االنتوساي

أمناء عموم االنتوساي
()INTOSAI

رئيس االنتوساي ()INTOSAI

 :1960-1953إميليو فريناندز كاموس رئيس األمانة الدامئة للمنظمة

مجالس االنتوساي ()INTOSAI

الجدول الزمني

اجتامعات مجلس إدارة
االنتوساي ()INTOSAI
العام

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

 :1956-1953إميليو فريناندز كاموس هو
رئيس مجلس إدارة املنظمة

 :1959-1956فريناند فرانكني هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

مؤمتر اإلنكوساي األول
هافانا ،كوبا
 29جهاز عايل للرقابة
واملحاسبة و 5مراقبون

مؤمتر اإلنكوساي الثاين
بروكسل ،بلجيكا
 34جهاز عايل للرقابة
واملحاسبة و 16مراقبون

 16موضوع للمجلس ،عىل
سبيل املثال:
* املراجعة الداخلية لإلدارة
العامة بغرض مراقبتها
* االستقالل الالزم
للمؤسسات العليا ملراجعة
الحسابات؛ مد وضامن هذا
االستقالل

 4موضوعات املجلس ،عىل
سبيل املثال:
* الوسائل املؤسساتية
السليمة لضامن استقالل
املؤسسات العليا ملراجعة
الحسابات
* الوسائل السليمة لضامن
املراقبة املالية للمؤسسات
الدولية والتي تتجاوز حدود
الوالية الوطنية

1953

إنشاء األمانة الدامئة
للمنظمة يف املؤسسة العليا
ملراجعة الحسابات املالية
بكوبا؛

االنكوساي ()INCOSAI
وقرارات مجلس اإلدارة

1954

1955

1956

 :1964-1963هاينز فرنزل رئيس األمانة
الدامئة للمنظمة
 :1962-1959روجرييو دي فريتاس هو رئيس مجلس إدارة املنظمة  :1964-1962هاينزل فرنزل هو رئيس مجلس إدارة املنظمة
مؤمتر اإلنكوساي
الثالث
ريو دي جانريو،
الربازيل
 27جهاز عايل للرقابة
واملحاسبة و 6مراقبون.
 4موضوعات املجلس،
عىل سبيل املثال:
* تأسيس مجلس دويل
للمؤسسات العليا
ملراجعة الحسابات
* مهام املؤسسات
العليا ملراجعة
الحسابات فيام يتعلق
بالعائدات

1957

1958

1959

مؤمتر اإلنكوساي الرابع
فيينا ،النمسا
 53جهاز عايل للرقابة
واملحاسبة و10مراقبون
 4موضوعات املجلس،
عىل سبيل املثال:
* مراقبة املؤسسات
املدعومة من األموال
العامة
* اإلجراءات الالزم
اتخاذها لتنفيذ أكرث
فعالية لالقرتاحات
املقدمة من املؤسسات
العليا ملراجعة
الحسابات

1960

1961

أول مسودة للوائح الدامئة
للمنظمة

1962

 :1968-1964يورغ كاندوتش رئيس األمانة الدامئة للمنظمة
 :1965-1964يورغ
كاندوتش هو رئيس
مجلس إدارة املنظمة

 :1980-1968يورغ كاندوتش هو األمني العام للمنظمة

 :1968-1965إسحاق إيرنست نيبنزاهل هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

 :1971-1968تاكايش يامازايك هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

 :1973-1971أندريو ماكسويل هيندرسون هو
رئيس مجلس إدارة املنظمة

مؤمتر اإلنكوساي الخامس
القدس ،إرسائيل
 64جهاز رقابة ومحاسبة

مؤمتر اإلنكوساي السادس
طوكيو ،اليابان
 58جهاز عايل للرقابة واملحاسبة
و 11مراقبون

مؤمتر اإلنكوساي السابع
مونرتيال ،كندا
 72جاز عايل للرقابة واملحاسبة

 4موضوعات املجلس ،عىل
سبيل املثال:
* مساهمة املؤسسات العليا
ملراجعة الحسابات يف وضع
معايري مرتفعة يف اإلدارة
العامة
* املشكالت اإلدارية الدولية
واملتعلقة بامليزانية يف
املؤسسات العليا ملراجعة
الحسابات

1963

أصبحت محكمة التدقيق النمساوية مضيفة
إنشاء اإليالسيف
(معهد األبحاث للرقابة األمانة العامة الدامئة للمنظمة بشكل مؤقت
املحسابية ألمريكا
الالتينية)

1964

 :1992-1980تاسيلو بروسيج هو األمني العام للمنظمة

1965

االجتامع األول
ملجلس إدارة
املنظمة يف فيينا،
بالنمسا
1966

1967

قرار تكوين مجلس إدارة
يضم  14عض ًوا

مؤمتر اإلنكوساي الثامن
مدريد ،إسبانيا
 90جهاز عايل للرقابة
واملحاسبة و 4مراقبون.
 4موضوعات املجلس ،عىل
سبيل املثال:
* املؤسسات العليا ملراجعة
الحسابات ومؤسسات
املراقبة الداخلية
* املشكالت األساسية يف
مراجعة الحكومات وض ًعا
يف االعتبار التصويات ذات
الصلة املعتمدة من مجالس
االنتوساي

