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 من الوثائق إىل االجتماعات. لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم

  جملس التنمية الصناعية
 الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠أو  ٢٩- ٢٧فيينا، 
  ت(ز) من جدول األعمال املؤقَّ ٤البند 

  تعيني مراجع حسابات خارجي

  جلنة الربنامج وامليزانية
 الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨- ١٦فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ١٢البند 

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

    
دِّم هذا التقرير معلومات عن الترشـيحات لتعـيني مراجـع حسـابات خـارجي الـيت وردت حـىت        يق
 .٢٠١٧آذار/مارس  ٢٣
    
ــد التعــيني احلــايل  ٢٠١٥، يف عــام ١٤-/م١٦-قــرَّر املــؤمتر العــام، يف مقــرَّره م ع   -١ ، متدي

ــابات  ــاً ملراجـــع احلسـ ــا مراجعـ ــام يف أملانيـ ــ العـ ــنتني، مـــن  ا حلســـخارجيـ ــرة سـ ابات اليونيـــدو لفتـ
ــه  ١ ــه  ٣٠إىل  ٢٠١٦متوز/يولي ــام  ، مبقتضــى االختصاصــات ا ٢٠١٨حزيران/يوني حملــددة يف نظ

 اليونيدو املايل.

، يطلب املؤمتر العام إىل املدير العام أن يلـتمس اقتراحـات مـن    ١٨-/م٦-ويف املقرَّر م ع  -٢
عضاء لتعيني مراجع حسابات خارجي. كما طُلـب إىل الـدول األعضـاء أن تقـدِّم تلـك      الدول األ

ر، أُرســلت إىل الــدول لــذلك املقــرَّ االقتراحــات إىل جلنــة الربنــامج وامليزانيــة للنظــر فيهــا. وامتثــاالً
تطلب منها إبالغ املـدير العـام يف    ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٤خة األعضاء مذكِّرة شفوية مؤرَّ

م تقـدَّ فري خدمات مراجع حسابات خـارجي. و باهتمامها بتو ٢٠١٧آذار/مارس  ١موعد أقصاه 
رة ر عقـدها يف الفتـ  املقترحات الواردة إىل جلنة الربنامج وامليزانية يف دورهتا الثالثة والـثالثني، املقـرَّ  

  .٢٠١٧أيار/مايو  ١٨إىل  ١٦من 
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لتعــيني مراجــع حســابات    ةليــالتا تالترشــيحا ت، ورد٢٠١٧آذار/مــارس  ٢٣وحــىت   -٣
  خارجي:
 املراقب املايل العام جلمهورية إكوادور    السيد كارلوس بوليت فاجيوين  

 رئيس املؤسسة األملانية العليا ملراجعة احلسابات      السيد كاي شيلر  

  رئيس جلنة مراجعة احلسابات يف الفلبني    السيد مايكل ج. أغينالدو  
  
االسـتمارة املوحَّـدة املعنونـة "اقتـراح لتعـيني مراجـع حسـابات         ون كلهموقد َمَأل املرشَّح  -٤

خارجي". وسوف ُيسترعى انتباه اللجنة إىل جتميع الردود الواردة، لكي تنظـر فيهـا ضـمن ورقـة     
  لعملية اختاذ القرار.   غرفة اجتماعات ستوزَّع قبيل الدورة، تيسرياً

نت على البعثات الدائمة. وتضمَّ ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٣خة رة إعالمية مؤرَّمت مذكِّمِّوُع  -٥
يف مرفــق هــذه  أيضــاً ةتــرد مستنســخ الــيتبالترشــيحات  ةاملتعلقــ الرســائلرة نســخة مــن تلــك املــذكِّ

  الوثيقة.
    

