
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الثانية الجلسة المتخصصة 

 التدقيق في حالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 

 ( جلسة افتراضية) بتوقيت بيروت 15:30 - 14:00، الساعة 2021آذار/مارس  29  االثنين

 والهدف من الجلسة معلومات أساسية

للرقابة المالية والمحاسبة هي كيانات وطنية مكلفة ألجهزة العليا ا
بمراقبة األموال العامة وجودة وسالمة البيانات المالية العامة. تختلف 
اختصاصاتها وفعاليتها وفقاً ألنظمة الحكم والسياسات الحكومية. يمكن 
لألجهزة العليا للرقابة أن تلعب دوًرا رئيسيًا في تنفيذ خطة التنمية لعام  

وفي عملية المتابعة والمراجعة، وتعزيز الكفاءة والفعالية  2030
 والشفافية والمساءلة. تهدف هذه الجلسة المتخصصة إلى: 

تعزيز الوعي والفهم لدور األجهزة العليا للرقابة المالية   -
 ؛ 2030والمحاسبة في متابعة ومراجعة وتنفيذ خطة التنمية لعام 

للرقابة، والمسؤولين الحكوميين، بدء الحوار بين األجهزة العليا  -
ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة اآلخرين في  

المنطقة بهدف خلق أوجه تآزر من أجل متابعة ومراجعة وتنفيذ  
 بشكل أفضل؛  2030خطة عام  

تسليط الضوء على النتائج الرئيسية المستخلصة من عمليات  -
ية وعلى أهمية  تدقيق الجهوزية التي نفذتها بعض الدول العرب

 . د. 3ومكونات عملية التدقيق في تنفيذ المقصد 

 محاور النقاش المقترحة: 

هو   .1 اما  المنطقة  دور  في  والمحاسبة  المالية  للرقابة  العليا  ألجهزة 
العربية وما مدى إشراكها في متابعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 

 ؟ 2030لعام 
من   .2 والتوصيات  المستفادة  والدروس  الرئيسية  اإلنجازات  هي  ما 

لعام عمليات   المستدامة  التنمية  خطة  لتنفيذ  الجهوزية  في  التدقيق 
 ها أجهزة التدقيق والرقابة في الدول العربية؟التي نفذت 2030

كيف تختلف عملية التدقيق في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي  .3
 تقوم بها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة؟ 

المالية والمحاسبة في تعزيز  .4 للرقابة  العليا  كيف ستساهم األجهزة 
تعافي من خالل عملية  قدرة أنظمة الصحة العامة على التكيف وال

 . د.؟  3التدقيق في تنفيذ المقصد 
 

 ميسر النقاش 

 مستشار إقليمي لشؤون الحوكمة، االسكوا، لبنان   ، السيد كرم كرم  •

 كلمات االفتتاح

رئيسة الفريق المعني بتنسيق العمل على خطة    ، السيدة كريمة القري  •
 وأهداف التنمية المستدامة، اإلسكوا، لبنان   2030عام  

أمين عام المنظمة العربية لألجهزة العليا   ، نجيب القطاري   السيد معالي   •
 تونس ،  للرقابة المالية والمحاسبة )األرابوساي( 

أجهزة الرقابة العليا  إدارة    -العام   المدير  ة نائب   ، السيدة أرشانا شيرسات •
، مبادرة  المالية والمحاسبة ذات الصلة المهنية واألجهزة العليا للرقابة 

 تنمية، النروج اإلنتوساي لل 

 المشاركون في حلقات النقاش 

،  خبير رقابة  ، محمد بن حمدان بن سعيد بن حمد الجابري  السيد  •
 مان ع  ،  جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة

األجهزة العليا  إدارة حوكمة   -مدير أول    ، عبد الحكيم بن الزرق   السيد  •
 مبادرة اإلنتوساي للتنمية، النروج   ، المالية والمحاسبة للرقابة 

ديوان الرقابة المالية  ،  رئيس قسم رقابة االداء ،  مجدولين سمور   السيدة  •
 دولة فلسطين ،  واالدارية 

بالغرفة الرابعة  رئيس فرع ،  محمد عبد المحسن حنين   السيد  •
 المغرب  ، المجلس األعلى للحسابات ،  بالمجلس األعلى للحسابات

مكلف ،  مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة،  سعد البورقادي   السيد  •
،  بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لدى رئاسة الحكومة

 المغرب

 
الجلسة، يرجى  سيتم تنظيم هذه الجلسة عبر تطبيق زووم. لالنضمام إلى  

 .  الرابط التسجيل عبر هذا

 والفرنسية العربية واإلنجليزية اللغات:
 

  

 

 
 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_oMjOsB4US1GTqft-SF95oA

