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 اجراءات التحري ومجع االدلة يف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
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 تدريسي في جامعة االمام جعفر الصادق )ع( االهمية فرع ذي قار

Kldoon244@gmail.com 
 الممخص:

لقد أدى تطور الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتَّخاذىا اطاًرا عبر وطني إلى اعتبارىا مف األعماؿ   
التي أصبحت تيدد استقرار المجتمع الدولي نتيجة لتشعبيا عبر الحدود الوطنية، اذ شيد العالـ أنماطا 

التي تنتيز كؿ  مستحدثة مف اإلجراـ الدولي المنظـ، وانعكاس ذلؾ عمى خصائص ىذه الظاىرة،
الفرص المتاحة أماميا لتطوير أنشطتيا، في سعييا الدائـ إلى الربح المادي، وذلؾ مف خالؿ ابتكار 
وسائؿ جديدة كالنفوذ إلى النظـ المصرفية ونشاطات التأميف وتيريب المياجريف واألسمحة، فضاًل عف 

تجارة المخدرات، ولكوف الجريمة األنشطة التقميدية التي مازالت تضطمع بيا والمتمثمة أساسا في 
المنظمة عبر الوطنية ال تعرؼ الحدود السياسة لمدوؿ قد زاد مف خطورتيا، ودفع بالبعض إلى وصفيا 
بأنيا خطر عالمي، اذ أصبح لزاما عمى المجتمع الدولي البحث في كيفية مواجيتيا ومحاربتيا، وذلؾ 

ية الكفيمة لردعيا، غير أنو ورغـ كوف التعاوف الدولي بوضع اآلليات القانونية والوسائؿ المادية والتقن
ىو الوسيمة الوحيدة التي مف شأنيا الحد مف ىذه الظاىرة الخطيرة، إال أنو يتصادـ مع اختالؼ جيود 

 كؿ دولة في مجاؿ المكافحة.
 جراءات، التحري، وجمع االدلة، الجريمة المنظمة(.الكممات المفتاحية: )اال
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Investigation and evidence-gathering procedures in 

transnational organized crime(traditional procedure) 

Khaldoun Attia Mezher Al-Ghazi 

Teaching at Imam Jaafar Al-Sadiq (peace be upon him) Al-

Ahliya University, Dhi Qar Branch 

Abstract: 

  The development of transnational organized crime and its adoption of a 

transnational framework has led to its consideration of acts that threaten the 

stability of the international community as a result of its diffusion across 

national borders. To develop its activities, in its constant pursuit of material 

profit, by innovating new means such as access to banking systems, 

insurance activities, smuggling of migrants and weapons, in addition to the 

traditional activities it still carries out, which is mainly the drug trade, and 

because transnational organized crime knows no political borders for States. 

It has increased its danger, and led some to describe it as a global danger, as 

it has become imperative for the international community to research how to 

confront and fight it, by setting up legal mechanisms and the material and 

technical means to deter it, but despite the fact that international cooperation 

is the only means that would limit this The dangerous phenomenon, but it 

collides with the different efforts of each country in the field of control. 

Keywords: (procedures, investigation, evidence collection, organized crime)  

  :مشكمة الدراسة
اف مشكمة ىذه الدراسة تتمثؿ بجوانب متعددة، أىميا ىي حدود التعاوف بيف       

الجيات المسؤولة عف التحري وجمع األدلة عف الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 
العراؽ وبيف الجية الساعية ليذا التعاوف في الدوؿ األخرى ومف جية أخرى تتمثؿ 

متابعة واالشراؼ عمى اعماؿ الجيات المشكمة بالكشؼ عف الجيات المختصة بال
القائمة بإجراءات التحري وجمع االدلة في الجرائـ المنظمة عبر الوطنية ، اذ نجد 
جيات اختصاصاتيا ُحددت بموجب التشريعات الجنائية النافذة مثؿ قانوف اصوؿ 

نة لس 94المحاكمات الجزائية العراقي وكذلؾ قانوف االدعاء العاـ العراقي الجديد رقـ 
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) كقضاة التحقيؽ واالدعاء العاـ ( ، واختصاصات اخرى مختمفة مثؿ دائرة  7102
االسترداد في ىيئة النزاىة العراقية المحددة اختصاصاتيا بأحكاـ قانوف ىيأة النزاىة 

، أما الجانب األخير في مشكمة ىذه الدراسة ىو الكشؼ عف 7100المعدؿ لسنة 
يبرر المجوء الى إجراءات تحري خاصة نص الغموض في الجرائـ المنظمة والذي 

عمييا في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكذلؾ اتفاقية 
، ويضاؼ إلى ذلؾ البحث عف آليات  7119األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

 :مور اآلتيةاسترداد االصوؿ الجنائية،  وبناًء عميو فإف مشكمة البحث تتمحور حوؿ اال

ما ىو التحري وجمع األدلة في الجرائـ المنظمة عبر الوطنية  وما ىي  -0
صالحيات الجيات المختصة بالتحري في تمؾ الجرائـ سواء فيما يخص اإلجراءات 

 .التي تتخذ تجاه االشخاص أو تمؾ التي تجري تجاه األصوؿ الجنائية

في الجرائـ المنظمة عبر الوطنية ما ىو االساس القانوني لمتحري وجمع األدلة   -7
عمى المستوييف الوطني والدولي، وما ىو المعيار القانوني الذي يعتمد لبياف أساس 
اختصاص تمؾ الجيات في الجرائـ المنظمة وىؿ يمكف الركوف الى معيار الحدود 
في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية كأساس لالختصاص وما مدى كفايتو مف 

 .عدميا

ىي أشير التطبيقات المعتمدة كوسائؿ لمتحري وجمع األدلة في الجريمة ما  -3
المنظمة عبر الوطنية؟ وما ىو موقؼ المشّرع العراقي منيا سواء في قانوف أصوؿ 
المحاكمات الجزائية اـ في القوانيف األخرى التي تتضمف مصادقة الدولة العراقية 

 عمى االتفاقيات الدولية بيذا الشأف؟

 وليف في بحثنا ىذا اإلجابة عف كاًل مما سبؽ مف تساؤالت وغيرىا.محا      
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 منهج الدراسة 

تقتضي طبيعة ىذه الدراسة المزج بيف المناىج العممية، اذ سنعتمد في ىذه الدراسة     
عمى المنيج الوصفي في بياف مراحؿ التحري وجمع األدلة في الجريمة المنظمة عبر 

التحميمي، مف خالؿ تحميؿ احكاـ قانوف أصوؿ  الوطنية ، وسنمجأ إلى المنيج
المحاكمات الجزائية العراقي، لموقوؼ عمى مدى خضوع الجرائـ المنظمة لتمؾ األحكاـ، 
وسنعتمد عمى المنيج المقارف، لممقارنة بيف احكاـ التشريع العراقي واحكاـ التشريع 

وات متقدمة بيذا الفرنسي مف الدوؿ األجنبية بحسبانو مف التشريعات التي خطت خط
الشأف، ومف التشريعات العربية ستتـ المقارنة مع تشريعات كؿ مف مصر واالمارات 
العربية المتحدة والجزائر، والمقارنة بيف مختمؼ االتجاىات الفقيية والقضائية بخصوص 

 .المسائؿ التي يطرحيا موضوع البحث

 خطة الدراسة 

سيتـ تقسيميا عمى ثالث مطالب ،  ومف اجؿ اإلحاطة بموضوعات ىذه البحث      
يخصص المطمب االوؿ إلى ماىية التحري وجمع االدلة في الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية ، ويقسـ عمى اما المطمب الثاني فسيكوف ألساس التحري وجمع االدلة في 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومعياره، وسيكوف عمى مبحثيف نتناوؿ في المبحث االوؿ 

 اس الموضوعي لمتحري وجمع االدلة في الجرائـ المنظمة األس
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 المبحث االول
 اساليب التحري عن جرائم الفساد 

التحريات االولية او جمع االستدالالت مصطمح يطمؽ عمى اليات سير االجراءات      
الجزائية التي ينفذىا اعضاء الضبط القضائي عند وقوع جريمة ما, اذ تكوف ىذه 
االجراءات ىي الطريؽ المميد لتحريؾ الدعوى الجزائية القتضاء حؽ الدولة والمجتمع 

وبمعنى اخر التثبت مف وقوع الجريمة, والبحث عف في معاقبة مف ارتكب الجريمة, أي 
القائـ بيا وجمع االثباتات والقرائف االزمة لمتحقيؽ فييا واالستعانة بيا لمكشؼ عف 

 .  (01، ص0492، )د. فخري الحديثي الجريمة
ويقصد بأساليب التحري: تمؾ االساليب التي يمجا الييا المدعي العاـ االداري         

يا الماؿ العاـ لمتحري عف جرائـ الفساد, بغية جمع االدلة َعنيا والكُشؼ والمالي وقضا
، 7101خمفي، عمد الرحمف ) عف مرتكبيا وذلؾ مف دوف عمـ االشخاص المعنييف

 .(94ص
ويتبيف ِمف ىذا التعريؼ مدى خطورة ىذه االجراءات الخاصة لمتحري ومدى      

ييا لضبط وكشؼ جرائـ الفساد االداري مساسيا بحرمة الحياة الخاصة, ويتـ المجوء ال
والمالي والتي يتميز بعضيا بالبعد الدولي وارتباطيا بالجريمة المنظمة اذ ترجمت اتفاقية 
االمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة مفيوـ الجريمة المنظمة , "بانيا جماعة محددة 

كثر وتعمؿ لمرحمة مف البنية, أي غير مشكمة عشوائيا, ومؤلفة مف ثالثة اشخاص او ا
الزمف بيدؼ ارتكاب واحدة او اكثر مف الجرائـ الخطيرة, التي وصفتيا االتفاقية بالجرائـ 
المعاقب عمييا بعقوبة الحرماف مف الحرية لمدة ال تقؿ عف اربعة سنوات او بعقوبة اشد 

 .(030، ص0429السامرائي، كامؿ ) ". والطاِبع الخُفي ليا
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ومف اجؿ تفعيؿ النظاـ االجرائي لمتابعة ىذه الجريمة المتطورة ولتسييؿ جمع       
 –خالفا لموقؼ المشرع العراقي  –االدلة المتعمقة بيا, فقد استحدث المشرع الفرنسي 

اساليب خاصة لمبحث والتحري عف جرائـ الفساد االداري والمالي والتي لـ  تكف معروفة 
جرائـ المستحدثة, وقد تـ في ظؿ توسيع صالحيات الجيات مف قبؿ لمسايرة تطور ال

الرقابية في مجاؿ البحث والتحري, استرشادا بما قررتو اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة 
الفساد اذ اشارت الى اساليب خاصة في التحري وىي "مف أجؿ مكافحة الفساد مكافحة 

