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 بيان صحفي  

 زاهة فاق جديد مع هيئة النّ بموجب اتّ  عزيز خّطة مكافحة الفساد في إقليم كردستان العراقت

هيئة نزاهة إقليم كردستان  بالشراكة مع   حدة اإلنمائيبرنامج األمم المتّ  جدّد ،2022يونيو  19أربيل، إقليم كردستان العراق، 

كردستان العراق في مجال مكافحة الفساد   إلقليم ةشريعية واالستراتيجيّ تفاهم جديدة اليوم لتعزيز األطر التّ رة مذكّ  ،العراق

 حقيق تماشياً مع المبادئ والمعايير الدّولية.ولتعزيز قدرة التّ 

تشمل مذكّ رة التّ فاهم _التي تمتد لثالث سنوات _ إطاراً للتّ عاون بين الشّ ريكين في عدٍد من المجاالت، بما في ذلك تحديد الثّ غرات 

التشريعية في مجال مكافحة الفساد، ثمّ  وضع تشريعات تتماشى مع اتّ فاقية األمم المتّ حدة لمكافحة الفساد، باإلضافة إلى تحسين  

اإلطار االستراتيجي لمكافحة الفساد في إقليم كردستان العراق، و تعزيز دور قسم التحقيقات في هيئة تحقيق النّزاهة في إقليم 

 كردستان العراق.

  أنشطتنالتحقيق   كثيرةيات نواجه تحدّ إننا   " قائاًل  نورأحمد أ الدكتورصّرح رئيس هيئة النّزاهة في إقليم كردستان العراق، 

دين كبيرين هم على استعداد لتقديم يد  الي، وجود مساهمين ومؤيّ في هيئة النّزاهة في إقليم كردستان العراق. وبالتّ  اليومية 

شريعية حدة اإلنمائي، يدعم األطر التّ مع شريكنا برنامج األمم المتّ  المستمر مواصلة التعاونإّن ة. المساعدة لنا هي قيمة حقيقيّ 

ً اقدراتنا تم يحّسنو ،ة للجنة مكافحة الفساد في هيئة النّزاهة في إقليم كردستان العراقيّ واالستراتيج   ة".هج العالميّ مع النّ  شيا

مذكرة التفاهم المجدّدة تُعتبر    أن " باربارا إيجر،  السيدة، في العراق األوروبيمسؤولة قسم التعاون في بعثة االتحاد أّكدت كما   

في سبيل تحقيق التزامات العراق اإلقليمية والدولية، وتلبية  ،النزاهة إلقليم كردستان العراق  االلتزام المستمر لهيئةإشارة إلى 

توقعات المواطنين العراقيين. أرّحب بهذه الخطوة وأتطلّع إلى تحقيق شراكة مستمرة تحت إطار المشروع الُممّول من االتحاد  

 شعبها". األوروبي، من أجل مصلحة العراق و

"وجود خّطة متينة لمكافحة   ، أن حمدأعلي  زينة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق، الّسيّدة الممثل المقيم صّرحت و قد 

ً  ،والمساءلة، سيعني زيادة الشفافيةالنزاهة  وذراع تحقيقي لهيئة دالفسا يسعدنا   ة.للمعايير الدوليّ  وزيادة كفاءة إقامة العدل وفقا
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عب في المؤسسات التي استعادة ثقة الشّ  على  سيعمل تجديد هذا االلتزام مع هيئة النزاهة إلقليم كردستان العراق، الذي  

 .  "تخدمهم

العدالة لمكافحة  دعم مبادرات  “في العراق  حدة اإلنمائيتّ برنامج األمم الم مشروع في إطار تندرج رة ن أهداف هذه المذكّ إ

 حاد األوروبي بسخاء. لها االتّ تي يموّ الّ ، الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية "

 في العراق النزاعات  تسوية و  مبادرات مكافحة الفساد  دعم لمعرفة المزيد من المعلومات عن مشروع  هنا  اضغط 

 وسائل اإلعالمصال مع االتّ 
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