    خاذهاإلجراء املطلوب من اللجنة اتِّ  
العام بتعيني أحـد  لعلَّ اللجنة تودُّ أن تقترح على جملس التنمية الصناعية أن يوصي املؤمتر   -٦

ــاً ــدأ يف    املرشَّـــحني ُمراجعـ ــنتني تبـ ــابات اليونيـــدو ملـــدة سـ ــا حلسـ ــه  ١خارجيـ . ٢٠١٨متوز/يوليـ
وسيكون هذا التعـيني ضـمن إطـار االختصاصـات احملـدَّدة يف املـادة احلاديـة عشـرة (واملرفـق) مـن           

التكــاليف نظــام اليونيــدو املــايل. وســيتحمل مراجــع احلســابات اخلــارجي نفقــات ســفره وســائر    
يف الربنـامج   ُيعتَمـد حسـبما   ثابتـاً  أجراًم اليونيدو املتصلة بعمله املعتاد يف مراجعة احلسابات. وتقدِّ

 وامليزانيتني.
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    املرفق
   بالترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي ةاملتعلق ئلالرسا    

      )١(٢٠١٧آذار/مارس  ٢٣حىت 
السيد كارلوس بوليت فاجيوين، املراقب املايل العام  ترشيحرسالة بشأن   - ألف  

    جلمهورية إكوادور
    البعثة الدائمة إلكوادور لدى املنظمات الدولية يف فيينا    

NV No. 4-9-040/2017 

هتدي البعثة الدائمة إلكـوادور لـدى املنظمـات الدوليـة يف فيينـا حتياهتـا إىل منظمـة األمـم املتحـدة          
 CU 2017/17/UNIDO/PMO/EAرة ف، باالشــارة اىل املــذكِّ(اليونيــدو) وتتشــرَّللتنميــة الصــناعية 

، بترشــيح الــدكتور كــارلوس بوليــت فــاجيوين، املراقــب ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ٢٤خــة املؤرَّ
املايل العام جلمهورية إكوادور، ملنصب مراجع احلسابات اخلارجي لليونيدو لفترة سـنتني تبـدأ يف   

  .٢٠١٨متوز/يوليه  ١
  استمارة الطلب، إىل جانب السرية الذاتية للمرشح اإلكوادوري. مرفق هبذه املذكرةوترد يف 

وتغتنم البعثة الدائمة إلكوادور لدى املنظمـات الدوليـة يف فيينـا هـذه الفرصـة لكـي تعـرب جمـدَّداً         
  ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عن فائق تقديرها.

      
  ثة الدائمة][خامت البع

  ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٠فيينا، 
  

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
  فيينا

    

                                                                    

  مستنسختان بالشكل الذي تلقَّتهما به األمانة.هاتان الرسالتان   )١(  
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رسالة بشأن ترشيح السيد كاي شيلر، رئيس املؤسسة األملانية العليا ملراجعة   - باء  
      احلسابات

واملنظمات الدولية البعثة الدائمة جلمهورية أملانيا االحتادية لدى مكتب األمم املتحدة   
    األخرى يف فيينا
 Pol-4-IO-441.52 ERPالرقم املرجعي: 

  ٧/٢٠١٧ة رقم: املذكِّر
  

 مذكِّرة شفوية

ــة       ــة لــدى مكتــب األمــم املتحــدة واملنظمــات الدولي ــا االحتادي ــة أملاني ــة الدائمــة جلمهوري هتــدي البعث
األخرى يف فيينا حتياهتا إىل منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية، وإذ تشـري إىل مـذكِّرة األخـرية         

ا أن تتقـدَّم  ، يشـرِّفه ٢٠١٧كـانون الثاين/ينـاير    ٢٤املؤرَّخـة   CU 2017/17/UNIDO/PMO/EAرقم 
ــا ملراجعــة احلســابات، ملنصــب مراجــع      بترشــيح الســيد كــاي شــيلر، رئــيس املؤسســة األملانيــة العلي

رة . ومرفــق طيــه اســتما٢٠١٨متوز/يوليــه  ١احلســابات اخلــارجي لليونيــدو لفتــرة ســنتني تبــدأ مــن 
  الطلب املستوفاة وسرية ذاتية.