األساس لنظاميا القانوني فعالة، تقـو كؿ دولة طرؼ، بقدر ما تسمح بو المبادئ 
الداخمي، نيا ووفقا لمشروط المنصوص عمييا في قانو  ةالداخمي، وضمف حدود إمكاني

باتخاذ ما قد يمـز مف تدابير لتمكيف سمطتيا المختصة مف استخداـ أسموب التسمـ 
المراقب عمى النحو المناسب وكذلؾ، حيثما تراه مناسبا، اتباع أساليب تحري خاصة 

اللكتروني وغيره مف أشكاؿ الترصد والعمميات السرية، استخداما مناسبا داخؿ كالترصد ا
( الفقرة 01المادة )) إقميميا، وكذلؾ لقبوؿ المحاكـ ما يستمد مف تمؾ األساليب مف أدلة

 .(.7113( مف اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ 0)
الغرض التحري عف الجرائـ المشمولة واشارت االتفاقية في فقرة اخرى الى اف "        

، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات  تشجيعاالتفاقية،بيذه  الدوؿ األطراؼ عمى أف تبـر
ثنائية أو متعددة األطراؼ مناسبة الستخداـ أساليب التحري الخاصة تمؾ في سياؽ 

متثاؿ التاـ تبـر تمؾ االتفاقات أو الترتيبات وتنفذ باالو التعاوف عمى الصعيد الدولي. 
راعى في تنفيذىا التقيد الصاـر بأحكاـ تمؾ االتفاقات ويلمبدأ تساوي الدوؿ في السيادة، 

( مف اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ 7( الفقرة )01المادة ) )أو الترتيبات"
7113). 
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ى النحو وقد اشارت االتفاقية الى انو "في حاؿ عدـ وجود اتفاؽ أو ترتيب عم        
تتخذ القرارات المتعمقة باستخداـ أساليب التحري  ( مف ىذه المادة،7المبيف في الفقرة)

الخاصة ىذه عمى الصعيد الدولي تبعا لمحالة، ويجوز أف تراعى فييا، عند الضرورة، 
بؿ الدوؿ األطراؼ قالترتيبات المالية والتفاىمات المتعمقة بممارسة الوالية القضائية مف 

 ..(7113( مف اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ 3( الفقرة )01)المادة )المعنية
وقد تضمنت االتفاقية الى انو "يجوز، بموافقة الدوؿ األطراؼ المعنية، أف         

تشمؿ القرارات المتعمقة باستخداـ أسموب التسميـ المراقب عمى الصعيد الدولي طرائؽ 
أو األمواؿ والسماح ليا بمواصمة السير سالمة أو إزالتيا مثؿ اعتراض سبيؿ البضائع 

( مف اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة 9( الفقرة )01)المادة ) أو إبداليا كميا أو جزئيا"
 .(7113الفساد لعاـ 

وفي مقابؿ ذلؾ َوَضع الُمشرع ضوابط لضماِف عدـ االنحراؼ بيذه االساليب       
الجديدة في التحري, كما اضفى حماية قانونية تكُفؿ ُحرمة الحياة الخاصة لألفراد, 
وُيالحظ في ىذا الَمجاؿ اف كثير مف التشريعات المقارنة تعتمد عمى ىذه االساليب 

يمة, اذ اعتمدت حتى في الدوؿ االكثر تقدما ورعاية الحديثة في سبيؿ الكشؼ عف الجر 
لحماية حقوؽ االنساف كالواليات المتحدة االمريكية والتي اباحت التنصت عمى 
المكالمات الياتفية واجازت اعتراض المراسالت بجميع انواعيا, وبيذا فاف الواليات 

كانت مترددة حوؿ  المتحدة االمريكية قد فتحت الباب اماـ عدة تشريعات مقارنة اخرى
 ىذه المسألة لما ليا مف صمة بانتياكات حقوؽ االنساف, كما ىو حاؿ الدوؿ االوربية

 .(01، ص7119، مغني بف عمار)
ونالحظ اف المشرع العراقي اخذ بمبادئ جديدة لمكافحة الفساد وحماية الماؿ العاـ    

لسنة  94عاء العاـ رقـ /اوال( مف قانوف االد7والتي اعتبرىا مف اىدافو في المادة )
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لكنو في مرحمة التحري وجمع االدلة لـ يكف واضحا في اعطاء االدعاء العاـ  7102
دورا رياديا ومتميزا واحكاـ تمكنو مف تحقيؽ اليدؼ المذكور واقتصر االمر عمى النص 

 العاـ الذي يحكـ جميع الجوانب المتعمقة بالحؽ العاـ.
اـ النافذ نصوص خاصة لتنظيـ مياـ االدعاء العاـ وعدـ اعطاء قانوف االدعاء الع   

بمرحمة التحري وجمع االدلة بقضايا الفساد لـ يكف مقصورا عمى التشريع العراقي وانما 
ىو اتجاه اغمب القوانيف الجزائية المقارنة التي رسمت في مباشرتو واستعمالو 

الحؽ العاـ وىذه اختصاصات عامة بالنسبة لمجرائـ جميعًا دوف استثناء لتعمقيا ب
االختصاصات تختمؼ باختالؼ المراحؿ التي تمر بيا الدعوى الجزائية ومنيا مرحمة 

 .التحري وجمع االدلة
, وعند ممارسة االدعاء العاـ لدوره في مرحمة (70، ص7114، محمود عبد المجيد) 

نوف والتي التحري بقضايا الفساد ليس لو اال الرجوع الى االحكاـ العامة الواردة في القا
تبيف دور االدعاء العاـ في مرحمة التحريات عف الجرائـ وجمع االدلة التي تمـز 

 .بالتحقيؽ فييا وكؿ ما مف شأنو التوصؿ الى كشؼ الجريمة
 .(37، ص7109األسدي، أياد جعفر )                                           

 المطمب االول 
 االساليب التقميدية  

يمحظ اف المشرع العراقي لـ يخرج عف الوسائؿ التقميدية المعروفة لمتحري عف        
الجرائـ التي تخص الفساد المالي واالداري وتتمثؿ ىذه الوسائؿ بوجو عاـ بجمع 
المعمومات وكذلؾ االخبار وايضا التنصت عمى المراسالت, ولـ يستحدث المشرع لحد 

معمومات عف جرائـ الفساد المالي واالداري وقضايا االف وسائؿ جديدة لمتحري وجمع ال
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الماؿ العاـ اال بعض االساليب البسيطة لمتحري عف جرائـ الفساد االداري بوجو خاص 
  -وسيتـ بياف ذلؾ مف خالؿ ما يأتي :

 الفرع االول

 جمع المعمومات 

معقدة اف عممية رصد وتوثيؽ جرائـ الفساد االداري والمالي ىي عممية صعبو و       
وتحتاج الى ميارات عالية, واف صدقت المعمومة والتحقؽ منيا شيء ىيـ جدا, الف 
المصداقية الفردية لمشخص المنتدب لتوثيؽ جرائـ الفساد االداري والمالي, ويصح اف 
تكوف اجراءات جمع المعمومات قبؿ وقوع الجريمة او بعد ظيورىا بالفعؿ, وىي ال 

و المتيـ معيف بالذات لذا يشترط فييا دائما اف ال تتطمب حتما اتجاه الشبيات نح
تتضمف معنى المساس بحرمة شخص المتيـ او مسكنو , وىذا ما يميزىا عف اجراءات 
التحقيؽ بمعناىا الضيؽ , واف اليدؼ مف جمع المعمومات ىو االعداد لغرض التحقيؽ 

ث يقع عمى االبتدائي, ويقـو بجمع ىذه المعمومات ىـ اعضاء الضبط القضائي حي
أحمد مجيد ) لجريمة فساد اداري وماليعاتقيـ ميمة جمع المعمومات عف المتيـ 

 (.99، ص7109الجنابي، 

 70)تنظر المادة مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي 90ألقت المادة      
عمى عضو الضبط القضائي عبء البحث   ،مف قانوف االجراءات الجنائية المصري(

عف الجرائـ ومرتكبييا. وذلؾ بجمع كافة األدلة التي تفيد في التوصؿ إلي الحقيقة إثباتًا 
أمجد ( )20، ص0440الشياوي، د. قدري )أو نفيا لوقوع الجريمة ونسبتيا إلي فاعميا

بنفسو . وال يوجب القانوف أف يتولى عضو الضبط (003ص 710،1الفتالوي،ناظـ 
ميمة القياـ بالتحريات ، بؿ لو أف يستعيف بمعاونيو مف رجاؿ السمطة العامة والمرشديف 
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السرييف ، أو مف يتولوف إبالغو عما وقع بالفعؿ مف جرائـ ماداـ ىو قد اقتنع شخصا 
 بما نقموه إليو ، وبصدؽ ما تمقاه عنيـ مف معمومات  . 

ف جميع األشخاص المتصميف بالواقعة ويشمؿ ىذا الواجب جمع المعمومات م        
ممف لدييـ معمومات عنيا سواء مف المبمغ أو الشيود أو المشتبو في أمرىـ. وليس 
لعضو الضبط القضائي إكراه أحد عمى الحضور أمامو لإلدالء بمعموماتو، ويجوز 
لعضو الضبط القضائي أف يستعيف بأىؿ الخبرة، إلبداء رأييـ شفييا أو بالكتابة. ومف 

مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية  93أجؿ الحصوؿ عمى اإليضاحات تسمح المادة 
لعضو الضبط  مف قانوف االجراءات الجنائية المصري( 74راجع المادة ) العراقي

 القضائي بسؤاؿ المشتبو بو عف المتيمة المسندة إليو مف دوف أف يستجوبو تفصياًل. 
أما المعاينات فيقصد بيا إثبات حالة األشخاص واألمكنة واألشياء ذات الصمة         

بالجريمة، قبؿ ضياع معالـ الجريمة. والمعاينات ال تعدو أف تكوف صورة مف صور 
الحصوؿ عمي اإليضاحات، التي خصيا المشرع العراقي بالذكر لما ليا مف أىمية في 

ذا كاف إجراء ال معاينة ، الذي يوجب بحكـ المنطؽ االنتقاؿ إلي محؿ كشؼ الحقيقة. وا 
ف شاء أغفمو ، إال  الواقعة ، يظؿ أمرًا جوازيًا لعضو الضبط القضائي إف شاء أجراه وا 

االصولية المذكورة ، قد أوجبت عمي عضو الضبط القضائي في حالة  93أف المادة 
يعايف اآلثار المادية لمجريمة التمبس بجناية أو جنحة أف ينتقؿ فورًا إلي محؿ الواقعة ، و 

ويحافظ عمييا ويثبت حالة األماكف واألشخاص وكؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة ، 
ويسمع أقواؿ مف كاف حاضرًا ، أومف يمكف الحصوؿ منو عمي إيضاحات في شأف 