 4موضوعات املجلس:
* طاقم املراجعة  -اختياره وتدريبه
* معالجة البيانات اإللكرتونية
واملساعدات الفنية األخرى
* مراجعة أداء اإلدارة وتنفيذ
العمليات
* تنفيذ التوصيات املقدمة من
املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات

 4موضوعات املجلس:
* طرق وإجراءات مراجعة
املؤسسات العليا
* طريقة إعداد التقارير املطلوب
استخدامها بواسطة املؤسسات
العليا ملراجعة الحسابات
* مراجعة املؤسسات العليا
للحسابات واملعرفة الفنية
* مراجعة املؤسسات العليا
للحسابات بسعر العقد العام
االجتامع الثاين ملجلس
إدارة املنظمة يف فيينا،
بالنمسا

 :1974-1973جيمس جيه  :1977-1974سريفاندو فريناندز فيكتوريا واي كامبس هو رئيس
ماكدونيل رئيس مجلس مجلس إدارة املنظمة
إدارة املنظمة

االجتامع الثالث والرابع ملجلس
إدارة املنظمة يف طوكيو ،اليابان

االجتامع السابع والثامن ملجلس
االجتامع
االجتامع
الخامس ملجلس السادس ملجلس إدارة املنظمة يف مونترييال بكندا
إدارة املنظمة يف إدارة املنظمة يف
فيينا ،بالنمسا
فيينا ،بالنمسا

االجتامع التاسع االجتامع العارش ملجلس إدارة االجتامع الحادي عرش
والثاين عرش ملجلس إدارة
املنظمة يف فيينا ،بالنمسا
ملجلس إدارة
املنظمة يف مدريد بإسبانيا
املنظمة يف
فيالخ ،بالنمسا

اعتامد اللوائح الدامئة للمنظمة؛

تم نرش الطبعة التجريبية "املجلة
الدولية للتدقيق الحكومي"

اعتامد املجلس اللغة
األملانية كلغة رسمية
للمنظمة الدولية لألجهزة
العليا للرقابة املالية العامة
واملحاسبة ()INTOSAI

1968

1969

1970

1971

1972

1973

محكمة التدقيق النمساوية
تتحول إىل مضيف دائم لألمانة
العامة للمنظمة

تضم املنظمة  29عض ًوا
كامل العضوية

1974

االجتامع الرابع
عرش ملجلس
إدارة املنظمة
يف ليام ببريو
1975

 :1980-1977جينريال إيب لويس مونتويا هو رئيس مجلس إدارة
املنظمة

 :1983-1980ديفيد جيكو نجورج هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

 :1986-1983فرانسيسكو إس تاتنتيكو جري هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

مؤمتر اإلنكوساي التاسع
ليام ،بريو
 95جهاز للرقابة
واملحاسبة

مؤمتر اإلنكوساي العارش
نريويب ،كينيا
 92جهاز عايل للرقابة واملحاسبة و3
مراقبون

مؤمتر اإلنكوساي الحادي عرش
مانيال ،الفلبني
 85جهاز عايل للرقابة واملحاسبة
و 8مراقبون

 4موضوعات املجلس،
عىل سبيل املثال:
* إعالن ليام بشأن
املبادئ التوجيهية
املنظمة لقواعد مراجعة
الحسابات
* مراجعة وكاالت
الصحة العامة وحامية
البيئة

 4موضوعات املجلس ،عىل سبيل
املثال:
* تطبيق ألنظمة الكمبيوتر يف محاسبة
امليزانيات واملراقبة املالية فيام يتعلق
بالبيانات املسجلة عىل أجهزة نقل
الصور
* مشكالت التكيف مع وتنفيذ أساليب
املراجعة الحديثة يف البلدان النامية

 4موضوعات املجلس:
* تدريب املراقبني العاملني لدى
الدولة
* مراجعة الخدمات االجتامعية
* طرق وإجراءات املراجعة
لتحقيق أهداف املراجعة
* أساليب املراجعة الفعالة

االجتامع الخامس عرش االجتامع السادس عرش
ملجلس إدارة املنظمة يف والسابع عرش ملجلس
إدارة املنظمة يف ماالجا
فيينا ،بالنمسا
بإسبانيا وليام ببريو
1976

إنشاء األفروساي
(مجموعة األجهزة
العليا للرقابة املالية
العامــــــــــــــــــــة
واملحاســــــبة بالدول
االفريقية) واألرابوساي

1977

االجتامع الثامن
عرش ملجلس إدارة
املنظمة يف فيينا،
بالنمسا
1978

االجتامع التاسع عرش
ملجلس إدارة املنظمة
يف نريويب بكينيا
1979

اعتامد إعالن ليام بشأن إنشاء منظمة
اآلسوساي (مجموعة
املبادئ التوجيهية
املنظمة لقواعد مراجعة األجهزة العليا
للرقابة املالية العامة
الحسابات
واملحاســـــــــبة
بالدول اآلسياوية)

