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لخدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية  الفصليالتحديث

  

2018 آذار 13الى كانون األول  1من  – 

 

. ملخص إداري1  

.2018آذار 13الى 2018كانون الثاني  1هذا ثالث تقرير فصلي لخدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية و يشمل الفترة من  1.1

 

الغرض من هذه الوثيقة هو التأكد من حصول العامة على المعلومات ذات الصلة و ذلك فيما يتعلق بالتفاصيل التي تجريها 1.2

خية.خدمات الشرطة للتحقيقات التاري

% من73، قامت بحسم 2017تموز  1منذ ان إستلمت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية القضايا التاريخية المتبقية بتاريخ  1.3

9حجم قضاياها في خالل عملية ال

  

دعاوى ما 192دعوى. في الوقت الراهن هناك  926أشهر، إغالق أو في إجراءات إغالق 

 زالت تحت التقييم.

دعوى. 147خطوط موجهة للتحقيق و التي تمثل 29تحقيق كامل، و  26ات الشرطة للتحقيقات التاريخية حالياً عدد لدى خدم 1.4

وجهاً.التحقيقات الفردية أو الموجهة يمكن ان تشمل قضايا متعددة. من المهم معرفة أن دعوى واحدة ال تعني دائماً تحقيقاً فردياً أو م

. 2018يقات التاريخية كما هو مرجواً، و يتوقع ان تكمل غالبية تحقيقاتها حوالي نهاية عام تعمل خدمات الشرطة للتحق 1.5

. حجم القضايا2

ورثت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية حجم القضايا عنددما تم إعادة دمج القضايا المتبقية لنظام خدمات الشرطة.2.1

الموروثة تحت التقييم أو التحقيق أو اإلغالق.: حجم القضايا 1جدول رقم 2.2

20171262737116409أيلول  30

 دعاوى تم إستالمها

20171263471127665كانون األول  31 

او التعرف عليها

دعاوى باقية تحت

التقييم

دعاوى: تم إغالقها اودعاوى تحت التحقيق

سوف تغلق

20181265192147926آذار  31 

2017126011451170تموز  1

    

.2018آذار  31تحقيقاُ موجهاً بتاريخ  29تحقيقاً كامالً و  26لدى خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية حالياً  2.3    

2018حزيران  30تموز و  1: عدد التحقيقات ما بين 2جدول رقم

عدد التحقيقات دعاوى تحت التحقيق 

موجهة للتحقيقخطوط  كاملة المجموع 

2017117432815تموز  1

2017127512625كانون االول  31 

2018147552629آذار  31 



2.4

 

%32دعوى تم إغالقها أو في طريقها لإلغالق، و هذا يعادل نسبة  409، هناك عدد 2017أيلول  30و  2017تموز  1ما بين  

 من حجم الدعاوى الموروثة. يمكن إغالق الدعاوى في مراحل مختلفة من العملية.

  

2017تشرين األول  1ما بين  2.5

  

عوى إضافية تم إغالقها أو في إجراءاتد  256، هناك مجموع 2017كانون األول  31و 

دعوى. لقد نظرت خدمات الشرطة 665قامت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية بإغالق أو في إجراءات إغالق اإلغالق،

أشهر. 6% من الدعاوى في خالل عملية ال 52للتحقيقات التاريخية في حوالي

 

2018كانون الثاني  1ما بين  2.6

  

دعوى إضافية تم إغالقها أو في إجراءات اإلغالق، قامت  261، هناك 0182آذار  31و 

دعوى. لقد نظرت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية 926ت إغالق خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية بإغالق أو في إجراءا

أشهر. 9% من الدعاوى في خالل عملية ال73في حوالي  

. اإلحاالت3

  

3.1

 

الشرطة للتحقيقات التاريخية إحالة واحدة من فريق الشكاوى التاريخية العراقية الى النيابة العامة، و قد تم إيقافهورثت خدمات ا

 

. منذ ذلك الوقت من قبل النيابة العامة

       

   

     

        

  

     