 الواقعة ومرتكبيا . ويجب عميو أف يخطر االدعاء العاـ فور انتقالو  .
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حوؿ اساليب جمع المعمومات عف جرائـ الفساد االداري  وسوؼ نبحث في ىذا الفرع 
والمالي وقضايا الماؿ العاـ وكذلؾ حوؿ دور مكاتب المدعي العاـ االداري والمالي في 

 -جمع المعمومات والتصرؼ فييا وكما يأتي:

 -اواًل: اساليب جمع المعمومات عن جرائم الفساد االداري والمالي وقضايا المال العام:

عد عممية جمع المعمومات عف الجرائـ التي تخص الفساد االداري والمالي ت      
وقضايا الماؿ العاـ اجراء جوىري يترتب عمييا اثار تمس حياة االفراد وحريتيـ كما 

, حيث تمكف (330، ص7119مرسي، عبد الواحد ) يترتب عمييا حقوؽ والتزامات
جمع المعمومات في انيا ترمي الى تحقيؽ ىدفيف وىنا التصدي بسرعة ونجاعة  أىمية

لمظاىرة االجرامية التي تحؿ بالنظاـ واالمف في المجتمع مف جية ومف جية اخرى 
 ضماف حرية وحقوؽ االفراد ومنيـ المشتبو فييـ وذلؾ فيما يأتي:

 االستجالء والكشؼ عف المالبسات والظرؼ التي ارتكبت فييا الجريمة  -
المبادرة االولية لجمع المعمومات واالشياء واالوراؽ والدالئؿ واالثار التي تساعد  -

عمى التثبت مف ارتكب الجرائـ التي تخص جرائـ الفساد االداري والمالي 
 وقضايا الماؿ العاـ 

فر عنو مف اجراءات ضرورية مميدة لمسير اف عممية جمع المعمومات وما تس -
 في الخصومة الجنائية تعتبر مصدرا ىاما لتكويف االقتناع الشخصي لمقاضي .

وبحسباف اف مرحمة جمع المعمومات اجراء سابؽ عمى تحريؾ الدعوى الجزائية,       
 اإلجراءاتفيذا مف شأنو اف يوضح االمور لسمطة التحقيؽ, فتتخذ القرار بناء عمى 

التمييدية فييا,  كاف مف الجائز تحريؾ الدعوى الجزائية اذ اف قانوف اصوؿ المحاكمات 
( قد خولت عمى عضو 90المعدؿ فنجد المادة ) 0420لسنة  73الجزائية العراقي رقـ 
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الضبط القضائي الحؽ في جمع المعمومات عف الجرائـ والبحث عف مرتكبيا ىذا ما 
 نص عميو المشرع العراقي .

وفي بعض التشريعات ومنيا التشريع الجزائري فقد منح لمشرطة القضائية         
( مف قانوف 09ووكيؿ الجميورية وكذا قاضي التحقيؽ وىذا ما نصت عميو المادة )

 .(913، ص7114فاروؽ، )0499 /9/9الجزائية المعدؿ المؤرخ في  اإلجراءات

ي تخص جرائـ الفساد االداري وعميو فاف عممية جمع المعمومات عف الجرائـ الت      
والمالي وقضايا الماؿ العاـ  ضرورة اقرتيا اغمب التشريعات وتناوليا المؤتمر الدولي 
لقانوف العقوبات مف خالؿ مياـ أعضاء الضبط القضائي, فيي تعمؿ عمى تسييؿ 
عمؿ الجياز القضائي, فتضبط عممية التحري القضايا والمنازعات وتعمؿ عمى االلماـ 

ع مستجدات القضية واختيار منيا التي تتسـ بالجدية , كما انيا تخفؼ االعباء بجمي
الموضوعة عمى كاىؿ الجيات القضائية مما يخفؼ عنيا حجـ القضايا المرفوعة 

 اماميا, ويحقؽ السرعة لمفصؿ فييا ورد الحقوؽ ألصحابيا.
ومف جية اخرى وبما اف اجراء جمع المعمومات ال يدخؿ ضمف مرحمة الدعوى,      

فيؤالء يمس بالحقوؽ الشخصية لألفراد , فعممية جمع المعمومات تراعي الضمانات 
والحقوؽ الممنوحة لممتيـ خالؿ ىذه المرحمة, كونو ال يزاؿ بريئا حتى تثبت ادانتو, عمى 

محده، محمد ) ىذا ما يعكس ايجابا عمى حقوؽ المتيـخالؼ مرحمة الدفاع والمحاكمة و 
 .(77، ص0447

 -ثانيا: دور االدعاء العام في جمع المعمومات والتصرف فيها:
وقانوف  7102لسنة  94العاـ رقـ  االدعاءمف خالؿ الرجوع الى احكاـ  قانوف       

عي العاـ , المعدؿ , نجد ىذه الصالحية لممد 0420اصوؿ المحاكمات الجزائية لسنة 
عمى دور  7102لسنة  94/ثالثا مف قانوف االدعاء العاـ رقـ 7اذ نصت المادة 
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المدعي العاـ في "االسياـ مع القضاء والجيات المختصة في الكشؼ السريع عف 
االفعاؿ الجرمية والعمؿ عمى سرعة حسـ القضايا وتحاشي تأجيؿ المحاكمات بدوف 

الدولة ونظاميا الديمقراطي االتحادي ". ونصت  مبرر ال سيما الجرائـ التي تمس امف
الفقرة خامسا عمى واجب المدعي العاـ في االسياـ في رصد ظاىرة االجراـ والمنازعات 

/ثانيا عمى واجب 0وتقديـ المقترحات العممية لمعالجة وتقميصيا . كما نصت المادة 
ي تمـز لمتحقيؽ فييا, المدعي العاـ في مراقبة التحريات عف الجرائـ وجمع االدلة الت

 واتخاذ كؿ ما مف شأنو التوصؿ الى كشؼ معالـ الجريمة 
المعدؿ فنجد  0420لسنة  73اما قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ     

, قد القت عمى عضو الضبط القضائي عبء البحث عف الجرائـ (0*)منو  90المادة 
ومرتكبيا بقوليا " اعضاء الضبط القضائي مكمفوف في جيات اختصاصيـ بالتحري 
عف الجرائـ وقبوؿ االخبارات والشكاوى التي ترد الييـ بشأنيا وعمييـ تقديـ المساعدة 

ـ بما يصؿ الييـ مف لقضاة التحقيؽ والمحققيف وضباط الشرطة ومفوضييا وتزويدى
المعمومات عف الجرائـ وضبط مرتكبييا وتسميميـ الى السمطات المختصة، وعمييـ اف 
يثبتوا جميع االجراءات التي يقوموف بيا في محاضر موقعة منيـ ومف الحاضريف يبيف 
فييا الوقت الذي اتخذت فيو االجراءات ومكانيا ويرسموا االخبارات والشكاوى والمحاضر 

مف قانوف  90المادة  ) اؽ االخرى والمواد المضبوطة الى قاضي التحقيؽ فورًا"واالور 
وذلؾ بجمع كافة االدلة  (0420لسنة   73اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ 

د. ) التي تفيد في التوصؿ الى الحقيقة اثباتا او نفيا لوقوع الجريمة ونسبتيا الى فاعميا
 .(003، ص7101الفتالوي، مجد ناظـ أ( )20، ص0440الشياوي، قدري 

                                                           

 مف قانوف االجراءات الجنائية المصري. 70( تقابميا المادة *)
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, بؿ لو اف ضبط بنفسو ميمة القياـ بالتحرياتوال يمـز القانوف اف يتولى ُعضو ال     
يستعيف بمعاونيو مف رجاؿ السمطة العامة والمرشديف السرييف , او مف يتولوف ابالغو 

ما تمّقاه مف عما وقع بالفعؿ مف جرائـ ماداـ ىو اقتنع شخصيا بما نفموه اليو, بصدؽ 
 .(319سرور، د.ت، ص د. أحمد فتحي) معمومات

ويشمؿ ىذا الواجب جمع المعمومات مف جميع االشخاص المتصميف بالواقعة ممف    
لدييـ معمومات عف الجرائـ التي تخص الفساد االداري والمالي والجرائـ التي تخص 
قضايا الماؿ العاـ سواء مف المبمغ او الشيود او المشتبو في امرىـ . ويجوز لعضو 

رة , ال بداء راييـ شفييا او بالكتابة . ومف اجؿ الضبط القضائي اف يستعيف باىؿ الخب
الحصوؿ عمى االيضاحات اذ نص قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية عمى اف " عمى 

( اذا اخبر عف 34عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصو المبيف في المادة )
يا جريمة مشيودة او اتصؿ عممو بيا اف يخبر قاضي التحقيؽ واالدعاء العاـ بوقوع

وينتقؿ فورًا الى محؿ الحادثة ويدوف افادة المحنى عميو ويسأؿ المتيـ عف التيمة 
المسندة اليو شفويًا ويضبط االسمحة وكؿ ما يظير انو استعمؿ في ارتكاب الجريمة 
ويعايف اثارىا المادية ويحافظ عمييا ويثبت حالة االشخاص واالماكف وكؿ ما يفيد في 

اؿ مف كاف حاضرًا او مف يمكف الحصوؿ منو عمى اكتشاؼ الجريمة ويسمع اقو 
مف قانوف  97المادة  )ايضاحات في شأف الحادثة ومرتكبيا وينظـ محضرًا بذلؾ"

 .(0420لسنة  73اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ 

االصولية المذكورة عمى عضو الضبط القضائي في حالة  93وقد اوجبت المادة      
نحة اف ينتقؿ فورا الى محؿ الواقعة , ويعايف االثار المادية لمجريمة التمبس بجناية او ج

قيقة , ويسمع ويحافظ عمييا ويثبت حالة االماكف واالشخاص وكؿ ما يفيد في كشؼ الح
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, او مف  يمكف الحصوؿ منو عمى ايضاحات في شأف الواقعة اقواؿ مف كاف حاضرا
 ور انتقالو . المرتكبة . ويجب عميو اف يخطر االدعاء العاـ ف

ونرى انو اذا تعمؽ االمر بجريمة مف جرائـ الفساد االداري والمالي  في نطاؽ        
الوزارة او التشكيؿ المعني فاف لمكتب المدعي العاـ االداري والمالي وال سيما المكاتب 
الفرعية في تشكيالت الوزارات اف تقوـ بكؿ المياـ التي ذكرناىا وترفع تقاريرىا الى 

 مدعي العاـ االداري والمالي في الوزارات المعنية بالسرعة الممكنة.ال

 الفرع الثاني

 االخبار

أوجب المشرع العراقي عمى الجيات الرقابية المختصة بالتحري عف جرائـ الفساد     
والشكاوى التػػي ترد إلييـ بشأف الجرائـ وىو  في دوائر اختصاصيـ أف يقبموا االخبارات

