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 ضوابط القياسية للتحقيقات الجنائيةالالداخلية العراقية تصادق على 

 

آذار  18بتأريخ الخزعلي  محمود لصادق معالي الوكيل االقدم لوزارة الداخلية الدكتورعقي - 2019ذار آ 21 - بغداد

والتي تخدم بشكل أساس جهود الشرطة في مكافحة  ،لتحقيقات الجنائيةلط العمل القياسية الموحدة بعلى وثيقة ضوا الجاري

مع تنفيذ للتحقيقات المصادقة على وثيقة العمل القياسية  وتنسجم .أكثر موثوقية وكفاءةعملية التحقيق جعل تالجريمة و

 .الخدمية التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا  المحلية وخارطة طريق الشرطة 

جنة وزارة الداخلية للعدالة الجنائية ومجلس القضاء األعلى ووزارة مجموعة عمل متعددة االختصاصات ضمت ل دأبت

على العدل ومستشارية االمن الوطني وقسم إصالح القطاع االمني وسيادة القانون في برنامج االمم المتحدة االنمائي، 

 .د والمراجعةحيث إستغرقت عاما  كامال  من اإلعداللتحقيقات الجنائية وثيقة ضوابط العمل القياسية إعداد 

حيث تسعى لتؤسس في العراق  ةجنائيالعدالة قياسيا  وموحدا  لل ا  منهجالجنائية للتحقيقات ضوابط العمل القياسية وثيقة  تُعد

وأن مجال التحقيق الشرطة في  أداء رفعالى  الضوابطوتهدف وثيقة . بكفاءة وفاعليةجنائي مادة حاكمة لتنفيذ التحقيق ال

المستخلصة من األدلة مصداقية وتأكيد  ،قضاة التحقيقتمارس كافة األنشطة التحقيقية بإحترافية مايجعلها مسؤولة أمام 

وزارة الداخلية،  دوائرمختلف تعاون ضوابط العمل القياسية تفعيل تطلب وي .في اإلجراءات القضائية األخرىالتحقيقات 

ومديرية الوزارة لإلستخبارات والتحقيقات اإلتحادية  وكالةمكاتب و اإلجرام مراكز الشرطة ومكاتب مكافحةال سيما 

 إدارة وتنفيذ التحقيق مناطة بالمحققين.  يةودوريات النجدة فيما تكون مسؤولاالدلة الجنائية 

التقيد وااللتزام " أن:للتحقيقات  عقيل الخزعلي في مقدمة ضوابط العمل القياسيةالسيد األقدم الداخلية وزارة شار وكيل أو

من خالل استجابة  ،بإجراءات العمل القياسية ستساعد في تحسين الوضع األمني في العراق بشكل مباشر وغير مباشر

الوقت ستكون هذه االستجابة واإلجراءات التي ستتبعها أجهزة  أشكالها، وبنفسلتصدي إلى الجريمة بكافة واالشرطة 

طنين. إن وزارة الداخلية تدرك وبشكل كبير أهمية ثقة المواطن بسلوك وإجراءات الشرطة ذات مقبولية ورضى لدى الموا

الشرطة العراقية وتعول كثيرا  على تعاونه من خالل تقديم المعلومات التي تتوفر لديه عن النشاطات اإلجرامية 

  ".ومرتكبيها

من شأن وثيقة ضوابط العمل القياسية ": أنالعدالة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء زياد طه لجنة  واضاف رئيس

مذكرات القبض واالوامر الصادرة من  وتنفيذللتحقيقات الجنائية أن تدعم الشرطة في تأدية دورها في عملية التحقيق 

 ".قضاة التحقيق وفقا  لممارسات قياسية متفق عليها

وتقديمه خالل مشاركته  اندرياس كيرشوودالسيد المتحدة االنمائي  األممبرنامج في مستشار العدالة الجنائية  أكدمن جانبه 

وزارة التي ضمت والمعنية بصياغة وثيقة الضوابط القياسية للتحقيقات الجنائية  اجتماعات مجموعة الخبراءفي المشورة 

يتطلب للتحقيقات قياسية ال الفاعل لوثيقة الضوابط تنفيذال أن"المعنية وباقي األطراف  الداخلية ومجلس القضاء االعلى

يتوجب على . كما الجنائي قالتحقيممارسة في  ا  رئيسيدورا   تؤديالتي والشرطة مؤسسات قدرات ورفعا  ل عاما   ال  قبو

الممارسات ستعداد لتبسيط إعلى  نوان تكوتها اأن تطور من مستواها ومهار تحقيقالالمعنية بجميع مديريات الشرطة 

 ."للتحقيق الجنائي وابط العمل القياسيةضمتطلبات وثيقة تماشيا  مع العملية 

المتخصصة اللجنة الوزارية للعدالة الجنائية ومجموعة العمل تجاه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق التزامه يجدد 

ويتطلب التنفيذ  .الجريمةوسيلة فعالة في مكافحة ها بما يجعلبمواصلة الدعم من أجل تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع و

والضباط وتدريب ضباط التحقيق وغرفة العمليات  ،وتقييم وضع المعدات والتجهيز ،الفاعل للوثيقة إعتماد خطط عمل

المسؤوليين عن إدارة الحوادث األمنية الخطرة والمستجيب األولي وغيرهم من المعنين أخذين بنظر اإلعتبار تأثر الكثير 

عرب العديد من الشركاء الدوليين عن اهتماهم كما أ. بالتغيرات بموضوع التحقيق الجنائيسامها واقمن دوائر الشرطة 



م المتحدة بوافر التقدير واإلحترام الى المانيا والدنمارك لمساهمتهما مويتقدم البرنامج اإلنمائي لأل مجال العمل هذا.ب

 تمويل هذا العمال الهام.في الكريمة 
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### ### ### 

الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، ويدفع ويحافظ  يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع مختلف

بلدا  وإقليما ، ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية ثاقبة لتمكين الشعوب  170على النمو بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع. نحن موجودون في أكثر من 

 ة.وبناء أمم صامد
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