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• معالجة الثغرات التش��عية واالستراتيجية في مكافحة الفساد  

• تحسين قدرة ونزاهة ا�مؤسسات العامة اليت تعمل على
• التحقيق في جرائم الفساد والفصل فيها

• تحسين القدرة واإلطار القانوني إلجراء التقايض التجا�ي.
• تهيئ�ة مناخ من الدعم في البر�مان �مكافحة الفساد وتع��ز

 �زنظام القضاء التجا�ي.
• إشراك ا�مجتمع ا�مدني واإلعالم وا�مواطني�ن في حوار بن�اء

 ��بغية تحقيق اإلصالح في مكافحة الفساد.
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ماذا سيتحقق من هذا ا�مش�وع؟
الجهة ا�ممولة

الش��ك ا�منفذ

ا�موازنة ا�مرصودة

الشركاء العراقيون الرئيسيون

عنوان ا�مش�وع

مدة ا�مش�وع

دعم مبادرات العدالة �مكافحة
الفساد وتع��ز تسوية النزاعات

التجا�ية

سنوات

بعثة االتحاد األو�وبي في العراق

برنامج األمم ا�متحدة اإلنمائي
في العراق
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تع��ز العدالة �مكافحة الفساد في العراق
 بالشراكة بي�ن بعثة االتحاد األو�وبي في العراق، وبرنامج األمم ا�متحدة اإلنمائي،

ومؤسسات الدولة اإلتحادية وإقليم كردستان العراق

تحسين اإلطار التش��عي واالستراتيجي لإلصالح في مجال1.
مكافحة  الفساد

ر وسائل أفضل لقطاع العدالة و هيئ�ة النزاهة لغرض2.
ّ

توف
التعامل مع جرائم الفساد، نظرا �ما يلي

تحسين القدرة واإلطار القانوني إلجراء ا�محاكم التجا�ية3.
وذلك من خالل

 خلق مناخ من الدعم في مجلس النواب إلجراء االصالحات4.
في مجال مكافحة الفساد

�يادة الشفافية وا�مساءلة العامة5.

تحسين ا�مهارات الفني�ة ذات الصلة بالتحقيق في الفساد•
وا�مالحقة القضائي�ة، إضافة  إ�ى

إيجاد إطار قانوني أفضل وبن�اء قدرات التسوية•
دعم وتطوير ا�محاكم التجا�ية•

تع��ز أنظمة النزاهة في قطاع العدالة•
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 مجلس القضاء األعلى، مجلس
 القضاء في اقليم كردستان

 العراق، هيئيت النزاهة االتحادية
 واإلقليمية، مجلس النواب

 العراقي، مجلس النواب في إقليم
 كردستان، مكتبي رئيس الو�راء
 االتحادي واإلقلييم، منظمات

ا�مجتمع ا�مدني العراقية



النت�ائج ا�متوقعة

من هي الجهات ا�مستفيدة؟

 سيحسن العراق من موقعه في التصنيف الدو�ي للحد من الفساد، وا�مساءلة والشفافية
للحكومة، ورفع صوت ا�مجتمع ا�مدني

سيعمل العراق على تحسين قدرته على استعادة األصول ا�مس�وقة في الداخل والخا�ج

فين (محققي هيئ�ة النزاهة وقضاة النزاهة).
ّ
تحسين القدرات الفني�ة �محققي النزاهة ا�مكل

 خلق بيئ�ة تمكيني�ة وضمانة قانوني�ة أفضل للمستثم��ن األجانب وا�محليي�ن ولتنمية القطاع
الخاص

 سيؤدي التواصل الفعال والتوعية االستب�اقية من قبل ا�مؤسسات ا�مكلفة بمكافحة الفساد
ا�ى �يادة ا�مساءلة العامة والوعي بالجهود اليت تب�ذلها مؤسسات الدولة

 تمكين ا�مجتمع ا�مدني العراقي من االنخراط في الحوار وا�مشاركة في عملية االصالح في
قطاع النزاهة
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 في نهاية ا�مطاف، سيستفيد من هذا ا�مش�وع جميع ا�مواطني�ن
 في جميع أنحاء العراق. الجهات ا�مستفيدة بشكل مباشر من هذا

 ا�مش�وع هم مجلس القضاء األعلى ومجلس القضاء في إقليم
 كوردستان، وهيئيت النزاهة االتحادية واإلقليمية، ومجلس النواب

 العراقي ومجلس النواب في إقليم كوردستان، ويتم كل ذلك
بالتنسيق الوثيق مع مكتبي رئاسة الو�راء االتحادية واإلقليمية

ً
ويعد ا�مجتمع ا�مدني العراقي في جميع انحاء العراق ش��كا

رئيسًيا آخر لهذا ا�مش�وع. سيعمل التد�يب على تحسين مهارات
أكثر من 500 متخصص من العاملين في مجال العدالة ا�معنيي�ن

في التحقيق والفصل القضائي في جرائم الفساد، وسيكتسب
 أكثر من 100 متخصص في العدالة ممن يشاركون بشكل مباشر في
 التحكيم وأكثر من 100 من أعضاء وموظفي مجلس النواب معرفة

تفصيلية بمعايير مكافحة الفساد

fay.daoud@undp.org
iq.undp.org, @undpiniraq

للم��د من ا�معلومات حول مضامين ا�مش�وع يمكنكم التواصل مع

أ�بي�ل

بغداد
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برنامج األمم ا�متحدة اإلنمائي في العراق
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بعثة االتحاد األو�وبي لدى العراق
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Alsadiq.Al-Adilee@eeas.europa.eu
eeas.europa.eu/delegations/iraq
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