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النظام القانوني البديل للمخرب السري

أ.م.د عمدر عبدس الحسيني

م .زين العدبدين عواد كدظم

جدمعة المثنى  /كلية القدنون

المقدمة:

أوالً :أهمية البحث:

تعالت األصوات المنادية بإلغاء الفقرة (ٕ) مف المادة ( )ٗٚمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية الع ارقػ رقػـ(ٖٕ)

لسنة (ٔ )ٜٔٚوالمتعمقة بالمخبر السري ,حيث وصؼ المطػالبوف بإلغائيػا أف المخبػر السػري مػا ىػو إا إمتػداداً (لوكيػؿ
ػحيتو
ض َ
اح َ
األمف) الذي كاف يعتمد عميو نظاـ حكـ صداـ لمفتؾ بخصومو ومعارضيو وكؿ مف ا يسػير عمػن نيجػو ,اَػر َ
اآلاؼ مف األبرياء ا غيابات السجوف وتحت التراب ,ولو تجاوزنا ىذه المسوغات السياسية ,وانتقمنا إلن القانونية منيا

نجػػد إف كريػ اًر مػػف األوسػػاط القانونيػػة والقضػػائية تطالػػب بتعػػديؿ أو إلغػػاء نظػػاـ المخبػػر السػػري كونػػو نظامػاً يتعػػارض مػ

حقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ وم حقوؽ المتيـ بشكؿ خاص ,ولـ يقتصر األمر عمن داخؿ العراؽ احسب ,ا بؿ نجػد إف

المنظمات المعنية بحقوؽ اإلنساف وا مقدمتيا منظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف ( )human rights watchالت طالبت

السػػمطات العراقيػػة اػ تقاريرىػػا إلػػن إلغػػاء نظػػاـ المخبػػر السػػري ,عممػاً إف و ازرة حقػػوؽ اإلنسػػاف العراقيػػة إعتراػػت اػ الػػرد
الت وجيتو إلن المنظمة المػذكورة أعػ ه إلػن وجػود بعػض اإلشػكاليات اػ ىػذا النظػاـ ممػا إضػطر السػمطات التشػريعية

والقضائية إلن اتخاذ بعض التدابير القانونية والقضائية لضماف الحد األدنن مف اإلخبارات السرية الكيديػة بحػؽ األبريػاء
مف المواطنيف(ٔ) ,ومف أجؿ وض ٍ
حد ليذه اإلشكالية ,تتضح مدى أىمية ىذا البحث.
رانيا :مشكمة البحث:

عمن الرغـ مف التعديؿ القانون الذي ط أر عمن المادة (ٖٕٗ) مف قانوف العقوبات العراق رقـ(ٔٔٔ) لسنة ()ٜٜٔٙ
بالقانوف رقـ (٘ٔ) لسنة ( )ٕٜٓٓوالذي شدد عقوبة اإلخبار الكاذب والكيدي ,إا إننا نعتقد إف ىذا القانوف غير ٍ
كاؼ,
بؿ يجب أف يصار إلن تعديؿ أو إلغاء نظاـ المخبر السري ,ألنو يخمؽ إشكاليات قانونية أواً وواقعية رانياً ,إذ يتعارض

م أبسط حقوؽ المتيـ الت أقرتيا اإلع نات والمواريؽ الدولية ,اضػ ً عػف الدسػاتير ,بمػا اييػا دسػتورنا لسػنة (ٕ٘ٓٓ)
الذي كفؿ قدسية حؽ الدااع لممتيـ عف نفسو ,وكيػؼ يػداا المػتيـ عػف نفسػو إذا كانػت ىويػة وشخصػية مػف أخبػر عنػو
ٔ

( ) ينظر :الرد الصادر مف و ازرة حقوؽ اإلنس اف العراقية عمن تقرير منظمة ىيومف رايتس ووش ,منشور عمن الموق الرسم
األلكترون اآلت :

www. Human rights.gov.iq

لو ازرة حقوؽ اإلنساف وعمن الرابط
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ط الكتماف وا يستطي مناقشتو؟!!! ,ا بؿ إف األدىن مف ذلػؾ ايمػا لػو اتضػح إف اإلخبػار السػري كػاف كاذبػا وكيػدياً,

اػػإف المػػتيـ الػػذي أُخمػ سػػبيمو ا يسػػتطي إقامػػة الشػػكوى عمػػن المخبػػر السػػري ألنػػو ا يعػػرؼ مػػف ىػػو؟ وحتػػن لػػو طالػػب
المحكمػػة بالكشػػؼ عػػف ىويتػػو اػػإف الواقػ العممػ يربػػت صػػعوبة ذلػػؾ ,ايػػا تػػرى مػػف ىػ الجيػػة التػ سػػتعوض الشػػخص

الذي قضن مدى طويمة ا التوقيؼ واإلذاؿ وربما التعذيب؟ وكيؼ يعاد اعتباره ا المجتم بعد أف تشوىت سمعتو؟
وعمن أي حاؿ اإف كانػت ىنػاؾ بعػض الكتابػات التػ تنتقػد نظػاـ المخبػر السػري ,اإنيػا اػ الحقيقػة تخمػو مػف وضػ

نظاـ قانون بديؿ لو ,أو واقتراح حؿ آخر بداً عنو ,واذا كانت ىناؾ بعض الدوؿ الت شرعت قػوانيف تحمػ المخبػريف
والشػػيود ا ػ الجريمػػة كالوايػػات المتحػػدة األمريكيػػة واسػػتراليا وكنػػدا وغيرىػػا ,غيػػر إف تمػػؾ الػػنظـ مػػف الصػػعوبة بمكػػاف

تطبيقييا ا العراؽ ألسباب َستُذكر احقاً ,وىذا ما داعنػا لمبحػث عػف نظػاـ قػانون بػديؿ لممخبػر السػري يت اػن عيوبػو,
ويمكف تطبيقو ا بمدنا العراؽ وىذا النظػاـ البػدليؿ كمػا سػنرى يت اػن عيػوب المخبػر السػري ونظػاـ حمايػة الشػيود التػ
تعمؿ بو بعض الدوؿ األجنبية ,ويمكف أف نطمؽ عمن ىذا النظاـ القانون البديؿ نظاـ الشاىد السري.
رالراً :منيج البحث:

مػػف أجػػؿ معالجػػة إشػػكالية ىػػذا البحػػث ,ووض ػ الحمػػوؿ الناجحػػة والناجع ػة ليػػا والت ػ تتناسػػب م ػ واق ػ بمػػدنا ,سػػنتب

المنيج التحميم والمقارف لوض المقترح المناسب كبديؿ عف ىذا النظاـ ليسترشد بو المشرع العراق اػ القريػب العاجػؿ

إف شاء اهلل .

ممخص البحث
تناولنا ا ىذا البحػث أحػد الموضػوعات ذات األىميػة البالغػة والمتعمقػة بالجانػب اإلج ارئػ الخػاص بتػواير الحمايػة

األمنيػػة لمشػػاىد السػػري ,مػ األخػػذ بنظػػر الحسػػباف الحفػػاظ عمػػن حقػػوؽ المػػتيـ اسػػيما اػ مرحمتػ التحقيػػؽ والمحاكمػػة,
وكانػػت الغايػػة مػػف ىػػذا البحػػث ى ػ د ارسػػة نظػػام المخبػػر السػػري واألنظمػػة القانونيػػة األخػػرى لموقػػوؼ عمػػن محاسػػنيا

وعيوبيا ,واجراء الموازنة والمفاضمة ايما بينيا ,لموصوؿ إلن التنظيـ القانون األكرر كفاية وضمانة لحماية أمف وس مة
الشاىد السري عمييا ضمف اإلطار القانون لإلجراءات الجزائية اسيما ا الجرائـ الجسيمة والخطيرة ,وا الوقت عينػو

الحفاظ عمن حقوؽ المتيـ ,لك يعاقب بريء نتيجة إلخبار كيدي أو كاذب.

ِّص األوؿ لمبحػث اػ ماىيػة اإلخبػار
ومف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المذكور أع ه تـ تقسيـ ىذا البحث إلن مبحريفُ ,خص َ
والمخبر السرييف ,وتمييدا لذلؾ تناولنا التعريؼ باإلخبار السري وأنواعو ,رـ تطرقنا إلػن تعريػؼ المخبػر السػري وتمييػزه

مما يتشابو معو ,واض عف ذلؾ عرضنا إلن تقييـ ىذا النظاـ مف أجؿ إبراز أو إظيار محاسنو ومساوئو.

أمػػا عػػف المبحػػث الرػػان مػػف ىػػذا البحػػث اقػػد كػػاف مخصصػاً لمتطػػرؽ إلػػن تعريػػؼ برنػػامج حمايػػة الشػػيود ليتسػػنن لنػػا
ّ
معراة معناه عمن الصعيديف المغوي وااصط ح  ,رـ تطرقنا إلن التنظيـ القانون ليذا البرنامج وذلؾ اػ أىػـ القػوانيف
المقارنة الت أخذت بو وى الوايات المتحدة األمريكية واستراليا ,وتحدرنا عف اآللية القانونية لمػدخوؿ إلػن ىػذا البرنػامج
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 وبعد اانتياء مف ذلؾ َع َّرجنا إلػن تقيػيـ ىػذا النظػاـ لموقػوؼ عمػن أىػـ.والن إنياء أو انتياء الحماية الت يوارىا لمشاىد
.مزاياه وعيوبو
ٍ
.استنتاجات وتوصيات
وا خاتمة البحث ذكرنا أىـ ما توصمنا إليو مف
Summary

We deal with this research as one of importance subjects which is relating in the

procedural side it specifically relate with provide security protection for the secret witness.
In the other hand, we should take review to keep right defendant, particulary in

investigation and judgment stages, and the resarch purpose studding the system of
secret informant and other legal systems to stand on its advantages and disadvantages,
to make balance or favorableness among them, to reach the most effected legal

regulating and the guarantee to keep the security and peace of secret witness in the
legal covering relating with the framework and the gravity of the crime, in same time to
keep rights of defendant may judge on the lying report or Attester.

For require above mentioned aim has been divided the research into two sections, the

first one to study the importance of news and secret confider, and for that we will deal

with definition of secret information and it kinds than definition of secret confider and how
to distinguish or similarity it, with apprizing this system to get what are advantages and
disadvantages.

The second section of this research specific to study the definition of programmatic of

witness production to understand the meaning of that in the argotic and linguistically side
then we discussed to legal regulation for this programmatic and so the comparative of

importance laws like in united state of America and Australia, and we discuss the legal

system to inter this programmatic and how to finish of protection which given to witness
or informer and after finishing from that we limp and discuses to valuation the system to
stand on its advantages and disadvantages.

In the end of research we mentioned the importance conclusions and recommendations
which we reached.
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المبحث األول
اإلخبار والمخبر السريين

يتطمب البحث ا موضوع اإلخبار والمخبر السرييف التعرض إلن مفيوـ اإلخبار ومعراة مدلولو وأنواعو ,رـ التطرؽ
إلن معراة مفيوـ المخبر السري وتمييزه مما يتشابو معو ,رـ الخوض ا القيمػة القانونيػة ألقػواؿ المخبػر السػري ,وأخيػ اًر
تقييـ نظاـ المخبر السري.

المطمب األول

مفهوم اإلخبار

ُي َعػػد اإلخبػػار مػػف الوسػػائؿ الت ػ بوسػػاطتيا يػػتـ تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة ,عنػػد العمػػـ بوقػػوع جريمػ ٍػة مػػا ,ومػػف أجػػؿ
اإلحاطػػة بمفيػػوـ اإلخبػػار ,سػػيتـ تقسػػيـ ىػػذا المطمػػب إلػػن اػػرعيف األوؿ يخصػػص لتعريػػؼ اإلخبػػار ,ويػػتـ تنػػاوؿ أن ػواع

اإلخبار ا الفرع الران .
الفرع األوؿ

تعريؼ اإلخبار

الخ َب ُر ىو ما ُي َنقؿ مف الحديث سواء أكاف صدقاً أـ كذباً ,والخبر
الخ َبر ,و َ
تعريؼ اإلخبار لغةً :إخبار كممة مشتقة مف َ
مفػػرد وجمعػػو أخبػػار ,وقػػد ُي ػراد بػػالخبر الروايػػة العظيمػػة ,وأخب ػره أو َخ َبػ َػرهُ عػػف الش ػ ء أي أنب ػ ه ,والمخػػابرة تعن ػ تبػػادؿ

األخبار واألحداث(ٕ).

ػوؽ ِعب ِ
والخبير اسـ مف أسماء اهلل الحسػنن ,ويعنػ العػالـ بمػا كػاف وبمػا سػيكوف ,كقولػو تعػالن" وىػو الق ِ
ػاد ِه َوى َػو
ػاى ُر اَ َ
َ َ
بير" (ٖ).
كيـ َ
َ
الخ ُ
الح ُ
تعريػػؼ اإلخبػػار اصػػط حاً :لػػـ يعػػرؼ المشػػرع الج ازئ ػ الع ارق ػ اإلخبػػار سػػائ اًر عمػػن الػػنيج الػػذي إتبعتػػو أغمػػب ق ػوانيف

اإلج ػراءات الجزائيػػة ,وحسػػنا اعػػؿ المشػػرع بػػذلؾ ألف غايػػة المشػػرع لػػيس وض ػ التعريفػػات ا ػ ىػػذا المجػػاؿ ,وانمػػا رسػػـ

السياسية الجنائية المتعمقة ب ساليب كشؼ الجرائـ أو الوقاية والحيمولة دوف وقوعيا .أما مف الناحية الفقيية انجد بعضيـ
عرؼ اإلخبار ب نو "إب غ السمطات المختصة عف وقوع جريمة سواء أكانت الجريمة واقعة عمن شخص المخبر أو مالو

أو شػ ػراو أو عم ػػن ش ػػخص الغي ػػر أو مال ػػو أو شػ ػراو وق ػػد تك ػػوف الدول ػػة أو مص ػػالحيا أو الممكي ػػة اإلش ػػتراكية ىػ ػ مح ػػؿ

ااعتداء"(ٗ) ,ويرى جانب مف الفقو ضرورة التمييز بيف مصطمح اإلخبار والب غ ,ويذىب إلن المقصود بالب غ ىو "
اإلجراء الصادر مػف الغيػر أو مػف المجنػن عميػو اػ غيػر ائػة الجػرائـ التػ يتوقػؼ اييػا اقتضػاء حػؽ الدولػة اػ العقػاب

أمػا اإلخبػار ايقصػره
عمن شكوى ,أو مف المجنن عميو ا ىذه الفئة مػف الجػرائـ إذا لػـ يعػيف شػخص مرتكػب الجريمػة"ّ ,
ابتداء مف مرتكب الجريمة الذي يستيدؼ التمت بيما يترتب عمن إعترااو مف إعفائو
عمن" اإلعتراؼ الصادر طواعية و
ً
ٕ

( ) ينظر :إبراىيـ مصطفن ,وآخروف المعجـ الوسيط ,المكتبة اإلس مية ,استانبوؿ ,مف دوف سنة نشر ,ص ٕ٘ٔ.
ٖ

( ) األنعاـ.ٔٛ ,
ٗ

( ) ينظر :عبد األمير العكيم  ,د .سميـ إبراىيـ حربة ,أصوؿ المحاكمات الجزائية ,العاتؾ لصناعة الكتاب ,القاىرة ’  ,ٕٜٓٓصٔٓٔ.
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مف العقوبة"(٘) ,بينما يذىب جانب مف الفقػو إلػن عػدـ التفريػؽ بػيف الػب غ واإلخبػار ,ايعراػو " إنبػاء بػ مر الجريمػة ,قػد
يحػػدث مػػف المجنػػن عميػػو اييػػا أو مػػف المضػػرور منيػػا أو مػػف شػػخص رالػػث غريػػب عنيػػا ا ىػػو مجنػػن عميػػو اييػػا وا

ٙ
أمػػا القاضػ جمػػاؿ محمػػد مصػػطفن يػػرى بػ ف المقصػػود باإلخبػػار ىػػو "
مضػػرور منيػػا اسػػتجابة لمواجػػب العػػاـّ .) ( "....
التبميغ أي توصيؿ المعمومات مف الناقؿ ليا آلخر")ٚ(.

ومف الجدير بالذكر إف المشرع العراق استعمؿ مصطمح اإلخبار لمدالة عمن مف ُيبمػغ الجيػات المختصػة عػف وقػوع
جريمػػة ,س ػواء أكػػاف المبمػػغ ىػػو المجنػػن عميػػو أو المػػدع بػػالحؽ الشخص ػ  ,أو شػػخص عمػػـ بوقػػوع جريمػػة تحػػرؾ اييػػا

الدعوى الجزائية مف دوف شكوى(.)ٛ

المطمب الثاني
أنواع اإلخبار

جػػاء البػػاب الرػػان مػػف الكتػػاب الرػػان مػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة الع ارق ػ

تحػػت عن ػواف اإلخبػػار عػػف

الجرائـ ,ونصت المادتيف ( )ٗٛ-ٗٚمنو عمػن تنظػيـ أحكػاـ اإلخبػار ,ومػف خػ ؿ اإلطػ ع عمػن ىػاتيف المػادتيف يمكػف
التعرؼ عمن أنواع اإلخبار ,ويبدو إنو عمن أنواع متعددة ,امف حيػث إلزاميتػو يكػوف جػوازي ووجػوب  ,ومػف حيػث شػكمو

ينقسـ إلػن تحريػري وشػفي ( ,)ٜأمػا مػف ناحيػة ع نيتػو ايكػوف صػريح وسػري ,ولتنػاوؿ ىػذه األنػواع بالبحػث سنقسػـ ىػذا
المطمب كما ي ت :

الفرع األول

اإلخبار عن الجرائم من حيث إلزاميته
تنص المادة ( )ٔ\ٗٚأصولية عمن أنو" لمف وقعت عميو جريمة ولكؿ مف عمـ بوقػوع جريمػة تحػرؾ الػدعوى اييػا بػ

شػكوى أو عمػػـ بوقػػوع مػوت مشػػتبو بػػو أف يخبػر قاضػ التحقيػػؽ أو المحقػؽ أو اادعػػاء العػػاـ أو احػد م اركػػز الشػػرطة" و
نصت المادة ( )ٗٛمف القانوف ذاتو باات "كؿ مكمؼ بخدمة عامة عمـ أرناء ت دية عممو أو بسبب ت ديتو بوقوع جريمة
أو اشتبو ا وقوع جريمة تحرؾ الدعوى اييا ب شكوى وكؿ مف قدـ مساعدة بحكـ مينتو الطبية اػ حالػة يشػتبو معيػا

بوقوع جريمػة وكػؿ شػخص كػاف حاضػ اًر ارتكػاب جنايػة عمػييـ أف يخبػروا اػو ار أحػداً ممػف ذكػروا اػ المػادة ( .")ٗٚومػف
خ ؿ ىاتيف المادتيف يمكف ااستداؿ عمن نوع اإلخبار مف حيث إلزاميتو ,انجد إف المادة ( )ٗٚتبدأ بعبارة "لمف"...