مف قانوف االجراءات الجنائية  30راجع المادة )االصولية  93ما نصت عميو المادة 
ذا قدـ االخبار والشكوى إلى احدى تمؾ الجيات وجب عمييا أف تقبمو ،  (المصري .  وا 

ابة حتى يمكف وال يجوز ليا أف ترفض قبولو بأية حجة. ويجب أف يثبت االخبار كت
المحافظة عمى ما ورد فيو مف معمومات. كما أوجب عميو المشرع أف ترسؿ تمؾ 

 90االخبارات والشكاوى فورًا الى قاضي التحقيؽ او المحقؽ بحسب ما قضت بو المادة 
االصولية.  واالخبار في ىذه الحالة يرسؿ الى قاضي تحقيؽ النزاىة المختص ،اذ افرد 

االعمى قضاء تحقيؽ خاص لقضايا الفساد الوظيفي ترتبط بو  مجمس القضاء العراقي
، والتي يامكاتب تحقيقات النزاىة التي تعد مف اعضاء الضبط القضائي بحكـ وظيفت

 تعمؿ بإشراؼ احد نواب المدعي العاـ المخصص لقضايا النزاىة.
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مف  92وقد اخذ المشرع العراقي بفكرة االخبار السري بعد اف ُعدلت المادة        
قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي, وذلؾ لتبسيط إجراءات اإلخبار وحماية 

. واجاز المشرع العراقي لبعض الييئات الرقابية (0*) المخبريف في بعض الجرائـ الميمة
واتخاذ جميع التدابير الالزمة والمناسبة والضرورية لحماية ىوية  استالـ اإلخبارات

 المخبريف إال إذا تنازؿ المخبر عف ىذه الحماية .

فقد أوجدت حماية  0/01/7119أما إجراءات استالـ مزاعـ الفساد النافذة في       
كافية لممخبريف ، إذ أوجبت أف يكوف ىنالؾ سجؿ خاص لممخبريف السرييف ويكوف 

عيدة مدير المكتب وفي حالة غيابو , أو عدـ وجوده ألي سبب يكوف بعيدة مف يحؿ ب
محمو ويتولى مدير المكتب استقباؿ المخبر السري وأخذ اسمو وعنوانو ومحؿ إقامتو 
ورقـ ىاتفو ثـ إحالتو إلى المحقؽ لتدويف أقوالو إال أنو ال يعطي لممحقؽ سوى رقـ 

ريف السرييف ويقوـ المحقؽ بتدويف أقوالو استنادًا المخبر السري مف سجؿ ىويات المخب
إلى رقمو في السجؿ مف دوف أف يكوف لو الحؽ في سؤالو عف اسمو أو أي معمومات 
لكشؼ شخصيتو وال يجوز االطالع عمى سجؿ المخبريف السرييف إال مف قبؿ القضاء , 

ولية إفشاء اسـ أو رئاسة الييأة فحسب , ويتحمؿ مدير المكتب , أو مف يحؿ محمو مسؤ 
 المخبر السري , أو ىويتو إذا لـ يثبت مسؤولية جية أخرى. 

                                                           

نسُح  32( يٍ لإٌَ أصٕل انًحاكًاخ انجزائٛح انعشالٙ سلى  74(  أضٛفد إنٗ انًادج ) *)

ٔانًُشٕس فٙ انٕلائع  9111نسُح  991( تًٕجة انمإٌَ سلى  3انًعذل انفمشج )  9141

إر َصد ) نهًخثش فٙ انجشائى انًاسح تأيٍ انذٔنح انذاخهٙ  9111نسُح  2333انعشالٛح انعذد 

أٔ انخاسجٙ ٔجشائى انرخشٚة االلرصاد٘ ٔانجشائى األخشٖ انًعالة عهٛٓا تاإلعذاو أٔ انسجٍ 

اضٙ أٌ ٚثثد رنك انًؤتذ أٔ انًؤلد أٌ ٚطهة عذو انكشف عٍ ْٕٚرّ ٔعذو اعرثاسِ شاْذًا ٔنهم

يع خالصح اإلخثاس فٙ سجم خاص ٚعذ نٓزا انغشض ٔٚمٕو تئجشاء انرحمٛك ٔفك األصٕل 

 يسرفٛذًا يٍ انًعهٕياخ انرٙ ذضًُٓا اإلخثاس دٌٔ تٛاٌ ْٕٚح انًخثش فٙ األٔساق انرحمٛمٛح ( .
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وقد ظير في اآلونة االخيرة اسموب جديد لمحصوؿ عمى المعمومات عف جرائـ          
الفساد تعتمػده الجيات الرقابية المختصة بالتحري عف جرائـ الفساد في العراؽ  وىو 

المخصص مف قبؿ الجيات الرقابية لغرض تمقي  : ويراد بو الخط(0**) الخط الساخف
اإلخبارات عف أي حالة فساد عف طريؽ اليواتؼ النقالة , أو المحمولة, أو عف طريؽ 
اليواتؼ األرضية التي يعمف عنيا عف طريؽ وسائؿ اإلعالـ المختمفة , وتتمقى ىذه 

منيا الياتؼ الجيات اإلخبارات عف مزاعـ الفساد , بجميع وسائؿ إيصاؿ المعمومة بض
والبريد اإللكتروني , ووسائؿ اإلعالـ المسموعة , والمرئية , والمقروءة وغيرىا, وتجدر 
اإلشارة إلى أف كؿ مكتب مف مكاتب الجيات الرقابية في المحافظات يوجد فيو قسـ 
خاص يسمى قسـ الخط الساخف يتـ مف خاللو استقباؿ الشكاوى , واإلخبارات , 

طنيف مف خالؿ عدة شعب , وىي كؿ مف شعبة الياتؼ , البريد والمعمومات مف الموا
اإللكتروني , المقابالت , البريد الخارجي , الرصد الصحفي , وتكوف عممية استقباؿ 
المعمومات عف طريؽ االتصاؿ المباشر بيف المواطنيف والموظؼ المسؤوؿ عف استقباؿ 

المعمومات في نموذج خاص المكالمات الياتفية , إذ يقوـ الموظؼ المختص بإدراج 
ويتـ تسجيؿ اإلخبار في دفتر صادرات اإلخبارات ويحتفظ برقـ واسـ المخبر لمحفاظ 

                                                           

جُاٚاخ تاتم ْٕٔ يٍ انًصادس االخثاسٚح انحذٚثح فٙ انعشاق ، ٔذطثٛمًا نزنك لشسخ يحكًح  ( 9**)

) نذٖ انرذلٛك ٔانًذأنح ٔيالحظح سٛش انرحمٛك االترذائٙ ٔانمضائٙ ٔجذ أٌ انشكٕٖ حشكد 

ٔانرٙ ذضًُد  طشٚك انخط انساخٍتُاًء عهٗ اإلخثاس انٕاسد إنٗ ْٛأج انُزاْح فٙ تاتم عٍ 

ٌ ٔجٕد فساد إداس٘ ٔيانٙ فٙ انششكح انعايح نهسكك انحذٚذٚح فٙ تاتم ، ٔلذ أَكش انًرًٕٓ

انرًٓح فٙ دٔس٘ انرحمٛك ٔانًحاكًح ٔأٔضحٕا تأَٓى لايٕا تٕاجثٓى انشسًٙ حسة األٔايش 

اإلداسٚح انصادسج يٍ يشجعٓى ٔفك األصٕل ، نزا ٔتُاًء عهٗ يا ذمذو فئٌ األدنح انًرٕفشج فٙ 

( يٍ لإٌَ انعمٕتاخ نزا لشسخ انًحكًح 273ْزِ انمضٛح ذكٌٕ غٛش كافٛح نإلداَح ٔفك انًادج )

/ج يٍ لإٌَ أصٕل انًحاكًاخ انجزائٛح 913غاء انرًٓح ٔاإلفشاج عُٓى اسرُادًا ألحكاو انًادج إن

. َمال عٍ أيجذ َاظى صاحة  7/93/3331فٙ  3331/ج/217انًعذل ( لشاسْا انًشلى 

 . 921َصٛف انفرالٔ٘ :انًصذس انساتك ,ص 
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عمى ىوية المخبر ثـ يحاؿ بعد ذلؾ إلى شعبة التحميؿ والتكييؼ لغرض إصدار التوجيو 
      .      (030، ص7101الفتالوي، أمجد ناظـ ) الخاص مف قبؿ المحقؽ المختص

اإلخبػار وسػيمة ميمػة مػف وسػائؿ تحريؾ الػدعوى الجزائية إال انػو فػي ذات  ويعد    
الوقػت يعػد بمثابػة سػالح ذو حػديف فػاف أحسػف اسػتخدامو بػاف وظػؼ فعػال إلحاطػة 
السػمطات المختصػة عممػا بوقػوع جريمػة معينػة حقػؽ ىدفو المراد وىو تعاوف الفرد مع 

ىرة اإلجرامية وكشػؼ الغطػاء عنيػا واف أسػي التعامػؿ بو بػاف السمطة في مكافحة الظا
اسػتخدـ كوسيمة لالنتقػاـ مػف اآلخػريف أو التغاضػي عنػو أصػال رغػـ اإللػزاـ القػانوني بػو 
انقمػب فػي ىػذه األحػواؿ و بػاال عمػى صػػاحبو وعمػى المجتمػع معػا مػػف خػالؿ محاسػبة 

اد الثػاني بدايػة فػػي محاكمػػات عػػف جػػرائـ لػػـ يكػػف ليػػـ يػػد فييػػا ال األوؿ أخيػرا وزج أفػػر 
مػػف قريػػب وال مػػف بعيػػد والسػػبب فػػي ىػػذا قػػد يعػػود إلػػى تعامػػؿ السػمطات المختصػة مػع 

دوف  االخبػارات بنػوع مػف الجديػة بغيػة اتخػاذ إجراءاتيػا فػي الوقػت المناسػب لمحيمولػة
 . (09، ص0494مراد، د. عبد الفتاح )إفالت المخبر عنيـ مف قبضتيا

وقػد كػاف مػف نتػائج االحػتالؿ االمريكي لمعػراؽ ومػا رافقػو مػػف إعػالف حالػة      
الطػوارئ فػي جميػػع أنحائػو مػف قبػؿ الحكومػات المشػكمة فػي ظمػو بيػدؼ بسػط األمػف 

ذىػب المئػات مػف العراقييف ضحية االستعماؿ السىء لإلخبار وفػرض سػمطة القػانوف أف 
مف قبؿ بعض األفراد أو عدـ لجوئيـ إليو في الوقػت المناسػب فكػاف مف نتيجة األوؿ 
اكتظاظ السجوف بالكثير ممف لـ تتمطخ أيدييـ بالدماء بينما أصبح بفعؿ الثػاني عػدد 