االجتامع العرشون والحادي والعرشون االجتامع الثاين والعرشون
ملجلس إدارة املنظمة يف نريويب بكينيا ملجلس إدارة املنظمة يف
فيينا ،بالنمسا
1980

1981

إنشاء جائزة إملري يب
ستاتس وجائزة يورغ
كاندوتش

(املنظمة العربية
لألجهزة العليا للرقابة
املالية واملحاسبة)

1982

1983

1984

1985

إنشاء ثالثة لجان معايري:
تم اعتامد اللغة العربية اللغة
 لجنة معايري مراجعةالرسمية الخامسة ملنظمة
الحسابات
املنظمة الدولية لألجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحاسبة  -لجنة معايري املحاسبة
( - 2004إعادة التنظيم
()INTOSAI
يف لجنة محاسبة وإعداد
تصدر "املجلة الدولية للتدقيق تقراير فرعية)
 لجنة معايري املراقبةالحكومي" باللغتني األملانية
الداخلية ( - 2005إعادة
والعربية أيضً ا؛
التنظيم يف لجنة فرعية
منح أول جائزة من جوائز إملري يب ملعايري املراقبة الداخلية)
ستاتس ويورغ كاندوتش
* منح جائزة إملري يب ستاتس
إىل املؤسسة العليا ملراجعة
الحسابات يف إرسائيل

جوائز االنتوساي ()INTOSAI

* منح جائزة يورغ كاندوتش
للمؤسسة العليا ملراجعة
الحسابات يف املغرب
أول ندوة املنظمة الدولية لألجهزة
العليا للرقابة املالية العامة
واملحاسبة (/)INTOSAIاألمم
املتحدة
 6موضوعات ،عىل سبيل املثال:
العالقة بني املؤسسات العليا
للمراقبة الحسابات املالية والهيئة
الترشيعية؛ واألساليب ومامرسات
التدقيق؛ واملشكالت قبل وبعد
التدقيق

األمم املتحدة /االنتوساي
()INTOSAI

الجامعة االقتصادية
األوروبية تم تأسيسها

تأسسست األمم املتحدة رسميًا يف  24أكتوبر
 1945بناء عىل اعتامد مليثاق األمم املتحدة
بواسطة  51دولة

الفعاليات الخارجية

االجتامع الثالث
والعرشون ملجلس
إدارة املنظمة يف
مانيال بالفلبني

االجتامع الرابع والعرشون
والخامس والعرشون ملجلس
إدارة املنظمة يف مانيال بالفلبني

االجتامع السادس
والعرشون ملجلس إدارة
املنظمة يف إنسربوك،
بالنمسا

االجتامع السابع
والعرشون ملجلس
إدارة املنظمة يف
سيدين بإسرتاليا

تشكيل جامعة الدول العربية يف  22مارس
1945

(منظمة التعاون االقتصادي
األورويب) تم تأسيسها

الجامعة االقتصادية
األوروبية تم تأسيسها

إعادة إنشاء منظمة التعاون
االقتصادي األورويب ضمن (منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي)

 6يونيو  :1967تعرتف
األمم املتحدة مبنظمة
املنظمة كمنظمة غري
حكومة وذلك منحها
حالة استشارية (الفئة
ب) يف املجلس االقتصادي
واالجتامعي لألمم املتحدة
(اإليسسكو)
تأسيس رابطة أمم جنوب
رشق آسيا (أسيان) يف 8
أغسطس 1967

ندوة االنتوساي
(/)INTOSAIاألمم املتحدة
رقم 2
 5موضوعات ،عىل سبيل
املثال :موازنة الحكومة
والتدقيق الخاص بها ،بإشارة
خاصة ملوازنات االستثامر
والتنمية؛ وتدقيق
تحصيل العائدات الحكومية؛

ندوة املنظمة الدولية
لألجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحاسبة
(/)INTOSAIاألمم
املتحدة رقم 4
املوضوعات :مبادئ
التدقيق؛ تدقيق
املنظامت؛ وتدقيق
أداء التنمية؛ وتدقيق
املرشوعات العامة

ندوة االنتوساي
(/)INTOSAIاألمم
املتحدة رقم 3
املوضوعات :إعداد
املوازنات واملحاسبة؛
ووضع املؤسسات العالية
للمراقبة املالية يف حالة
متوجهة إلنجازات اليوم؛
وتدقيق املرشوعات
العامة

ندوة املنظمة/األمم
املتحدة رقم 5

ندوة املنظمة/األمم
املتحدة رقم 6

املوضوعات :مفاهيم
التدقيق؛ تدقيق إيصاالت
االستالم الرضيبية؛ تديقيق
املؤسسات املالية الحكومية
للتنمية؛ تدقيق أداء
املرشوعات العامة

