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

  

 جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩-٢٧فيينا، 
  األعمال املؤقَّت(ز) من جدول  ٤البند 

 تعيني مراجع حسابات خارجي

 جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة الثالثة والثالثون

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

       تعيني مراجع حسابات خارجي
      مراجع حسابات خارجي لتعيني املرشَّحون    
    تقرير من املدير العام  
    إضافة  

الـــيت وردت حـــىت  الترشـــيحاتمعلومـــات عـــن  IDB.45/10-PBC.33/10قـــدَّمت الوثيقـــة   -١
  لتقدمي خدمات مراجع حسابات خارجي.  ٢٠١٧آذار/مارس  ١
 ٢٠١٧نيســان/أبريل  ٢٨وقــد تلقَّــت األمانــة رســالة مــن البعثــة الدائمــة ألملانيــا مؤرَّخــة    -٢

اخلـارجي. وتـرد الرسـالة مستنسـخة يف      مراجـع احلسـابات   ُتفيد بانسحاب مرشـح أملانيـا ملنصـب   
  مرفق هذه الوثيقة.

ــيحات لت    -٣ ــة الترشــ ــبح حالــ ــذلك، تصــ ــىت    وبــ ــارجي، حــ ــابات خــ ــع حســ ــيني مراجــ عــ
  ، كما يلي:٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٨

  
 املراقب املايل العام جلمهورية إكوادور السيد كارلوس بوليت فاجيوين

 احلسابات يف الفلبنيرئيس جلنة مراجعة  السيد مايكل ج. أغينالدو
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   املرفق
 رسالة بشأن ترشيح السيد كاي شيلر، رئيس املؤسسة 

(أ)األملانية الُعليا ملراجعة احلسابات
     

      مذكِّرة شفوية موجَّهة إىل اليونيدو  -ألف  
 البعثة الدائمة جلمهورية أملانيا االحتادية لدى مكتب األمم املتحدة   

    فيينا  يفواملنظمات الدولية األخرى 
  Pol-4-I.0-441.52 ERP الرقم املرجعي: 
      ٢٣/٢٠١٧املذكِّرة رقم: 

  مذكِّرة شفوية
ــة      ــا االحتاديــة لــدى مكتــب األمــم املتحــدة واملنظمــات الدولي ــة أملاني هتــدي البعثــة الدائمــة جلمهوري
األخرى يف فيينا حتياهتا إىل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وإذ تشري إىل مذكِّرهتا 

، يشــرِّفها أن ٢٠١٧ شــباط/فرباير ٢٢املؤرَّخــة  Pol-4-I.0.-441.52 ERP - 17 7/20الشــفوية رقــم  
حتيــل خطــاب الســيد كــاي شــيلر، رئــيس املؤسســة األملانيــة الُعليــا ملراجعــة احلســابات، إىل الســيد    

الســيدة ماريــا زينييــدا أنغــارا كولينســون، رئيســة جملــس التنميــة  ســعادةيــون، املــدير العــام، وإىل  يل
بات اليونيـدو لفتـرة سـنتني    حه ملنصب املراجع اخلارجي حلساالصناعية، الذي يعلن فيه سحب ترشُّ

  .٢٠١٨متوز/يوليه  ١تبدأ يف 
وتغتــنم البعثــة الدائمــة جلمهوريــة أملانيــا االحتاديــة لــدى مكتــب األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة   
األخرى يف فيينا هذه الفرصة لكي تعـرب جمـدَّداً ملنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية عـن فـائق          

  تقديرها.
  ٢٠١٧ن/أبريل نيسا ٢٨فيينا، 
  ]توقيع باألحرف األوىل[

خامت البعثة الدائمة جلمهورية أملانيا [
  ]االحتادية، فيينا

      
  إىل

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
  فيينا

   

__________ 

 هذه الرسائل مستنسخة بالصيغة اليت وردت هبا إىل األمانة.  (أ)  
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  رسالة إىل املدير العام  -باء  
    رئيس املؤسسة األملانية العليا ملراجعة احلسابات

  الصناعيةمنظمة األمم املتحدة للتنمية 
  (اليونيدو)

  السيد يل يون، املدير العام
P.O. Box 300  

1400 Vienna, Austria 
 ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٤بون، 

 يل يون، احملترمالسيد 
ــدة ســنتني كمراجــع        ــيت مل ــد والي ــأنين لألســف ُمضــطر إىل ســحب ترشــحي لتمدي أودُّ إبالغكــم ب

  احلسابات اخلارجي لليونيدو.