إمػا المػادة ( )ٗٛاتػدؿ عمػن اإلخبػار الوجػوب ويتضػح ذلػؾ جميػاً
وىذه ال ـ تدؿ عمػن التخييػر بػيف اإلخبػار مػف عدمػوّ ,
٘

( ) ينظر :د .عبد الفتاح مصطفن الصيف  ,د .محمد زك أبو عامر ,ت صيؿ اإلجراءات الجنائية ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,ٕٖٓٓ ,ص ٕٕ٘.
ٙ

( ) ينظر :د .عبد الفتاح الصيف  ,د .اتوح الشاذل  ,د .عم القيوج  ,أصوؿ المحاكمات الجزائية ,طٔ ,الدار الجامعية لمطباعة والنشر ,بيروت ,مف دوف سنة
نشر ,ص .ٕٚ
ٚ

( ) ينظر :جماؿ محمد مصطفن ,شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ,طٔ ,مطبعة الزماف بغداد ,ٕٓٓ٘ ,ص .ٕٙ
ٛ

( ) تنظر المادة ( )ٗٛ-ٗٚمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراق رقـ (ٖٕ) لسنة (ٔ ,)ٜٔٚوتقابميا المادة (ٕ٘ )ٕٙ-مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري
رقـ (ٓ٘ٔ) لسنة (ٓ٘ ,)ٜٔالمادة (٘ )ٛمف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنس المعدؿ بالقانوف رقـ (ٕٔٔٓ )ٕٔٛٓ-الصادر ا (ٖٔ.)ٕٓٔٔ—ٕٔ -
ٜ

( ) ينظر :د .عمار عباس الحسين  ,التحقيؽ الجنائ والوسائؿ الحديرة ا كشؼ الجريمة ,طٔ ,التميم لمنشر والتوزي  ,النجؼ األشرؼ,ٕٓٔٔ,ص ٗٔٔ.
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مف خ ؿ منطوقيا" كؿ مكمؼ.....كؿ مف قدـ مساعدة......كؿ مف كاف حاض اًر ....عمييـ أف يخبروا."....وعمييـ ىنا
تدؿ عمن األمر الوجوب لإلخبار .وسنتناوؿ ىذيف النوعيف كما ي ت :

أوا :اإلخبار الجوازي.
يت :

ا ػ ىػػذه النػػوع مػػف اإلخبػػار ا يحاسػػب القػػانوف عمػػن الم ِ
حجػػـ عنػػو ,وىػػذه الحػػاات حػػددىا المشػػرع الع ارق ػ وكمػػا
ُ

ٔ -مف وقعت عميو جريمة :

ي ػراد بمػػف وقعػػت عميػػو الجريمػػة المجنػػن عميػػو ويقصػػد بػػاألخير" الشػػخص الػػذي وقعػػت عميػػو الجريمػػة س ػواء تحقػػؽ

الضرر أـ لـ يتحقؽ ويستوي اػ المجنػن عميػو أف يكػوف شخصػاً طبيعيػاً أـ شخصػاً معنويػاً "(ٓٔ) وعػرؼ آخػر المجنػن
عميو ب نو " ىو مف وقعت عميو الجريمة"(ٔٔ).

ومف الجدير بالذكر إف المجنن عميو اػ الجريمػة يختمػؼ عػف المضػرور مػف الجريمػة ,ألف األخيػر مصػطمح أشػمؿ

وأعػػـ مػػف األوؿ ,االمضػػرور مػػف الجريمػػة ىػػو مػػف وقعػػت عميػػو اضػ ً عػػف أشػػخاص آخػريف تضػػرروا بشػػكؿ مباشػػر مػػف

الجريمة ك واده أو زوجتو أو أقاربو ,ويطمػؽ عميػو المػدع بػالحؽ المػدن  ,وىػو " كػؿ مػف يػدع أف الجريمػة قػد ألحقػت

بو ضر اًر شخصياً مباش اًر"(ٕٔ) .ويمكف القوؿ ب ف أوؿ الحقوؽ الت يتمت بيا المجنن عميو ىو تحريؾ الدعوى الجزائية

اض ً عف الحقوؽ األخرى كحقو بالتعويض المدن (ٖٔ).

ٕ -مف عمـ بوقوع جريمة تحرؾ الدعوى الجزائية اييا ب شكوى .

ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف الج ػرائـ ا تُحػػرؾ اييػػا الػػدعوى الجزائيػػة إاّ بشػػكوى مػػف المجنػػن عميػػو أو مػػف يقػػوـ مقامػػو
قانوناً ,وىذه الجرائـ حددتيا المادة(ٖ\أ) مػف قػانوف أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة الع ارقػ رقػـ (ٖٕ) لسػنة (ٔ )ٜٔٚالنااػذ
والمعدؿ وى كما ي ت :

"ٔ-زنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الزوجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أو تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد الزوجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات خ اػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف األح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواؿ الشخصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية

.

ٕ-القذؼ أو السب أو إاشاء األسرار أو التيديد أو اإليذاء إذا لـ تكف الجريمة قد وقعت عمن مكمؼ بخدمػة عامػة أرنػاء
قيامو بواجبو أو بسببو.

ٖ-السػرقة أو ااغتصػػاب أو خيانػػة األمانػػة أو ااحتيػػاؿ أو حيػػازة األشػػياء المتحصػػمة منيػػا إذا كػػاف المجنػ عميػػو زوجػػا
لمجان أو احد أصػولو أو اروعػو ولػـ تكػف ىػذه األشػياء محجػو از عمييػا قضػائيا أو إداريػا أو مرقمػة بحػؽ لشػخص آخػر.

ٗ -إتػ ػ ػ ػ ؼ األمػ ػ ػ ػواؿ أو تخريبي ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػػدا أمػ ػ ػ ػواؿ الدول ػ ػ ػػة إذا كان ػ ػ ػػت الجريم ػ ػ ػػة غي ػ ػ ػػر مقترن ػ ػ ػػة بظ ػ ػ ػػرؼ مش ػ ػ ػػدد

.

ٓٔ

( ) ينظر  :د .عبد الرحمف خمف  ,مدى مسؤولية الدولة عف تعويض ضحايا الجريمة ( األساس والنطاؽ) ,بحث منشور ا مجمة الشرعة والقانوف ,تصدرىا كمية
القانوف ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,العدد الساب واألربعوف ,تموز ,ٕٓٔٔ ,ص .ٖٕٜ
ٔٔ

( ) ينظر  :د .طمحة بف محمد بف عبد اهلل بف غوث ,اإلدعاء العاـ وأحكامو ا الفقو والنظاـ  ,دار كنوز أشبيميا لمنشر والتوزي  ,الرياض ,مف دوف سنة نشر ,ص
.ٖٕٚ
ٕٔ

( ) ينظر :جماؿ محمد مصطفن ,مرج سابؽ ,ص ٖٓ.
ٖٔ

( ) لممزيد عف موضوع حقوؽ المجنن عميو ,ينظر :بوجير برينة ,حقوؽ المجنن عميو ا القانوف الجزائري ,رسالة ماجستير ,كمية الحقوؽ والعموـ اإلدارية ,جامعة
الجزائر ,ٕٕٓٓ ,ص ٓٔ وما بعدىا.
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٘ -انتي ػػاؾ حرم ػػة المم ػػؾ أو ال ػػدخوؿ أو الم ػػرور اػ ػ ارض مزروع ػػة أو مييػ ػ ة لم ػػزرع أو ارض ايي ػػا محص ػػوؿ أو ت ػػرؾ

الحيوان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدخؿ ايي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا.

 -ٙرم األحجار أو األشياء األخرى عمن وسائط نقؿ أو بيوت أو مباف أو بساتيف أو حظائر.

 -ٚالجرائـ األخرى الت ينص القانوف عمن عدـ تحريكيا إا بناء عمن شكوى مف المتضرر منيا"(ٗٔ).

والجرائـ المشار إلييا أع ه يغمب اييا الحؽ الشخص عمن الحؽ العاـ ,إذ تُ َح َّرؾ بالشكوى ا حػيف تحػرؾ دعػاوى
الحػػؽ العػػاـ باإلخبػػار مػػف أي شػػخص عمػػـ بوقوعيػػا ,وبػػذلؾ ا يجػػوز تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة ا ػ الج ػرائـ المنصػػوص

بناء عمن شكوى مف المجنػ عميػو أو مػف يقػوـ مقامػو قانونػا"  .ومػف مفيػوـ المخالفػة لمػنص
عمييا ا المادة أع ه إا ً
سػػالؼ الػػذكر اػػإف لكػػؿ شػػخص عمػػـ بوقػػوع جريمػػة غيػػر تمػػؾ المنصػػوص عمييػػا ا ػ المػػادة (ٖ\أ) أصػػولية لػػو أف يخبػػر
السمطات المختصة عف وقوعيا ,غير إف ىػذا اإلخبػار جػوازي ااإلحجػاـ عنػو ا يطػاؿ الممتنػ عنػو عقابػاً ,والسػبب اػ

ذلؾ يعود إلن صعوبة إربات عمـ الشخص الممتن عف اإلخبار أو إعتقاده ب ف السػمطات المختصػة عمػن عمػـ بالجريمػة

(٘ٔ).

ٖ  -مف عمـ بوقوع موت مشتبو بو.
يقصد بالموت خروج الروح مف الجسد بشكؿ نيائ  ,ومف الناحية الطبية يعرؼ الموت ب نو" التوقؼ النيػائ لمػدورة

الدمويػػة والجيػػاز التنفس ػ لإلنسػػاف" ( )ٔٙوالمػػوت المشػػتبو بػػو ىػػو المػػوت الػػذي يشػػتبو وقوعػػو بسػػبب جريمػػة ,ويػػرى
الباحث ضرورة جعؿ ىذه الحالة مف حاات اإلخبار الوجوب وذلؾ ألىمية احتماؿ وقوع الموت نتيجة لجريمة.

رانياً :اإلخبار الوجوب .

مف خ ؿ إمعاف النظر ا نص المادة ( )ٗٛأصولية يمكف التوصؿ إلن معراة حاات اإلخبار الوجػوب المتمرمػة

بما ي ت :

ٔ -كػػؿ مكمػػؼ بخدمػػة عامػػة عمػػـ أرنػػاء ت ديػػة عممػػو أو بسػػبب ت ديتػػو بوقػػوع جريمػػة أو اشػػتبو ا ػ وقػػوع جريمػػة تحػػرؾ

الدعوى اييا ب شكوى :

بػادئ ذي بػػدء ابػػد مػف التعػػرؼ عمػػن المقصػود بػػالمكمؼ بخدمػػة عامػة ,واألخيػػر عراػػو قػانوف العقوبػػات الع ارقػ رقػػـ

(ٔٔٔ) لسنة ( )ٜٜٔٙالنااذ اػ نػص المػادة ( )ٕ\ٜٔب نػو " كػؿ موظػؼ أو مسػتخدـ أو عامػؿ أنيطػت بػو ميمػة عامػة
ا خدمة الحكومة ودوائرىا الرسمية وشبو الرسمية والمصالح التابعة ليا أو الموضوعة تحت رقابتيا ويشمؿ ذلػؾ رئػيس
الػػوزراء ونوابػػو والػػوزراء وأعضػػاء المجػػالس النيابيػػة واإلداريػػة والبمديػػة كمػػا يشػػمؿ المحكمػػيف والخب ػراء ووك ػ ء الػػدائنيف

(الس ػ ػػنديكييف) والمص ػ ػػفيف والحػ ػ ػراس القض ػ ػػائييف وأعض ػ ػػاء مج ػ ػػالس إدارة وم ػ ػػديري ومس ػ ػػتخدم المؤسس ػ ػػات والش ػ ػػركات
والجمعيات والمنظمات والمنشآت الت تساىـ الحكومة أو إحدى دوائرىػا الرسػمية أو شػبو الرسػمية اػ ماليػا بنصػيب مػا
ٗٔ

( ) يقابؿ ىذه المادة ا قانوف اإلجراءات الجنائية المصري المادة (ٖ) منو.
٘ٔ

( ) ينظر :د .عبد األمير العكيم  ,د .سميـ إبراىيـ حربة  ,مرج سابؽ ,ص ٕٓٔ.
ٔٙ

( ) ينظر :عامر القيس  ,تحديد لحظة موت اإلنساف دراسة مقارنة ,بحث منشور ا مجمة المختار لمعموـ اإلنسانية ,تصد ار ىا كمية القانوف  ,جامعة عمر المختار,
العدد الران  ,ٕٓٓٗ ,ص .ٙ
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ب ية صفة كانت ,وعمن العموـ كؿ مف يقوـ بخدمة عامة ب جر أو بغير أجر .وا يحوؿ دوف تطبيؽ أحكػاـ ىػذا القػانوف

بحػػؽ المكمػػؼ بخدمػػة عامػػة انتيػػاء وظيفتػػو أو خدمتػػو أو عممػػو متػػن وقػ الفعػػؿ الجرمػ أرنػػاء تػواار صػػفة مػػف الصػػفات
المبينة ا ىذه الفقرة ايو"  .ومف خ ؿ ذلؾ اإف مفيػوـ المكمػؼ بخدمػة عامػة أوسػ مػف مفيػوـ الموظػؼ أو المسػتخدـ,

إذ ينظوي األخيريف تحت مفيوـ المكمؼ بخدمة عامة كما ىو واضح مف النص.

ومف تحميؿ مضاميف النص يتجمن إف األخبار الوجوب الذي يقػ عمػن عػاتؽ المكمػؼ بخدمػة عامػة يكػوف إلزاميػا

متن كاف العمـ بالجريمة أرناء ت دية العمػؿ ,أي يكػوف حصػوؿ العمػـ خػ ؿ أوقػات الػدواـ الرسػم لممكمػؼ بخدمػة عامػة,
اإذا وقعت الجريمة خ ؿ ىذا الوقت ايو ممزـ عف اإلخبار بيا إلن السمطات المختصػة ,وا ييػـ تحقػؽ نتيجتػة الجريمػة

سواء أكاف تحققيا ا وقت الدواـ الرسم أـ ا وقت احؽ.

وا يقتصر اإلخبار الوجوب عمن الجرائـ الت عمـ بيػا المكمػؼ بخدمػة عامػة أرنػاء قيامػو بعممػو ,بػؿ يشػمؿ أيضػاً

الجرائـ الت تق بسبب عممو أو بتعبير أدؽ بسبب ت ديتو لعممو .واألمر ا يقػؼ عنػد ىػذا الحػد بػؿ يتعػداه ليشػمؿ مجػرد
حالة ااشتباه بوقوع جريمة مػف الجػرائـ التػ تحػرؾ اييػا الػدعوى الجزائيػة بػ شػكوى .ومػف يمتنػ عػف اإلخبػار اػ ىػذه

الحػػاات يقػ تحػػت طائمػػة المسػػائمة القانونيػػة ( ,)ٔٚإذ يمكػػف أف يعاقػػب واقػػا ألحكػػاـ جريمػػة اإلحجػػاـ عػػف اإلخبػػار التػ
َنظَّمت أحكاميا المادة (  )ٕٗٚمف قانوف العقوبات العراق النااذ الت تنص عمن أنو " يعاقب بػالحبس أو بالغ ارمػة كػؿ
مػػف كػػاف ممزم ػاً قانون ػاً بإخبػػار أحػػد المكمفػػيف بخدمػػة عامػػة عػػف أمػ ٍػر مػػا أو إخبػػاره عػػف أمػػور معمومػػة اػػامتن قصػػدا عػػف

اإلخبػػار بالكيفيػػة المطموبػػة وا ػ الوقػػت الواجػػب قانون ػاً .وكػػؿ مكمػػؼ بخدمػػة عامػػة منػػوط بػػو البح ػث عػػف الج ػرائـ أىمػػؿ

اإلخبار عف جريمػة اتصػمت بعممػو وذلػؾ كمػو مػا لػـ يكػف راػ الػدعوى معمقػاً عمػن شػكوى أو كػاف الجػان زوجػا لممكمػؼ
بالخدمة العامة أو مف أصولو أو اروعو أو أخوتو أو مف ا منزلة ىؤاء مف األقارب بحكـ المصيارة".

رانيا"ػ كؿ مف قدـ مساعده بحكـ مينتو الطبية ا حالة يشتبو اييا بوقوع جريمة:

الحالػػة الرانيػػة مػػف حػػاات اإلخبػػار الوجػػوب  ,تتعمػػؽ بمػػف يقػػدـ مسػػاعدة بحكػػـ مينتػػو الطبيػػة ويشػػتبو بوقػػوع جريمػػة,

ولمعراة مف ىـ العامميف بالميف الطبيػة ,يمػزـ عمينػا الرجػوع إلػن القػوانيف التػ تحػدد العػامميف بيػذه المينػة ,وعنػد إمعػاف
النظر ا قانوف تدرج ذوي الميف الطبية والصحية رقـ ( )ٙلسنة (ٕٓٓٓ) نجد المادة (ٔ\رالراً) منػو عراػت ذوي الميػف
الطبية ب نيـ " خريجو كميات الطب وطب األسناف والصيدلة العراقية أو غير العراقية المعترؼ بيا ".اػ حػيف إف المػادة

(ٔ\رابعاً) عرات ذوي الميف الصحية ب نيـ " خريجو كميات التمريض وكميات التقنيات الطبية والصحية والمعاىد الطبية
الفنية واعداديات التمريض العراقية أو غير العراقية المعترؼ بيا ".

ومػػف خػ ؿ التػػدقيؽ اػ الػػنص أعػ ه ن حػػظ أف المشػػرع الع ارقػ قػػد ميػػز بػػيف ذوي الميػػف الطبيػػة والصػػحية ,ولػػو

أخػػذنا بحرايػػة نػػص المػػادة ( )ٗٛمػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة الع ارقػ واسػرنا المقصػػود بػػذوي الميػػف الطبيػػة,
لتوصمنا إلن إف اإللزاـ ا اإلخبار عف الجرائـ ا ىذا الموض يقتصر عمن األطباء وأطباء األسػناف والصػيادية ,غيػر

ٔٚ

( ) ينظر :جماؿ محمد مصطفن ,مرج سابؽ ,ص ٗٗ.
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أننػػا نعتقػػد ب ػ ف ىػػذا التفسػػير يشػػوبو الػػنقص وا يػػت ءـ م ػ الغايػػة الت ػ توخاىػػا المشػػرع ا ػ ىػػذا الػػنص ,لػػذا نعتقػػد ب ػ ف
المشموليف بيذا النص ىـ ذوو الميف الطبية والصحية عمن ٍ
حد سواء.
لػػذلؾ اػػإف ذوي الميػػف الطبيػػة والصػػحية ممػػزميف باإلخبػػار عػػف أي جريمػػة الت ػ يعممػػوف بيػػا مػػف خ ػ ؿ تقػػديميـ

لممس ػػاعدة الطبي ػػة أو الص ػػحية ايي ػػا ,وذل ػػؾ ألف الج ػػان أو المجن ػػن عمي ػػو ربم ػػا يمجػ ػ إل ػػن أح ػػد ى ػػؤاء لمحص ػػوؿ عم ػػن

المساعدة الطبية أو الصحية منيـ ,مما قد يؤدي إحجاميـ عف اإلخبار عف الجريمة إلن ضياع أدلتيا أو معالميا وعدـ

الوقوؼ عمييا.

رالراً :كؿ شخص كاف حاضرا" ارتكاب جناية.

قػػد يكػػوف المػراد بالشػػخص الحاضػػر ارتكػػاب جنايػػة ىػػو الشػػخص الموجػػود اػ سػػاحة الجريمػػة ,أي أرنػػاء ارتكابيػػا أو

ارتكػػاب أي اعػػؿ مػػف األاعػػاؿ المكونػػة ليػػا( .)ٔٛوىنػػاؾ رأي اػ الفقػػو يػػرى بػ ف الفقػرة ىػػذه تتعمػػؽ بالشػػخص الػػذي كػػاف

حاض اًر ا جناية مشيودة أو متمبس بيا ,وتعػرؼ الجريمػة المشػيودة ب نيػا" الجريمػة التػ تشػاىد حػاؿ ارتكابيػا أو عقػب

ارتكابيا ببرىة يسيرة ,سواء أعرؼ الجان أـ لـ يعرؼ ,ووصؼ المشيودة ُيمحؽ بالجريمة وليس بفاعميا ,كمشػاىدة جرػة
لقتيؿ وبجانبيا شخص يحمؿ سكيف تقطر دماً (.)ٜٔ
وتجػػدر اإلشػػارة إلػػن أف الوجػػوب اػ ىػػذا الموضػ يقتصػػر عمػػن مػػف كػػاف حاض ػ اًر ارتكػػاب جنايػػة احسػػب ,مػػف دوف

الجرائـ األخرى ,ويبدو أف السبب ا ذلؾ يتعمؽ بجسامة جريمة الجنايات.