املوضوع :التدقيق
الحكومية وأنظمة الرقابة
اإلدارية الداخلية يف البلدان
النامية

 26مايو :1970
قرر املجلس
االقتصادي
واالجتامعي
لألمم املتحدة
وضع املنظمة يف
الفئة  2للحالة
االستشارية
أول عملية تسويق
ناجحة ،لجهاز كمبيوتر
شخيص ،مج ّمع كمبيوتر
كومودور الشخيص ،يف
يناير 1977

اكتشاف ثقب
األوزون يف القطب
الجنويب

إنشاء صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
نتيجة ملؤمتر بيتون وودز
8/28/13 6:19 PM
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أمناء عموم االنتوساي ()INTOSAI

 :1992-1980تاسيلو بروسيج هو األمني العام للمنظمة

رئيس االنتوساي ()INTOSAI

 :1987-1986جون فينسنت موناغان هو رئيس مجلس إدارة
املنظمة

مجالس االنتوساي ()INTOSAI

اجتامعات مجلس إدارة االنتوساي
()INTOSAI

العام

االنكوساي ( )INCOSAIوقرارات مجلس
اإلدارة

جوائز االنتوساي ()INTOSAI

 :2004-1992فرانز فيدلر هو األمني العام للمنظمة
 :1989-1988جون كايس تايلور
هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

مؤمتر اإلنكوساي الثاين عرش
سيدين ،إسرتاليا
 86جهاز عايل للرقابة واملحاسبة
و 6مراقبون
 3موضوعات املجلس:
* مراجعة األداء
* مراجعة املرشعات العامة
* وضع وصيانة جودة نشاط
املراجعة

االجتامع الثامن والعرشون
والتاسع والعرشون ملجلس إدارة
املنظمة يف سيدين بإسرتاليا

1986
إنشاء مبادرة التنمية (مبادرة
املنظمة الدولية لألجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحاسبة
( )INTOSAIللتنمية)؛
إنشاء مجموعة السباساي
(مجموعة األجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحاسبة لدول
جنوب الباسيفيك)

1987

1988
إنشاء مجموعة الكاروساي
(مجموعة األجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحاسبة بدول
الكاريبي)

* منح جائزة إملري يب ستاتس
إىل املؤسسة العليا ملراجعة
الحسابات يف كندا
* منح جائزة يورغ كاندوتش
للمؤسسة العليا ملراجعة
الحسابات يف إسبانيا
ندوة املنظمة/األمم املتحدة
رقم 7
املوضوع :تدقيق مرشوعات
التنمية الرئيسية

 :1992-1989هاينز جي زافلبريج هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

 :1995-1992تشارلز إيه باورش هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

 :1997-1995فخري عباس هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

مؤمتر اإلنكوساي الثالث عرش
برلني ،أملانيا
 114جهاز عايل للرقابة واملحاسبة
و 8مراقبون

مؤمتر اإلنكوساي الرابع عرش
واشنطن ،الواليات املتحدة األمريكية
 118جهاز عايل للرقابة واملحاسبة و 10مراقبون
موضوعات املجلس:
* املراجعة يف بيئة متغرية :الدور املتطور للمؤسسات العليا ملراجعة الحسابات
* تحسني اإلدارة املالية الحكومية من خالل اللجان الدامئة املنظمة الدولية لألجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واملحاسبة ()INTOSAI

مؤمتر اإلنكوساي الخامس عرش
القاهرة ،مرص
 126جهاز عايل للرقابة واملحاسبة و 13مراقبون

 3موضوعات املجلس:
* اإلدارة يف مراجعة الحكومة
* مراجعة الدين العام
* مراجعة الكمبيوتر

االجتامع الثالثون ملجلس االجتامع الحادي والثالثون ملجلس
إدارة املنظمة يف برلني بأملانيا
إدارة املنظمة يف فيينا،
بالنمسا

منذ عام  :2004يوسف موزر هو األمني العام للمنظمة

االجتامع الثاين والثالثون والثالث
والثالثون ملجلس إدارة املنظمة يف
برلني بأملانيا

1989

1990

إنشاء آلية إنتوساينت (التقييم الذايت
للنزاهة) للتدقيق أنظمة املعلومات
( - 2007إعادة التنظيم إىل مجموعة
حول تدقيق أنظمة
املعلومات)

إنشاء مجموعة األوروساي
(مجموعة األجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحاسبة بالدول
األوروبية)
تم تغيري اسم إيالسيف
إىل أوالسافس (مجموعة
األجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحاسبة
بدول أمريكا الالتينيـــــــة
والكاريبــــــــــــي)

1991

األمم املتحدة /االنتوساي ()INTOSAI

ندوة الخصخصة
االجتامع الثامن والثالثون ملجلس
إدارة املنظمة يف فيينا ،بالنمسا

1993

االجتامع التاسع والثالثون ملجلس
إدارة املنظمة يف القاهرة ،مرص

1994

إنشاء مجموعات مرشوعات
املنظمة:
 دليل تنظيم مجالس املنظمة دليل تنظيم مجالس إدارةاإلنتوساي
 دليل عمل لجان املنظمة -مرشوع االتصال

