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 توصية بالموافقة

 . 7المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الواردة في الفقرة 

 مقدمة -أولا 

بين  1إلى الموقعين على مذكرة التفاهم على انضمام الصندوق 2015المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول  وافق -1

منذ عام  بدأ العمل بهاالمانحين التي المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ومجتمع 

. والتزم 2020تنتهي في سبتمبر/أيلول وحدَّد المجلس فترة مشاركة مبدئية مدتها خمس سنوات  2009.2

المنظمة الدولية لألجهزة العليا الصندوق بتقييم إسهام الشراكة في أهداف الصندوق للبت في تمديد تعاونه مع 

 أو إنهائه. للرقابة المالية العامة والمحاسبة 

ا   الخلفية -ثانيا

المنظمة الدولية لألجهزة التعاون مع ، 3الشراكة استراتيجيته بشأن تماشيا مع، 2015في عام حدد الصندوق  -2

حوار السياسات حول الحوكمة والمساءلة في لإلسهام رئيسية  كطريقةالعليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة 

وتقويته  والمحاسبة في القطاع العام. وتُركز مذكرة التفاهم على تنسيق دعم األجهزة العليا للرقابة المالية العامة

من أجل تعزيز حوكمتها ومساءلتها وبالتالي اإلسهام في النمو االقتصادي والحد من الفقر. وتتولى األجهزة 

في المائة من المشروعات الممولة من  40المالية العامة والمحاسبة مراجعة حسابات أكثر من  العليا للرقابة

 لزيادة هذا االستخدام للنُظم الوطنية. منطلقا  مذكرة التفاهم  وتشكلالصندوق، 

ا   النتائج المتحققة -ثالثا

األخرى من أجل  التنميةمع مؤسسات  تقاسم المعرفةاستطاع الصندوق من خالل انضمامه إلى مذكرة التفاهم  -3

بشأن القدرات المتطورة لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بما يشمل اإلنذار المبكر بالتهديدات 

الناشئة التي تمس استقالل هذه األجهزة. ومن خالل المعرفة المكتسبة، تمكَّن الصندوق من تعزيز االمتثال 

في مشروعاته وبرامجه، واإلسهام بدور أوسع في تعزيز جدول حسين ترتيبات المساءلة للمعايير الدولية وت

 أعمال فعالية المعونة. 

 :على النحو التاليمذكرة التفاهم تحديدا  منالصندوق  واستفاد -4

العمل مباشرة مع اإلدارة العليا لألجهزة العليا للرقابة  من خالل تيسير بناء العالقات وزيادة القدرات (1)

 المالية العامة والمحاسبة. 

الضمانات التي يكتسبها الصندوق من خالل المراجعة الخارجية لحسابات  المساعدة على صياغة (2)

من خالل تنسيق المعارف وتقاسمها مع الشركاء اآلخرين في  جديدة للتعاون آفاقالمشروعات وفتح 

 . ميةالتن

من خالل مشاركته العمل مع األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة تمكين الصندوق من  (3)

للدفع نحو زيادة االمتثال كعضو كامل العضوية في المحافل الدولية المعنية بالمساءلة والحوكمة 

 للمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة. 
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مبادرة التنمية التي تُشكل الذراع المختصة ببناء القدرات في المنظمة الدولية لألجهزة العليا  ول إلىالوص (4)

 للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

أعمال تطوير إجراءات تحديد االتجاه الذي تمضي فيه ساعد االطالع على التحديثات المهنية التقنية في  (5)

 مراجعة الحسابات في الصندوق.

ا   آثار الموارد -رابعا

ال تنطوي المشاركة كعضو فاعل في مجتمع المانحين على آثار مالية وبخالف تكلفة حضور المؤتمر السنوي،  -5

ل األنشطة التشغيلية في نهاية المطاف، وفقا  لما جرى عليه العرف في السابق، من خالل  المنح تُذكر. وستموَّ

 .المؤسسية

ا   غالتنفيذ والرصد واإلبال -خامسا

تنفيذ مذكرة التفاهم ألغراض الرصد واإلبالغ.  بشأن االتصالستكون ُشعبة خدمات اإلدارة المالية جهة  -6

في قسم تقرير محدَّد عن األنشطة المنفذة بموجب مذكرة التفاهم إلى لجنة مراجعة الحسابات  وسيعرض

آلليات والتطورات والبيانات المالية للمشروعات: ا اإلدارة” عنيُخصص لهذا الغرض ضمن التقرير السنوي 