واذا ذكرنػػا مس ػػؤولية الممتن ػ أو المحج ػػـ عػػف اإلخب ػػار الوج ػػوب ايمػػا س ػػبؽ بوصػػفيا جنح ػػة اسػػتناداً ألحك ػػاـ الم ػػادة

( )ٕٗٚعقوبات عراق امػف الجػدير باإلشػارة ,أف اإلحجػاـ عػف األخبػار عػف بعػض الجػرائـ يكػوف وجوبيػا لكػؿ مػف عمػـ
بيا حتن لػو لػـ يكػف مػف ضػمف الفئػات التػ ذكرتيػا المػادة ( )ٗٛمػف قػانوف أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة الع ارقػ  ,وتمػؾ
الجرائـ ى الجرائـ الماسة ب مف الدولػة الخػارج  ,حيػث نصػت المػادة ( )ٔٛٙمػف قػانوف العقوبػات الع ارقػ النااػذ ,عمػن

أف" يعاقب بالحبس وبغرامة ا تزيد عمن خمسمائة دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف مف عمـ بارتكاب جريمة مف الجرائـ
المنصػػوص عمييػػا اػ ىػػذا البػػاب ولػػـ يبمػػغ أمرىػػا إلػػن السػػمطات العامػػة .".....وكػػذلؾ المػػادة ( )ٕٜٔمػػف القػػانوف ذاتػػو
التػ

نصػػت عمػػن أف "يعاقػػب بػػالحبس والغ ارمػػة أو بإحػػدى ىػػاتيف العقػػوبتيف مػػف عمػػـ بجريمػػة مػػف الج ػ ارئـ المنصػػوص

عمييػػا اػ ىػػذا البػػاب ولػػـ يخبػػر السػػمطات العامػػة ب مرىػػا ."....عمم ػاً إف ىػػذه المػػادة تتعمػػؽ بػػالجرائـ الماسػػة بػ مف الدولػػة

الداخم .

ٔٛ

( ) ينظر :د .عم حسيف الخمؼ ,د .سمطاف عبد القادر الشاوي ,طٕ ,العاتؾ لصناعة الكتاب ,القاىرة’ ٕٓٔٓ ,ص .ٜٔٙ
ٜٔ

( ) ينظر:ب ؿ محمود مرىج الييت  ,الجرـ المشيود وأرره ا توسي ص ح يات الضابطية العدلية دراسة مقارنة بيف القانونيف األردن والعراق  ,رسالة ماجستير,
جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا ,األردف ,ٕٓٔٔ ,ص  ٔٚ؛ ينظر :صالح راشد الدوسري ,السمطات اإلسترنائية لم موري الضبط القضائ ا قانوف اإلجراءات
الجنائية البحرين  ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير ,كمية الدراسات العميا ,جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ,ٕٓٓٛ ,ص .ٜ٘-٘ٛ

لسنة (( 234 )) ---------- 2104
العدد ) ( 01
مجلة المثنى للعلوم االدارية واالتقصاددية المجلد )(4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرع الثاني

اإلخبار عن الجرائم من حيث شكمه

يمكف أف َيستَنتِج المدقؽ بنص المادة (ٔ\أ) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية الع ارقػ بػ ف اإلخبػار عػف الجػرائـ
يمكف أف يكوف بشكؿ شفي أو بشكؿ تحريري ,وا يشترط اػ الكتابػة أف تكػوف تقميديػة عمػن الػورؽ بػؿ يمكػف أف تكػوف

رقمية ك ف ترسؿ بوساطة البريد األلكترون أو الفػاكس(ٕٓ) ,إذ تػنص عمػن أنػو " تحػرؾ الػدعوى الجزائيػة بشػكوى شػفوية

أو تحريرية تقدـ إلن...أو بإخبار  ,"....ولـ يقتصر ىذا المسمؾ عمن القانوف العراق بؿ نجد إف المػادة (ٖ) مػف قػانوف

ػاء عمػن شػكوى شػفيية أو
اإلجراءات الجنائية المصري النااذ نصت عمن أنػو " ا يجػوز أف تراػ الػدعوى الجنائيػة إا بن ً
كتابيػػة ,".....واذا كػػاف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة الع ارق ػ والمصػػري لػػـ يشػػترطا شػػك معينػػا ا ػ اإلخبػػار عػػف
الجػػرائـ ا ػػإف ىن ػػاؾ م ػػف القػ ػوانيف الجزائي ػػة م ػػف اش ػػترطت الكتاب ػػة اػ ػ اإلخب ػػار ع ػػف الجػػرائـ كق ػػانوف اإلجػػراءات الجنائي ػػة

ٕٔ
اايطػػال  ,ا بػػؿ إف األمػػر ا يقػػؼ عنػػد الكتابػػة ,بػػؿ يشػػترط توقي ػ المخبػػر أيض ػاً( ) ,وعمػػن متمق ػ اإلخبػػار و تحديػػداً

المسؤوؿ ا مركز الشػرطة أف يػدوف أقػواؿ المخبػر اػو اًر وي خػذ توقيعػو ويربتػو اػ محضػر ,وخصوصػا إذا كػاف اإلخبػار
أمػا إذا كػػاف اإلخبػػار عػف مخالفػػة اعمػػن المسػػؤوؿ اػ مركػػز الشػػرطة أف يقػدـ تقريػ ار مػػوج اًز إلػػن
متعمقػاً بجنايػػة أو جنحػػةّ ,
المحقػػؽ أو قاضػ التحقيػػؽ ,يتضػػمف أسػػـ المخبػػر واسػػـ الشػػيود اضػ ً عػػف المػػادة القانونيػػة المنطبقػػة عمػػن الواقعػػة(ٕٕ).

وىنػػاؾ رأي اػ الفقػػو(ٖٕ) يػػذىب إلػػن إف المسػػؤوؿ ا ػ مركػػز الشػػرطة يػػدوف أقػواؿ المخبػػر بعػػد تحميفػػو اليمػػيف ألف حكػػـ
المخبر حكـ الشاىد ,اإذا كاف قد أكمػؿ الخامسػة عشػرة مػف العمػر ايحمػؼ اليمػيف ,واذا كػاف أقػؿ مػف ذلػؾ اتسػم أقوالػو
مف غير يميف وعمن سبيؿ ااستداؿ.

وعف رأينا ا شكمية اإلخبار انحف نرجح ااتجػاه أو المسػمؾ األوؿ الػذي سػار عميػو المشػرع الع ارقػ  ,حيػث لػـ يحػدد

شػك معينػػا لإلخبػػار اػػالمخبر عػػف الجريمػػة قػػد ا يجيػػد القػراءة والكتابػػة أو يكػػوف اػ حالػػة ا تسػػمح لػػو بكتابػػة اإلخبػػار,

واضػ عػػف ذلػػؾ اػػإف اإلخبػػار حتػػن إذا كػػاف شػػفوياً اػػإف مػػف يتػػولن التحقيػػؽ سػػيدوف ىػػذا اإلخبػػار وكػػذلؾ سػػي خذ توقي ػ

المخبر.

الفرع الثالث

اإلخبار من حيث عالنيته
عندما صدر قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائيػة الع ارقػ النااػذ ألوؿ مػرة تكمػـ عػف اإلخبػار الصػريح أو العمنػ  ,ولػـ

يعرؼ اإلخبار السري ,امف يصؿ إلن عممو وقوع جريمة يذىب إلن الجيات المعنيػة التػ حػددىا القػانوف ,وىػ قاضػ
ٕٓ

( ) ينظر :د.عمار عباس الحسين  ,مرج سابؽ ,صٗٔٔ.
ٕٔ

( ) ينظر :د.عبد الفتاح مصطفن الصيف  ,د .محمد زك أبو عامر ,مرج سابؽ ,ص .ٗٓٚ
ٕٕ

( ) تنظر :المادة ( )ٜٗمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراق النااذ.
ٖٕ

( ) ينظر :جماؿ محمد مصطفن ,مرج سابؽ ,ص ٗٗ.
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التحقيؽ ,أو المحقؽ أو المسؤوؿ ا مركز الشرطة أو أي عضػو مػف أعضػاء الضػبط القضػائ (ٕٗ) ,واػ مصػر ايقػدـ

اإلخبار إلن النيابة العامة أو أحد م موري الضبط القضػائ (ٕ٘) ,غيػر أف تغييػ اًر حػدث اػ اإلخبػار مػف حيػث ع نيتػو,

عنػػدما أصػػدر مجمػػس قيػػادة الرػػورة المنحػػؿ الق ػرار رقػػـ ( ٖ )ٚٚا ػ ( )ٜٔٛٛقػػانوف رقػػـ  ٜٔٔلسػػنة ( ()ٜٔٛٛقػػانوف
تعديؿ قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ ٖٕ لسنة ٔ ,)ٜٔٚوالمتعمؽ باإلخبار السري ,إذ أضاؼ لممػادة ( )ٗٚاقػرة

رقػػـ (ٕ) ت ػنص عمػػن أنػػو " لممخبػػر ا ػ الج ػرائـ الماسػػة ب ػ مف الدولػػة الػػداخم أو الخػػارج وج ػرائـ التخريػػب ااقتصػػادي,
والجرائـ األخرى المعاقب عمييػا باإلعػداـ أو السػجف المؤبػد أو المؤقػت أف يطمػب عػدـ الكشػؼ عػف ىويتػو وعػدـ اعتبػاره

شػػاىداً ,ولمقاضػ أف يربػػت ذلػػؾ مػ خ صػػة اإلخبػػار اػ سػػجؿ خػػاص يعػػد ليػػذا الغػػرض ,ويقػػوـ بػػإجراء التحقيػػؽ واػػؽ
األصوؿ مستفيدا مف المعمومات الت تضمنيا اإلخبار دوف بياف ىوية المخبر ا األوراؽ التحقيقية".

وبيذا النص اإف المشرع العراق قد أوجػد أسػموبا جديػدا اػ اإلخبػار عػف بعػض الجػرائـ الميمػة ,وىػو أف المخبػر عنيػا

يطمػػب مػػف القاضػ عػػدـ الكشػػؼ عػػف ىويتػػو وشخصػػو ألنػػو ربمػػا يخشػػن عمػػن نفسػػو أو عمػػن المقػربيف منػػو ,مػػف خطػػر
اإلنتقػػاـ جػ ّػراء قيامػػو باإلخبػػار عػػف الجريمػػة وعػػف مرتكبييػػا .ومػػف أجػػؿ المصػػمحة التػ تقضػ بتبسػػيط إجػراءات اإلخبػػار
وحماية المخبر ا الجرائـ اليامة وتخفيؼ معاناتو مف اإلخبار وتواير أاضؿ الضمانات لو شرع ىذا القانوف(.)ٕٙ
المطمب الثالث

مفهوم المخبر السري
مما يتشابو معو.
تقتض الضرورة العممية لبياف مفيوـ المخبر أف يتـ تعريفو أواً رـ تمييزه ّ
لذلؾ سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلن ارعييف األوؿ نتناوؿ ايػو تعريػؼ المخبػر السػري ,والفػرع الرػان يخصػص لتمييػزه ممػا

يتشابو معو.

الفرع األول

تعريف المخبر السري
لإلحاطة بتعريؼ المخبر السري ينبغ التعرؼ إلن ذلؾ مف الناحيتيف المغوية واإلصط حية.

أوا :التعريؼ المغوي لممخبر السري

المخبر السري مركب لفظ يتكوف مف كممتيف ,ولموقوؼ عمن معناه المغوي يجب تفكيؾ تركيبو ومعراػة معنػن كػؿ

كممة عمن جانب ,لنتوصؿ بعد ذلؾ إلن معناه المغوي بشكؿ شامؿ.

المخبُِر ا المغة :ىو الشخص الذي يػزود اآلخػريف باألخبػار أو مػف يتجسػس عمػن النػاس حمايػة عمػن أمػف الدولػة(,)ٕٚ
ُ
ٕٛ
خبر اي خ ؼ المنظر أي جوىر الش ء أو حقيقتو( ).
أما كممة َم َ
ّ
ٕٗ

( ) تنظر :المادة (ٔ\أ) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراق النااذ.
ٕ٘

( ) تنظر :المادة (ٖ) مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري النااذ.
ٕٙ

( ) ىذا ما جاءت بو األسباب الموجبة لتشري ىذا القانوف.
ٕٚ

( ) ينظر :المعجـ الوسيط ,مرج سابؽ ,ص ٕ٘ٔ.
ٕٛ

( ) ينظر :مختار الصحاح ,مرج سابؽ ,ص .ٚٚ
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أمػػا كممػػة سػػري :اتعنػ األم ػر المكتػػوـ وغيػػر المعمػػف( ,)ٕٜوممػػا تقػػدـ يمكػػف القػػوؿ ب ػ ف المقصػػود بػػالمخبر السػػري مػػف
ّ
الناحية المغوية ,ىو الشخص الذي يخبر آخر عف أمر غير معمف.
رانياً :التعريؼ ااصط ح لممخبر السري.

لػػـ تتطػػرؽ الق ػوانيف اإلجرائيػػة الجزائيػػة ا ػ العػراؽ إلػػن تعريػػؼ المخبػػر السػػري عمػػن الػػرغـ مػػف صػػدور قػػانوف مكاا ػ ة
المخبػريف الع ارقػ رقػػـ (ٖٖ) لسػنة ( ,)ٕٓٓٛالػػذي َنظَّػـ أحكػػاـ مكااػ ة مػػف يخبػر عػػف بعػض الجػرائـ ,كمػا أنػػو عمػن حػػد
إط عنػا لػـ نجػد أي قػ ار ار أو حكمػا قضػائياً عمػن صػػعيد القضػاء الع ارقػ ُ ,يعػرؼ المخبػر السػري ,غيػر إف الفقػو الج ازئػ
أدلن بػدلوه اػ ىػذا الشػ ف ,اػذىب أحػدىـ إلػن تعريػؼ المخبػر السػري ب نػو" ىػو الشػخص الػذي يقػدـ المعمومػات ل جيػزة

األمنيػػة المختصػػة بصػػورة سػرية مػػف دوف ذكػػر ىويتػػو اػ األوراؽ التحقيقيػػة(ٖٓ) ,وذىػػب آخػػر إلػػن تعريفػػو قػػائ ً" المخبػػر

السري ىو ذلؾ الشخص الذي يزود المحقػؽ بمعمومػات سػرية ذات ع قػة بجريمػة ,قػد أرتكبػت سػابقاً أو بجريمػة مخطػط
إلرتكابيػا ,وشػيكة الوقػوع مػ عػدـ رغبتػو اػ أف يعػرؼ أحػد بشخصػيتو كمخبػر أو مصػدر لتمػؾ المعمومػات(ٖٔ) ,وعراػػو

آخر ب نو :مصدر لممعمومات األمنية المتصمة بمن أو ضبط الجريمة وشخصيتو تتصؼ بالسرية والخفاء(ٕٖ).

وعػػف وجيػػة نظرنػػا يمكػػف تعريػػؼ المخبػػر السػػري ب نػػو شػػخص يقػػدـ معمومػػات تتعمػػؽ بإحػػدى الج ػرائـ الماسػػة ب ػ مف

الدولػػة ال ػػداخم أو الخ ػػارج أو جػ ػرائـ التخريػػب ااقتص ػػادي أو الجػ ػرائـ المعاق ػػب عمييػػا باإلع ػػداـ أو الس ػػجف المؤب ػػد أو

المؤقػػت ,إلػػن الجيػػات المختصػػة ,مػػف دوف الكشػػؼ عػػف ىويتػػو ا ػ األوراؽ التحقيقيػػة أو اعتبػػاره شػػاىداً ا ػ القضػػية.
وينبغ التنويو إلن أف سبب تحديدنا لمجرائـ المذكورة ا التعريؼ لجسامتيا وأىميتيا الكبيرة.

الفرع الران

تمييز المخبر السري مما يتشابو معو

ُكرُػ ٌػر ىػػـ األشػػخاص الػػذيف يقػػدموف المعمومػػات المتعمقػػة بػػالجرائـ إلػػن الجيػػات المختصػػة ,اقػػد يكػػوف مقػػدـ المعمومػػة
مخبر خاصاً ,أو مرشداً سريا أو شاىداً عمن جريمػة مػا ,أو أحػد المسػاىميف اػ ارتكػاب الجريمػة ويخبػر عنيػا ,امػا ىػو
اً

الفرؽ بينيـ؟

أوا :تمييز المخبر السري مف المخبر الخاص.
ظيرت ا بعض الدوؿ ا وقت قريب نسبياً مؤسسات الحماية الخاصة أو التحريات الخاصة ,اسيما ا الدوؿ

المتقدمة الت تتب نمط ااقتصاد الحر كالوايات المتحدة األمريكية والمممكة المتحدة واستراليا ,إذ تعمؿ ىذه المؤسسات

عمػن نطػاؽ ا يسػػتياف بشػكؿ محتػرؼ و دقيػػؽ ,وتخػتص ىػذه المؤسسػػات ب عمػاؿ التحريػات وجمػ المعمومػات لمكشػػؼ
ٕٜ

( ) ينظر :المرج نفسو ,ص .ٕٔٛ
ٖٓ

( ) ينظر :د .عدناف سدخاف الحسف ,مسؤولية الدولة عف تعويض ضحايا العدالة  ,مؤسسة مصر مرتضن لمكتاب العراق  ,بغداد ,ٕٓٔٔ ,ص
ٖٔ

( ) ين ظر :د .نوزاد أحمد ياسيف الشوان  ,حماية الشيود ا القانوف الجنائ الوطن والدول دراسة تحميمية مقارنة ,طٔ ,المركز القوم لإلصدارات القانونية ,القاىرة
 ,ٕٓٔٗ ,ص .ٙٓ-ٜ٘
ٕٖ

( ) ينظر :صالح محمد حمد بالحارث ,القواعد الحاكمة لتعامؿ الباحث الجنائ م المرشد السري ,رسالة ماجستير ,كمية الدراسات العميا  ,جامعة نايؼ العربية
لمعموـ األمنية ,ٕٖٓٓ ,ص ٘ٗ.
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عف الجريمة أو الحيمولة دوف وقوعيا ,عف طريؽ تقديـ اإلخبارات إلن الجيات الحكومية المختصة ,الذي تقدـ عادةً مف
قبػػؿ شػػخص يطمػػؽ عميػػو المخبػػر الخػػاص ,ويعمػػؿ ا ػ ىػػذه الشػػركات عػػدد مػػف المخب ػريف الخصوصػػييف الػػذيف يمكػػف

ااسػػتعانة بيػػـ اػ إجػراء التحريػػات اػ المجػػاات المختمفػػة ,لقػػاء مبمػػغ مػػف المػػاؿ ,ويجػػوز تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة بنػػا ًء
عمن ىذه التحريات(ٖٖ) ,وتيتـ ىذه الشركات بجم األدلة الت تساعد عمن اكتشاؼ الجرائـ ومعراة ااعمييا إلدانتيـ أو

أربات براءة المتيـ بجريمة(ٖٗ).

