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 بيان صحفي

 تعزيز العدالة الجنائية في العراقلجديدة  ةمساهمة أملاني

لدعم الحكومة  كي ي مليون دوالر أمر  1.13 بمبلغالحكومة األملانية  ساهمت  – 2020)يوليو(  تموز  7 –بغداد 

بالشراكة مع برنامج   نفذي   مسرح الجريمة في إطار مشروع جديد والتعامل معالجنائي  تحقيقالتعزيز العراقية في 

 األمم املتحدة اإلنمائي في العراق. 

وسرعة  إلى زيادة موثوقية وفعالية في العراق  تعزيز قدرات التحقيق الجنائي وإدارة مسرح الجريمةمشروع يهدف 

دورهم في   وجعلالشرطة، أداء محققي  تطوير إضافة الى . الشرطة املحلية تنفذهاالتي التحقيقات الجنائية 

 . رصانةأكثر  التحقيق الجنائي  

،  املعنية ، واملديرياتالشرطة  مراكزالتحقيق في  شاملة لضباط  يةدورات تدريبتقديم تشمل نشاطات هذا املشروع 

 وقضاة التحقيق. 

  ستدعم هذه املساهمة  : "نإ لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق  املقيم  السيدة زينة علي أحمد، املمثل وقالت

فيما  داء األ  من خالل تحسين  ،املحليوالسلم ألمن ا لتحقيقاملتواصلة جهود ال في تعزيز ة املعنيةالعراقي الجهات

صميم   يقعان فيواألمن  تحقيق السلم : "مضيفة أن ".وعمل الشرطة املحلية الجنائية ات إدارة التحقيقيتعلق ب

  للغاية ممتنون  نحن. البعيدعلى املدى التنمية تحقيق االستقرار والتعافي و مرحلة  نحوعملية انتقال العراق 

 ".ملشروعهذا دعمها املستمر لعلى  أملانيا لحكومة 

تساعد في تعزيز قدرات  س "هذه املساهمة  :يل على أنيد هالدكتور أول ، في العراق السفير األملاني من جانبه أكد 

  لجميع  املحليين، وبالتالي تهيئة الظروف الستعادة السلم واألمن والسلطة القضائية في العراق املحلية  الشرطة 

 عن تعزيز االستقرار على املدى  
ً
 "البعيد.العراقيين، فضال

الشرطة   عمل "التركيز على تعزيزأن:  في وزارة الداخلية األدلة الجنائية  اللواء طالب خليل راهي، مدير  فيما بين

  من مرحلة جديدةإلى الذي طال أمده  مرحلة الصراعمن  النتقال البلد أمر أساس ي والعدالة الجنائية املحلية 

 ".تعافيالو ستقرار  اال 

تعزيز  و صالح قطاع األمن  إل ضمن خطتها  الحكومة العراقية  تتماش ى مع األولويات التي حددتها  إن املساهمة الجديدة  

  ي قطاع األمن الإصالح  سيادة القانون و برنامج وسيتم تنفيذ هذا العمل عبر العدالة الجنائية وأداء الشرطة املحلية. 
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ج الحكومة العراقية إلصالح قطاع األمن،  الذي كان له دور فعال في دعم برنامو التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي  

، والشرطة املحلية،  في وزارة الداخلية  الشرطة ووكالة شؤون    ووزارة الداخلية،   األمن الوطني   ية مستشار راكة مع  بالش

 منظمات املجتمع املدني في العراق، وجهات مانحة أخرى. ومجلس القضاء األعلى، ووزارة العدل، و 

 : ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال

 fay.daoud@undp.org  ،+964 780 1976 460مستشارة إعالم وتواصل،  فاي داود، 

### ### ### 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي منظمة رائدة تابعة لألمم املتحدة تكافح للقضاء على الظلم املتمثل في الفقر وعدم  

، في  170شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في الدول، من خالل العمل ب. ونساعد املساواة وتغير املناخ
ً
بلدا

أو   iq.undp.org  إيجاد حلول متكاملة ودائمة للناس ولكوكب األرض. تعرف على املزيد على موقعنا

@UNDPinIraq 
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