* منح جائزة إملري يب ستاتس إىل املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات يف باكستان واململكة
املتحدة
* منح جائزة يورغ كاندوتش إىل املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات يف املجر

ندوة املنظمة/األمم املتحدة
رقم 9
املوضوع :املحاسبة وتدقيق
برامج املساعدات األجنبية
وتدقيق معالجة البيانات
اإللكرتونية

املوضوع :تطبيق معايري التدقيق
يف القطاع العام

1992

إنشاء لجنة املنظمة الدولية إنشاء املنظمة
 مجموعة عمل عىل التدقيق البيئيلألجهزة العليا للرقابة
 مجموعة عمل عىل تقييم الربامجاملالية العامة واملحاسبة
( )INTOSAIللدين العام  -مجموعة عمل عىل الخصخصة ( - 2007تغيري االسم إىل مجموعة عمل عىل مراجعة
حسابات الخصخصة ،وتنظيم االقتصاد والرشاكات بني القطاعني العام والخاص)
( - 2007إعادة التنظيم
ملجموعة عمل عىل الدين
العام)

* منح جائزة إملري يب ستاتس إىل
املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات
يف كندا
* منح جائزة يورغ كاندوتش
للمؤسسة العليا ملراجعة الحسابات يف
اململكة العربية السعودية
ندوة املنظمة/األمم املتحدة رقم 8

موضوعات املجلس:
* مراجعة الحساب البيئي
* تحسني اإلدارة املالية الحكومية من خالل لجان املنظمة
الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة واملحاسبة
()INTOSAI

الندوة:
* أمتتة مكتب املراجعة
* أخر التطورات يف أساليب املراجعة مبساعدة الكمبيوتر
* طرق مراجعة أنظمة الكمبيوتر
االجتامع الرابع والثالثون ملجلس االجتامع الخامس والثالثون االجتامع الخامس والثالثون ملجلس إدارة املنظمة يف واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية
إدارة املنظمة يف فيينا ،بالنمسا ملجلس إدارة املنظمة يف
واشنطن بالواليات املتحدة
األمريكية

ندوة املنظمة/األمم املتحدة رقم 10
املوضوع :تدقيق معالجة البيانات اإللكرتونية  -تبادل الخربات والفرص والتحديات

 :1998-1997شوقي خاطر هو
رئيس مجلس إدارة املنظمة

االجتامع األربعون والحادي واألربعون ملجلس إدارة
املنظمة يف القاهرة ،مرص

1995

االجتامع الثاين واألربعون
ملجلس إدارة املنظمة يف فيينا،
بالنمسا

1996

تم اعتامد دليل املنظمة يف االجتامع الخامس والعرشون
ملجموعة املنظمة:
* دليل املجالس
* دليل اجتامعات مجلس إدارة املنظمة
* دليل لجان املنظمة؛

اعتامد مجلس اإلدارة للقواعد
املالية للمنظمة الدولية
لألجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحاسبة
()INTOSAI

تم نرش املوقع اإللكرتوين ملنظمة املنظمة للمرة األوىل
عىل اإلنرتنت؛
تضم املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحاسبة ( )174عض ًوا كامل العضوية

تضم للمنظمة الدولية لألجهزة
العليا للرقابة املالية العامة
واملحاسبة ( )175عض ًوا كامل
العضوية

* منح جائزة إملري يب ستاتس إىل املؤسسة العليا ملراجعة
الحسابات يف أملانيا
* منح جائزة يورغ كاندوتش للمؤسسة العليا ملراجعة
الحسابات يف املكسيك

ندوة املنظمة/األمم املتحدة
رقم 11

مؤمتر اإلنكوساي السادس عرش
مونتيفيديو ،أورغواي
 116جهاز عايل للرقابة واملحاسبة
و 10مراقبون
موضوعات املجلس:
* دور املؤسسات العليا ملراجعة
الحسابات والكشف عن التزوير
والفساد
* تحسني الحوكمة من خالل عمل
املؤسسات العليا ملراجعة الحسابات
 نتائج اللجان الدامئة ومجموعاتالعمل يف منظمة االنتوساي

مؤمتر اإلنكوساي السابع عرش
سيول ،كوريا
 139جهاز عايل للرقابة واملحاسبة
و 9مراقبون
موضوعات املجلس:
* مراجعة املؤسسات الدولية
واملؤسسات التي تتجاوز حدود
الوالية الوطنية بواسطة املؤسسات
العليا ملراجعة الحسابات
* مساهمة املؤسسات العليا
ملراجعة الحسابات يف اإلصالحات
اإلدارية والحكومية

االجتامع الثالث واألربعون ملجلس االجتامع الرابع واألربعون والخامس
واألربعون ملجلس إدارة املنظمة يف
إدارة املنظمة يف مونتيفيديو،
مونتيفيديو ،أورغواي
أورغواي

