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 26-25 نـــيــــســـان  2018 بــــغـــداد –
جمهورية العراق

ـظـاهر تمـثل الـتـنمـيـة الـشامـلـة احد ا
االسـاسيـة لـتقـدم الشـعـوب وتطـورها
أذ تــســعى الى الــتــركــيـز عــلى كـل مـا
يــعـانـي مـنه اجملــتـمع وحتــديـد نــقـاط
الضعـف والقصور في جمـيع قطاعاته
(السيـاسية االقتصاديـة االجتماعية)
وألجل حتـقـيق ذلك فـأن االمـر يـتـطـلب
مــسـاهــمــة جـمــيع الــقــوى الـداخــلــيـة
واخلـــارجــيــة وفي مــخـــتــلف االبــعــاد
لتحـقيق الـتقدم والـتنـمية في مـختلف
الــنـواحي والـعــمل عـلى تـقــويـة نـقـاط
الـقـوة ومعـاجلـة نـقـاط الـضـعف الـتي
تــعـاني مــنـهــا اجملـتــمـعــات لـتـحــقـيق
ـسـاواة في تـوزيع الـثـروة الـعـدالـة وا

القومية.
ويعـد االصالح والـبنـاء من القـوى الـرئيـسة الـتي تسـاهم في خـلقـها أذ يـعد
ــالي الـشــامل ضـرورة مــلـحـة وواجــبـة من خـالل اتـخـاذ االصالح االداري وا
ثل مجموعـة من االجراءات الرامية الى ازالة جـميع نواحي القصور اذ انه 
رؤيـة شامـلة حتـدد ما يـجب حتقـيقه من اصـالحات ادارية ومـاليـة تقـوم على
وارد البشرية وتطوير الهياكل وتبسيط االجراءات وحتديث االنظمة تنمية ا
ـسـتويـات االدارية واالدوات ان كل ذلك يتـطـلب تظـافـر اجلهـود وفي جـميع ا

في الدولة.
واستـجابـة لذلـك فأن االمـر يتـطلب من احملـاسبـة والتـدقيق بـإعتـبارهـما  من
الركـائز االسـاسية لـعمـليـة االصالح والبـناء تبـني مداخل حـديثـة ال تنـحصر
بـالــوظـائف الـتـقـلـيـديـة لـهـمـا واحـداث تــغـيـيـرات في انـظـمـتـهـا ووسـائـلـهـا
وادواتهـا لتواكب الـتحـوالت االقتـصاديـة واالجتـماعـية اذ انـها بـاتت عاجزة
عـن مـعـاجلـة نـواحي الـقـصـور والـتي من ابـرزهـا اسـتـشـراء ظـاهـرة الـفـسـاد
ـالي ومـا جنم عنـه من التـدهـور في جـمـيع النـواحي االقـتـصـادية االداري وا

واالجتماعية.
ؤتـمر يهدف الى بيـان الرؤى احملاسبية تـأسيسا على ما ورد انـفا فأن هذا ا

ا يتطلب في حتقيق التنمية الشاملة. والتدقيقية في االصالح والبناء و
ؤتمر سيتم تناولها من خالل احملاور األتية:- ان مواضيع ا

اوال: االصالح والبناء.... الواقع والتحديات
ثانيا: متطلبات حتقيق التنمية الشاملة

ثالثا: احملاسبة والتدقيق وحتديات االصالح والبناء والتنمية الشاملة
رابعا: رؤى محاسبية وتدقيقية معاصرة/ مداخل وستراتيجيات

خامسا : جتارب دولية
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