مكػاف اإلخبػار عػف مخطػط مرتكبييػا قبػؿ كبيػر مػف العػراقييف ضػحية جػرائـ كػاف باإل
وقوعيػا وفػي الحػالتيف كػاف وال يػزاؿ  يػدفع ثمنػو األبريػاء مػف الشػعب العراقػي بحيػث 
يمكػف القػوؿ بػاف اإلخبػار أضػحى وسػيمة تمػارس بشػكؿ فعػاؿ لالبتزاز والمساومة بؿ 
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خضير، د. عبد األمير ) لممنافسة غير المشروعة في كافة المجاالت في العراؽ
 . (90، ص7114

ويعد االخبار الوسيمة التي يتـ مف خالليا جمع التحريات اذ تتيح لسمطة التحقيؽ     
اف تقوـ بتحريؾ الدعوى الجزائية والتصرؼ فييا وىي عمى بينة مف مجموعة العناصر 

ي قدمت ليا عف المشكمة الركاف الجريمة المختمفة باالستدالالت واالدلة عف المادية الت
 .(07عبد المجيد، .......، ص) طريؽ الجية القائمة باالستدالؿ

واالخبار عف جرائـ الفساد يعد امرا ضروريا لموصوؿ الى كشؼ حقيقة ىذه الجرائـ    
وازالة ما يكتنفيا مف غموض وجمع البيانات واالدوات واالثار الدالة عمييا , ومعرفة 

)عبد المجيد، دواعييا ومسبباتيا ومعرفة فاعميا تمييدا التخاذ االجراءات الالزمة بحقيـ
 .(71.......، ص

ومف الضروري اف تكوف ىناؾ رقابة عمى ىذه االجراءات لموقوؼ عمى مدى     
موافقتيا لمقانوف مف قبؿ اعضاء الضبط القضائي اثناء قياميـ بالتحري واالستدالؿ عف 
الجرائـ, وخير مف يمثؿ ىذه الجية الرقابية, ىو االدعاء العاـ باعتباره ممثؿ المجتمع 

المر ينطبؽ عمى الجرائـ الفساد المالي واالداري ونائبو في الدفاع عف حقوقو ذات ا
التي ليا خصوصية بخطورتيا عمى البنياف االجتماعي واالقتصادي والسياسي واالمني 
لمدولة, لذا فقد اعطتو معظـ الدوؿ دورا مميزا وخصتو بنيابات متخصصة واعطتو 

واالداري ومف  اجراءات خاصة مميزة لتحقيؽ اليدؼ المرجو وىو مكافحة الفساد المالي
ىذه الدوؿ جميورية مصر العربية التي ليا نيابات ادارية ونيابات باألمواؿ العامة 

 .(09، ص7111عبد الكريـ، سعد محمد )وغيرىا
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 -اوال: دور االدعاء العام في استالم االخبارات ومزاعم الفساد:

سواء أكانت  عرؼ االخبار بأنو )) إبالغ السمطات المختصة عف وقوع جريمة      
الجريمة واقعػة عمػى شػخص المخبػر أو مالػو أو شػرفو أو عمػى شػخص الغيػر أو مالػو 

عبد األمير ) أو شػرفو وقػد تكػوف الدولػة أو مصػالحيا أو ممكيتيػا ىػي محػؿ االعتػداء((
، ويالحػظ عمػى ىػذا التعريػؼ انػو ( 44حربة، .....، صد. سميـ  إبراىيـ العكيمي، 

خمػط بػيف الشػكوى واإلخبػار، فػاألولى عػادة تقػدـ مػف قبػؿ المجنػي عميػو فػي الجريمػة ي
بينمػا الثػاني يقػدـ مػف قبػؿ شػخص لػـ تمػس الجريمػة حقوقػو المحميػة جزائيػا وقػد يكػوف 

ر فػي ىػذا الشػخص طبيعيػا أو معنويػًا، أمػا المجنػي عميػو فػال يمجػأ إلػى وسػيمة اإلخبػا
 .(0*) إثػارة الدعوى الجزائية إال إذا كاف الجاني مجيوالً 

                                                           

يػة فػاف مشػرع قػانوف أصػوؿ (  ورغـ ىذه الفروؽ بػيف اإلخبػار الجرمػي و الشػكوى الجزائ*)
إذ عد كؿ شخص  (92/0) و /أ(0المحاكمػات الجزائيػة العراقي قد خمط بينيما في المادتيف )

عمـ بوقوع جريمة صاحب حػؽ فػي رفػع شػكوى تمييػدا لتحريػؾ الػدعوى الجزائيػة عنيػا وعػده مػرة 
)مػف وقعػت عميػو بػ والػذي عبػر عنػو  – أخػرى مخبػرا عػف الجريمػة، ثػـ عػد المجنػي عميػو

مخبػرا عنيػا إذا كانػت مػف الجػرائـ التػي تحػرؾ الدعوى فييا بال شكوى مما يشػكؿ  -الجريمػة(
مػػف القػػانوف ( 3وكػذلؾ الفقػرة )أ( مػف المػػادة )( 0تعارضػا مػع مػا ورد فػي الفقػرة )أ( مػف المػادة )

ػػذا التعػػارض احػػد البػػاحثيف فػػي مجػػاؿ القػػانوف الجنػػائي إلػػى مناشػدة المشػر أعػػاله ، وقػػد دفػػع ى
ع العراقػي برفػع ىػذا التعػارض مػف خػالؿ تعػديؿ الفقػرة )أ( مػف المػادة األولػى بحصػر حػؽ 

إذ ال يوجػػد ( 92ػػادة )مػف الم( 0الشػكوى بػػالمجني عميػػو أو مػف يمثمػػو قانونػػا مػع إلغػػاء الفقػػرة )
دور المجنػػي  ,أي مبػػرر لبقائيا بعد تعػديؿ الفقػرة السػابقة. ينظػر أسػامة احمػد محمػد النعيمػي

عميػػو فػػي الػػدعوى الجزائيػػة، دراسػػة مقارنػػة، أطروحػػة دكتػػوراه مقدمػػة إلػػى كميػػة الحقػػوؽ بجامعػػة  
 . 97ص ، 7100الموصؿ ، 
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عمؿ يأتيو شخص مف غير المتضرريف مػف "كما عرؼ اإلخبار الجرمي بأنو       
الجريمػة إلعػالـ السػمطة القضػائية بالجريمػة المرتكبػة بنػاء عمػى عممػو الشخصػي، سػواء 

عبد المطيؼ، د. براء منذر كماؿ )" أو الشػـ تحقػؽ العمػـ بالمشػاىدة، أو السػماع، 
, ويالحػػظ عمػػى ىػػذا التعريػػؼ رغػػـ وجاىتػػو وتفاديػػو لالنتقػػادات (09، ص7114

الموجيػػة لمػػا سػػبقتو مػػف تعػػاريؼ إال انػػو  يضيؽ بعض الشى مف مدلولو، حيث 
كػف أف يكػوف اإلخبار الجرمي يتطمػب فيػو أف يكػوف مرفوعػا لجيػة قضػائية، فػي حػيف يم

مقدما لجية إدارية عف جريمة تختص بالنظر فييا كبعض الجرائـ االنضباطية 
 .(*0) والضريبية

إخبػار السػمطات المختصػة عػف وقػوع جريمػة  "وعػرؼ اإلخبػار الجرمي أيضػا بأنػو     
د. سعد محمود ) "عمػى ارتكابيػا  أو أنيػا عمػى وشػؾ ، الوقوع أو أف ىناؾ اتفاقا جنائيا

 .(37، ص7113سالمة، 

ورغػـ أف ىػذا التعريػؼ يتفػادى المآخػذ المسػجمة عمػى مػا سبقتو مف تعاريؼ إال       
انػو يبػدأ بتعريػؼ مصػطمح اإلخبػار باإلخبػار وىػذا ال يجػوز قطعػا فمفظػة المعػرؼ ) 

المعرؼ ) بكسر الراء( في أي حاؿ مف بفػتح الراء( ال يجب أف يدخؿ ضمف مفردات 
 األحواؿ .

وفي ضوء مالحظاتنا تمؾ نعرؼ اإلخبار الجرمي بأنو : إحاطة السمطة المختصػة      
عممػا بوقػوع جريمػة يعاقب عمييا القانوف مف قبؿ فرد أو جية رسمية لـ تكف ضحية تمؾ 

                                                           

مػػف قػػانوف العقوبػػات العراقػػي بقوليػػا )) ال جريمػػة ( 792ىػػذا مػػا يستشػػؼ مػػف نػػص المػػادة )و  (*)
إذا اخبػػر شخص بالصدؽ أو مع انتفاء سوء القصد السمطات القضائية أو اإلدارية بأمر 

 ((. يستوجب عقوبة فاعمو
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الجرمػي يختمػؼ فػي مدلولػو الجريمة .وبناءا عمى ىذا التعريؼ يمكف القوؿ باف اإلخبػار 
عػف الشػكوى كمػا يختمػؼ في نوعو عف اإلخبػار الػذي يكػوف موضػوعو حصػوؿ حادثػة 

، (0*)اف عند ممارستو إلعمالو المشروعةأو كارثػة طبيعيػة كانػت أـ حيوانيػة أـ بفعػؿ إنسػ
 وىذا النوع مف اإلخبار يخرج مف نطاؽ دراستنا ىذه.

( مف قانوف العقوبات فقد 793لمشرع العراقي وفي نص المادة )وبالرجوع الى ا    
استعمؿ لفظ)اخبر( وىو بيذا يشير الى التبميغ المنصوص عميو في قانوف اصوؿ 

( وطبقا لذلؾ وحسب نص المادة 92,99المحاكمات الجزائية بالمادتيف )
القضائية او (عقوبات ينبغي تقديـ االخبار الى السمطة العامة المتمثمة بالسمطة 793)

السمطة االدارية , واف المشرع المصري قد استخدـ لفظ )االبالغ( لمداللة عمى 
)االخبار( وتجدر االشارة الى اف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقية قد تطرؽ 

( مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية 99, 92/أو 0الى موضوع االخبار في المواد )
أ( شكؿ االخبار باف يكوف تحريري او شفوي وبينت الجية التي /0حيث بينت المادة )

يقدـ الييا االخبار وىي )قاضي التحقيؽ و عضو االدعاء العاـ او المحقؽ او أي 
مسؤوؿ في مركز الشرطة او أي مف اعضاء الضبط القضائي (, وبينت الشخص الذي 

نا او أي شخص عمـ يقدـ االخبار وىو المتضرر مف الجريمة او مف يقوـ مقامو قانو 
 بوقوع الجريمة .