1997
تضم املنظمة  176عض َوا كامل
العضوية

1998

االجتامع السادس واألربعون
ملجلس إدارة املنظمة يف
فيينا ،بالنمسا

1999

االجتامع السابع واألربعون
ملجلس إدارة املنظمة يف
سيول بكوريا

2000

إنشاء فريق عمل املنظمة املختصة
باستقالل املؤسسات العليا ملراجعة
الحسابات ( - 2001إعادة التنظيم
للجنة فرعية مختصة

االجتامع الثامن واألربعون والتاسع
واألربعون ملجلس إدارة املنظمة يف
سيول بكوريا

2001
إنشاء املنظمة
 فريق عمل التخطيط االسرتاتيجي()2005-2010
 مجموعة عمل مراجعة حساباتاملؤسسات الدولية ( - 2004إعادة
التنظيم لفريق عمل مختص
مبراجعة حسابات املؤسسات
الدولية)؛

باستقالل املؤسسات العليا ملراجعة
الحسابات املالية)
تضم املنظمة  179عض ًوا كامل
العضوية

تضم منظمة املنظمة  184عض ًوا
كامل العضوية

* منح جائزة إملري يب ستاتس إىل
املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات
يف نيبال
* منح جائزة يورغ كاندوتش
للمؤسسة العليا ملراجعة الحسابات
يف الهند
ندوة املنظمة/األمم املتحدة
رقم 12
املوضوع :دور املؤسسات العليا
للرقابة املالية واملحاسبة يف
مكافحة الفساد وسوء اإلدارة

املوضوع :دول املؤسسات العليا
للرقابة املالية واملحاسبة يف إعادة
هيكلة القطاع العام

 :2001-1998جينريال جولريمو رامرييز هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

 :2003-2001جون نام يل هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

 :2004-2003يون تشول جيون  :2007-2004أرباد كوفاكس هو رئيس مجلس إدارة املنظمة
هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

ندوة املنظمة/األمم املتحدة رقم 13
املوضوع :دور املؤسسات العليا
للرقابة املالية واملحاسبة يف أعامل
التدقيق العامة

 :2010-2009يس يب يس جوان مانويل
بورتال مارتينيز هو رئيس مجلس إدارة
املنظمة

 :2009-2007أرتيورو جونزالز دي أراجون هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

مؤمتر اإلنكوساي الثامن عرش
بودابست ،املجر
 147جهاز عايل للرقابة واملحاسبة و 13مراقبون

مؤمتر اإلنكوساي التاسع عرش
مكسيكو سيتي ،املكسيك
 145جهاز عايل للرقابة واملحاسبة و 9مراقبون

مؤمتر اإلنكوساي العرشين
جوهانسربج ،جنوب أفريقيا
 150جهاز عايل للرقابة واملحاسبة و 17مراقبون

مؤمتر اإلنكوساي الحادي والعرشون
بكني ،الصني

موضوعات املجلس:
* إمكانيات التعاون الثنايئ ومتعدد األطراف (عىل سبيل املثال املراجعة املشرتكة وبرامج
التدريب ومشاركة املعرفة) بني

موضوعات املجلس:
* إدارة واملساءلة ومراجعة الدين العام
* أنظمة تقييم األداء عىل أساس املؤرشات الرئيسية املقبولة عامليًا

موضوعات املجلس:
* قيمة ومزايا املؤسسات العليا ملراجعة
الحسابات
* مراجعة الحسابات البيئية والتنمية املستدامة

املؤسسات العليا ملراجعة الحسابات
* تنسيق جهود املراجعة بني الجهات القومية واإلقليمية واملحلية واملستقلة

االجتامع الخمسون ملجلس إدارة
املنظمة يف فيينا ،بالنمسا

2002

االجتامع الحادي والخمسون
ملجلس إدارة املنظمة يف
بودابست ،املجر

2003

الذكرى السنوية الخمسون
إنشاء املنطمة
للمظمة استضاف االحتفال
 فريق عمل مختص ملكافحةغسيل األموال دوليًا ( - 2007إعادة مكتب التدقيق الحكومي يف
بودابست باملجر
تنظيم ملجموعة عمل مختصة
مبكافحة الفساد وغسيل األموال)
 مجموعة مختصة بدليل التدقيقاملايل للحسابات ( - 2005إعادة
التنظيم للجنة فرعية مختصة
بالتدقيق املايل للحسابات)؛
تضم املنظمة  185عض ًوا كامل
العضوية

* منح جائزة إملري يب ستاتس إىل
املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات
يف أيسلندا
* منح جائزة يورغ كاندوتش
للمؤسسة العليا ملراجعة الحسابات
يف كندا
ندوة املنظمة/األمم املتحدة
رقم 14
املوضوع :تدقيق أنظمة
الرعاية الصحية بواسطة
املؤسسات العليا للرقابة
املالية واملحاسبة

 :2013-2010تريينس نومبيمبي هو رئيس مجلس إدارة املنظمة

منذ عام  :2013ليو جيايي هو رئيس
مجلس إدارة املنظمة

اجتامع منظمة التعاون (االجتامع الحادي والخمسون) ملجلس إدارة املنظمة يف فيينا،
بالنمسا؛
االجتامع الثاين والخمسون والثالث والخمسون ملجلس إدارة املنظمة يف بودابست ،املجر