ومػػف الػػدوؿ الت ػ تسػػمح بإنشػػاء الشػػركات الخاصػػة لمتحريػػات ى ػ الوايػػات المتحػػدة األمريكيػػة ,حيػػث يربػػت الواق ػ

دور اػاع ً وميمػاً اػ تقػديـ المعمومػػة و المعونػة ألجيػزة الشػرطة األمريكيػة لكشػؼ الكريػر مػػف
الفعمػ أف ليػذه الشػركات ًا
القضايا الغامضة والمجيولة واظيار الحقيقة اييا (ٖ٘).
واذا كنا قد عرانا سابقا المقصود بالمخبر السري ,اإف المخبر الخاص أو شركات التحريات الخاصة تعػرؼ ب نيػا

"ى شخص أو شػركة يػديرىا أاػراد ليػـ خبػرات اػ مجػاات األمػف ,يمارسػوف البحػث والتحػري لحسػاب اػرد أو مؤسسػة,
ا مجاات اجتماعية أو مدنية أو جنائية ,نظير أجر يحدد عمن قدر الخدمة المقدمة"(.)ٖٙ

ومف الجدير باإلشارة إلن أف المعمومات والبيانات الت تقدـ مف قبػؿ المخبػر الخػاص إلػن الجيػات المختصػة ,يعتػد
بيا قانوناً إذ ليا طبيعة قانونية ويمكػف تحريػؾ الػدعوى الجزائيػة بنػاء عمييػا ,بشػرط أف تكػوف ىػذه المعمومػات مقدمػة مػف
شخص أو شركة مسموح ليا قانونا بمزاولة مينة التحري عف الجرائـ(.)ٖٚ

واذا كاف ىناؾ رمة قاسـ مشترؾ بيف المخبر الخاص والمخبر السري ,يتعمؽ بتقديـ معمومات ترتبط بجريمة ما إلن
الجيات المختصة ,اإف ىناؾ اوارؽ بينيما يمكف إجماليا بما ي ت :

ٔ -إف المخبر الخاص سواء أكاف شخصا طبيعيا أـ معنوياً ايو يزاوؿ مينة تبعػاً لضػوابط معينػة واجػراءات حػددىا
القانوف ,والغرض مف قياـ المخبػر الخػاص بعممػو ىػو غػرض ربحػ أي لػيحص عمػن المػاؿ كمقابػؿ لعممػو ,بينمػا
المخبر السري الذي يتمرػؿ ب نػو شػخص يقػوـ باإلخبػار عػف الجػرائـ ويطمػب مػف القضػاء عػدـ الكشػؼ عػف ىويتػو
ا األوراؽ التحقيقية خشية مف تعرضو لمخطر بسبب ىذا اإلخبار ,وليس بالضرورة أف يكوف الغػرض مػف قيامػو

باإلخبار ىو الحصوؿ عمن الماؿ بؿ عمن العكس قد يكوف دااعو شريفاً ووطنياً.
ٖٖ

( ) يقصد بالتحريات ,جم البيانات والمعمومات المتعمقة بالبحث عف الجريمة لمعراة ااعمييا وظروؼ ارتكابيا مف المصادر الممكنة بما ا

المصادر الخاصة

والسرية ,ينظر :د .عبد الفتاح ا لصيف  ,د .اتوح الشاذل  ,د .عم القيوج  ,أصوؿ المحاكمات الجزائية ,الدار الجامعية ,بيروت  ,مف دوف سنة نشر ,ص ٕ٘.
ٖٗ

( ) ينظر :د .عادؿ عبد العاؿ خراش  ,المخبر الخاص ومدى شرعية اإلستعانة بو ا كشؼ الجريمة وضمانات تطبيقو ا الفقو اإلس م والمقارف ,ص  ,ٚبحث
منشور عمن الرابط األلكترون اآلت :

www.islamfeqh.com

(ٖ٘) ينظر :د .مصطفن محمد الدغيدي ,التحريات واإلربات الجنائ  ,ناس لمطباعة ,مف دوف سنة نشر ,ص .ٙٙ
ٖٙ

( ) ينظر :د .عادؿ عبد العاؿ خراش  ,مرج سابؽ ,ص .ٛ
ٖٚ

( ) ينظر :د .محمد ماض  ,المخبر السري عف الجرائـ ا التشري الع راق  ,بحث منشور ا  ,مجمة التشري والقضاء ,مجمس القضاء األعمن ,العدد الرالث ,بغداد,
ٕٓٔٓ ,ص ٕٓ.
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ٕ -إف المخبػػر الخػػاص معػػروؼ اليويػػة مػػف قبػػؿ أط ػراؼ الػػدعوى جميع ػاً ,ويحضػػر أمػػاـ المحكمػػة وربمػػا يسػػتدعن
كشاىد عمن الجريمػة ,وا ينتيػ دوره بمجػرد اإلخبػار عػف الجريمػة ,اػ حػيف نجػد أف المخبػر السػري ينتيػ دوره

وصفتو بمجرد اإلخبار عف الجريمة الت أخبر عنيا ,واف ىويتو تتصؼ بالسرية والكتماف.

ٖ -يػػذىب رأي ا ػ الفقػػو( )ٖٛإلػػن أف الطبيعػػة القانونيػػة لممخبػػر السػػري تختمػػؼ عػػف الطبيعػػة القانونيػػة لمركػػز المخبػػر
الخاص ,ألف األوؿ ينحصر دوره ا مرحمة اإلخبار عف الجريمة وى الوسيمة الت تتحرؾ بيا الدعوى الجزائية,

بينما المخبر الخاص يباشر دوره ا مرحمة التحري وجم األدلة أو مرحمة اإلستداات وىػ مرحمػة سػابقة عمػن
تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة وليسػػت بالضػػرورة تػػؤدي إلييػػا ,حيػػث مػػف الممكػػف أف ينتي ػ دور المخبػػر الخػػاص ا ػ

مرحمة جم األدلة دوف أف يمحقيا تحريؾ الدعوى الجزائية .

أما مػف حيػث نطػاؽ الجػرائـ التػ يػرد عمييػا اإلخبػار ,اتختمػؼ ,اػالجرائـ التػ يمكػف أف يكػوف اييػا اإلخبػار سػرياً
ّٗ -
ػاء
محػػددة اػ نػػص القػػانوف اػػالمخبر السػػري عػػادةً يخبػػر عػػف الجػرائـ التػ ا تحػػرؾ الػػدعوى الجزائيػػة اييػػا إاّ بنػ ً
عمن شكوى مف المجن عميو أو مف يقوـ مقامو قانوناً( ,)ٖٜبينما المخبر الخاص لو أف يخبر عػف الجػرائـ كااػة
ما لـ ينص القانوف عمن غير ذلؾ.

٘ -يرى بعض ال ُكتّاب(ٓٗ) أف طبيعة عمؿ المخبر الخاص ا تخمػو مػف التعػدي و المسػاس بالنظػاـ القػانون لمدولػة
اض ػ ً عمػػا يسػػببو المخبػػر الخػػاص مػػف تػػداخؿ وت ػزاحـ ا ػ ااختصاصػػات المعقػػودة لمؤسسػػاتيا الرسػػمية ,اف ػ

األصؿ يوكؿ أمر التحري وجم األدلة إلن أعضاء الضبط القضائ أو الجيػات المعنيػة بيػذا الشػ ف لتعمػؿ واقػاً
لمضمانات الدستورية والقانونيػة التػ

تكفػؿ رعايػة وضػماف حقػوؽ األاػراد لمحيمولػة دوف التعػدي عمييػا ,اػ يمكػف

مػنح القطػاع الخػاص ىػذا الصػ حية التػ قػد تضػر بحقػوؽ بعػض المػواطنيف كالتعػدي عمػن حريػاتيـ الشخصػية,
بينما المخبر السري ُج ّؿ ما باألمر أنو يمارس وظيفة اإلخبار عف جريمة احسب.
رانياً :تمييز المخبر السري مف المرشد السري
ي ػراد بالمرش ػػد الس ػػري ب ن ػػو ش ػػخص يقػػدـ معموم ػػات ع ػػف قض ػ ٍ
ػية معين ػػة ,مػػف دوف بي ػػاف ىويت ػػو سػ ػواء أك ػػاف تق ػػديـ
ُ

المعمومػػات مقابػػؿ مبمػػغ مػػف المػػاؿ أـ ا(ٔٗ) .أو ىػػو الشػػخص الػػذي يجمػ المعمومػػات المتعمقػػة بػػالجرائـ ا سػػيما الميمػػة
منيا ويقدميا لمجيات المختصة وبغض النظر عف دوااعو(ٕٗ).

وتجػدر اإلشػػارة إلػن أف المرشػػديف السػرييف يقػػدموف المعونػػة والمعمومػة إلػػن الجيػات األمنيػػة والقضػائية لمكشػػؼ عػػف

الجػرائـ ومرتكبييػػا ,وقػػد يعمػػد رجػػاؿ الضػػبط القضػػائ إلػػن اسػػتخداميـ لمحصػػوؿ عمػػن بعػػض البيانػػات اػ تحريػػاتيـ عػػف
ص ػ َّػنؼ المرش ػػديف السػ ػرييف إل ػػن أص ػػناؼ ,ام ػػو ُن ِظ ػ َػر إل ػػييـ م ػػف زاوي ػػة
الجػ ػرائـ وخصوصػ ػاً الخطيػ ػرة والميم ػػة مني ػػاُ ,
وي َ
ٖٛ

( ) ينظر :المرج نفسو ,صٕٔ.
ٖٜ

( ) ينظر :نص الفقرة (ٕ) مف المادة ( )ٗٚمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراق النااذ.
ٓٗ

( ) ينظر :د .عادؿ عبد العاؿ خراش  ,مرج سابؽ ,ص ٕٗ.ٕ٘-
ٔٗ

( ) ينظر :صالح محمد حمد بالحارث ,مرج سابؽ ,ص ٗٗ.
ٕٗ

( ) ينظر :بدر محمد الغضوري ,التحريات السرية ,بحث منشور عمن الرابط األلكترون اآلت :

www. balghadouri.blogspot.com
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ص َنفوف إلن مرشديف دائميف ومرشديف مؤقتيف ومرشديف بالصداة(ٖٗ) .ويقصد بالمرشد
ااستمرار ا تقديـ المعمومات ُ
اي َ
الػدائم ىػػو الشػػخص الػػذي يػتـ اختيػػاره مػػف قبػػؿ أجيػزة األمػػف أو األجيػزة األخػػرى المختصػة لجمػ المعمومػػات وتقػػديميا
ليـ ,وغالباً يعمؿ المرشد الدائم ب جر ,أما المرشػد المؤقػت ايػو شػخص يداعػو الػوازع األخ قػ أو الػدين أو الػوطن

إلن تقديـ ما حصؿ عميو مف معمومات إلن األجيزة المختصة ,مف دوف الحصوؿ عمن أجر ,رـ تنتي ع قتو بالجيػة

التػ قػدـ إلييػا المعمومػات بانتيػاء القضػية ذات الشػ ف(ٗٗ) ,اػ حػيف إف المرشػد بالصػداة ىػو مػف يػدل بمعمومػات عػػف
قضية محددة اتصؿ عممو بيا صداةً.

وعمن الرغـ مف أف نظاـ المرشد المرشد السري معموؿ بو ا كرير مف الدوؿ مرؿ جميورية مصر العربية ,الجزائر

والمممكة العربية السعودية وارنسػا ,غيػر أف قػوانيف تمػؾ الػدوؿ لػـ تػنص عميػو بشػكؿ صػريح ,وانمػا ُيسػتعاف بػو مػف أجػؿ
الحصوؿ عمن المعمومات بش ف جريمػة مػا ,لكػف القضػاء أقػر بقانونيػة اإلسػتعانة بالمرشػد السػري ,ومػف تمػؾ القػ اررات مػا

أصػدرتو محكمػة الػنقض المصػرية الصػادر بتػاري ( )ٜٔٛٓ-ٙ-ٜحيػث ورد ايػو " يسػتطي مػ مور الضػبط أف يسػػتعيف
بمعاونيو أو المرشديف السرييف الذيف يندسوف بيف المشتبو اػييـ بقصػد كشػؼ الجػرائـ ومرتكبييػا ,وايعيػب اإلجػراءات أف

تظؿ شخصية المرشد مجيولة .)ٗ٘( ".......

واذا كاف لكؿ مف المخبر والمرشد السري أوجو شبو ,خصوصاً ايما يتعمؽ بتقديـ المعمومات عف الجرائـ إلن الجيات

المختصة ,اإف ىناؾ أوجو اخت ؼ بينيما منيا:

ٔ -أف المرشػػد السػػري يقػػدـ المعونػػة ألجي ػزة األمػػف أو الشػػرطة وا يتعػػدى ذلػػؾ إلػػن المحقػػؽ أو قاض ػ التحقيػػؽ أو
المحكمة ,ا حيف إف المخبر السري يقتصر اتصالو م قاض التحقيؽ .

ٕ -إف المرشد السري قد يقدـ معموماتو لقاء رمف ,بينما المخبر السػري اػ الغالػب ا يخبػر عػف الجػرائـ لمحصػوؿ
عمن رمف مقابؿ اإلخبار.

ٖ -إف المرشػػديف السػرييف وتحديػػداً الػػدائميف يػػتـ إعػػدادىـ وتػ ىيميـ مػػف قبػػؿ الجيػػات األمنيػػة لمقيػػاـ بواجبػػاتيـ ,اػ
حيف إف المخبر السري ا يتـ التعامؿ معو واقاً ليذا األساس(.)ٗٙ

وعمػػن أيػػة حػػاؿ اػػإف ىنػػاؾ رأي ا ػ الفقػػو ا يفػػرؽ بػػيف المرشػػد السػػري والمخبػػر السػػري ,ونتيجػػة لمفروقػػات الت ػ ذكػػرت

أع ه نعتقد ب ف ىذا الرأي م تقديرنا لو مرجوح(.)ٗٚ
رالراً :تمييز المخبر السري مف الشاىد

ٖٗ

( ) ينظر :د .محمد ماض  ,مرج سابؽ ,ص ٕٔ.
ٗٗ

( ) ينظر :صالح محمد حمد بالحارث ,مرج سابؽ ,ص .ٗٙ
٘ٗ

( ) أشار إليو :صالح محمد حمد بالحارث ,مرج سابؽ ,صٖٗ.
ٗٙ

( ) ينظر :د .محمد ماض  ,مرج سابؽ ,ص ٕٔ.ٕٕ-
ٗٚ

( ) ينظر :د.عبد القادر محمد ,المخبر السري بيف الكشؼ عف الجريمة واإلخبار الكاذب ,بحث منشور عمن الرابط األلكترون اآلت :

www.kitabat.info/print.php
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لتمييز المخبر السػري عػف الشػاىد ابػد بدايػة مػف التعػرؼ عمػن المقصػود بالشػاىد ,والشػاىد لغػةً يػراد بػو مػف يػؤدي

الشيادة ,واألخيرة ليا أكرر مف معنػن ,اقػد يػراد بالشػيادة الحضػور ,أو الحمػؼ بػاهلل ,أو المعاينػة ,أو اإلخبػار عػف شػ ء

معيف( )ٗٛوالمعنن األخير ىو محؿ البحث ا ىذا الموض  .أما المقصود بالشاىد اصط حاً ايو الشخص الػذي ُيػدل

عما شاىده أو سمعو بحواسو شخصيا متعمقا بواقعة يراد إرباتيا أماـ القضاء( ,)ٜٗأو ىػو
أماـ القضاء بعد حمفو اليميفّ ,
الشخص الذي يخبر القضاء عف واقعة عاينيا بإحدى حواسو(ٓ٘).
واذا كاف مف أوجو الشبو بيف المخبػر السػري والشػاىد بػ ف ك ىمػا أدرؾ الواقعػة الجرميػة بإحػدى حواسػو ,وك ىمػا
يقػػدماف معمومػػات الغػػرض منيػػا الكشػػؼ عػػف جريمػ ٍػة مػػا وعػػف مرتكبييػػا ,غيػػر أنػػو رمػػة اػػروؽ تكمػػف بػػيف المخبػػر والسػػري
والشاىد ,نوجزىا باآلت :

ػاء عمػػن طمبػػو) واضػ ً عػػف ذلػػؾ عػػدـ الكشػػؼ عػػف
ٔ -نػػص القػػانوف بصػراحة عمػػن عػػدـ اعتبػػار المخبػػر السػػري شػػاىداً (بنػ ً
ىويت ػػو (ٔ٘) ,ويترت ػػب عم ػػن ى ػػذا األم ػػر نت ػػائج قانوني ػػة ميم ػػة اس ػػيما ايم ػػا يتعم ػػؽ اػ ػ الش ػػيادة التػ ػ يق ػػدميا ك ػػؿ منيم ػػا
واإلجراءات الشكمية والموضوعية الت تحكميا ,اعمن سبيؿ المراؿ ,الشاىد يحمؼ اليمػيف متػن كػاف متمػاً لمخامسػة عشػرة

مف العمر(ٕ٘) بينما المخبػر ا يحمػؼ اليمػيف ألف دوره يقتصػر عمػن اإلخبػار عػف بعػض الجػرائـ المحػددة بالقػانوف والتػ

تحرؾ اييا الدعوى الجزائية مػف دوف شػكوى .واذا كػاف القػانوف أجػاز لممػتيـ وبػاق الخصػوـ مناقشػة الشػاىد عػف األقػواؿ

الت أدلن بيا والمتعمقة بالواقعة محؿ المحاكمة ,وكػذلؾ أجػاز مواجيػة الشػيود بعضػيـ بػبعض ومػواجتيـ بػالمتيـ أيضػاً,
اإف ذلؾ مف غير الممكف تحققو مػ المخبػر السػري ألنػو يػدل ب قوالػو بسػجؿ خػاص بػالمخبريف السػرييف وأمػاـ القاضػ ,

ٕ-

وليس ألحد أف يتعترؼ عمن ىويتو ومناقشتو بما اييـ المتيـ(ٖ٘).

إف القيمة القانونية ألقواؿ المخبر السري تختمؼ عف القيمة القانونية عف شيادة الشاىد وذلؾ لعدة أسباب أىميا(ٗ٘):
لمػػا كػػاف المخبػػر السػػري ا يعتبػػر شػػاىداً وا يحمػػؼ اليمػػيف القانونيػػة ,وذلػػؾ بػػنص القػػانوف كمػػا اتضػػح لنػػا ,اػػإف
أّ -
أقوالػػو ا ترقػػن إلػػن منزلػػة الػػدليؿ ,واض ػ عػػف ذلػػؾ ,اػػاف القػػانوف صػ ّػرح ب ػ ف اليػػدؼ مػػف سػػماع أق ػواؿ المخبػػر
السري ى ااستفادة مف المعمومات الت قدميا ,لذا اػإف تمػؾ المعمومػات تعػيف سػمطة التحقيػؽ اػ التحػري عػف

األدلة ا غير .

ٗٛ

( ) ينظر :المعجـ الوسيط ,مرج سابؽ ,ص .ٜٗٚ
ٜٗ

( ) ينظر :براىيم صالح ,اإلربات بشيادة الشيود ا القانوف الجزائري ,اطروحة دكتوراه ,كمية الحقوؽ ,جامعة مولود معمري\ تيزي وزو ,ٕٕٓٔ ,ص ٖٔ.
ٓ٘

( ) ينظر :محمد عبد اهلل الرشيدي ,الشيادة كوسيمة مف وسائؿ اإلربات دراسة مقارنة بيف أحكاـ الشريعة والقانوف ,رسالة ماجستير ,كمية الحقوؽ ,جامعة الشرؽ
األوسط ,ٕٓٔٔ ,ص ٕٓ .ولممزيد عف موضوع الشيادة أيضاً ,ينظر :عبد اهلل بف محمد آؿ طالب ,إخت ؼ الشيود وأرره ا إربات الحدود دراسة تطبيقية ,رسالة
ماجستير ,كمية الدراسات العميا ,جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ,ٕٓٓٛ ,ص .ٖٕ-ٕٛ
ٔ٘

( ) ينظر :نص الفقرة (ٕ) مف المادة ( )ٗٚمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقية النااذ.
ٕ٘

( ) ينظر :نص الفقرة (ب) مف المادة (ٓ )ٙمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية النااذ.
ٖ٘

( ) ينظر :د .نوزاد أحمد ياسيف الشوان  ,مرج سابؽ.ٙٔ ,
ٗ٘

( ) ينظر :ذياب خمؼ حسيف الجبوري ,القيمة القانونية إلاادة المخبر السري ,مقاؿ منشور عمن الرابط األلكترون اآلت :
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ب -تنص الفقرة (أ) مف المادة (ٓ )ٙمف قانوف أصوؿ المحاكمػات الجزائيػة الع ارقػ النااػذ عمػن أنػو " ُيسػ ؿ

الشػػاىد عػػف اسػػمو ولقبػػة وصػػناعتو ومحػػؿ إقامتػػو وع قتػػو بػػالمتيـ والمجنػػن عميػػو والمشػػتك والمػػدع بػػالحؽ
المػػدن "  .وسػؤاؿ الشػػاىد مػػف قبػػؿ القضػػاء عػػف ع قتػػو بالمػػذكوريف ىػػو لمت كػػد مػػف حياديتػػو وعػػدـ انحيػػازه ألحػػد

أطراؼ الدعوى ,بينما المخبر السري ا يس ؿ عف ش ء مف ذلؾ .
ت-

توجػػب الفقػ ػرة (ب) مػػف الم ػػادة (ٓ )ٙمػػف ق ػػانوف أصػػوؿ المحاكم ػػات الجزائيػػة الع ارقػ ػ تحمي ػػؼ

الشاىد الذي أتـ الخامسة عشرة مف عمره قبػؿ إداء شػيادتو ,اػ حػيف ا يوجػو ىكػذا يمػيف إلػن المخبػر السػري.