العليـا ملراجعـة احلسـابات، لكوهنـا مؤسسـة ملراجعـة       والبعثة الدائمـة واثقـة مـن أنَّ املؤسسـة األملانيـة      
احلسابات ذات عقود من اخلربة يف مراجعة حسابات املنظمات الدولية، ستقدِّم لليونيـدو خـدمات   
على درجة عالية من املهنية يف جمال مراجعـة احلسـابات تضـمن اسـتخدام املـوارد العامـة اسـتخداما        

وناجعاً ا وكفؤاًاقتصادي.  
عثة الدائمة جلمهورية أملانيا االحتادية لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى    وتغتنم الب

  يف فيينا هذه الفرصة لكي تعرب جمدَّداً ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن فائق تقديرها.
  ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٢فيينا، 

  ]توقيع باألحرف األوىل[
رية أملانيا خامت البعثة الدائمة جلمهو[

  ]االحتادية، فيينا
  إىل

  دة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم املتح
  فيينا
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ترشيح السيد مايكل ج. أغينالدو، رئيس جلنة مراجعة احلسابات  بشأن رسالتان  - جيم  
      يف الفلبني

    البعثة الدائمة جلمهورية الفلبني لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف فيينا  
    VN-PH-76-2017الرقم: 

هتــدي البعثــة الدائمــة جلمهوريــة الفلــبني يف فيينــا حتياهتــا إىل أمانــة منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة     
 ٢٤املؤرَّخـــة  CU 2017/17/UNIDO/PMO/EAرقـــم  املنظمـــةالصـــناعية، وإذ تشـــري إىل مـــذكِّرة 

السـيد مايكـل ج. أغينالـدو،     ، يشـرِّفها أن تبلـغ األمانـة بترشـيح معـايل     ٢٠١٧كانون الثاين/يناير 
رئيس جلنة مراجعة احلسابات يف مجهوريـة الفلـبني (اللجنـة العليـا ملراجعـة احلسـابات يف الفلـبني)        

 .٢٠١٨متوز/يوليه  ١لفترة سنتني تبدأ يف  اليونيدوملنصب املراجع اخلارجي حلسابات 

وفاة واالقتـراح، إىل جانـب   استمارة الطلب املست ٢٠١٧آذار/مارس  ١م البعثة الدائمة يف وستقدِّ
  الوثائق الداعمة األخرى املتصلة هبذا الترشيح.

وتغتنم البعثـة الدائمـة جلمهوريـة الفلـبني يف فيينـا هـذه الفرصـة لكـي تعـرب جمـدَّداً ألمانـة منظمـة             
  األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن فائق تقديرها.

  ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨فيينا، 
  ]توقيع باألحرف األوىل[

  ]خامت البعثة الدائمة للفلبني، فيينا، النمسا[
    

 أمانة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
  فيينا

    
    لفلبني لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف فيينامهورية االبعثة الدائمة جل  

    VN-PH-77-2017الرقم: 
حتياهتــا إىل أمانــة منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة   هتــدي البعثــة الدائمــة جلمهوريــة الفلــبني يف فيينــا   

ــذكِّ    ــارة إىل م ــرفها، باإلش ــم رهتا الصــناعية ويش ــة املؤرَّ VN-PH-77-2017رق ــباط/فرباير  ٢٧خ ش
ــائق الداعمــة األخــرى بشــأن معــايل الســيد     ، أن حتيــل الطلــب، مرفقــاً ٢٠١٧ ــراح والوث ــه االقت ب

مايكل ج. أغينالدو، رئيس جلنـة مراجعـة احلسـابات يف مجهوريـة الفلـبني (اللجنـة العليـا ملراجعـة         
لفتـرة   اليونيـدو بترشـيحه ملنصـب املراجـع اخلـارجي حلسـابات       يتعلـق احلسابات يف الفلبني)، فيما 

 .٢٠١٨متوز/يوليه  ١سنتني تبدأ يف 

اليونيدو سوف تسـتفيد مـن هـذا الترشـيح، بـالنظر إىل       وتعتقد البعثة الدائمة جلمهورية الفلبني أنَّ
ــدة يف مراجعــة حســابات       ــة مراجعــة احلســابات يف الفلــبني مــن خــربة أكي مــا لــدى املرشــح وجلن

  املنظمات الدولية.
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رب جمـدَّداً ألمانـة منظمـة    وتغتنم البعثـة الدائمـة جلمهوريـة الفلـبني يف فيينـا هـذه الفرصـة لكـي تعـ         
  األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن فائق تقديرها.

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١فيينا، 
  ]توقيع باألحرف األوىل[

  ]خامت البعثة الدائمة للفلبني، فيينا، النمسا[
    

 األمم املتحدة للتنمية الصناعية أمانة منظمة
  فيينا

 