اجتامع منظمة التعاون (االجتامع الثالث
والخمسون) ملجلس إدارة املنظمة يف
بودابست ،املجر؛
االجتامع الرابع والخمسون ملجلس إدارة
املنظمة يف فيينا ،بالنمسا

2004

2005

اعتامد املجلس الثامن عرش أول خطة اسرتاتيجية للمنظمة للفرتة  2005-2010مشتملة
عىل أربعة أهداف اسرتاتيجية:
الهدف  - 1املساءلة واملعايري املهنية
الهدف  - 2بناء قدرات املؤسسات
الهدف  - 3تبادل املعرفة والخدمات املعرفية
الهدف  - 4منظمة دولية منوذجية
إنشاء املنظمة
 لجنة املعايري املهنية لجنة بناء القدرات لجنة التمويل واإلدارة مجموعة عمل تدقيق االمتثال ( - 2005إعادة تنظيم للجنة فرعية لتدقيق االمتثال) اللجنة الفرعية  :1تعزيز نشاطات بناء القدرات املتزايدة بني أعضاء املنظمة اللجنة الفرعية  :2تطوير الخدمات االستشارية اللجنة الفرعية  :3تعزيز أفضل املامرسات وضامن الجودة من خالل استعراضاتتجارب األقران التطوعية؛
تضم منظمة املنظمة  186عض ًوا كامل العضوية

إنشاء املنظمة
 فريق عمل املساءلة واملساعدة املتعلقةبالكوارث ( - 2007إعادة التنظيم إىل مجموعة
عمل املساءلة واملساعدة املتعلقة
بالكوارث)
 -اللجنة الفرعية ملراجعة األداء

إنشاء آلية املنظمة للتعاون عرب اإلنرتنت

* منح جائزة إملري يب ستاتس إىل املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات يف تونس
* منح جائزة يورغ كاندوتش للمؤسسة العليا ملراجعة الحسابات يف اململكة املتحدة

ندوة املنظمة/األمم املتحدة
رقم 15
املوضوع :دور املؤسسات العليا
للرقابة املالية واملحاسبة يف تدقيق
األعامل الزراعية

ندوة املنظمة/األمم املتحدة
رقم 16
املوضوع :دور املؤسسات
العليا للرقابة املالية واملحاسبة
يف تدقيق استخدام األموال يف
مجال التعليم

ندوة املنظمة/األمم املتحدة رقم 17
املوضوع :استقالل املؤسسات العليا للرقابة املالية واملحاسبة

االجتامع الخامس
والخمسون ملجلس إدارة
املنظمة يف مكسيكو
سيتي ،املكسيك
2006

االجتامع السادس والخمسون والسابع والخمسون ملجلس إدارة
املنظمة يف مكسيكو سيتي ،املكسيك

االجتامع الثامن والخمسون ملجلس
إدارة املنظمة يف فيينا ،بالنمسا

2007

2008

2009

التعريف بإطار عمل ( ISSAIاملعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة
املالية العامة واملحاسبة) يف املجلس التاسع والعرشين

إنشاء املنظمة
 فريق عمل األزمة املالية العاملية -تحديات األجهزة العليا للرقابة املالية
العامة واملحاسبة ( - 2012إعادة
التنظيم يف مجموعة
العمل املعنية بالتحديث املايل واإلصالح
التنظيمي)
 فريق عمل التمويل من الجهاتاملانحة
تغيري اسم السباساي الباساي (مجموعة
األجهزة العليا للرقابة املالية العامة
واملحاسبة لدول الباسيفيك)؛
تضم املنظمة  189عض ًوا كامل العضوية
و 3أعضاء منتسبة

إنشاء اللجنة التوجيهية املعنية بالتعاون
بني املنظمة والجهات املانحة؛

إنشاء املنظمة
 نظام التعاون مع األمم املتحدة لجنة تبادل املعرفة التحكم يف جودة التدقيق باملرشوعات مرشوع الشفافية واملساءلة مجموعة عمل املؤرشات القومية الرئيسية مجموعة قيمة ومميزرات املؤسسات العليا ملراجعة الحسابات فريق عمل اسرتاتيجية االتصال يف املنظمة فريق العمل املعني بالتخطيط االسرتاتيجي والتابع للجنة الشؤوناملالية واإلدارية ()2011-2016
اعتامد إعالن املكسيك بشأن استقالل األجهزة العليا للرقابة املالية
العامة واملحاسبة بواسطة املجلس التاسع والعرشون للمنظمة؛
تضم املنظمة  188عض ًوا كامل العضوية و 2أعضاء منتسبة

الفعاليات الخارجية

يف  26أبريل  ،1986انفجار
املفاعل رقم  4يف مصنع الطاقة
النووية تشرينوبيل ،بأوكرانيا
مام تسبب يف كارثة تشرينوبيل
النووية