واذا كاف حالو كذلؾ ,اإف أقوالو ربما تقترب قيمتيا القانونية مف شيادة الشاىد الذي لـ يتـ الخامسة عشرة والت
تسم ب يميف ,ويجوز سماعيا عمن سبيؿ ااستداؿ.
ث-

إف أخذ أقواؿ المخبر السري ا مرحمة التحقيػؽ يتعػارض مػ نػص الفقػرة (أ) مػف المػادة ()٘ٚ

م ػػف ق ػػانوف أص ػػوؿ المحاكم ػػات الجزائي ػػة التػ ػ ت ػػنص عم ػػن أف" أ – لمم ػػتيـ والمش ػػتك والم ػػدع ب ػػالحؽ الم ػػدن

ولممسػ ػػؤوؿ مػ ػػدنياً عػ ػػف اعػ ػػؿ المػ ػػتيـ ووك ئيػ ػػـ ,أف يحضػ ػػروا إج ػ ػراءات التحقيػ ػػؽ  ," ....وحػ ػػؽ المػ ػػتيـ ووكيمػ ػػو
بالحضور ا إجراءات التحقيؽ يعط المتيـ أو وكيمو ارصة مناقشة المػذكوريف عػف طريػؽ القاضػ المخػتص

ج-

وتوجيو ما لديو مف أسئمة ,بينما ليس لممتيـ وا وكيمو الحضور عند تدويف أقواؿ المخبر السري .

إف قبػوؿ أقػواؿ المخبػػر السػػري يتعػػارض مػ نػػص المػادة (٘ )ٔٚمػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة والتػ

أجازت " لممحكمة مػف تمقػاء نفسػيا أو بنػاء عمػن طمػب الخصػوـ أف تنػاقش الشػاىد وتعيػد مناقشػتو وااستيضػاح
ولما كانت أقواؿ المخبر السػري تػدوف اػ مرحمػة
منو عما أدلن بو ا شيادتو لمتربت مف الوقائ الت أوردىا"ّ .
التحقيؽ احسب وبشكؿ سػري ,وا يحضػر المحاكمػة ,اإنػو لػيس لمحكمػة الموضػوع مناقشػة المخبػر السػري عمػا

أورد ا أقوالو (٘٘).

مما تقدـ يتضح إف القيمة القانونية ألقواؿ المخبر السري تختمؼ عف شيادة الشاىد وتبدو ا حقيقتيػا مجػرد قرينػة

بسيطة قابمة إلربات العكس ,وربما تقترب قيمتيا القانونيػة مػف شػيادة الشػخص الػذي لػـ يػتـ الخامسػة عشػرة مػف عمػره
والت تدوف مف دوف يميف .ىذا مف جانب ,و مف جانب آخر ا يغيب عف باؿ أحد إف دستورنا العراق النااذ نػص اػ

المادة ( )ٜٔاقرة (رابعاً) عمن أف " حؽ الدااع مقدس ومكفوؿ ا جمي مراحؿ التحقيؽ والمحاكمة".

ومػػف خ ػ ؿ تحميػػؿ مضػػاميف الػػنص أع ػ ه  ,يتضػػح إف حػػؽ الػػدااع لممػػتيـ ربمػػا يكػػوف عرضػػة لإلنتيػػاؾ ,اسػػيما

عندما يكوف المخبر سرياً إذ ليس لممتيـ أف يعرؼ مف ىو المخبر السري وقد يكوف خصمو ,أو مف لػو عػداوة معػو .وا

يقتصػػر األمػػر عمػػن ذلػػؾ بػػؿ إف حػػؽ الػػدااع منتيػػؾ أيض ػاً ا ػ مرحمػػة المحاكمػػة ,ألف المخبػػر السػػري ا يحضػػر عنػػد
المحاكمة مما يترتب عميو اقداف المتيـ ووكيمو إلمكانية مناقشتو ا أقوالو.

٘٘

( ) ينظر :د .محمد ماض  ,مرج سابؽ ,ص ٖٕ.
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ايجبر عمن اإلخبار عف الجرائـ ,بينما الشاىد يجب عميو اإلداء بشيادتو واا
ٖ -إف المخبر السري كقاعدة عامة ُ
أعتبر مرتكبا لجريمة اامتناع عف الشيادة ,مالـ يكف الشاىد زوجػاً أو أصػ أو ارعػاً لممػتيـ (ـ  ٙٛمػف قػانوف
أصوؿ المحاكمات الجزائية العراق النااذ).

المطمب الرابع

تقييم نظام المخبر السري
جػػرت العػػادة عنػػد البػػاحريف عمػػن تقيػػيـ محػػؿ أو موضػػوع البحػػث مػػف أجػػؿ الوقػػوؼ عمػػن محاسػػنو ومسػػاوئو ,لوضػ

الحموؿ والناجحة والناجعة لو ,وسي اًر عمن ىذا النيج ,سنتولن تقييـ نظاـ المخبر السػري ,وىػذا األمػر يتطمػب تقسػيـ ىػذا
المطمب إلن ارعيف األوؿ لبياف محاسف أو مزايا ىذا النظاـ  ,والفرع الران يخصص لمساوئو أو عيوبو.
الفرع األول

مزايا نظام المخبر السري
يػػذىب رأي ا ػ الفقػػو بػػالقوؿ إلػػن أف نظػػاـ المخبػػر السػػري نظػػاـ قػػانون لػػو م ازيػػا كري ػرة منيػػا مػػا ي ػ ت  -ٔ:تػػتمكف
السمطات المختصة مف الوقوؼ عمن معراة الجرائـ الغامضة والخطيرة ومعراة ااعمييا.

ٕ -إف التجربة الواقعية تربت إف الكرير مف الجرائـ تػـ حػؿ أسػرارىا عػف طريػؽ المخبػر السػري ,واذا كانػت ىنػاؾ بعػض
العيوب الت تُنسب إلن ىذا النظاـ ,اي ا حقيقتيا ا ترج إليو وانما إلن كيفية تطبيقػو أو إسػاءة إسػتعمالو .ويؤكػد
صاحب ىذا الرأي عمن إف الحاجة ليذا النظاـ تبقن قائمة عمن الرغـ ما ينسب إليو.

ٖ -واض ً عف ذلؾ اإف ىناؾ الكرير مف المسوغات الت دعت المشرع العراق إلن األخذ بنظػاـ المخبػر السػري تتمرػؿ
ب ف ىناؾ بعض جرائـ الحؽ العاـ ذات الطبيعػة الميمػة بالنسػبة لمنظػاـ ااجتمػاع التػ لػـ يػتـ تحريػؾ الػدعوى الجزائيػة

عنيا ,ولـ يتصؿ عمـ السمطات المختصة بيا عمن الرغـ مف معراة بعض األشخاص بيا ,كما إف نظاـ المخبر السري

يشػػج األشػػخاص عمػػن اإلخبػػار عػػف الج ػرائـ إلتخػػاذ اإلج ػراءات القانونيػػة بحػػؽ مرتكػػب الجريمػػة( .)٘ٙواف ىنػػاؾ بعػػض
الجرائـ الت يمتن األشخاص عف اإلخبار عنيا خشية التعرض إلػن اإليػذاء أو اإلنتقػاـ ,لػذا ابػد مػف إيجػاد وسػيمة تػوار

الحماية لمف يخبر عنيا ,وىذه الطريقة ى اإلخبار بشكؿ سري.

واذا كاف اإلخبار السري عف الجريمة يعد طريقاً مف طرؽ تحريؾ الدعوى الجزائية ,ا شؾ ب نو استرناء مػف القاعػدة

العامة الت تتطمب ع نية اسـ المخبر وىويتو ومحؿ إقامتو ,ألف ذلؾ يعد ضمانة ميمة و أساسية لممتيـ .وطالما كاف

نظاـ المخبر السري استرناء مف القاعدة العامة ,ايجب أف يبقن ا حيز ضػيؽ وا ُيصػار إلػن توسػيعو لكػ ا تتعػرض
حقوؽ المواطنيف وحرياتيـ الشخصية إلن اانتياؾ(. )٘ٚ
ويرى بعض ال ُكتاب إف نظاـ لمخبر السري ا يخمو مف اائػدة إذ يجػب التعػاوف مػ مػف ىػـ " حريصػوف عمػن سػ مة

البمد وأمنو ويودوف التعاوف م األجيزة األمنية مف أجؿ القضاء عمن الجريمة"(.)٘ٛ
٘ٙ

( ) ينظر :األسباب الموجبة لقانوف مكاا ة المخبريف العراق رقـ (ٖٖ) لسنة (.)ٕٓٓٛ
٘ٚ

( ) ينظر :د .محمد ماض  ,مرج سابؽ ,ص ٕٗ.
٘ٛ

( ) ينظر :د .عدناف سدخاف الحسف ,مرج سابؽ ,ص ٕٓ.
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الفرع الثاني

عيوب نظام المخبر السري
بعد أف تعرضنا لمحاسف نظاـ المخبر السري سنخصص ىذا الفرع لتبياف عيوبو أو مرالبو وأىميا ما ي ت :
ٔ -قد يكػوف نظػاـ المخبػر السػري طريقػاً لإلخبػارات الكاذبػة والكيديػة التػ تسػبب اػ أذى األبريػاء اسػيما اػ أوقػات
ااضطرابات السياسية داخؿ البمد ,وىػذا مػا ن حظػو اػ بمػدنا العػراؽ ,عممػاً إف المخبػر السػري يكػوف بمنػ ى عػف

األشػػخاص الػػذيف يخبػػر عػػنيـ ألف ىويتػػو مخفيػػة .وممػػا يزيػػد األمػػر تعقيػػداً إذا ت ػواار إلػػن جانػػب اإلخبػػار السػػري

الكيدي أجيزة أمنية غير مينية وغير نزيية ,واجراءات قضائية بطيئة.

ٕ -قد تؤدي ق اررات قاض التحقيؽ بتوقيؼ المتيـ ,وتمديػد التوقيػؼ عمػن نحػو غيػر ضػروري عمػن الػرغـ مػف تمتػ
القاض أو المحكمة بالص حية القانونية إلط ؽ سراح المتيـ بتعيد شخص أو كفالة إلن خروج التوقيػؼ عمػن

غيػػر مقتضػػاه القػػانون وامسػػفتو التش ػريعية ايكػػوف اإلخبػػار السػػري ,سػػبي ً لمتوقيػػؼ ويمس ػ التوقيػػؼ غايػػة لبمػػوغ
مقاصد التنكيؿ بالموقوؼ .لذلؾ عمد مجمس القضػاء األعمػن إلػن توجيػو الجيػات القضػائية لضػرورة التحػري عػف

صحة اإلخبارات عف الجريمة وعدـ استعماليا وسيمة لتبرير التوقيؼ(.)ٜ٘

ٖ -نػرى إف المشػػرع الع ارقػ عنػػدما أخػذ بنظػػاـ المخبػر السػػري قػػد رجػح حمايػػة المخبػر السػػري وتػواير الضػػمانات لػػو
عمػػن حسػػاب حقػػوؽ المػػتيـ ممػػا جعػػؿ حقػػوؽ األخيػػر مرجوحػػة وكػػاف عميػػو أف يسػػاوي بػػيف حقػػوؽ المػػتيـ وحقػػوؽ

المجتم  ,عمماً إف ىناؾ قاعدة تقوؿ ب ف يفمػت مػذنب خيػر مػف أي يعاقػب بػريء ,ألف المػذنب ربمػا يقػبض عميػو

يوما ما ,لكف البػريء الػذي عوقػب مػف دوف ذنػب قػد ا يكػوف ىنػاؾ سػبيؿ إلػن تعويضػو أبػداً كمػا لػو أعػدـ بػريء

ايكؼ تعاد حياتو؟؟!!

واذا كاف المشرع العراق أخذ بنظػاـ المخبػر السػري مػف أجػؿ الكشػؼ السػري والعاجػؿ عػف الجػرائـ اسػيما الخطيػرة
منيا ,والتعرؼ عمن مرتكبييا لينالوا الجزاء العادؿ ,وحرصاً عمن حماية المخبر وتواير الضمانات لو ,اإف بعض الػدوؿ

قػد وضػعت أنظمػة قانونيػػة واف كػاف ىػدايا واحػػد ,غيػر أنيػا تختمػػؼ ّعمػا أخػذ بػػو المشػرع الع ارقػ لتكػػوف أكرػر اتفاقػاً مػ
حقوؽ اإلنساف ,ومف ىذه الدوؿ إخترنػا الوايػات المتحػدة األمريكيػة واسػتراليا ,وىػذا مػا سػنتطرؽ إليػو اػ الفصػؿ التػال ,
لنتولن دراستيا رـ بياف محاسنيا وعيوبيا لنتوصؿ بعد ذلؾ لمنظاـ األاضؿ واألكرر م ءمةً لبمدنا العراؽ.

ٜ٘

( ) ينظر :د .محمد ماض  ,مرج سابؽ ,ص ٕٗ .ومف الجدير بالذكر إف ىناؾ تعميـ صادر مف رئاسة ىيئة األشراؼ القضائ بتاري ٖٓ ٕٓٓٚ/ٔٓ/نص
عمن ( ٓٓٓٓاف مجمس القضاء األعمن يطمح أف تكوف اإل جراءات التحقيقية بعيدة عف كؿ المؤررات مف حيث س متيا وحياديتيا وموضوعيتيا لتحقيؽ العدالة الت
نسعن جميعا جاىديف لتحقيقيا ا عراقنا العزيز أما بالنسبة ما يتعمؽ بالمخبريف حيث يقتض األمر وجوب التربت مف س مة شياداتيـ ااف مسالة (المخبر) أصبحت
مف األمور الت يقتض الوقوؼ عندىا والتربت مف مصداقية المعمومات الت يدل بيا ٓٓٓٓسيما ا الييئات التحقيقية لغرض الوقوؼ عمن الدواا الحقيقية لممخبر
أ و الشاىد واتخاذ ظاىرة عدـ حضوره عند التبميغ ألكرر مف مرة دوف عذر مشروع قرينة لموصوؿ إلن الحقيقة وعدـ السماح آلية جية بالتدخؿ ا الشؤوف القضائية
تماشيا م مبدأ اصؿ السمطات ٓٓٓ).
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المبحث الثاني
نظام "برنامج حماية الشهود" بوصفه بديالً مقترحاً عن المخبر السري

سنستعرض ا ىذا المبحث برنامج حماية الشيود والمخبريف عف الجرائـ اسيما الخطيػرة منيػا ,مػف خػ ؿ تعريػؼ
المقصود بيذا النظاـ ,والتنظيـ القانون لو ,رـ التعرؼ عمن تقييمو مف خ ؿ تناوؿ أىـ محاسنو وعيوبو وكما ي ت .
المطمب األول

تعريف برنامج حماية الشهود
تعد الوايات المتحدة األمريكية الدولة األولن والت يعود ليا اضؿ السػبؽ بوضػ قػانوف لحمايػة الشػيود ,حيػث

كاف الغرض مف ىذا القانوف ىو وض

سبؿ قانونية مف ش نيا تواير المعمومات واألدلة الت تمكف الجيات المختصة

مػػف اإلسػراع اػ كشػػؼ الجػرائـ ومعراػػة مرتكبييػػا اسػػيما اػ الجػرائـ بالغػػة األىميػػة والتػ ترتكبيػػا الجماعػػات المنظمػػة,

اض ػ ً عػػف وض ػ الضػػمانات القانونيػػة ال زمػػة لمػػف يخبػػر أو يشػػيد عمػػن إرتكػػاب ىػػذه الج ػرائـ لتشػػجيعيـ عمػػن اإلداء
بشػيادتيـ أمػاـ المحػاكـ (ٓ .)ٙوبعػد أف ربػت نجػػاح ىػذا النظػاـ إلػن ح ٍػد مػا اػ الوايػات المتحػدة أخػذت بعػض الػدوؿ بػػو
كاسػػتراليا وبمجيكػػا وغيرىػػا مػػف الػػدوؿ وقبػػؿ الخػػوض ا ػ غمػػار ىػػذا النظػػاـ ابػػد بداي ػةً مػػف الوقػػوؼ عمػػن تعريفػػو مػػف

الناحيتيف المغوية وااصط حية.

ولبياف تعريؼ نظاـ حماية الشيود سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلن ارعيف ,األوؿ نتطرؽ ايو إلن تعريؼ نظاـ أو برنػامج

حماية الشيود لغةً  .الفرع الران

لتعريؼ برنامج حماية الشيود اصط حاً.
الفرع األول

التعريف المغوي لحماية الشهود
لمػػا كانػػت حمايػػة الشػػيود كممػػة مركبػػة مػػف لفظػػيف ىمػػا الحمايػػة و الشػػيود لػػذا سػػنتطرؽ إلػػن تعريػػؼ الحمايػػة أواً,
ّ
ونتناوؿ تعريؼ الشيود رانياً .

أواً  :تعريػؼ الحمايػة اػ المغػة :أسػـ ااعػػؿ لمفعػؿ حمػن أي منػ  ,دااػ  ,نصػػر ,وحمػن الشػ ء يحميػو حميػاً و حمايػػة ,
بالكسرة اي منعو .وأحمن المكاف جعموُ حمن ا يقرب ,والش ء المحم ىو الذي ا يقربو أحد ,والحام ىو مف يداا
عف اآلخريف احماية الش ء تعن من ااعتداء عميو أي منعو ودا عنو  ,أحمن ا ف تعن لج إليو ,وحميت القوـ

حماية تعن نصرتيـ(ٔ. )ٙ

والحماية ا المغة اانكميزية ى

ٓٙ

 Protectionومصدرىا مف المغة ال تينية مف الفعؿ .)ٕٙ( Protect

) ينظر :د .أحمد يوسؼ السولية  :الحماية الجنائية واألمنية لمشاىد دراسة مقارنة ,دار الفكر الجامع  ,اإلسكندرية ,ٕٓٓٙ ,ص ٓ.ٕٕٚ-ٕٚ

)
) ) ينظر :المعجـ الوسيط ,مرج سابؽ ,ص ٕٓٓ.ٕٓٔ-
ٕٙ
) ) ينظر :قاموس أكسفورد الحديث ,جامعة أكسفورد ,ٕٓٓٓ ,ص ٓ.ٜ٘
ٔٙ
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رانيا  :تعريؼ الشيود لغةً  :الشػيود كممػة جمػ و تعنػ الحضػور مفردىػا شػاىد وىػو اسػـ ااعػؿ لمفعػؿ شػيد ,والشػيادة

ى الخبر القاط  ,ايقاؿ شيد ا ف عمن كذا ,أي اخبر بو خب اًر قاطعاً ,وشيد لف ف عمن ا ف بكذا أي أدى ما عنده
مف الشيادة ,وشيد باهلل أي حمػؼ ,وأقػر بمػا عمػـ ,ويقػاؿ شػيد المجمػس أي حضػره ,وشػيد الحادرػة عاينيػا ,والشػاىد مػف

يؤدي الشيادة(ٖ.)ٙ

وقد ورد لفظ الشاىد ا القراف الكريـ ا أكرر مف موطف منيا قولو تعالن اػ كتابػو العزيػز " و َشػ ِي َد َش ِ
َىمِيَػا "
ػاى ٌد ِم ْػف أ ْ
َ
(ٗ.)ٙ
و مما تقدـ يتضح إف المعنن المغوي لحماية الشيود ,ىو تقديـ نوع مػف الضػماف واألمػاف لمشػخص الػذي يػدل بخبػر

معيف يتعمؽ بجريمة.
الفرع الثاني

تعريف برنامج حماية الشهود اصطالحاً

اعتدنا عمن أف ين ى المشرع بنفسو عف وض التعريفات لممفاىيـ القانونيػة ,وانمػا يتػرؾ ذلػؾ األمػر لمفقػو والقضػاء,
لذلؾ ا نجد ا القوانيف(محؿ الدراسة المقارنة) تعريفػاً لبرنػامج حمايػة الشػيود ,وانمػا تػذكر اإلجػراءات المتعمقػة بحمايػة

الشػػاىد ,غي ػػر إف ق ػػانوف برن ػػامج حماي ػػة الش ػػيود الكنػػدي رق ػػـ (٘ٔ  )SCلس ػػنة ( )ٜٜٔٙالمع ػػدؿ (٘ )ٙع ػػرؼ برن ػػامج
الحماية اػ المػادة الرانيػة منػو ,ب نػو" تقػديـ لمشػخص الخاضػ ليػا( أي لمحمايػة) ,ويشػمؿ ذلػؾ تغييػر محػؿ اإلقامػة أو

تغييػػر شخصػػيتو ,و تقػػديـ المشػػورة والػػدعـ المػػال ليػػذا الغػػرض أو إي غػػرض أخػػر ,لضػػماف أمػػف الشػػخص الخاض ػ

لمحماية أو لتسييؿ إعادة تربيت وضعو بحيث يصبح لديو اكتفاء ذات ".

