
 

 

 

 

 

 

 بيان صحفي
 

 
 

ي يدعمان أنظمة  ي العراقالبنك الدولي واالتحاد االورب 
 
 ومؤسسات اإلدارة المالية العامة ف

 
 15,6وقّع اليوم كل من البنك الدولي واالتحاد االوربي اتفاقية برنامج مساعدة تقنية يبلغ  – 2018سبتمبر/أيلول  16بغداد ، 

في العراق  مليون دوالر( يهدف إلى تعزيز مؤسسات رقابة ومحاسبة ادارة المالية العامة 18,1مليون يورو )أو ما يعادل 
 وزيادة فعالية إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات.

 
سينفذها البنك الدولي واالتحاد األوروبي سوياً، لتتّمم برنامج تحديث انظمة ادارة المالية العامة، البالغ  تأتي هذه المبادرة، التي

مكامن الضعف األساسية في نظام إدارة المالية  . كما أنها تستهدف2017مليون دوالر، والذي اطلقه البنك الدولي عام  41,5
 العامة في العراق وتدعم االلتزامات واألهداف الخاصة بإصالح هذا النظام والتي هي قيد التنفيذ.

 
تعدّ اإلدارة المالية العامة جزءاً أساسياً من أي "لبنك الدولي قائالً: منطقة المشرق في اوعلّق ساروج كومار جها، المدير اإلقليمي ل

عملية إنمائية. تعّزز أنظمة اإلدارة المالية العامة المتينة آليات التحكم الكلي، وتحديد األولويات، والمساءلة والكفاءة في إدارة 

ة، كما الستعادة الثقة والعقد االجتماعي الموارد العامة وتقديم الخدمات، والتي تعتبر بالغة األهمية لتحقيق أهداف السياسات العام

 بين المواطنين العراقيين ومؤسسات الدولة."

 

ونظراً لكون المساعدات تقدّم بشكل متزايد من خالل صيغ تعتمد على أنظمة فعّالة إلعداد الميزانية والتنفيذ وإجراء الرقابة، فإن 

ظام وجود نظام إدارة مالية عامة سليم يعدّ أمراً أساسياً لضمان االستخدام المالئم والفعّال للمساعدات التي يقدّمها المانحون. كما أن ن

مالية عامة أكثر كفاءة هو أيضاً أساسي للحدّ من عدم المساواة في توزيع الثروة وتعزيز بيئة اقتصادية ديناميكية ومزدهرة إدارة 

 أكثر مالءمة لتنمية األعمال التجارية.
 

يت، فأنه ملتزم "مثلما تعّهد االتحاد االوربي في مؤتمر الكو وقال سعادة سفير االتحاد االوربي في العراق السيد رامون بليكوا:
بالوقوف الى جانب العراق في عملية إعادة االعمار واالصالح االقتصادي والسياسي. لقد كان تعاوننا مع البنك الدولي تعاوناً 
ً للجهود القائمة والداعمة إلدارة المالية العامة. سوف يرّكز المشروع الذي نوقعه اليوم على  مثمراً، ويأتي هذا المشروع متّمما

يق بين المانحين والحكومة، وعلى زيادة فعالية ادارة الموارد وتعزيز الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد. إن االتحاد االوربي التنس
 مستعد لمساعدة العراق في مواجهة تحديات االعمار وتأمين مستقبل افضل للعراق."

 
كل منها بهدف محّدد من األهداف الصالحية التي وضعتها يرتكز البرنامج على ثالثة دعائم ويتضمن تسعة مكونات فرعية، يرتبط 

أو وحدة حكومية لكل من هذه المكونات لتكون الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا المكّون مع  مؤسسة وقد تم تعيين  الحكومة العراقية.
نات بمساندة من البنك الدولي، سيتولى مجموعة البنك الدولي واالتحاد األوروبي. وفيما ستعنى الجهات العراقية بتنفيذ بعض المكو

 ضعف اإلمكانات. البنك الدولي واإلتحاد األوروبي تنفيذ مكونات أخرى بسبب 
 

ويتوخى البرنامج انشاء لجنة تنسيق بين المانحين تتولى مناقشة كل القرارات المتعلقة باصالحات ادارة المالية العامة والدعم المقّدم 
 راف الحكومة العراقية لضمان الملكية والتنسيق والتكامل واالصالحات الشاملة. من المانحين، وذلك تحت اش

 

 لالتصال:

 aalsaeed@worldbank.org، بريد إلكتروني: 1-202-473-1187أشرف السعيد، هاتف:  في واشنطن:
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 rsuwaed@worldbank.orgبريد إلكتروني: ، 964-7827861943ريم هادي سويعد، هاتف:  في بغداد:

 zelkhalil@worldbank.org، بريد إلكتروني: 961-1-962-954زينة الخليل،هاتف  في بيروت:

 

 :رةللمزيد من المعلومات، يرجى زيا

 

 البنك الدولي:

 /iqwww.worldbank.orgالموقع: 

   https://www.facebook.com/WorldBankMiddleEastNorthAfricaفيسبوك: 

 http://www.twitter.com/worldbankmenaتويتر: 

 //:www.youtube.com/worldbankhttpيوتيوب: 

 

 اإلتحاد األوروبي:

  www.eeas.europa.eu/delegations/iraqالموقع:

  https://www.facebook.com/euinIraqفيسبوك:
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