
 

 
 
 
 

 الخامسةالجلسة المتخصصة 
 

ي من جائحة كوفيد كيف يمكن
 
وتنفيذ  19-لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دعم التعاف

ي المنطقة العربية؟
 
 أهداف التنمية المستدامة ف

وت  16:15إىل  14:45 ، الساعة 2022آذار/مارس  16 األربعاء  بتوقيت بير

 والهدف من الجلسة معلومات أساسية

ا غير مسبوقة عىل األنظمة االجتماعية واالقتصادية    19- كوفيد تضع أزمة  
ً
ضغوط

ي  
ي بلدان المنطقة العربية، كما ف 

أخرى، مما يؤثر عىل قدرة هذه    مناطق الوطنية ف 
مخاطر اتخاذ  من  زيد  ي ؛ و 2030األنظمة والمؤسسات عىل تنفيذ خطة عام  

جهزة العليا  األ تلعب  و لمبادئ الفعالية والكفاءة.    الواجب   االنتباه القرارات دون إيالء  
 دوًرا  للرقابة المالية والمحاسبة  

ً
ي دعم الحكومات لضمان الشفافية    أساسيا

للغاية ف 
ي إدارة  والم 

ي    عملية ساءلة ف 
ي  19- كوفيد أزمة  من  التعاف 

، والحفاظ عىل االنضباط ف 
ي تعهدت    امات اإلنمائية اللي   إدارة المالية العامة، والوفاء با 

 . نفيذها بت الت 

 هذه الجلسة المتخصصة إىل: تهدف  

ي البحث   -
ي    ف 

األجهزة العليا للرقابة المالية    تواجه العقبات الرئيسية الت 
ي أداء  

ي دعم معايير الشفافية والمساءلة    المهام والمحاسبة ف 
المتمثلة ف 

 ؛ الممكنة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحلول  
ي  -

ي متابعة    أكي  فرص قيام األجهزة العليا للرقابة بدور    البحث ف 
وأكير فاعلية ف 

 ؛ 2030خطة عام    استعراض و 
تعاٍف  ب   من النهوض وتحديد اإلجراءات الالزمة لتمكير  األجهزة العليا للرقابة   -

.   يهمل وال    محوره اإلنسان يكون    19- من جائحة كوفيد   خض  أ تحويىلي و 
ً
 أحدا

 األسئلة المطروحة  

تيبات   .1 والي  العوامل  هي  المالية    المطلوبةما  للرقابة  العليا  األجهزة  لدعم 
ي أداء والمحاسبة  
 دورها بشكل أكير فعالية؟ف 

الحكومة/السلطة  .2 مع  تعمل  أن  للرقابة  العليا  لألجهزة  يمكن  كيف 
ي لتعزيز تأثير تقارير التدقيق؟ 

يعية/منظمات المجتمع المدن   التشر
تحقيق خطة    ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه األجهزة العليا للرقابة لدعم .3

ي األخض  والشامل والمرن الذي ال   2030عام 
؟ يهملوالتعاف 

ً
 أحدا

الذي يمكن   .4 الدور  لت  للسلطتير  ما هو  تلعبه  يعية أن   عزيز التنفيذية والتشر
 ؟ ها ر عالقات مثمرة معي تطو لو  األجهزة العليا للرقابةدور 

األجهزة   .5 بير   المثمر  التعاون  أمام  الرئيسية  العوائق  هي  للرقابة  ما  العليا 
ي المنطقة العربية بشكل 

ي بشكل عام وف 
 ؟ خاصومنظمات المجتمع المدن 

 ميّسر النقاش    

مستشار إقليمي لشؤون  ،  كرم كرم   السيد  •
 االسكوا ،  الحوكمة 

 المتحدثون   

الجهاز    ، المدير العام   ، محمد أبو زيد   السيد  •
 مض ،  المركزي للمحاسبات 

مدير عام اإلدارة  ،  صالح موىس مصلح   السيد  •
العامة للرقابة عىل الخدمات االجتماعية  

،  ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،  والثقافية 
 فلسطير  

مان سا   السيد  • هيئة  ،  الرئيس ، بورنا م أغونغ فير
ي جمهورية إندونيسيا 

 التدقيق ف 

سات   السيدة  •   ، نائبة المدير العام ،  أرشانا شير
،  لرقابة العليا ل جهزة  لأل   الكفاءة المهنية إدارة  

   مبادرة اإلنتوساي للتنمية 

بنك تنمية  ،  عام ال مدير  ال ،  أسامة العزام   السيد  •
 األردن ،  المدن والقرى 

  نائب ،  عادل عبد العزيز الضعاوي   السيد  •
 الكويت ،  ديوان المحاسبة ،  الرئيس 

   السيدة  •
  - المستشارة اإلقليمية  ،  كندة حي َ

ق األوسط وشمال إفريقيا  منظمة  ،  الشر
 الشفافية الدولية 

 محاور     

ال   السيد  • المنسق المقيم لألمم  ،  أرنو بير
 تونس ،  المتحدة 

ي ستنظم هذه الجلسة بشكل 
اض  َبث عير  و  افير

ُ
ست

لالنضمام إىل الجلسة، يرجر    منصة زووم. 
ي   . الرابطالتسجيل عير هذا 

 
بإمكان المشاركير  ف
المنتدى بشكل حضوري متابعة مجريات هذا  

ي 
 
 . B1الطابق  CR-2قاعة الاالجتماع ف
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