                                                           

ؿ مف اخبػر جيػة رسػمية بحصػوؿ (مف قانوف العقوبات العراقي ك 799وقد جرمت المادة ) (*)
ممػا ذكػر فػي أعػاله خالفػا لمواقػع وىػو يعمػـ بػذلؾ، حيػث نصػت بػالقوؿ )) يعاقػب بػالحبس  ءشػي

تزيػد عمػى سػنة واحدة وبغرامة ال تزيد عمى مائة دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف  مػدة ال
ية أو احد مف المكمفيف بخدمة عامة بأية طريقة عف اخبر إحػدى السػمطات القضػائية أو اإلدار 

 وقوع كارثة أو حادثػة أو خطػر وىػو يعمػـ أف ذلؾ خالؼ الواقع((.
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( مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية باف االخبار اما اف 92وقد بينت المادة )    
يكوف عمنيا او اف يكوف سريا وىو ما يعرؼ بالمخبر السري الذي سنتناوؿ موضوعو 

( 99( تتعمؽ باألخبار الجوازي في حيف اف المادة )92الحقا, وكذلؾ اف المادة )
 تطرقت الى موضوع االخبار الوجوبي. 

عمما اف االحجاـ عف االخبار الوجوبي يعد  جريمة معاقب عمييا وفؽ المادة     
( مف قانوف العقوبات العراقي النافذ ومف التطبيقات القضائية لتمؾ المادة ما 792)

 04/2/7112ذىبت اليو الييئة العامة لمحكمة التمييز االتحادية بقرارىا المؤرخ في 

(0*). 

وتجدر االشارة الى اف قوانيف الدوؿ العربية قد اختمفت بالنسبة لطريقة تقديـ      
االخبار, فالقانوف العراقي كما ذكرت اجاز تقديـ االخبار بصورة تحريرية او شفوية, في 
حيف اف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية السوري اشترط اف يكوف االخبار تحريري 

( منو, 72يع االوراؽ الخاصة باألخبار بصريح المادة )ويجب توقيع المخبر عمى جم
عبيد، د. رؤوؼ )أي اف االخبار يجب اف يكوف خطيا وموقعا عميو مف صاحبو

0429 ،790). 

                                                           

 7112/الييئة العامة/ 31القرار الصادر مف الييئة العامة في محكمة التمييز االتحادية بعدد  (*)
ضد المتيميف المذكوريف كافية  الذي جاء فيو ).... عميو تكوف االدلة المتوفرة 04/2/7112في 

فانو انكر اشتراكو في  ومقنعة الدانتيـ عف جريمة خطؼ المجنى عميو اما بالنسبة لممتيـ )ـ.ع(
الجريمة والمعترؼ بعممو بذلؾ ولـ يخبر السمطات المختصة والمعترؼ بحصولو عمى مبمغ 

قانوف العقوبات ...(نقال  مف 792مائتي دوالر مف مبمغ الفدية فاف فعمو ينطبؽ واحكاـ المادة 
عف القاضي سميماف عبيد عبد اهلل , المختار مف قضاء محكمة التمييز االتحادية , القسـ 

 .094, ص7114الجنائي , الجزء االوؿ , مطبعة العاتؾ ,
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وكذلؾ قانوف العقوبات االردني الذي حصر وسيمة التعبير عف االخبار بالكتابة      
ف قدـ شكاية او اخبارا كتابيا, ( والخاصة باالفتراء م071/0فقط , حيث ورد في المادة )

اما اغمب التشريعات العربية االخرى قانيا لـ تشترط الكتابة في االخبار مثؿ قانوف 
, وكذلؾ قانوف االجراءات الجنائية  0449لسنة  03االجراءات الجنائية اليمني رقـ 

نوف , وكذلؾ فاف المشرع المصري في قا 0421لدولة االمارات العربية المتحدة لعاـ 
العقوبات المصري لـ يشترط الكتابة لقياـ حالة االخبار , بؿ اجاز اف يكوف االخبار 

 شفاىا.

( منو اجاز اف يكوف االبالغ تحريريا 090وكذلؾ قانوف الجزاء الكويتي في المادة )    
و كذلؾ  0491لسنة  09( مف قانوف الجزاء الكويتي رقـ 090انظر المادة )) او شفاىا
المكرر مف ذات القانوف التي نصت )... بأف اخبر باي طريقة كانت...(  090المادة 

 .(0)(0429لسنة  97والمضافة بموجب قانوف التعديؿ رقـ 

ومف التطبيقات القضائية لقضاء محكمة النقض المصرية بيذا الصدد )القانوف ال    
يشترط لتوفر جريمة البالغ الكاذب اف يكوف التبميغ بالكتابة بؿ يكفي اف يكوف المبمغ 
قد ادلى ببالغو شفاىا في اثناء التحقيؽ معو ما داـ االدالء بو قد حصؿ عف محض 

 .(7*)ارادتو ومف تمقاء نفسو

                                                           

 090و كذلؾ المادة  0491لسنة  09( مف قانوف الجزاء الكويتي رقـ 090انظر المادة )  (0)
والمضافة بموجب  المكرر مف ذات القانوف التي نصت )... بأف اخبر باي طريقة كانت...(

 .0429لسنة  97قانوف التعديؿ رقـ 
القاضي احمد نقال عف  0409لسنة  3مجموعة احكاـ النقض العدد  01/0/0400(  النقض *)

صبري اسعد التعميؽ عمى نصوص قانوف العقوبات المصري, الدار القومية لمطباعة والنشر , 
 .900, ص0499
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وأخيػرا لإلخبػار تقسػيمات متعػددة ، فمػف حيػث جيػة تقديمػو يكػوف عاديػا إذا كػاف     
مقػدما مػف قبػؿ فػرد عادي ويكوف رسميا إذا قدـ مف قبؿ جية رسمية ، ومف حيػث 
طريقػة تقديمػو يمكػف أف يقػدـ بصػورة تحريريػة أو شفوية ، ومف حيث درجة كتمانو 

منػي وآخػر سػري ، وفػي األوؿ تكػوف ىويػة مقدمػو معمومػة. بينما في ينقسػـ إلػى إخبػار ع
الثاني تكوف ىويتو غير معمومة أو معمومة لدى السمطة لكنيا غير مكشوفة منيا 

 .(0*)ألسباب أمنية

 -اف االخبار عف وقوع الجرائـ يأتي مف مصدريف :

ممف وقعت الجريمة عميو اف مف الواجب الوطني واالنساني عمى كؿ مواطف  -اوال:
حاؿ عممو بوقوع جريمة او حاؿ احتماؿ الشروع بيا اف يبادر فورا لألخبار لدى 
السمطات االمنية المختصة لكي تتمكف مف اتخاذ االجراءات الالزمة في الوقت المناسب 

وعمى االثار المادية ومف التمكف مف حصر  مما يساعد ذلؾ عمى حصر موقع الجريمة
االضرار في اضيؽ زاوية ممكنة لمحيمولة دوف احداث ما يعكر صفوة االمف واالستقرار 
او اتخاذ ما يمـز بمنع ارتكابيا اضافة الى ما تتخذه مف اجراءات القبض عمى 

                                                           

)عمػى انػو )) لممخبػر فػي الجػرائـ الماسػة  92( وفي ىذا الصدد تنص الفقرة الثانية مػف المػادة )*)
قتصػادي و الجػرائـ األخػرى المعاقػب بػأمف الدولػة الػداخمي أو الخػارجي وجػرائـ التخريػب اال

عمييػا باإلعػداـ أو السػجف المؤبػد أو المؤقػت أف يطمػب عػدـ الكشػؼ عػف ىويتػو وعػدـ اعتبػاره 
شػاىدا ، ولمقاضػي أف يثبػت ذلػؾ مػع خالصػة اإلخبػار فػي سػجؿ خػاص يعػد ليػذا الغػػرض 

يدا مػػف المعمومػػات التػػي تضػػمنيا اإلخبػػار دوف بيػػاف ويقػـو بػإجراء التحقيػؽ وفػؽ األصػوؿ مسػتف
ىويػػة المخبػػر فػػي األوراؽ التحقيقيػػة ((. لمتعميػػؽ عمػػى ىػػذا الػػػنص ينظػػػر: د. سػػػعد إبػػػراىيـ 

 داد،دار الشػػػؤوف الثقافية العامة، بغ ،7موسػػػوعة مصػػػطمحات القػػػانوف الجنػػػائي، ج, االعظمػػػي
 . 714-719ص ،7117
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لمقانوف االشخاص او مف اجراء التفتيش االشخاص او تفتيش المساكف او المحالت وفقا 
( مف قانوف اصوؿ المحاكمات 93واصوؿ االجراءات التحقيقية , وفؽ ما جاء بالمادة )

 الجزائية .
  -( مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية عمى انو :07كما اشارت المادة )      
يقوـ قاضي التحقيؽ بالتحقيؽ في جميع الجرائـ بنفسو او بواسطة المحققيف    - أ

 ضاء الضبط القضائي التخاذ اجراء معيفولو اف ينيب احد اع
يجرى الكشؼ مف قبؿ المحقؽ او القاضي عمى مكاف وقوع الحادثة التخاذ  - ب

( ووصؼ اآلثار المادية لمجريمة 93االجراءات المنصوص عمييا في المادة )
واالضرار الحاصمة بالمجني عميو وبياف السبب الظاىر لموفاة اف وجدت 

 وتنظيـ مرتسـ لممكاف.
اخبر قاضي التحقيؽ بجناية مشيودة وجب عميو اف يبادر  باالنتقاؿ الى اذا  - خ

محؿ الحادثة كمما كاف ذلؾ ممكنًا التخاذ االجراءات المنصوص عمييا في 
 د. سميـ إبراىيـ العكيمي،عبد األمير ) الفقرة )ب( واف يخبر االدعاء العاـ بذلؾ

 .(0)(44صحربة، .....، 
قياـ المواطف باألخبار عف الجرائـ: حيث ينبغي عمى المواطف االخبار عف  -ثانيا :

الجرائـ حيث يعد مساىمة فعالة لوضع الحد لمجريمة بصورة عامة وردع المجرميف 
بالطريقة المناسبة والفعالة, والوطف اليوـ بأمس الحاجة الى مثؿ ىذه الجيود الوطنية 

مصمحة شعبو ووطنو سواء كانت الجريمة تتعمؽ  المخمصة مف كؿ مواطف غيور عمى
بو او بغيره مف المواطنيف أيًا كانوا او عمى كؿ ما يمس مصمحة وممتمكات الدولة, 

( قد نصت عمى 92/0وبالرجوع الى قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية فنجد اف المادة )

                                                           

 .011ص , مصدر سابؽ,عبػػد األميػػر العكيمػػي ود. سػػميـ إبػػراىيـ حربػػة (0)
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بال شكوى او  " لمف وقعت عميو جريمة ولكؿ مف عمـ بوقوع جريمة تحرؾ الدعوى فييا
عمـ بوقوع موت مشتبو بو اف يخبر حاكـ التحقيؽ او المحقؽ او االدعاء العاـ او احد 