أما عف تعريؼ برنامج حمايػة الشػيود اػ اإلصػط ح الفقيػ  ,نجػد إف ىنػاؾ عػدداً مػف التعريفػات بيػذا الشػ ف ,وتكػاد

تكوف متشابية ا المضموف والمعنن ومختمفة ا األلفاظ ,ايناؾ مف عرؼ حماية الشيود ب نيا "اإلجراءات أو التػدابير
الت تقوـ بيا الجيػات األمنيػة بشػ ف منػ ااعتػداء عمػن شػخص الشػاىد أو أسػرتو بسػبب قيامػو بػدوره اػ أداء الشػيادة,
وذلؾ خ ؿ مراحؿ تداوؿ إجراءات الدعوى الجنائية وبعد اانتياء منيا ,والحيمولة دوف استمرار ىذا ااعتداء إذا ما وق

عمػػن الشػػاىد أو عمػػن أحػػد أاػراد أسػرتو أو أقاربػػو "( ,)ٙٙو عرايػػا أخػػر ب نيػػا  " :تػػواير الحمايػػة ل شػػخاص الػػذيف يػػدلوف
بشػيادة تتعمػػؽ ب اعػاؿ مجرمػػة ,عػف طريػػؽ إرسػاء إجػراءات لتػواير الحمايػػة الجسػدية ليػػـ "( , )ٙٚاػ حػػيف ذىػب آخػػروف

إلػػن تعريفػػو ب نػػو " برنػػامج سػػري منشػ رسػػمياً ,يخضػ لمعػػايير قبػػوؿ صػػارمة ,يػػوار مػػا يمػػزـ لتغييػػر أمػػاكف اإلقامػػة بنقػػؿ
ٖٙ

) ينظر :مختار الصحاح  ,مرج سابؽ  ,ص .ٜٔٗ

)
) ) يوسؼ ,مف اآلية .ٕٙ
٘ٙ
) ) ينظر النص الكامؿ ليذا القانوف منشور عمن الرابط األلكترون اآلت :
justic.gc.cawww.laws_lois
ٙٙ
) ) ينظر :د .أحمد يوسؼ السولية ,مرج سابؽ ,ص .ٕٙٚ
ٙٚ
) ) ينظر :أشرؼ الدعدع  ,حماية أمف الشيود والمبمغيف والضحايا و الخبراء والمرتكب التائب دراسات أممية (نحو قانوف نموذج لحماية أمف الشيود بدولة
ٗٙ

اإلمارات العربية المتحدة),طٔ ,دار النيضة العربية ,القاىرة  , ٕٕٓٔ ,ص ٖٔ .
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المعرضػػة حيػػاتيـ لمخطػػر مػػف ج ػراء
ػص الشػػيود
األشػػخاص إلػػن أمػػاكف إقامػػة جديػػدة ,وكػػذلؾ تغييػػر ىػػويتيـ ,ايمػػا يخػ َ
َ
تيديدىـ مف قبؿ جماعة إجرامية بسبب تعاونيـ م سمطات إنفاذ القوانيف "(.)ٙٛ
عمػػن أسػػاس مػػا تقػػدـ يمكػػف القػػوؿ بػ ف نظػػاـ حمايػػة الشػػيود يػراد بػػو مجموعػػة مػػف اإلجػراءات التػ تقػػوـ بيػػا الجيػػات

المختصة بالدولة والت حػددىا القػانوف لتػواير الحمايػة واألمػاف ل شػخاص الػذيف يػدلوف بإخبػارىـ أو بشػيادتيـ أمػاـ

المحاكـ ا الجرائـ الخطيرة .

المطمب الثاني

التنظيم القانوني لحماية الشهود
مف أجؿ إماطة المراـ عف الجرائـ الغامضة الت يصػعب عمػن الجيػات األمنيػة والقضػائية الكشػؼ عنيػا وعػف ىويػة

ااعمييا ,لج ت بعض القوانيف المقارنػة إلػن تبنػ نظػاـ قػانون يػوار الحمايػة ال زمػة لمػف يخبػر ويشػيد اػ ىػذه الجػرائـ
قربػة أو مصػاىرة معيػـ ومػف أجػؿ التعػرؼ عمػن موقػؼ تمػؾ القػوانيف وقػ اختيارنػا عمػن
اض ً عف حمايػة مػف لػو صػمة ا

الوايات المتحدة األمريكية ,ألنو كما ذكرنا سابقاً يعود ليذه الدولة اضؿ السبؽ ا ابتكار ىذا النظاـ القانون  ,واستراليا
أيضػػا ألنيػػا مػػف الػػدوؿ األوائػػؿ التػ سػػارعت بعػػد الوايػػات المتحػػدة ل خػػذ بيػػا النظػػاـ ,وسنخصػػص لكػػؿ دولػػة اػػرع وكمػػا

يم :

الفرع األول

النموذج األمريكي لبرنامج حماية الشهود
يعد قانوف الوايات المتحدة األمريكية الخاص بحماية الشيود النموذج األوضح واألبرز الذي يطبؽ برنامج حماية
الشيود ,السبب ا ذلؾ ىو ,أنيا أوؿ الدوؿ صاغت قانوناً لحمايػة أمػف الشػاىد ,إذ تعػود نشػ ة ىػذا القػانوف إلػن برنػامج
الحماية الذي تضمنو الفصػؿ الخػامس مػف قػانوف مكااحػة الجريمػة المنظمػة لسػنة(ٓ ,)ٜٔٚوالػذي يػوار الحمايػة البدنيػة

لمشػػيود اضػ عػػف إيجػػاد سػػكف جديػػد ليػػـ ,ومػػنحيـ اسػػماً جديػػداً وىويػػة جديػػدة وعمػػؿ ومحػػؿ إقامػػة جديػػديف ,وقػػد حػػاوؿ
الكونجرس مف خ ؿ الفصؿ الخامس مف القانوف المذكور زيادة قدرة و ازرة العدؿ ا الحصػوؿ عمػن أدلػة ضػد أشػخاص
متورطيف أو مشتبو ا ارتكابيـ جريمة مف الجرائـ المنظمة ,وذلؾ بإعطػاء المػدع العػاـ األمريكػ سػمطة ضػـ الشػيود

لبرنامج الحماية التاب لو ازرة العدؿ ( ,)ٜٙكما نصت المادة (ٔٓ٘) مف قانوف مكااحػة الجريمػة المنظمػة األمريكػ لسػنة

(ٓ " )ٜٔٚيسمح لمنائب العاـ ا الوايات المتحدة أف يقدـ ألغراض أمف الحكومة ,الشيود المحتمميف لمحكومة وأسرىـ
المحتمميف ا اإلجراءات القانونية ضد إي شخص يدع أنو قد أسيـ ا نشاط جريمة منظمة "(ٓ.)ٚ
ٙٛ

)

) ينظر :مكتب األمـ المتحدة المعن بش ف المخدرات ,الممارسات الجيدة بش ف حماية الشيود ا اإلجراءات الجنائية المتعمقة بالجرائـ المنظمة ,ايينا ,ٕٓٓٛ ,

ص٘ .

(ٜٙ)Hakan Cem Cetin, THE EFFECTIVENESS OF THE WITNESS SECURITY PROGRAM IN THE FIGHTAGAINST
Newark, New ORGANIZED CRIME AND TERRORISM: A CASE STUDY OF THE UNITED STATES AND TURKEY,
Jersey, ٕٓٔٓ,P ٙ-ٚ.
ٓٚ
) ) ينظر :مكتب األمـ المتحدة المعن بالمخدرات ,مرج سابؽ ,ص .ٛ
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ومػػف خ ػ ؿ تحميػػؿ نػػص المػػادة أع ػ ه يتضػػح ,إف لممػػدع العػػاـ اتخػػاذ الق ػ اررات الت ػ تكفػػؿ أمػػف وس ػ مة الشػػيود

وبناء عمن ىذا النص أنوُ يحؽ لممدع العػاـ اسػتئجار و شػراء أو بنػاء
المحتمؿ تعرضيـ لمخطر نتيجة أدائيـ لمشيادة,
ً
بيوت سكنية آمنة ,واتخاذ اإلجراءات ال زمة لتواير الرعاية الصحية واألمنية لمشيود وأسرىـ ,وكػاف الشػرط الوحيػد ىػو
اقتناع المدع العاـ ب ف الشاىد معرض لمخطر بسبب أدائو لمشيادة .

وا سنة (ٗ ,)ٜٔٛصدر قانوف إص ح الحماية األمنيػة لمشػيود والػذي ركػز عمػن إصػ ح بعػض المعوقػات التػ

شابت القانوف عند صدوره ألوؿ مرة سنة (ٓ ,)ٚٔ( )ٜٔٚإذ تطمب القانوف تحديد معايير قبوؿ جديدة وأكرر شدة بما ا

ذلؾ إجراء تقدير لممخاطر التػ قػد يتع ّػرض ليػا الشػاىد ,وكػذلؾ إنشػاء صػندوؽ لتعػويض ضػحايا الجػرائـ التػ يرتكبيػا
المشػتركوف اػ البرنػامج بعػد قبػوليـ ايػو ,اضػ عػف توقيػ مػف يرغػب اػ الػدخوؿ ببرنػامج حمايػة الشػيود عمػن مػػذ ّكرة
ػؤى ً لقبولػو اػ برنػػامج حمايػة أمػػف الشػػيود
تفػاىـ تبػ ّػيف التزاماتػػو عنػد قبولػػو الػػدخوؿ اػ البرنػػامج ,ولكػ يكػوف الشػػاىد مػ ّ
األمريك  ,يجب أف تكوف القضية المعنية خطيرة الش ف لمغاية ,ويجب أف تكوف شػيادة الشػاىد حاسػمة اػ نجػاح إربػات

اادعاء ,ويجب أاّ يكوف ىنالؾ أي طريقة بديمة ا ت ميف س مة الشاىد وحياتو(ٕ.)ٚ
ّ
ولبحػػث الحمايػػة األمنيػػة لمشػػيود ا ػ قػػانوف إص ػ ح أمػػف الشػػاىد لسػػنة (ٗ )ٜٔٛسنقسػػـ ىػػذا الفػػرع إلػػن نقطتػػيف
األولػػن نبحػػث اييػػا إجػراءات قبػػوؿ الشػػخص اػ برنػػامج الحمايػػة ونخصػػص الرانيػػة لإلجػراءات الخاصػػة بإنيػػاء الحمايػة

لمشاىد ا برنامج حماية الشيود.

أواً :إجراءات قبوؿ الشيود ا برنامج الحماية ا الوايات المتحدة األمريكية

واقػػا لنظػػاـ حمايػػة الشػػيود اإنػػو ُيمػػنح لمػػف يػػدل بمعمومػػات عػػف الجػرائـ الخطيػرة مسػػاعدات ماديػػة ومعنويػػة لتػػواير
الحمايػػة لػػو ومسػػاعدتو لمبػػدء ا ػ الحصػػوؿ عمػػن حي ػاة جديػػدة بعيػػدة مخػػاطر التعػػرض ل نتقػػاـ لمػػف شػػيد ضػػدىـ مػػف

المجرميف(ٖ ,)ٚويتطمب الترشيح لمحصوؿ عمن الدخوؿ ا برنامج حماية الشيود ر رة شروط ى :
ٔ -أف يكوف الشخص شاىداً ا قضية خطيرة يجرى نظرىا ا المحكمة .
ٕ -أف يوجد خطر ييدد الشاىد أو احد أاراد أسرتو.

ٖ -أف توجد مصمحة عامة تخص و ازرة العدؿ تقضن بحماية الشاىد أو أحد أاراد أسرتو.

واف المػػدقؽ ا ػ قػػانوف إص ػ ح قػػانوف حمايػػة الشػػيود ا ػ الوايػػات المتحػػدة األمريكيػػة ,ي حػػظ أنػػو يجػػوز لمكتػػب

المدعيف العمومييف بالوايات المتحدة األمريكية ,و لموظف التحقيقات أف يقوموا بتقديـ طمبات لمحصوؿ عمن الحماية

(ٚٔ) U.S. Code › Title 81 › Part II › Chapter 222 › § 1328 - Witness Security Program ; Website :
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/8151328
ٕٚ

)

) ينظر :د .أحمد يوسؼ السولية ,مرج سابؽ ,ص ٖ.ٕٚ

(ٖٚ)Dr. Yvon Dandurand, A Review of Selected Witness Protection Programs, Her Majesty the Queen in
Right of Canada, ٕٓٔٓ,P ٖٖ.
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إلػػن مكتػػب عمميػػة تنفيػػذ القػػانوف التػػاب لمشػػعبة الجنائيػػة بػػو ازرة العػػدؿ ,ومػػف واجػػب المػػدع العػػاـ أف يقػػوـ بد ارسػػة تقيػػيـ

التيديػػد الػػذي يواجيػػو الشػػاىد ,ويقدمػػو مػػف خػ ؿ المركػػز الفيػػدرال الرئيسػ التػػاب لػػو إلػػن مكتػػب عمميػػات إنفػػاذ القػػانوف,
واػ سػػبيؿ اتخػػاذ القػرار يقػػوـ المكتػػب المػػذكور باسػػتعراض المعمومػػات المتػػوارة لديػػو مػػف ممرػػؿ اادعػػاء ووكالػػة التحقيػػؽ

المختصة وخدمة المارشاات(ٗ ,)ٚوتتضمف تمؾ المعمومات مدى أىمية الشيادة أو إمكانية الحصوؿ عمييا مف مصادر
أخػرى ,وتقيػيـ نفسػ لمشػاىد ,وتوصػػية مػف خدمػػة المارشػاات عػػف مػدى صػ حية الشػاىد ل نضػػماـ لمبرنػامج .وعنػػدما
تحصؿ الموااقة عمن حماية الشاىد اإف السمطات المختصة تقوـ بشرح إجراءاتو لمشاىد وأاراد عائمتو وا ىذه المرحمة

يتـ إعداد " مذكرة تفاىـ " لمشاىد م إدارة المارشاات(٘ ,)ٚوقد نظمت المادة (ٕٖٔ٘) مف قانوف إص ح قانوف حماية

الشيود األمريك لسنة (ٗ )ٜٔٛمضموف تمؾ المذكرة حيث نصت عمن األت (: )ٚٙ

ٔ ػ قبؿ تقديـ الحماية ألي شػخص ػ بموجػب أحكػاـ الفصػؿ ػ يجػب عمػن المػدع العػاـ أف يحػرر اتفاقػاً " مػذكرة تفػاىـ "
م ىذا الشخص ,يحدد ايو مسؤوليات الشخص ,والت تتضمف :

أ -موااقتػػو س ػواء أكػػاف شػػاىداً أـ ش ػاىداً محػػتم ً ,عمػػن أداء الشػػيادة وتقػػديـ المعمومػػات إلػػن كػػؿ مسػػؤول إنفػػاذ القػػانوف
المعنييف ايما يتعمؽ بكؿ اإلجراءات القانونية ال زمة.

ب-
ت-

موااقتو عمن عدـ ارتكاب أية جريمة .

موااقتو عمن اتخاذ كؿ الخطػوات ال زمػة لتجنػب اكتشػاؼ أشػخاص آخػريف لمحقػائؽ المتعمقػة بالحمايػة المقدمػة

لو واقاً ألحكاـ ىذا الفصؿ .

ث-
ج-

موااقتو عمن الوااء بكؿ االتزامات القانونية و األحكاـ المدنية الصادرة ضده .

موااقتو عمن التعاوف لتحقيؽ كؿ الطمبات المعقولة لضباط و موظف الحكومة الذيف يقدموف لو الحماية إتباعػا

ألحكاـ ىذا الفصؿ.

ح-

خ-

موااقتو عمن تحديد شخص أخر ,يتصرؼ كوكيؿ عنو.

موااقتػػو عمػػن تقػػديـ تعيػػد تحػػت القسػػـ يتضػػمف كػػؿ االت ازمػػات القانونيػػة الميمػػة ,بمػػا اييػػا االت ازمػػات الخاصػػة

بحضانة الطفؿ و زيارتو .

(ٚٗ)Witness Security, Office of Public Affairs, revised Jan. 51, 4152, www.usmarshals.gov.
PROTECION
WORKS,
Published
report
on
the
link-mail:
http://thelongestlistofthelongeststuffatthelongestdomainnameatlonglast.com

WITNESS

(ٚٙ)U.S. Code › Title 81 › Part II › Chapter 222 › § 1328 - Witness Security Program ; Website :
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/8151328

(ٚ٘)HOW

لسنة (( 242 )) ---------- 2104
العدد ) ( 01
مجلة المثنى للعلوم االدارية واالتقصاددية المجلد )(4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د-

موااقتو عمن اإلاصاح عف أية مسؤوليات متعمقة باإلاراج الشرط أو الوض تحت المراقبة ,اإذا كاف خاضػعاً

لإلاراج الشرط أو المراقبة واقاً لقانوف الواية ,التزـ بالخضوع لإلشراؼ الفيدرال واقػاً ألحكػاـ المػادة (ٕٕٖ٘) مػف
ىذا القانوف.

ذ -موااقتو عمن تبميغ مسؤوؿ البرنامج المعن وبصورة دورية بكؿ أنشطتو و عنوانو الحال .

ٕ ػ يجب عمن المدع العاـ أف يحرر مذكرة تفاىـ منفصمة ػ إتباعا إلحكاـ ىذه الفقرة ػ م كؿ شخص يحظن بالحماية
واقاً إلحكاـ ىذا الفصؿ ممف بمغوا الرامنة عشرة أو تجاوزوىا ,و ذلؾ عمن أف توقػ مػذكرة التفػاىـ المشػار إلييػا بمعراػة

المدع العاـ و الشخص المحم نفسو.

ٖ ػ ا يجوز لممدع العاـ تفويض سػمطة مػنح الحمايػة ػ واقػاً ألحكػاـ ىػذا الفصػؿ ػ إا لنائػب المػدع العػاـ أو المػدع
العاـ المساعد أو مساعد المدع العاـ المسؤوؿ عف القطاع الجنائ بو ازرة العدؿ.

رانياً :إجراءات إنياء حماية الشاىد ا الوايات المتحدة األمريكية.

