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 من الواسعة شبكتنا مع العمل خالل من. المناخي والتغير المساواة وعدم الفقر في المتمثل الظلم إلنهاء الكفاح مجال في رائدة أممية منظمة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

  UNDPinIraqعلى تابعنا أو iq.undp.org على المزيد على تعرف. والكوكب للناس ومستدامة متكاملة حلول اليجاد الدول ندعم، دولة 170 في والشركاء الخبراء
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 الشفافية واملساءلة والنزاهة: اتفاقية جديدة لدعم العراق في مكافحة الفساد

أكد برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق ومكتب دولة رئيس الوزراء العراقي على شراكتهما   - 2020كانون األول  9بغداد ، 

مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية واملساءلة والتزامهما بمنع ومكافحة الفساد في العراق من خالل التوقيع على 

 والنزاهة في القطاعين العام والخاص.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم في اليوم العاملي ملكافحة الفساد، وهي مبنية على جهود برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في دعم  

ون مع املؤسسات الحكومية وغير الحكومية املعنية على املستوى  أجندة إصالحية رصينة ملكافحة الفساد في العراق بالتعا

 االتحادي وإقليم كردستان العراق.

 من اجل تعزيز اواصر  
ً
وقال مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، معالي القاض ي رائد جوحي: "يسعدنا مواصلة العمل معا

نمائي في العراق في مجاالت دعم التنمية املستدامة وتحقيق  الشراكة والتعاون بين الحكومة العراقية وبرنامج األمم املتحدة اإل 

 الشفافية والنزاهة ومكافحة الفقر والفساد وتعزيز دور املرأة والشباب ومؤسسات املجتمع املدني."

 إل
ً
ى جنب  واشارت املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق السيدة زينة علي أحمد "نحن فخورون بالعمل جنبا

خطة من شأنها   -مع مكتب دولة رئيس الوزراء والشركاء الرئيسيين اآلخرين لتقديم برنامج رصين ملكافحة الفساد في العراق 

أن تساعد في تحسين الخدمات العامة، وتقليل عدم املساواة، وتعزيز سيادة القانون، وإنشاء مجتمع أكثر مرونة تجاه  

 ملواطن العراقي واملؤسسات العامة".األزمات، وإعادة بناء الثقة بين ا

، يدأب   2012عمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومنذ العام 
ً
بالشراكة مع املؤسسات العراقية ملكافحة الفساد في البالد. حاليا

 للثقة" في العراق والذي من شأنه توفير
ً
الدعم    برنامج األمم املتحدة اإلنمائي على تنفيذ مشروع "مكافحة الفساد سعيا

للستراتيجيات والسياسات واألطر التنظيمية والتشريعات املتعلقة بمنع الفساد، وتعزيز إمكانيات املؤسسات العامة  

 واملنظمات غير الحكومية لتنفيذ اإلصالح ودعم أنشطة مكافحة الفساد.
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