إنشاء الشبكة العنكبوتية العاملية يف
CERN

السوق املشرتكة لبلدان
املخروط الجنويب تأسس
بواسطة معاهدة أسنسيون

تأسيس ( AISCUFFرابطة
املؤسسات العليا للرقابة املالية
واملحاسبة باللغة الفرنسية)

تأسيس منظمة املؤسسات العليا للرقابة املالية واملحاسبة
للبلدان املتحدثة بالربتغالية (منظمة املؤسسات العليا
للرقابة املالية واملحاسبة للبلدان املتحدثة بالربتغالية -
 )CPLPيف  29يونيو 1995

بدأ استخدام اليورو يف بعض
البلدان األوروبية

اعتامد قرار املنظمة حول إصدار إعالين
ليام واملكسيك يف مستند خاص باألمم
املتحدة وبنا ًء عليه القانون الدويل؛
تضم املنظمة  189عض ًوا كامل العضوية
و 4أعضاء منتسبة

* منح جائزة إملري يب ستاتس إىل املؤسسة العليا ملراجعة الحسابات
يف كندا
* منح جائزة يورغ كاندوتش للمؤسسة العليا ملراجعة الحسابات
يف الكويت

2010
إنشاء املنظمة
 فريق عمل قاعدة بيانات ملعلومات األجهزةالعليا للرقابة املالية واملحاسبة؛
 -مرشوع املواءمة؛

االجتامع الثاين والستون ملجلس إدارة املنظمة يف فيينا ،بالنمس

2011
إنشاء املنظمة
 فريق العمل املعني بالتنبؤ املايل والتابع للجنة الشؤون املاليةواإلدارية؛
تضم املنظمة  190عض ًوا كامل العضوية و 4أعضاء منتسبة

تقديم  39من املعايري الدولية لألجهزة العليا
للرقابة املالية واملحاسبة والحوكمة يف املنظمة ثم
اعتامدها يف مجلس املنظمة

االجتامع الثالث والستون
ملجلس إدارة املنظمة يف
تشنغدو ،الصني

2012
إنشاء املنظمة
 فريق العمل املعنيبالتخطيط االسرتاتيجي
والتابع للجنة الشؤون
املالية واإلدارية (2017-
)2022؛

االجتامع الرابع والستون والخامس
والستون ملجلس إدارة املنظمة يف
بكني ،الصني

2013
الذكرى السنوية الستون للمنظمة
استضاف االحتفال مكتب التدقيق
الوطني يف بكني بجمهورية الصني
الشعبية

تضم املنظمة  191عض ًوا
كامل العضوية و 4أعضاء
منتسبة

* منح جائزة إملري يب ستاتس إىل املؤسسة العليا
ملراجعة الحسابات يف هولندا
* منح جائزة يورغ كاندوتش للمؤسسة العليا
ملراجعة الحسابات يف جنوب أفريقيا
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املوضوع :استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف تدقيق الحكومة اإللكرتونية:
اسرتاتيجية الكفاءة والشفافية واملساءلة

املوضوع :قيمة ومميزات التدقيق الحكومية يف بيئة العوملة

املوضوع :املنظمة :رشيك نشط يف شبكة
مكافحة الفساد عامليًا؛ وتضمن الشفافية
لتعزيز األمن االجتامعي والحد من الفقر

املوضوع :املامرسات الفعالة يف التعاون بني املؤسسات العليا للرقابة
املالية واملحاسبة يف تعزيز املساءلة العامة

االجتامع األول للجنة الخرباء
املعنية باإلدارة العامة للمجلس
االقتصادي واالجتامعي باألمم
املتحدة
إطالق االتحاد األفريقي يف 9
يوليو 2002

االجتامع التاسع والخمسون ملجلس إدارة االجتامع الستون والحادي والستون ملجلس إدارة
املنظمة يف جوهانسربج ،جنوب أفريقيا
املنظمة يف كايب تاون بجنوب أفريقيا

موضوعات املجلس:
* املراجعة والحوكمة الوطنية
* دور املؤسسات العليا ملراجعة
الحسابات وضامن استدامة طويلة األمد
للسياسات املالية
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املوضوع :التدقيق واالستشارة بواسطة
املؤسسات العليا للرقابة املالية
واملحاسبة :املخاطر والفرص باإلضافة
إىل املسئوليات ملشاركة املوطنني

 22ديسمرب  :2011اعتمدت الجمعية العمومية لألمم املتحدة القرار
رقم " A/66/209تعزيز الكفاءة واملساءلة والفعالية
والشفافية يف اإلدارة العامة من خالل تقوية املؤسسات العليا للرقابة
املالية واملحاسبة"
يف  26ديسمرب  ،2004حدوث زلزال يف املحيط الهندي (تجاه الساحل الغريب لسومطرة،
بإندونيسيا) مخلفًا سلسلة من التسونوامي عىل طول السواحل املطلة عىل املحيط
الهندي

تصل األزمة املالية العاملية لزروتها يف
سبتمرب 2008

بدء عمل منظمة التجارة العاملية رسميًا مبوجب اتفاقية
مراكش
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