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

  املؤمتر العام  
  السادسة عشرةالدورة
 ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ -  ربتشرين الثاين/نوفم ٣٠فيينا،
  ت(د) من جدول األعمال املؤقَّ ١٠البند

 تعيني مراجع حسابات خارجي
    

    الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي    
  من املدير العامتقرير     

   
حالة الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي  تقدِّم هذه الوثيقة معلومات عن  

 .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٦حىت 
  
، تلقـت  ٣٧أُعلن يف املذكرة اإلعالمية رقـم   ومثلما، IDB.43/10عقب إصدار الوثيقة   -١

ُتعلـن فيهـا سـحب    رسـالة مـن البعثـة الدائمـة إلندونيسـيا       ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٦األمانة يف 
س، رئــيس جملـس مراجعـة احلسـابات يف مجهوريـة إندونيســيا،     ترشـيح السـيد هـاري أزهـر أزيـ     

  .٢ملنصب مراجع احلسابات اخلارجي. ويرد نص الرسالة يف الصفحة 
، مل َيْبَق سوى مرشح واحد ملنصب مراجـع  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٦ومن مث، وحىت   -٢

  احلسابات اخلارجي، هو:
  رئيس املؤسسة األملانية العليا  رالسيد كاي شيل

  عة احلساباتملراج
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  البعثة الدائمة إلندونيسيا لدى األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية    
      يف فيينا

  TI/09/2015/EK/00700الرقم: 
    

هتدي البعثة الدائمة جلمهورية إندونيسيا لدى األمم املتحدة وسـائر املنظمـات الدوليـة      
م املتحـدة للتنميـة الصـناعية (اليونيـدو)، وتتشـرف      يف فيينا أطيب حتياهتـا إىل أمانـة منظمـة األمـ    
ــم    ــفوية رقـ ــذكرهتا الشـ ــري إىل مـ ــأن تشـ ــة ، املؤرTI/03/2015/EKَّ/00204بـ ــارس  ٢٠خـ آذار/مـ

ا ملنصـب  اجمللس األعلى ملراجعة احلسابات يف مجهورية إندونيسـي  ُمرشَّح ترشيح ، بشأن٢٠١٥
. وتـود البعثـة   ٢٠١٦متوز/يوليـه   ١و ملـدة سـنتني تبـدأ مـن     ليونيـد مراجع احلسابات اخلـارجي ل 

ــأنَّ   ــدو ب ــغ اليوني ــرَّ   الدائمــة أن تبلِّ ــة إندونيســيا ق ــة مجهوري رت ســحب ترشــيح اجمللــس   حكوم
  املذكور أعاله لذلك املنصب.

إلندونيسيا لدى األمم املتحدة وسـائر املنظمـات الدوليـة يف فيينـا      ةوتغتنم البعثة الدائم  
داً لبعثـات الـدول األعضـاء الدائمـة لـدى منظمـة األمـم املتحـدة         عـرب جمـدَّ  كـي تُ هذه الفرصة ل

  للتنمية الصناعية عن فائق تقديرها.
  

  باألحرف األوىل] ع[خامت وتوقي
  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب فيينا، 

  
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

  فيينا
 

───────────────── 
 هبا األمانة. قتهاتلهذه الرسالة مستنسخة بالصيغة اليت   )١(  