نص ػػت الم ػػادة (ٕٖٔ٘\و) م ػػف ق ػػانوف أصػػ ح ق ػػانوف حماي ػػة الش ػػيود األمريكػػ لعػ ػاـ (ٗ )ٜٔٛعم ػػن أن ػػو " يج ػػوز

لممدع العاـ أف يني الحمايػة المنصػوص عمييػا واقػاً ألحكػاـ ىػذا الفصػؿ بالنسػبة ألي شػخص يخػؿ بمػا ورد بااتفػاؽ
الموق ػ بينػػو و بػػيف المػػدع العػػاـ ,أو ألي شػػخص يقػػدـ معمومػػات مزيفػػة ايمػػا يتعمػػؽ بااتفػػاؽ أو الظػػروؼ الت ػ ُمػػنح
بموجبيا الحماية إتباعا ألحكاـ ىذا الفصؿ ,ويتضمف ذلػؾ المعمومػات المتعمقػة بطبيعػة وظػروؼ حضػانة وزيػارة الطفػؿ,

وقبؿ إنياء الحماية ,يجب عمن المدع العاـ أف يرسؿ إشعا اًر لمشخص المعنػ بإنيػاء الحمايػة المقدمػة لػو واقػاً ألحكػاـ

ىذا الفصؿ ,موضحاً ايػو أسػباب اإلنيػاء ,وا يخضػ قػرار اإلنيػاء الصػادر مػف المػدع العػاـ اػ ىػذه الحالػة لممراجعػة

القضائية "(.)ٚٚ

وعند أمعاف النظر ا النص أع ه وتحميمو ,ي حظ إف المدع العاـ يحػتفظ بسػمطة تقديريػة واسػعة بالنسػبة لقبػوؿ

و إنياء الحماية لمشاىد واسػرتو أو ذويػو اػ ىػذا البرنػامج ,وقػد اسػتعمؿ المشػرع األمريكػ

مصػطمحات مرػؿ "اتفػاؽ" أو

"إخػ ؿ" ليجعػػؿ برنػػامج الحمايػػة شػػبيو بالعقػػد الممػػزـ لمجػػانبيف ,اػػإذا ربػػت لممػػدع العػػاـ إف الشػػاىد المحمػ أو الشػػخص

الػػداخؿ اػ البرنػػامج إذا أخػػؿ بالتزاماتػػو المفروضػػة عميػػو والمحػػددة اػ مػػذكرة التفػػاىـ ,كمػػا لػػو بػػدأ يتعامػػؿ مػ أشػػخاص

مشبوىيف وخطريف ومجرميف أو إذا بدأ بتغيير مكاف إقامتو مف دوف تبميغو لمجيات المختصة أو أنو خارج نطاؽ الواية
القضائية أو عند ارتكابو لجريمة خطيرة ,اف ىذا الحاات وغيرىا يمكف لممدع العاـ إخراجو وبقرار منو إنياء وجود

الشاىد أو الشخص المحم ا برنامج حماية الشيود (.)ٚٛ

(ٚٚ)U.S. Code › Title 81 › Part II › Chapter 222 › § 1328 - Witness Security Program ; Website :
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/8151328
)(ٚٛ

ينظر :د .أميف مصطفن محمد ,حماية الشيود ا قانوف اإلجراءات الجنائية دراسة مقارنة ,طٔ ,دار المطبوعات الجامعية ,اإلسكندرية ,ٕٓٔٓ ,ص ٗ.ٛ
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الفرع الثاني

النموذج االسترالي لبرنامج حماية الشهود
اختمفت الطرؽ المتبعة ا استراليا لحماية الشيود و المخبريف عف الجرائـ لمحد مكااحة الجريمة ,ولمحصوؿ عمن

المعمومات المتعمقة بالجرائـ المنظمة والخطيػرة اقػد مػنح بعػض األشػخاص بمػا اػييـ المسػاىميف الرػانوييف اػ الجريمػة,
ممف ىـ أدنن مستوى مف غيرىـ ا اإلجراـ حاا اًز لمتبميغ عف الجرائـ ,غير أف مس لة حمايتيـ تُركت لك ٍػؿ مػف قػوات
أو ّ
الشرطة عمن انفراد ,وبقيت الطرؽ المتّبعة ا حماية الشيود مختمفة ,حيث كاف يرّكز بعضيا عمن تواير الحمايػة عمػن
يفضؿ نقؿ الشيود إلن أماكف سكف أخرى بيويات جديدة ,وا سنة ( ,)ٜٔٛٛأجرت
مدار الساعة ,بينما كاف بضعيا ّ
ػاء شػػام ً لقضػػايا حمايػػة الشػػيود ,ونػػتج عػػف ىػػذه الد ارسػػة اسػػتحداث قػػانوف حمايػػة الشػػيود
لجنػػة برلمانيػػة د ارسػةً واستقصػ ً
الذي صدر سنة (ٗ )ٜٜٔوالذي يحمػؿ الػرقـ (ٕٗٔ) ( ,)ٜٚويعػد نااػذاً مػف  ٔٛأبريػؿ ٘ ,)ٛٓ(ٜٜٔوأىػـ مػا جػاء اػ
ىػذا القػػانوف ىػػو :إنشػاء برنامجػاً وطنيػاً لحمايػػة الشػيود ) ,(NWPPوتحديػػد المتطمبػػات القانونيػة لكػ يوصػػؼ الشػػخص
ب نػػو شػػاىداً يسػػتحؽ قبولػػو اػ البرنػػامج الػػوطن  .كمػػا تتػػولن الشػػرطة ااتحاديػػة األسػػترالية إدارة تنظػػيـ قبػػوؿ الشػػيود اػ

البرنػػامج الػػوطن واصػػميـ منػػو ,بمػػا اػ ذلػػؾ التوقيػ عمػػن مػػذ ّكرات التفػػاىـ مػ الشػػيود ,واسػػتحداث ىويػػات جديػػدة ليػػـ
والحفػػاظ عمػػن ىويػػاتيـ السػػابقة .اض ػ ً عػػف إنشػػاء سػػجؿ خػػاص بالمشػػتركيف الحػػالييف والسػػابقيف ا ػ برنػػامج الحمايػػة.
ويجب أف يحتوي ىذا السجؿ عمػن معمومػات ,كاسػمو وبيانػات ىويتػو الجديػدة وتفاصػيؿ األاعػاؿ الجنائيػة التػ أُديػف بيػا

المشترؾ .وتواير وسائؿ العمؿ الضرورية لكفالة عدـ لجوء المحمييف ا البرنامج إلن اسػتخداـ ىػويتيـ الجديػدة لمتي ّػرب
مف التبعات المدنية أو الجنائية .واض ً عف ذلؾ اقد أقر القانوف تجريـ اإلاشاء ب ي معمومات عمػن نحػو غيػر قػانون

اػ ػ برنػػػامج الحمايػ ػػة ,وكػػػذلؾ تج ػ ػريـ إاشػ ػػاء المحميػػػيف أنفس ػػيـ ألي معمومػ ػػات ليػ ػػا ع ق ػػة بالبرنػ ػػامج الػػػوطن لحماي ػػة

الشيود(ٔ.)ٛ

وعمن قدر تعمؽ األمر بموضوع البحث سنتطرؽ ا ىذا الفرع ,إلن حماية الشيود ا ىذا القانوف مف خػ ؿ بيػاف

اإلجراءات الجزائية لحماية الشيود ,رـ نتناوؿ اإلجراءات الخاصة بإنياء حماية الشيود ا القانوف األسترال وذلػؾ اػ

نقطتيف متتالييف.

أواً:إجراءات منح الحماية لمشاىد ا استراليا.

)(ٜٚ

تـ تعديؿ ىذا القانوف بالقانوف رقـ ( )ٖٔٙلسنة (ٕٕٔٓ).

(ٛٓ) REVIEW OF THE VICTORIA POLICE WITNESS PROTECTION PROGRAM, Report of the Director, Police
Integrity, Victorian Government Printer, ٕٓٓ٘,P ٘-ٚ.
(ٛٔ) WITNESS PROTECTION ACT ٜٜٔٗ NO ٕٔٗ AS AMENDED. Posted on the link following email,
WWW.COMLAW.GOV.AU
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نصػػت المػػادة ( ٗ ) مػػف قػػانوف حمايػػة أمػػف الشػػاىد األسػػترال النااػػذ عمػػن أنػػو " ٔ -يتػػولن المفػػوض وضػ برنػػامج

يعػػرؼ باسػػـ البرنػػامج الػػوطن لحمايػػة الشػػاىد ,و بموجػػب ى ػذا البرنػػامج يتػػولن المفػػوض و األعضػػاء و العػػامموف الػػذيف
يشغموف مناصب محددة عمؿ الترتيبات و تواير الحماية والمساعدة ال زمة لمشاىد.

ٕ -يجوز أف تشمؿ ىذه الحماية و المساعدة بعض اإلجراءات التػ يػتـ اتخاذىػا نتيجػة لمصػ حيات والمسػؤوليات التػ
تسند إلن المفوض بموجب القانوف التكميم لحماية الشاىد ".

ولقػػد نصػػت المػػادة (  / ٛؼٕ) مػػف قػػانوف حمايػػة أمػػف الشػػاىد األسػػترال النااػػذ عمػػن أنػػو " يجػػوز ضػػـ الشػػاىد ا ػ

البرنػامج القػػوم لحمايػػة الشػػاىد ,وذلػػؾ اػ الحػػاات التاليػة ( :أ ) إذا قػػرر المفػػوض أو وااػػؽ عمػػن ضػػمو اػ البرنػػامج.
(ب) إذا قاـ الشاىد بالتوقي عمن مذكرة تفاىـ طبقاً لما ىو مبيف ا المػادة ( )ٜأو ٔ -إذا كػاف عمػر الشػاىد أقػؿ مػف
ٔٛسنة ,ايمكف ألحػد والديػو أو لموصػ التوقيػ عمػن ىػذه المػذكرة  -ٕ .إذا كػاف الشػاىد يفتقػد األىميػة القانونيػة لمتوقيػ

عمن المذكرة ,ايمكف لموص أو إي شخص أخر مسؤوؿ عف رعايػة الشػاىد اػ األحػواؿ العاديػة إف يقػوـ بػالتوقي عمػن

مرؿ ىذه المذكرة ".

ومف خ ؿ تحميؿ مضاميف المادتيف أع ه ,يتضح أف مفوض الشرطة ىو المسؤوؿ عف اتخاذ قرار ضـ الشاىد ا

برنامج الحمايػة بمػا اػ ذلػؾ الحػاات التػ تطمػب اييػا السػمطات المعتمػدة ضػمو إلػن نظػاـ الحمايػة كمػا ىػو منصػوص

عميو ا المادة (/ٛؼٕ) المذكورة سمفاً ,وىذا يعن أف الجية المختصة بتواير الحماية األمنية لمشاىد ى جيػة تابعػة
لمسػػمطة التنفيذيػػة ,بينمػػا الموقػػؼ مختمػػؼ اػ القػػانوف األمريك ػ كمػػا تبػػيف لنػػا سػػابقا ,إذ رأينػػا إف الجيػػة المخولػػة بإدخػػاؿ

ٍ
شخص ما ا برنامج حماية الشيود ىو المدع العاـ أي أنيا سمطة قضائية ,ونعتقد إف موقؼ المشرع األمريكػ ىػو

األقرب لمصواب(ٕ.)ٛ

وعمن الشاىد قبؿ يدخؿ ا إجراءات الحماية الت يمكف أف يتخذىا مفوض الشرطة لمنح الحمايػة لمشػيود بموجػب

ىذا القانوف يجب أف يقوـ بما ي ت :

أف يقػػوـ الشػػاىد بالكشػػؼ عػػف المعمومػػات المتعمقػػة بالجريمػػة ,قبػػؿ إدخالػػو ا ػ برنػػامج الحمايػػة ,إذ يوجػػب التش ػري
األسػترال عػدـ ضػـ أي شػػخص إلػن برنػامج الحمايػػة مػا لػـ يكػف مفػػوض الشػرطة عمػن قناعػػة بػ ف ىػذا الشػػخص أو

المتعاوف قد قاـ بالكشؼ عف كؿ المعمومات المتعمقة بالموضػوع ,إذ نصػت المػادة ( )ٔ/ٚمػف قػانوف حمايػة الشػيود
ااسػػترال النااػػذ عمػػن إنػػو " ا يجػػوز لمفػػوض الشػػرطة أف يقػػوـ بضػػـ أي شػػاىد ا ػ برنػػامج الحمايػػة مػػا لػػـ يقتن ػ

المفػوض بػ ف الشػػاىد قػد قػػدـ كػؿ المعمومػػات الضػرورية لممفػػوض لكػ يقػػرر عمػن ضػػوئيا منحػة الحمايػػة مػف عدمػػو

.".....

كما يجب عمن الشاىد أف يكشؼ لمفوض الشرطة عف تفاصيؿ كؿ االتزامات القانونية الخاصة بو وعف أية ديوف

بما اييػا المبػالغ المتعمقػة الخاصػة بالضػرائب ,وأيػة دعػاوى مدنيػة أقاميػا أو أقيمػت ضػده ,اضػ ً عػف موااقتػو لمخضػوع
(ٕٛ)Dr A J Brown, Public Interest Disclosure Legislation in Australia:Towards the Next Generation,
Commonwealth Ombudsman, Canberra City,ٕٓٓٙ,Pٛ-ٔٓ.

لسنة (( 252 )) ---------- 2104
العدد ) ( 01
مجلة المثنى للعلوم االدارية واالتقصاددية المجلد )(4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمفحوصػػات الطبيػػة أو القيػػاـ ب يػػة اختبػػارات أو احػػوص أخػػرى ي ارىػػا المفػػوض ضػػرورية ,ويجػػب أف تكػػوف نتػػائج تمػػؾ
الفحوصات متاحة لممفوض لك يتمكف مف إجػراء التحريػات ال زمػة مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػن القػرار المناسػب بشػ ف ضػـ

الشاىد ا برنامج الحماية .

ومػػف الجػػدير بالػػذكر إف ىنػػاؾ بعػػض المسػػائؿ التػ يجػػب أخػػذىا بنظػػر الحسػػباف قبػػؿ اتخػػاذ قػرار بضػػـ شػػاىد لنظػػاـ

الحماية اعمن سبيؿ المراؿ نجد أف المادة (/ٛؼٖ) مف قانوف حماية أمف الشاىد األسترال النااذ أوجبػت عمػن مفػوض
الشػػرطة م ارعػػاة عػػدد مػػف ااعتبػػارات قبػػؿ إصػػدار الق ػرار بضػػـ الشػػاىد لنظػػاـ الحمايػػة إذ نصػػت عمػػن أف" ٔ -إذا كػػاف
لمشاىد سوابؽ جنائية اسيما ا ارتكاب جرائـ ااعتداء عمػن األشػخاص ,واحتمػاؿ ارتكابػو مرػؿ ىػذه الجػرائـ بعػد ضػمو

لبرنػػامج حمايػػة الشػػاىد  -ٕ .ص ػ حية القػػدرات العقميػػة و النفسػػية لمشػػاىد لتقػػدير مػػدى الػػت ؤـ م ػ الضػػغوط النفسػػية و
ااجتماعية الت سيتعرض ليا بعد إعادة توطينو  -ٖ .مدى خطورة الجريمة الت تقدـ لمشيادة اييػا ومػدى أىميتيػا اػ

اإلربػات ,ومػا إذا كانػت ىنػاؾ بػدائؿ عمميػة يمكػف اتخاذىػػا لحمايػة الشػاىد أـ ا  -ٗ .طبيعػة الع قػة بػيف الشػاىد المػراد
حمايتو بغيره مف الشيود المشموليف بالحماية ".

ويتبػػيف مػػف نػػص المػػادة أعػ ه إنػػو عمػػن مفػػوض الشػػرطة أف ي خػػذ نظػػر ااعتبػػار تػػاري الشػػاىد اإلج ارمػ  ,ومػػدى

خطورتػو اإلجراميػة ,وكػذلؾ مػػا يتعمػؽ بسػ متو مػػف النػاحيتيف العقميػة و النفسػػية ,اضػ عػف خطػػورة الجريمػة التػ يشػػيد
بيا ,ومدى أىمية شيادتو كػدليؿ اػ الجريمػة ,كمػا عمػن المفػوض أف يػدرس البػدائؿ األخػرى لحمايػة الشػاىد متػن كانػت

متواارة.

ويجػػب عمػػن المفػػوض أف يبػػرـ مػ الشػػاىد مػػذكرة تفػػاىـ ,ليعػػد اتفػػاؽ الحمايػػة اتفاقػاً ممزم ػاً لطرايػػو إذ بمقتضػػاه وبعػػد

توقي الشاىد أو وليو ا الحاات الت ينص عمييا القػانوف ,اإنػو ُيضػـ إلػن الحمايػة المقػررة بموجػب قػانوف حمايػة أمػف
الشاىد األسترال  ,وتتحدد مسؤوليات مفوض الشرطة والسمطات الت تعاونو ومسؤوليات الشاىد تجاه الدولة والمجتم ,

اػػإذا كػػاف الشػػاىد أقػػؿ مػػف السػػف القػػانون (  ٔٛسػػنة ) أو لػػـ يكػػف مػػؤى ً مػػف الناحيػػة القانونيػػة لمتوقي ػ عمػػن مرػػؿ ىػػذا
ااتفاؽ اإنو يمكػف ألحػد والديػو أو أحػد األوصػياء أف يوقػ عمػن مػذكرة التفػاىـ بػداً عنػو ,كمػا يجػب عمػن الشػاىد إتبػاع

التعميمات أو التوجييات الت يصدرىا لو المفوض مرؿ إجراء احوص طبية ونفسية وعقمية كما ذكر سابقاً تكوف نتائجيا
متاحػػة لممفػػوض أو القيػػاـ باختبػػار اكتشػػاؼ تعػػاط المخػػدرات والكحػػوؿ لمقيػػاـ بػػالع ج الػ زـ  ,كمػػا يجػػب أف يتضػػمف
اتفاؽ الحماية قائمة باالتزامات القانونية والمالية والضريبية وأيػة ديػوف أخػرى  ,وكيفيػة الواػاء بيػذه االت ازمػات  ,ويجػوز

أيضاً إف يتضمف ااتفاؽ تفاصيؿ الدعـ المال الذي يقدمو مفوض الشرطة (ٖ.)ٛ
رانياً :إجراءات إنياء حماية الشيود ا استراليا.

سبؽ وأف تناولنا إجراءات إنياء حماية الشػيود اػ القػانوف األمريكػ  ,وسػنتطرؽ اػ ىػذه النقطػة إلػن إنيػاء الحمايػة

الممنوحة لمشاىد ا القانوف ااسترال ليستعيد حياتو الطبيعية الت تـ إخفاؤىا وسنبحث ذلؾ كما ي ت :

)ٖ(ٛ

ينظر :د.أحمد يوسؼ السولية ,مرج سابؽ ,ص .ٖٖٙ
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ٔ -انتيػػاء الحمايػػة :يمػػنح القػػانوف ااسػػترال ص ػ حية انيػػاء الحمايػػة إلػػن نائػػب مفػػوض الشػػرطة ,بينمػػا تػػرؾ لممفػػوض

ػاء عمػن طمػب الشػاىد ,أو
سمطة ت ييد أو إلغاء أو تعديؿ القرار ,وتنتي الحماية المقدمة لمشاىد ا عدة حاات ى  :بن ً
انتي ػػاء الظ ػػروؼ التػ ػ أدت إل ػػن وض ػػعو تح ػػت الحماي ػػة ,أو مخالف ػػة الش ػػاىد لم ػػذكرة التف ػػاىـ ,أو راض ػػو التوقيػ ػ عم ػػن
التعػػدي ت التػ يػػرى مفػػوض الشػػرطة إدخاليػػا عمييػػا ,أو إذا تبػػيف أف الشػػاىد قػػدـ معمومػػات كاذبػػة أو مضػممة لممفػػوض

رغـ عممو بعدـ صحتيا أو القياـ بتصراات مف ش نيا أف تشكؿ خط اًر عمن البرنامج ,ويجب اػ ىػذه األحػواؿ أف يكػوف
نائب المفوض مقتنعاً بانياء الحماية والمساعدة (ٗ.)ٛ

وعن ػػد إني ػػاء الحماي ػػة لمش ػػاىد يج ػػب أف يق ػػوـ نائ ػػب المف ػػوض باتخ ػػاذ اإلجػ ػراءات المناس ػػبة لتبمي ػػغ الش ػػاىد المحمػ ػ

والسمطات المختصة بيػذا القػرار مػف أجػؿ إتاحػة الفرصػة لمشػاىد لمػتظمـ مػف قػرار إنيػاء الحمايػة لممفػوض إلعػادة النظػر

ايو إما بتعديمو أو إلغائو خ ؿ  ٕٛيوماً مف تاري تسميـ تبميغ إنياء الحماية ,كما يجوز لنائب المفوض إنياء الحمايػة
و المساعدة إذا لـ يتمكف مف معراة مكاف أقامة الشػاىد المحمػ  ,أو أنػو اتخػذ خطػوات مناسػبة إلخطػاره بإنيػاء الحمايػة

ولكنو لـ يتمكف مػف ذلػؾ ,واػ ىػذه الحالػة يصػبح قػرار إنيػاء الحمايػة سػارياً بعػد نيايػة  ٕٛيومػاً اعتبػا اًر مػف تػاري بػدء

تمؾ اإلجراءات أو الخطوات .