 مراكز الشرطة" 

ىذه االجراءات التي كفؿ القانوف بتأمينيا لكؿ مواطف مما يسيؿ ويؤمف تحقيؽ دفع    
وعيا المواطف لألخبار عف وقوع مثؿ ىذه الجرائـ والحوادث المشتبو بيا وباحتماؿ وق

واحداث اضرارا بميغة سواء كاف ىذا االخبار يخص جرائـ الفساد االداري والمالي او 
 7102لسنة  94حوؿ الفساد في الماؿ العاـ حيث خصص قانوف االدعاء العاـ رقـ 

(الفقرة الرابعة عشر عمى اف " يؤسس مكتب لالدعاء العاـ المالي 0وفي نص المادة )
( عشرة سنوات في الوزارات والييئات 01تقؿ خدمتو عف )واالداري يراسو مدعي عاـ ال 

فاروؽ ) المستقمة يمارس اختصاصاتو طبقا ال حكاـ الفقرة حادي عشر مف ىذه المادة
 .(33، ص7109العجاج، عبد الوىاب 

 -دور المدعي العام في التصرف باألخبار: -ثانيا:

االخبارات والشكاوى التي ترد اوجب المشرع العراقي عمى المدعي العاـ اف يقبؿ      
الى مكاتبو في الوزارات العراقية والييئات المستقمة بشأف الجرائـ وىو ما يفيـ مف المادة 

, واذا قدـ االخبار والشكوى الى (0*)مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي 93

                                                           

( اذا اخبر عف جريمة 34عمى عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصو المبيف في المادة ) (*)
رًا الى مشيودة او اتصؿ عممو بيا اف يخبر قاضي التحقيؽ واالدعاء العاـ بوقوعيا وينتقؿ فو 

محؿ الحادثة ويدوف افادة المحنى عميو ويسأؿ المتيـ عف التيمة المسندة اليو شفويًا ويضبط 
االسمحة وكؿ ما يظير انو استعمؿ في ارتكاب الجريمة ويعايف اثارىا المادية ويحافظ عمييا 
ويثبت حالة االشخاص واالماكف وكؿ ما يفيد في اكتشاؼ الجريمة ويسمع اقواؿ مف كاف 
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يجوز ليا اف احدى الجيات االخرى الرقابية او االدارية وجب عمييا اف تقبمو , وال 
ترفض قبولو بأية حجة. ويجب اف يثبت االخبار كتابة حتى يمكف المحافظة عمى ما 
ورد فيو مف معمومات, ويجب اف ترسؿ تمؾ االخبارات والشكاوى فورا الى المدعي العاـ 
االداري والمالي لغرض التحقيؽ في قضايا الفساد سواء كاف ىذا الفساد اداري ومالي او 

 ا الماؿ العاـ او الفساد الوظيفي.فساد يخص قضاي

مف  92وقد اخذ المشرع العراقي بفكرة االخبار السري بعد اف عدلت المادة         
قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي, وذلؾ لتبسيط اجراءات االخبار وحماية 

, المقصود ىنا بالمخبر السري ىو الذي يدلي (*0)المخبريف في بعض الجرائـ الميمة
بمعمومات تتعمؽ بالجرائـ الماسة بأمف الدولة والمذكورة في المادة اعاله ويطمب عدـ 
الكشؼ عف ىويتو وعدـ اعتباره شاىدا, ومف مالحظة النص القانوني لممادة المذكورة 

اف تكوف دليال  اعاله يتضح منيا اف المعمومات التي قدميا المخبر وحدىا ال تصمح
لالتياـ, وال تصمح تبعا لذلؾ اف تكوف اساسا ال صدار القرارات القضائية واجراء التحقيؽ  
عمى ضوؤىا او اصدار اوامر القبض بحؽ االشخاص المخبر عنيـ, اال اذا كانت 
                                                                                                                                                      

ضرًا او مف يمكف الحصوؿ منو عمى ايضاحات في شأف الحادثة ومرتكبيا وينظـ محضرًا حا
 بذلؾ.

 0424لسنة  73( مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ 92اضيفت الى المادة ) (*)
والمنشور في جريدة الوقائع العراقية  0499لسنة  004(بموجب القانوف رقـ 7المعدؿ الفقرة )

اذ نصت )لممخبر في جرائـ الماسة بأمف الدولة الداخمي او الخارجي  0499لسنة  3777العدد 
لتخريب االقتصادي والجرائـ االخرى المعاقب عمييا باإلعداـ او السجف المؤبد او وجرائـ ا

المؤقت اف يطمب عدـ الكشؼ عف ىويتو وعدـ اعتباره شاىدا ولمقاضي اف يثبت ذلؾ مع 
خالصة االخبار في سجؿ خاص يعد ليذا الغرض ويقـو بأجراء التحقيؽ وفؽ االصوؿ مستفيدا 

 االخبار دوف بياف ىوية المخبر في االوراؽ التحقيقية (مف المعمومات التي تضمنيا 
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معززة بادلو مادية تثبت صحة تمؾ المعمومات التي قدميا المخبر, كما ال يكوف المخبر 
ا, واف المعمومات التي قدميا المخبر قابمة لمقبوؿ او الرفض مف قبؿ القاضي شاىدا فيي

المختص اذا رأى ما يمكف االستفادة منيا حسب سمطتو التقديرية ولذلؾ ال تصمح اف 
 تأسس عمييا القرار ات القضائية مف غير دليؿ مادي يعزز صحتيا.

ذىا البعض افضؿ واسيؿ في ىذه الظروؼ الصعبة التي يمر بيا البمد اتخ        
وسيمة لتحقيؽ غاياتيـ السيئة بحؽ المواطنيف االبرياء ألي سبب كاف والتي تكاثرت 
مصادرىا نتيجة تنامي حجـ الخالفات والنزاعات والتنافسات واالختالفات عمى كثير مف 
االمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية بأنواعيا المختمفة فقد كثرت االخبارات 

نوعة وتعقدت واصبح مف الصعب عمى القائميف في التحقيؽ الفرز بيف الصادؽ المت
والكاذب منيا , وىذا يتوقؼ عمى مدى اىتماـ الجيات التحقيقية بالتحقيؽ مف معرفة 
صحة المعمومات المقدمة مف قبؿ المخبريف عف قضايا خطيرة تمس امف الدولة وامف 

يكوف موضع تقدير واىتماـ مف قبؿ المجتمع  وامف المواطف نفسو الذي يجب اف 
مؤسسات الدولة القانونية, اذ يكوف مف اىـ اىداؼ القواعد  الدستورية ىي حماية حقوؽ 
وحرية المواطف والدفاع عنيا كحؽ تتكفؿ بو كافة سمطات الدولة القانونية بالعدؿ 

 والمساواة.   

تالـ االخبارات واتخاذ وقد اجاز المشرع العراقي لبعض الييئات الرقابية اس         
جميع التدابير الالزمة والمناسبة والضرورية لحماية ىوية المخبريف اال اذا تنازؿ المخبر 

 عف ىذه الحماية .

وقد اوجب المشرع العراقي توفير حماية كافية لممخبريف, اذ تتولى الجية المكمفة         
وانو ومحؿ اقامتو ورقـ ىاتفو ثـ باستالـ االخبار استقباؿ المخبر السري واخذ اسمو وعن
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احالتو الى المحقؽ لتدويف اقوالو اال انو ال يعطي لممحقؽ سوى رقـ المخبر السري مف 
سجؿ ىويات المخبريف السرييف ويقوـ المحقؽ بتدويف اقوالو استنادا الى رقمو في 
السجؿ مف دوف اف يكوف لو الحؽ في سؤالو عف اسمو او أي معمومات لكشؼ 

وال يجوز االطالع عمى سجؿ المخبريف السرييف اال مف قبؿ القضاء, او شخصيتو 
رئاسة الييأة فحسب, ويتحمؿ مدير المكتب, او مف يحؿ محمو مسؤولية افشاء اسـ 

 المخبر السري, او ىويتو اذا لـ يثبت مسؤولية جية اخرى .

يات : وىو الخط المخصص مف قبؿ الج(*0)كما يوجد ما يسمى بالخط الساخف     
الرقابية لغرض تمقي االخبارات عف أي حالة فساد عف طريؽ اليواتؼ النقالة, او 
المحمولة, او عف طريؽ اليواتؼ االرضية التي يعمف عنيا عف طريؽ وسائؿ االعالـ 
المختمفة, وتتمقى ىذه الجيات االخبارات عف مزاعـ الفساد, بجميع وسائؿ ايصاؿ 

اللكتروني, ووسائؿ االعالـ المسموعة, والمرئية, المعمومة بضمنيا الياتؼ والبريد ا
والمقروءة وغيرىا, وتجدر االشارة  الى اف كؿ مكتب مف مكاتب الجيات الرقابية في 

                                                           

( وىو مف المصادر االخبارية الحديثة في العراؽ, وتطبيقا لذلؾ قررت محكمة جنايات بابؿ )لدى *)
التدقيؽ والمداولة ومالحظة سير التحقيؽ االبتدائي والقضائي وجد اف الشكوى حركت بناء عمى 

ة في بابؿ عف طريؽ الخط الساخف والتي تضمنت وجود فساد االخبار الوارد الى ىيأة النزاى
اداري ومالي في الشركة العامة لمسكؾ الحديدية في بابؿ , انكر المتيموف التيمة في دور 
التحقيؽ والمحاكمة واوضحوا بأنيـ قاموا بواجبيـ الرسمي حسب االوامر االدارية الصادرة مف 

تقدـ فاف االدلة المتوفرة في ىذه القضية تكوف غير مرجعيـ وفؽ االصوؿ , لذا وبناء عمى ما 
( مف قانوف العقوبات لذا قررت المحكمة الغاء التيمة واالفراج 391كافية لإلدانة وفؽ المادة )

/ج/ مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية المعدؿ ,قرارىا 097عنيـ استنادا ال حكاـ المادة 
ف امجد ناظـ صاحب نصيؼ الفتالوي ,مصدر , نقال ع9/0/7114في  7114/ج/399المرقـ 

 .039سابؽ, ص
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المحافظات يوجد فيو قسـ خاص يسمى قسـ الخط الساخف يتـ مف خاللو استقباؿ 
كؿ مف  الشكاوى, واالخبارات, والمعمومات مف المواطنيف مف خالؿ عدة شعب, وىي

شعبة الياتؼ, البريد االلكتروني, المقابالت, البريد الخارجي, الرصد الصحفي, وتكوف 
عممية استقباؿ  المعمومات عف طريؽ االتصاؿ المباشر بيف المواطنيف والموظؼ 
المسؤوؿ عف استقباؿ المكالمات الياتفية , اذ يقوـ الموظؼ المختص بأدراج المعمومات 