ملـا   ، نظـراً شـرفاً وجتربـة مثمـرةً يل ولفريقـي     ليونيـدو ا حلسـابات  خارجيـا ُمراجعـاً   كان عمليلقد 
  ا يف حل املشاكل العاملية.رئيسي تتمتع به املنظمة من أمهية كبرية ومتزايدة باعتبارها طرفاً

ليـا ملراجعـة احلسـابات خـالل السـنوات السـت       جدول أعمال املؤسسـة األملانيـة العُ   ذلك، فإنَّ ومع
يسمح يل، لألسف، بتكريس ما تستحقه هذه الوالية اهلامـة مـن وقـت واعتبـار. فبسـبب      املقبلة لن 

الوالية وااللتزامات اجلديدة املنوطـة يب كعضـو يف جملـس مراجعـي حسـابات األمـم املتحـدة، تعـيَّن         
، إعادة ختصيص موظفينا املعنيني مبراجعة احلسابات على الصعيد الدويل على حنو جـذري. ومـن مثَّ  

مراجعي احلسابات ممن لديهم مهارات بالغة األمهية الذين كانوا يعملون حـىت اآلن يف مراجعـة    فإنَّ
يف فريـق مراجعـة حسـابات األمـم املتحـدة لتنفيـذ جمموعـة املهـام الشـاملة           ُعيِّنـوا حسابات اليونيدو 

ومع األسف، . فعاالً والشاقة اليت تنطوي عليها والية جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة تنفيذاً
 ن هلؤالء املوظفني.وال يوجد بدالء مناسب

حي لتمديد الوالية ملدة سـنتني  مواصلة ترشُّعدم قدريت على  أن تتفهَّموا جمدَّداً ، فإنين أرجوومن مثَّ
 أخريني.

املرشـحني مـن الفلـبني وإكـوادور.      زميلـيَّ يف  مناسـباً  خلفـاً  سـتجد اليونيـدو   وإنين لعلى ثقة مـن أنَّ 
ختلفنـا مجيـع   ، وسنقدم إىل اجلهة اليت د لكم أننا سوف نكفل أن يكون التسليم سلساًأؤكِّوأود أن 

 معلومات أخرى قد تكون مفيدة. الوثائق الالزمة وأيَّ
 املخلص،

 ]التوقيع[
 كاي شيلر
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 خطاب إىل رئيسة جملس التنمية الصناعية  -جيم  

    رئيس املؤسسة األملانية العليا ملراجعة احلسابات
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

  رئيسة جملس التنمية الصناعية
  سعادة السيدة ماريا زينييدا أنغارا كولينسون  

P.O. Box 300  
1400 Vienna, Austria  

 ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٤بون، 
 ،كولينسونحضرة السيدة 

ــأنين لألســف ُمضــطر إىل ســحب   إبالغكــم  أودُّ ــد وال ب ــدة ســنتني كمراجــع   ترشــحي لتمدي ــيت مل ي
  احلسابات اخلارجي لليونيدو.

اليونيـدو شـرفاً وجتربـة مثمـرةً يل ولفريقـي، نظـراً ملـا         حلسـابات  لقد كان عملي ُمراجعـاً خارجيـا  
  تتمتع به املنظمة من أمهية كبرية ومتزايدة باعتبارها طرفاً رئيسيا يف حل املشاكل العاملية.

املؤسسـة األملانيـة الُعليـا ملراجعـة احلسـابات خـالل السـنوات السـت          ومع ذلك، فإنَّ جدول أعمال
املقبلة لن يسمح يل، لألسف، بتكريس ما تستحقه هذه الوالية اهلامـة مـن وقـت واعتبـار. فبسـبب      
الوالية وااللتزامات اجلديدة املنوطـة يب كعضـو يف جملـس مراجعـي حسـابات األمـم املتحـدة، تعـيَّن         

ملعنيني مبراجعة احلسابات على الصعيد الدويل على حنو جـذري. ومـن مثَّ،   إعادة ختصيص موظفينا ا
فإنَّ مراجعي احلسابات ممن لديهم مهارات بالغة األمهية الذين كانوا يعملون حـىت اآلن يف مراجعـة   
حسابات اليونيدو ُعيِّنـوا يف فريـق مراجعـة حسـابات األمـم املتحـدة لتنفيـذ جمموعـة املهـام الشـاملة           

اليت تنطوي عليها والية جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة تنفيذاً فعاالً. ومع األسف، والشاقة 
 ال يوجد بدالء مناسبون هلؤالء املوظفني.

ومن مثَّ، فإنين أرجو جمدَّداً أن تتفهَّموا عدم قدريت على مواصلة ترشُّحي لتمديد الوالية ملدة سـنتني  
 أخريني.

حني مـن الفلـبني وإكـوادور.    املرشَّـ  زميلـيَّ يف  مناسـباً  اليونيـدو سـتجد خلفـاً    وإنين لعلى ثقة مـن أنَّ 
ختلفنـا مجيـع   ، وسنقدم إىل اجلهة اليت د لكم أننا سوف نكفل أن يكون التسليم سلساًوأود أن أؤكِّ

 معلومات أخرى قد تكون مفيدة. الوثائق الالزمة وأيَّ
 املخلص،

 ]التوقيع[
  كاي شيلر

   


