس إدارة املنظمة.العليا ملراجعة احلسابات، وهو أيضا عضو يف

اخلـربة الفنيـة جمللـس مراجعـة احلسـابات       نَّجلمهوريـة إندونيسـيا علـى ثقـة مـن أ     والبعثة الدائمة 
زاهـة   وجودة أدائه ألنشطة مراجعة احلسابات سوف تضمن للبيانات املاليـة نسـبة عاليـة مـن الـن     

  واملوثوقية، ومن مث حتافظ على ثقة أصحاب املصلحة يف اليونيدو.
لـدى األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى يف       إندونيسيا تنم البعثة الدائمة جلمهورية وتغ

  فيينا هذه الفرصة لكي تعرب جمدَّداً ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن فائق تقديرها.
  

  ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠فيينا، 
  

   [توقيع باألحرف األوىل]
  إندونيسيا لدى األمم املتحدة [خامت البعثة الدائمة جلمهورية 

  واملنظمات الدولية األخرى يف فيينا]
  إىل

 للتنمية الصناعيةة منظمة األمم املتحد
  فيينا

  