 “.والنتائج

ا   التوصية -سادسا

الموافقة على تمديد مشاركة الصندوق في مذكرة التفاهم بين المنظمة الدولية ( 1المجلس التنفيذي مدعو إلى: ) -7

( تفويض 2لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ومجتمع المانحين لفترة ثانية مدتها خمس سنوات؛ )

 شروط واألحكام.رئيس الصندوق بالموافقة على تجديد مذكرة التفاهم في المستقبل بموجب نفس الالسلطة إلى 
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 مقدمة -أولا 

، وافق المجلس التنفيذي على انضمام 2015في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، المنعقدة في سبتمبر/أيلول  -1

الصندوق إلى مذكرة التفاهم بين المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ومجتمع 

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

 سنوات.

، على تجميع وتعزيز الدعم 2009أكتوبر/تشرين األول  20تركز مذكرة التفاهم هذه التي ُوقّعت أصال في  -2

لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وذلك لتعزيز الحوكمة والمساءلة، وبالتالي المساهمة في النمو 

ي والحد من الفقر. زمن خالل االنضمام إلى هذه المذكرة سوف يتمكن الصندوق من االنخراط مع االقتصاد

نظرائه ألغراض تقاسم المعرفة حول القدرات الناشئة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمعايير الدولية ذات 

تالي المساهمة في تعزيز الصلة ودعم تحسينات ترتيبات المساءلة لصالح مشروعات وبرامج الصندوق، وبال

 .جدول أعمال فعالية المعونة

 2015أكتوبر/تشرين األول  7مرفق بهذه الوثيقة رسالة االنضمام إلى مذكرة التفاهم التي ُوقعت بتاريخ  -3

  4.للعلم

                                                      

 نص مذكرة التفاهم باللغات الرسمية األربعة للصندوق، وترد هنا للعلم فقط. يأعدت اإلنتوسا 4
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  2015أكتوبر/تشرين األول  7

 ،Einar Gørrisenعزيزي السيد 

 
 ةبسحامالالمالية العامة و ةباقرلل العليا جهزةلأل الدولية المنظمةمذكرة التفاهم بين  إلى الصندوق انضمامالموضوع: 

 2009 تشرين األول/أكتوبر 20 بتاريخفي بروكسل  ين المبرمةالمانح مجتمعو )اإلنتوساي(

 

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

موقعة من قبل الصندوق ، 2009 تشرين األول/أكتوبر 20 بتاريخة في بروكسل برمالم ينالمانح مجتمعو )اإلنتوساي(

ذكرة التفاهم ينضم إلى م . وبناء عليه، أبلغكم بأن الصندوق2015أكتوبر/تشرين األول  7حسب األصول في 

المذكورة، كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ذلك في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، لفترة مبدئية مدتها 

 من الصندوق. مسبقة خطيةخمس سنوات، والتي يمكن أن تمدد بموجب رسالة 
 

 

 
 مع أطيب التحيات

 
 كانايو نوانزي

 
 

 

 
Einar Gørrisen 

 امالمدير الع

 تنميةللنتوساي اإل بادرةم

 Riksrevisjonenبواسطة 

  Dep 8130صندوق البريد: 

N-0032 أوسلو 

 النرويج
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  2015أكتوبر/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 ةباقرلل

 الدولية المنظمةمذكرة التفاهم بين  إلىعلى انضمام الصندوق  ،2015بعد المائة، التي عقدت في سبتمبر/أيلول 

 20 بتاريخل أصال في بروكسة برمالم ينالمانح مجتمعو ة )اإلنتوساي(سباحمالو المالية العامة ةباقرلل العليا جهزةلأل

وبهذا الصدد، يعبر الصندوق عن اتفاقه مع مذكرة التفاهم ويشارك في التوقيع على . 2009 تشرين األول/أكتوبر

 ين.المانح مجتمعمذكرة التفاهم كعضو في 

ن مذكرة التفاهم واتفاقية إنشاء الصندوق، بما في ذلك وجود تباينات بيالرجاء اإلحاطة علما بأنه في حالة 

سياسات وإجراءات الصندوق والقرارات الداخلية المستمدة من تطبيق اتفاقية إنشاء الصندوق، فإن الوثيقة األخيرة 

 سوف تسود. 

 

 

 
 مع أطيب التمنيات

 

 كانايو نوانزي

 
 

 

 
Einar Gørrisen 

 المدير العام

 تنميةللنتوساي اإل بادرةم

 Riksrevisjonenبواسطة 

  Dep 8130صندوق البريد: 

N-0032 أوسلو 

 النرويج

 
 


