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لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة مذكرة تفاهم بين المنظمة الدولية 
 والمحاسبة )اإلنتوساي( ومجتمع المانحين

وافق المجلس التنفيذي على انضمام ، 2015في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، المنعقدة في سبتمبر/أيلول  -1
والمحاسبة )اإلنتوساي(  الصندوق إلى مذكرة التفاهم بين المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة

ومجتمع المانحين، وفّوض رئيس الصندوق باستكمال انضمام الصندوق إلى مذكرة التفاهم هذه لفترة مبدئية 
 مدتها خمس سنوات.

، على تجميع وتعزيز الدعم 5112أكتوبر/تشرين األول  51تركز مذكرة التفاهم هذه التي ُوّقعت أصال في  -2
لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وذلك لتعزيز الحوكمة والمساءلة، وبالتالي المساهمة في النمو 
االقتصادي والحد من الفقر. زمن خالل االنضمام إلى هذه المذكرة سوف يتمكن الصندوق من االنخراط مع 

القدرات الناشئة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمعايير الدولية ذات ألغراض تقاسم المعرفة حول نظرائه 
الصلة ودعم تحسينات ترتيبات المساءلة لصالح مشروعات وبرامج الصندوق، وبالتالي المساهمة في تعزيز 

 .جدول أعمال فعالية المعونة

 5162أكتوبر/تشرين األول  7خ مرفق بهذه الوثيقة رسالة االنضمام إلى مذكرة التفاهم التي ُوقعت بتاري -3
  1.للعلم

                                                      

 نص مذكرة التفاهم باللغات الرسمية األربعة للصندوق، وترد هنا للعلم فقط. يأعدت اإلنتوسا 1
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  2112أكتوبر/تشرين األول   7

 ،Einar Gørrisenعزيزي السيد 
 

المالية العامة  ةباقر لل العليا جهزةلأل الدولية المنظمةمذكرة التفاهم بين  إلى الصندوق انضمامالموضوع: 
 0222 /تشرين األولأكتوبر 02 بتاريخفي بروكسل  ين المبرمةالمانح مجتمعو )اإلنتوساي( ةبسحامالو 

 
ة سباحمالو  المالية العامة ةباقر لل العليا جهزةلأل الدولية المنظمةمذكرة التفاهم بين  إلىتجدون طيه رسالة االنضمام 

موقعة من قبل ، 0222 /تشرين األولأكتوبر 02 بتاريخة في بروكسل برمالم ينالمانح مجتمعو )اإلنتوساي(
ذكرة . وبناء عليه، أبلغكم بأن الصندوق ينضم إلى م0202أكتوبر/تشرين األول  7الصندوق حسب األصول في 

التفاهم المذكورة، كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ذلك في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، لفترة مبدئية 
 من الصندوق. مسبقة خطيةمدتها خمس سنوات، والتي يمكن أن تمدد بموجب رسالة 

 
 
 

 مع أطيب التحيات
 

 كانايو نوانزي

 

 
 
 

Einar Gørrisen 
 المدير العام

 تنميةللنتوساي اإل بادرةم
 Riksrevisjonenبواسطة 

  Dep 8130صندوق البريد: 
N-0032 أوسلو 

 النرويج
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  2112أكتوبر/تشرين األول   7

 ،Einar Gørrisenعزيزي السيد 
 

 العليا جهزةلأل الدولية المنظمةيسرني أن أحيط ، )الصندوق( بالنيابة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
دورته الخامسة عشرة علما بأن المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في  ة )اإلنتوساي(سباحمالو  المالية العامة ةباقر لل

 الدولية المنظمةمذكرة التفاهم بين  إلىعلى انضمام الصندوق  ،0202بعد المائة، التي عقدت في سبتمبر/أيلول 
 02 بتاريخل أصال في بروكسة برمالم ينالمانح مجتمعو )اإلنتوساي(ة سباحمالو  المالية العامة ةباقر لل العليا جهزةلأل

وبهذا الصدد، يعبر الصندوق عن اتفاقه مع مذكرة التفاهم ويشارك في التوقيع على . 0222 /تشرين األولأكتوبر
 ين.المانح مجتمعمذكرة التفاهم كعضو في 

لتفاهم واتفاقية إنشاء الصندوق، بما في ذلك وجود تباينات بين مذكرة االرجاء اإلحاطة علما بأنه في حالة 
جراءات الصندوق والقرارات الداخلية المستمدة من تطبيق اتفاقية إنشاء الصندوق، فإن الوثيقة األخيرة  سياسات وا 

 سوف تسود. 
 

 

 

 مع أطيب التمنيات
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