
 

   
 

 

 

 

 

 

6الجلسة المتخصصة   

ي المنطقة العربية: نتائج التدقيق  
 
ي مجال الصحة ف

 
االستعداد ف

حة - 3بالمقصد      د من أهداف التنمية المستدامة واإلجراءات المقتر
 

وت  12: 03إىل   0011:، الساعة 2023آذار/مارس   15،  األربعاء بتوقيت بتر  

 

 

• Insert questions #1 

• Insert Question #2 

 

ي حضوري و ستعقد هذه الجلسة الخاصة بشكل 
اض   .ل هنايالتسجالرجاء ، زووم من خالل . للمشاركةافتر

ي 
 
ي القاع بيت األمم المتحدةيمكن للمشاركير  المتواجدين ف

 
ي الطابق  CR-I ةحضور الجلسة ف

 
 . B1ف

 

 والهدف من الجلسة معلومات أساسية 

الضوء عىل أهمية االستعداد للطوارئ الصحية، عىل   19-  سلطت أزمة كوفيد 
ي 
. مةمن أهداف التنمية المستدا د - 3 المقصد النحو المنصوص عليه ف 

مرونة أنظمة  مدى للوباء بشكل كبير عىل  والشاملةاالستجابة الفعالة  تعتمدا
 كشف المخاطر.   عىل  ةر القدو الصحة العامة الوطنية 

وري   اآلن وقد  أداء أنظمة الصحة   مراجعةتخطينا مرحلة الوباء، من الض 
ي المنطقة 

إهمال أحد،  القدرة عىل عدم و  الجاهزيةناحية لالعامة الوطنية ف 
ي يجب اتخاذها 

تكون الدول العربية لوتحديد اإلجراءات الملموسة الت 
ي المستقبل. 

توسيع    كذلك من المهم  و مستعدة بشكل أفضل ألي وباء ف 
ي للتنمية المستدامة والمنصات األخرى بطرق تؤكد  الخطاب  ي المنتدى العرب 
ف 

ي ذلك من خالل  أهمية المساءلة وصنع السياسات المستندة إىل األدلة
، بما ف 

كير  عىل التدقيق. 
 الي 

ي العديد من الدول العربية خالل  
بناًء عليه، أجرت األجهزة العليا للرقابة ف 

د. تم تنسيق عمليات الرقابة من قبل  - 3 للمقصد رقابة تعاونية   2021-2022
المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة )أرابوساي( وبدعم من مبادرة  

الرقابة هذه يمكن العمل  اإلنتوساي للتنمية. بناًء عىل نتائج عمليات التدقيق و 
ي المنطقة

 .عىل تحسير  قوة ومرونة النظم الصحية ف 

 إىل:  المتخّصصة الجلسةهذه هدف  ت

  ، د -3 عىل المقصد تسليط الضوء عىل نتائج عمليات الرقابة  •
 ؛ تها ومناقش   تها ومقارن

•  ، ي ذلك عىل المستوى اإلقليمي
تحديد اإلجراءات ذات األولوية، بما ف 

ي الدول العربية؛لبناء أنظمة 
 وطنية للصحة العامة قوية ومرنة ف 

التأكيد عىل ربط صنع السياسات القائمة عىل األدلة بشأن أهداف   •
 .التنمية المستدامة باإلنفاق العام

 األسئلة المطروحة 

ي توّصلت إليها الما هي  •
ي الدول العربيةالرقابة عمليات   نتائج الت 

  عىل ف 
طوارئ  ال  لمواجهة حاالت بخصوص الجاهزية د -3المقصد 
 هل  ؟الصحية

 
 فئات؟ أي  ت هملأ

ي تلك  عن النتائج الصادرة من المنطقة العربية  هل تختلف  •
مناطق  ف 

 العالم األخرى حيث أجريت عمليات رقابية مماثلة؟
، لبناء  • ي ذلك عىل المستوى اإلقليمي

ما هي اإلجراءات الالزمة، بما ف 
اكات  أنظمة صحية وطنية قوية ومرنة؟ ما هي الموارد والشر

 ؟ المطلوبة

 ميرسة الجلسة 
 جن  البابا •

 اإلسكوا، مسؤولة تنمية مستدامة

 ات / المتحدثون

 الدين القزيحسام  •

مقرر لجنة الرقابة عىل أهداف التنمية  

األمانة العامة للمنظمة العربية  ، المستدامة

 لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
 

 لبن  سالوي  •

 المغرب – المجلس األعىل للحساباتقاضية، 
 

 رجاء محمد الحسن سيد أحمد  •

المراجعة  ديوان   ،مدير ادارة مراجعة األداء 

 السودان  – القومي 
 

  ،معاون مدير الدراسات ،زياد الخطيب •

مديرة العالقات العامة والتدريب   ،تغريد العلم

  –  الجهاز المركزي للرقابة المالية، والتأھيل

 الجمهورية العربية السورية
 

سات  •  أرشانا شتر

نائبة المدير العام، إدارة الكفاءة المهنية   

 لألجهزة العليا للرقابة، مبادرة اإلنتوساي للتنمية 
 

 السمهوري  داليا  •

للطوارئ   االستعداد ، برنامج ةاإلقليمي ةالمدير 

منظمة الصحة  ، واللوائح الصحية الدولية

ق المتوسط  - العالمية  المكتب اإلقليمي لشر
. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_s6SXzxkBTwWz7DcW3xNuIg