جيؿ االخبار في دفتر صادرات االخبارات ويحفظ برقـ واسـ في نموذج خاص ويتـ تس
المخبر لمحفاظ عمى  ىوية المخبر ثـ يحاؿ بعد ذلؾ الى شعبة التحميؿ والتكييؼ لغرض 

، 7101الفتالوي، أمجد ناظـ )اصدار التوجيو الخاص مف قبؿ المحقؽ المختص
 (.030ص

 االستنتاجات -اوال: .
ظاىرة عالمية ال تخص مجتمع معيف بالذات, أي يعد الفساد االداري والمالي  -0

ليست بالشيء الجديد, بؿ موجود بشكؿ او بأخر منذ وقت غير محدد, وانو 
كظاىرة اجرامية ال يقؿ خطرا عف الجريمة المنظمة و االرىاب, وغسيؿ 

 االمواؿ.
يظير الفساد االداري والمالي في الدوؿ التي تشيد سقوط انظمتيا السياسية,  -7

يعود في ذلؾ الى ضعؼ القانوف والرقابة وانعداـ االمف واالستقرار والسبب 
وتدىور االوضاع وغيرىا التي تفسح المجاؿ  وتدفع ضفاء النفوس الى السرقة 

 واختالس الماؿ العاـ.
اف مكافحة الفساد االداري والمالي ليس عمى المستوى الوطني فحسب, بؿ  -3

دوؿ مف اجؿ مكافحة ىذه الظاىرة يمتد ليشمؿ المستوى الدولي, اذ تتعاوف ال



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 
 

989 

وىذا واضحا مف انضماـ الدوؿ ومف بينيا العراؽ الى اتفاقية االمـ المتحدة 
 . 7119مكافحة الفساد عاـ 

لسنة  31( مف قانوف ىيئة النزاىة  رقـ 0اف التعريؼ الذي اشارت اليو المادة ) -9
 لمفيـو قضية الفساد كاف محؿ الكثير مف االنتقادات. 7100

 صياتالتو 

بموجب القانوف  7119.اف المصادقة عمى اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد لعاـ 0
تمـز المشرع العراقي بتحقيؽ المواءمة التشريعية بيف ىذه االتفاقية   7119لسنة  30رقـ 

والقوانيف العراقية, اذ اف ىناؾ بعض الجرائـ المنصوص عمييا في االتفاقية والتي تعد 
المعدؿ, 0494لسنة  000لفساد لـ ينص عمييا قانوف العقوبات العراقي رقـ مف قضايا ا

 لذا ندعو مشرعنا  الى ضرورة االخذ بيا. 

.نقترح اف يعتمد المشرع العراقي بعض النماذج الجرمية الواردة في القانوف الفرنسي 7
كجريمة رشو الموظفيف االجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية , وجريمة 

مف قانوف العقوبات الفرنسي , وجرائـ الفساد في  937لمحاباة الواردة في نص المادة ا
مف القانوف التجاري الفرنسي , ألىمية تجريـ ىذه  0990القطاع الخاص بموجب المادة 

 االفعاؿ  ودور ذلؾ في الحد مف ظاىرة  الفساد.

المحاكمات .ندعو المشرع العراقي الى النص بصورة صريحة في قانوف اصوؿ 3
الجزائية العراقية الى سرية اجراءات التحري وجمع االدلة وذلؾ ألىميتيا في التحقيؽ 

 والكشؼ عف الجرائـ.

.ندعو المشرع العراقي  اف يترؾ امر تحديد مفيـو الفساد الى الفقو والقضاء الجنائي , 9
دة رقـ لذلؾ نوصي بتبني اتجاه االمـ المتحدة حيث اختارت اتفاقية االمـ المتح
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, والتي  تعرؼ الفساد تعريفا فمسفيا او وصفيا بؿ اتجيت الى بيانو مف  09/9/7113
 خالؿ الوقائع التي يترجـ بيا الفساد الى ممارسات فعمية عمى ارض الواقع

 -الكتب:

ابراىيـ عبد العزيز شيحا, اصوؿ القانوف االداري ,منشاة المعارؼ ,االسكندرية,  -0
 بال سنة طبع.

إبراىيـ عبد العزيز شيحا, مبادئ وَأحكاـ القانوف اإلداري المبناني, الدار   -7
 .0493الجامعية لمنشر والطباعة, بيروت, 

ابراىيـ عيد نايؿ, الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في القانوف الفرنسي,  -3
 .7100الطبعة االولى ,

الطبعة االولى, ومة، الجزائر، ھأحسف بوسقيعة، التحقيؽ القضائي، دار  -9
7119. 

, القاىرة , 7احمد ابو الوفا , قانوف المرافعات المدنية الجديد وقانوف االثبات ,ج -0
0494. 

احمد بف محمد بف عمي الفيومي, المصباح المنير العيف مع الميـ جاء في   -9
 لساف العرب, المجمد الرابع.

الدار احمد صبري اسعد التعميؽ عمى نصوص قانوف العقوبات المصري,  -2
 .0499القومية لمطباعة والنشر, 

احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوؽ االنساف في االجراءات الجنائية،  -9
 .044دار النيضة العربية، القاىرة ، 

احمد فتحي سرور, المركز القانوني لمنيابة العامة الشرعية واالجراءات الجنائية,  -4
 بال سنة طبع.
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, دار النيضة 0قانوف االجراءات الجزائية, ج احمد فتحي سرور, الوسيط في -01
 .0449لطباعة الكتاب, 

, القاىرة 9احمد فؤاد عبد المجيد, التحقيؽ الجنائي,  القسـ العممي,  ط -00
,0434. 
احمد لطفي السيد, الشرعية االجرائية وحقوؽ االنساف, جامعة المنصور, كمية  -07

 .7119, 0الحقوؽ, ط
................... 

الرزاؽ الحديثي, اصوؿ االجراءات في الجرائـ االقتصادية, شركة  د. فخري عبد .0
 .0492الحر لمطباعة الفنية, 

عبد الرحمف خمفي, محاضرات في القانوف االجراءات الجزائية, دار اليدى,  .7
 . 7101عيف مميمة, 

كامؿ السامرائي, قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية, مطبعة المعارؼ, بغداد,  .3
0429. 

مار بوراس عبد القادر, "التصنت عمى المكالمات الياتفية واعتراض مغني بف ع .9
المراسالت, الممتقى الوطني حوؿ االليات القانونية لمكافحة الفساد, كمية 

 .7119الحقوؽ والعمـو السياسية, جامعة ورقمة, 
د. عبد المجيد محمود عبد المجيد, المواجية الجنائية لمفساد, دار الفكر  .0

 .7114ندرية, الجامعي, االسك
اياد جعفر عمى االكبر االسدي, دور االدعاء العاـ في حماية الماؿ العاـ,  .9

 .7109رسالة ماجستير, جامعة البصرة, كمية القانوف, 
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احمد مجيد فميفؿ الجنابي, االختصاص النوعي لييأة النزاىة في العراؽ, رسالة  .2
 .7109ماجستير مقدمة الى معيد العمميف لمدراسات العميا ,

د. قدري الشياوي ، ضوابط حدود تحريات الشرطة أماـ القضاء ، المحاماة ،  .9
 .0440ديسمبر ،  -، نوفمبر 01-4ع

عبد الواحد اماـ مرسي, الموسوعة الذىبية في التحريات, دار المعرفة والمكاتب  .4
 .7119الكبرى, دار المطبوعات, 

الجزائية, دار  ياسر االمير فاروؽ, مراقبة االحاديث الخاصة في االجراءات .01
 .7114, 0المطبوعات الجامعة, جامعة القاىرة, ط

, دار اليدى, 7محمد محده, ضمانات المشتبو فيو اثناء التحريات االولية, ط .00
 .0447عيف مميمة, الجزائر, 

, 0440د. قدري الشياوي, ضوابط حدود تحريات الشرطة اماـ القضاء,  .07
 .ديسمبر

ىيأة النزاىة في التحري والتحقيؽ  و امجد ناظـ صاحب الفتالوي, اختصاص .03
في قضايا الفساد الحكومي, رسالة ماجستير مقدمة الى مجمس كمية القانوف في 

 .7101جامعة بابؿ, 
د. احمد فتحي سرور, المركز القانوني لمنيابة العامة الشرعية واالجراءات  .09

 .الجنائية, بال سنة طبع
ػو، مطبعة الجنائي وطػرؽ الطعف ب د. عبد الفتاح مػراد, التصػرؼ فػي التحقيؽ .00

 .0494أطمػس، القاىرة، 
د. عبد االمير خضير, البراءة وعدـ العقاب في الدعوى الجزائية ,منشأة  .09

 .7114المعارؼ, االسكندرية, 
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سعد محمد عبد الكريـ, سمطات اعضاء الضبط القضائي في التحري وجمع  .02
 .7111ف, االدلة, رسالة ماجستير, جامعة بغداد, كمية القانو 

أسػامة احمػد محمػد النعيمػي, دور المجنػػي عميػػو فػػي الػػدعوى الجزائيػػة، دراسػػة  .09
مقارنػػة، أطروحػػة دكتػػوراه مقدمػػة إلػػى كميػػة الحقػػوؽ بجامعػػة  الموصؿ ، 

7100 . 
د. براء منذر كماؿ عبد المطيؼ, شرح قػانوف أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة،  .04

 .7114ػف األثيػر لمطباعػة، جامعة الموصؿ، ، دار اب7ط
د. سعد احمد محمود سػالمة, التبميػغ عػف الجػرائـ، دراسػة مقارنػة، دار النسػر  .71

 .7113الػذىبي لمطباعػة، القػاىرة، 
سميماف عبيد عبد اهلل , المختار مف قضاء محكمة التمييز االتحادية , القسـ  .70

 .7114تؾ ,جزء االوؿ , مطبعة العاالجنائي , ال
, دار 2د. رؤوؼ عبيد, جرائـ االعتداء عمى االشخاص واالمواؿ, الطبعة  .77

 .0429الفكر العربي, 
احمد صبري اسعد التعميؽ عمى نصوص قانوف العقوبات المصري, الدار  .73

 .0499القومية لمطباعة والنشر , 
، 7ػػػائي، جد. سػػػعد إبػػػراىيـ االعظمػػػي, موسػػػوعة مصػػػطمحات القػػػانوف الجن .79

 .7117ف الثقافية العامة، بغداد، دار الشػػػؤو 
فاروؽ عبد الوىاب العجاج , في اصوؿ االجراءات التحقيقية في القضايا  .70

 .7109بعة الثانية ,مطبعة الكتاب ,الجنائية الط
 