ٕ -استعادة الشخصية السابقة  :نصت المادة ( )ٔ/ٜٔمف قانوف حماية الشيود األسترال النااذ عمن ما ي ت  " :أ -
إذا كاف الشاىد قد حصؿ عمن شخصية جديدة بموجب البرنامج الوطن لحماية الشاىد  .ب  -إذا تـ إيقػاؼ الحمايػة و

المسػػاعدة المقدمػػة لمشػػاىد بموجػػب البرنػػامج الػػوطن لحمايػػة الشػػاىد .يجػػوز لنائػػب المفػػوض ,إذا رأى ذلػػؾ مناسػػباً ,أف

يتخذ ق ار اًر باستعادة الشخصية السابقة لمشاىد السابؽ".

وبػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ بػ ف الشػػاىد المحمػ  ,يمكػػف أف تعػػاد لػػو ىويتػػو السػػابقة بقػرار مػػف نائػػب المفػػوض ,إذ أف األخيػػر

يتمت بسمطة تقديرية بيذا الش ف.

واذا قػػاـ المفػػوض أو نائبػػو بإخطػػار الشػػاىد كتابػػة بضػػرورة اسػػتعادة شخصػػيتو السػػابقة,ا ىػػذه الحالػػة يجػػب عمػػن

الشاىد أف يعيػد الورػائؽ جميعيػا التػ سػبؽ تقػديميا لػو بشػ ف شخصػيتو الجديػدة وذلػؾ خػ ؿ سػبعة أيػاـ مػف تػاري تسػمـ
اإلخطار ,واذا لـ يقـ بتنفيذ ذلؾ بدوف عذر مقبوؿ اإنو يتعرض لعقوبة الغرامة .

المطمب الرالث

تقييـ برنامج حماية الشيود
لعمو ا يخمو ٍ
نظاـ قػانون ٍ مػا مػف المحاسػف والم ازيػا كمػا ابػد أف تشػوبو بعػض العيػوب ,طالمػا كػاف ىػذا النظػاـ مػف
وضػ بنػ اإلنسػاف ,ولتقيػػيـ نظػػاـ برنػامج حمايػػة الشػػيود سنقسػـ ىػػذا المطمػب إلػػن اػػرعيف نخصػص األوؿ لمحػػديث عػػف

محاسنو ,ونستعرض ا الفرع الران أـ مساوئو.

الفرع األوؿ

WITNESS
PROTECTION
ANNUAL
REPORT
2182.2181,AUSTRALIAN FEDERAL POLIC, P 3, www.afp.gov.au

PROTECTION,

(ٛٗ)WITNESS
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مزايا برنامج حماية الشيود

مما ا ريب ايو إف لبرنامج حماية الشيود اوائد جمة بسببيا لج ت الدوؿ إلن األخذ بو وكانت ا مقػدمتيا الوايػات

المتحدة األمريكية ايذا البرنامج يتضمف تواير الحماية القانونية واألمنية لمشيود.

واف ااىتمػػاـ بػػالمخبريف عػػف الج ػرائـ والشػػيود عمييػػا يسػػاىـ ا ػ الحػػد مػػف انتشػػاره الج ػرائـ ,ويعػػاوف الجيػػات األمنيػػة

والقضائية بالكشؼ عنيا وعف مرتكبييا لينالوا جزاءىـ العادؿ ,ولتعزيز ىذه الروح الوطنية وتشجي األاراد عمػن اإلخبػار
عػػف الجػرائـ اسػػيما الخطيػرة منيػػا التػ تقػػض أمػػف المجتمػ واسػػتق ارره ,ابػػد مػػف تػػواير الحمايػػة ليػػـ وألقربػػائيـ وضػػماف
حمايتيـ مف التعرض ألي تيديد أو خطر نفس أو بدن (٘.)ٛ

ومػػف الجػػدير بالم حظػػة إف ىػػذا البرنػػامج اقػػن نجاحػاً كبيػ اًر اػ بعػػض الػػدوؿ كالوايػػات المتحػػدة األمريكيػػة وكنػػدا و

بريطانيػػا واسػػتراليا وتركي ػا ,ومػػف خ لػػو تػػـ القػػبض عمػػن الكريػػر مػػف أخطػػر المجػػرميف ,ومػػف جانػػب آخػػر تمػػت حمايػػة
المخبػػريف والش ػػيود م ػػف التيدي ػػد واانتق ػػاـ وتجنبػ ػوا التع ػػرض لمخط ػػر ,وواق ػػا ل ػػبعض اإلحص ػػائيات اػ ػ الواي ػػات المتح ػػدة

األمريكية اانو تـ تطبيؽ برنامج حماية الشيود منذ سنة ( ٔ )ٜٔٚإلن (ٖٕٔٓ) عمن نحو (ٓٓ٘ )ٛشاىد و(ٓٓ)ٜٜ
عائمة ا الوايات المتحدة أغمبيـ مف المجرميف السابقيف( ,)ٛٙوعمػن الػرغـ مػف أف برنػامج حمايػة الشػيود الػوارد بقػانوف

مكااحة الجريمة المنظمة لسنة (ٓ )ٜٔٚالمعدؿ بقانوف سنة (ٗ )ٜٔٛقد شج الكرير مف الشػيود مػف التقػدـ بالشػيادة,
غير إف تطبيقو واجو عيوب كريرة .سنتطرؽ إلييا ا الفرع التال .
الفرع الثاني

عيوب برنامج حماية الشهود
عم ػػن ال ػػرغـ م ػػف المحاس ػػف التػ ػ وارى ػػا برن ػػامج حماي ػػة الش ػػيود ,إا أن ػػو تع ػػرض لمكري ػػر م ػػف النق ػػد بس ػػبب العي ػػوب
والصعوبات الت رااقت تطبيقو عمن أرض الواق  ,وأىـ ىذه العيوب ما ي ت :

أواً :عػػدـ التنسػػيؽ بػػيف السػػمطات الفدراليػػة م ػ السػػمطات المحميػػة :يمكػػف م حظػػة أف برنػػامج حمايػػة الشػػيود طبػػؽ ا ػ

الػػدوؿ الفدراليػػة ,وبمػػا إف الضػػرورات األمنيػػة لحمايػػة الشػػيود تتطمػػب ا ػ الغالػػب عػػدـ إخطػػار السػػمطات المحميػػة القائمػػة
عمن تنفيذ القانوف بوجود شيود محميػيف بػدوائر اختصاصػاتيا .كمػا أف التقسػيمات اإلداريػة وتػداخؿ ااختصاصػات بػيف

السمطات الفدرالية والمحمية ساىـ ا خمؽ بعض التعارض أو التضارب ايما بينيا.

رالراً :مخالفة الشاىد لبرنامج الحماية  :لعمو مف اانتقادات الميمة الت وجيت لبرنامج حماية الشيود ىو مخالفة بعض

المحميػػيف لػػو ,واذا عرانػػا إف عػػدد ايسػػتياف بػػو مػػف الػػذيف يمتحقػػوف اػ برنػػامج الحمايػػة لػػدييـ سػػجؿ إج ارمػ  ,ا بػػؿ إف
بعضيـ مف المساىميف ا الجريمة المبمغ عنيا ,مما يشجعيـ عند الحصوؿ عمن ىوية جديدة ومحػؿ إقامػة جديػد عمػن

اليػػرب ,وقػػد أقػػر المسػػؤولوف األمريكيػػوف اػ سػػنة(ٕٕٔٓ) المكمفػػوف ببرنػػامج حمايػػة الشػػيود بػ نيـ عػػاجزوف عػػف تحديػػد
)٘(ٛ

ينظر :د .أبو الع عم أبو الع النمر ,حماية المبمغيف والشيود عف المخالفات ا التشري المصري ,بحث مقدـ إلن ندوة عف الشفااية والنزاىة ا مصر,

 ,ٕٜٓٓص ٕ.
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( ) Office of Public Affairs, Fact Sheet: Facts and Figures, 2181," U.S. Marshals, 2181. http://www.usmarshals.gov
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مكاف وجود شخصيف شاركا ا البرنامج ويعتبراف إرىػابييف أو مشػتبياً بيمػا موضػحيف أنيمػا ىربػا مػف الوايػات المتحػدة

األمريكية إلن مكاف غير معموـ.

وتجدر اإلشارة إلن أف بعض الشيود المحمييف يتخفوف دائماً وراء ىويتيـ الجديػدة لمتيػرب مػف حقػوؽ الػدائنيف ,أو داػ

الضرائب الت ا ذمتيـ سابقا.

رالراً :اآلرار ااجتماعية والنفسية لبرنامج حماية الشيود( :,)ٛٚيعتمػد برنػامج حمايػة الشػيود عمػن تػواير الحمايػة األمنيػة
لمشيود ,بوساطة نقميـ إلن مكاف أقامة جديد غير معروؼ عنيا وآمف م إعادة تصميـ ىوياتيـ ااجتماعية مف جديػد,
ومف رـ ا ف ىذا التغيير ا اإلقامة والسكف والشخصية يحتاج إلن الت مؿ وااختيار مف قبؿ الشيود المشموليف ببرنػامج

الحمايػػة ,وغالبػػا يكػػوف عمػػييـ اانفصػػاؿ عػػف األقػػارب واألصػػدقاء والبيئػػة ااجتماعيػػة السػػابقة ,كمػػا يجػػب عمػػن الشػػيود

المحمييف وأسػرىـ إنيػاء وجػودىـ ااجتمػاع السػابؽ بصػورة مطمقػة ,واػ الكريػر مػف األحيػاف يتعامػؿ الشػيود مػ بيئػة
جديػػدة ومختمفػػة بشػػكؿ كبيػػر عػػنيـ مػػف الناحيػػة ااجتماعيػػة والطبيعيػػة .ويكػػوف أرػػر ىػػذا البرنػػامج بػػالغ الصػػعوبة مػػف

النػػاحيتيف النفسػػية والعمميػػة عمػػن الشػػاىد ,ومػػف أىػػـ الصػػعوبات النفسػػية التػ تواجػػو الشػػاىد المحمػ عمػػن سػػبيؿ المرػػاؿ

صعوبة استعماؿ ااسـ والمقػب الجديػد ,إذ يضػطر الشػاىد إلػن أف يكػوف شػديد الحػذر اػ ع قاتػو مػ اآلخػريف ليتجنػب
كشػػؼ المعمومػػات عػػف ماضػػيو ,ألنػػو اإلاصػػاح عنيػػا يعػػرض حياتػػو إلػػن الخطػػر ممػػا يضػػطر أحيانػػا إلػػن الكػػذب بش ػ ف

حياتػػو ااجتماعيػػة السػػابقة .لػػذلؾ الكريػػر مػػف الشػػيود يميمػػوف إلػػن اابتعػػاد عػػف المجتمػ ممػػا يػػؤدي إلػػن اقػػدانيـ الشػػعور
بال ػػذات ,مم ػػا يجعمي ػػـ يش ػػعروف بالوح ػػدة ,ويزي ػػد ع ػػدـ الق ػػدرة عم ػػن مش ػػاركة اآلخػ ػريف خصوص ػػيتيـ م ػػف ش ػػعور الش ػػيود

بالضعؼ واانعزاؿ الذي يخمؽ داخميـ الشعور بالغربة (.)ٛٛ
الخاتمة:

بعد أف حاولنا ا ىذا البحث تناوؿ بعض المشك ت القانونية الت يمكف وقوعيا بسبب تطبيؽ نظاـ المخبػر السػري

واألنظمة األخرى ,أصبح لزاماً أف نبيف أىـ ااستنتاجات والتوصيات ا ختاـ ىذا البحث ,والت تمرؿ الحمػوؿ القانونيػة

لتمؾ المشك ت ,وى كما ي ت :

(ٛٚ)Karen Kramer, WITNESS PROTECTION AS A KEY TOOL IN ADDRESSING SERIOUSAND ORGANIZED CRIME ,

Seminar, P 61, www.unafei.or.jp.
(ٛٛ)FOR MORE INFORMATION,SEE, TARIK ABDEL MONEM, Foreig Nationals in the United States WitnessSecurity
Program: A Remedy for Every Wrong, American Criminal Law Review (4112). Copyright 4112, Georgetown
University, VOL.21,P 8232-8233.
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أوالً :االستنتاجات:

ٔ-

إف نظاـ اإلخبار والمخبر السرييف الػذي اتبعػو المشػرع الع ارقػ يتعػارض مػ بعػض المػواد الدسػتورية والقانونيػة,

منيػػا المػػادة ( )ٜٔاقػرة (رابعػػا) مػػف دسػػتور العػراؽ لسػػنة (ٕ٘ٓٓ) المتعمقػػة بقدسػػية حػػؽ الػػدااع ,حيػػث يشػػكؿ ىػػذا النظػػاـ
اعتداء عمن حؽ المتيـ ا الدااع عف نفسو ا مرحمة التحقيؽ ومرحمة المحاكمة ,اض ً عف تعارضو م المػادة ()٘ٚ
ً
اقػرة (أ) مػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة الع ارقػ  ,وكػػذلؾ المػػادة (٘ )ٔٚمػػف القػػانوف ذاتػػو .وقػػد يكػػوف ىػػذا النظػػاـ
سػػبباً اػ ظمػػـ عػػدد مػػف األبريػػاء بوسػػاطة اإلخبػػارات الكيديػػة والكاذبػػة ,خصوصػاً اػ األوضػػاع السياسػػية المضػػطربة اػ

البمد كتمؾ الت يعان منيػا بمػدنا العػراؽ منػذ مػدة ليسػت بالقصػيرة .غيػر إف التسػاؤؿ الػذي يتبػادر إلػن الػذىف ىػو مػا ىػو

النظاـ األكرر م ءمة لتطبيقو ا بمدنا العراؽ؟ وىذا ما سنجيب عنو ا النقطة التالية.
إف برنػػامج حمايػػة الشػػيود ,و ِ
ضػ َ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ العدالػػة الجنائيػػة اػ المجتمػ  ,ابوسػػاطتو يػػتـ تػػواير الحمايػػة
ٕ-
ُ
ُس ِرِىـ ,لمحصوؿ عمن األدلة الت تكشؼ الجريمة وااعميا.
األمنية الضرورية لمشاىد السري ا الجريمة اض عف أ َ

عما أدركو مف معمومات عف الجريمة ,اإف مف
ٖ-
إذا كاف الواجب القانون يفرض عمن الشاىد أف يدل بشيادتو ّ
حقػػو أف يحصػػؿ عمػػن الحمايػػة ال زمػػة لمحيمولػػة دوف ااعتػػداء عميػػو أو تعػريض أمنػػو أو حياتػػو أو حيػػاة أقربائػػو لمخطػػر,
وىذا مف واجب الدولة.
ٗ-

عمػن الػػرغـ مػف أف بعػػض الػدوؿ أوجػػدت نظػاـ قػػانون لحمايػة أمػػف الشػاىد وأوليػػا الوايػات المتحػػدة األمريكيػػة,

وبوساطتو تـ الكشؼ عف الكرير مف الجرائـ الخطيرة كالجرائـ المنظمػة ,ليصػؿ عػدد الشػيود والمخبػريف الموضػوعيف اػ

ىذا البرنامج إلن اآلاؼ ,غير إف ليذا البرنامج مسػاوئ كريػرة ايػو يحتػاج إلػن مبػالغ طائمػة لتغطيػة نفقاتػو ,لنقػؿ الشػيود

والمخب ػريف وتػػواير السػػكف لػػو وتػػواير مصػػدر لكسػػب العػػيش ليػػـ وغيػػر ذلػػؾ مػػف المتطمبػػات الت ػ ا تسػػتطي أي دولػػة

توايرىا ,وغير ذلؾ مف المساوئ كالت رير النفس عمن الشاىد بسبب ىويتو الجديدة وابعاده عػف الوسػط ااجتمػاع الػذي
كاف يعيش ايو ,واض عف ذلؾ اإف اإلحصائيات تشير إلػن أف عػدد كبيػر مػف الػداخميف اػ برنػامج حمايػة الشػيود ىػـ

مف المساىميف ا ارتكاب الجريمة الذي ىـ أخبروا عنيا لمحصوؿ عمن العفو مف العقوبة ,اما الذي يمنعيـ مف ارتكاب
جريمػػة أخػػرى إذا حصػػموا عمػػن أسػػماء جديػػدة وىويػػات جديػػد وأمػػاكف سػػكف جديػػدة وكػػؿ ىػػذه األمػػور تسػػيؿ ىػػروبيـ وعػػد

امكانية القبض عمييـ .
٘-

إف نظػػاـ برنػػامج حمايػػة الشػػيود سػواء أكػػف النمػػوذج األمريكػ أو ااسػػترال ا يمكػػف تطبيقػػو اػ الػػدوؿ جميعػػا,

اعمن سبيؿ المراؿ لو أردنا تطبيؽ ىذا البرنامج ا بمدنا العراؽ سنجد أنو مف الصعوبة بمكاف تطبيقو ,وىػذا األمػر يعػود
إلن أسباب متعددة ا مقدمتيا ,أف لممجتم العراق عادات وتقاليد وأعراؼ تختمؼ عما ىو موجود ا الوايات المتحدة

وكندا واستراليا ,امف غير المعقوؿ أف يمج العراق إلن تغيير أسمو واسـ آبائو وعشيرتو ,ألف معظـ العػراقييف ليػـ تقاليػد
عشػائرية يتفػػاخروف بيػػا ,اعمػػن سػػبيؿ المرػػاؿ لػػو أراد أحػػد أف يتقػػدـ لخطبػػة إمػرأة ,اػػإف أىميػػا سػػوؼ يتعمقػػوف بالبحػػث عػػف

أصؿ الخاطب أومف أىمو؟ ومف عشيرتو؟ كما يمتاز العراق والعرب بشكؿ عاـ ب نو يتفػاخر باسػمو وبعشػيرتو أو بقبيمتػو
عمن اآلخريف ,كما إف المواطف العراق مف النوع المحااظ الذي ا يحب تغيير بيئتو ااجتماعية الت اعتاد عمن العػيش
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اييا إلن بيئة إجتماعية جديدة ,واف كاف برنامج حماية الشيود قد نجػح اػ ذات المسػاحات الكبيػرة والشاسػعة كالوايػات
المتحدة وكندا واستراليا ,ا نتوق لو النجاح ا العراؽ ألف مساحتو أصغر بكريػر مػف مسػاحة تمػؾ الػدوؿ ومػف السػيولة

العرػػور عمػػن الشػػاىد المحم ػ  .كمػػا إف الدولػػة العراقيػػة ا تسػػتطي تخصػػيص المبػػالغ الماليػػة اليائمػػة لتغطيػػة تكػػاليؼ ىػػذا

البرنػامج ,االشػػاىد اػ العػراؽ ,عنػدما يطمػػب حضػػوره لػإلداء بشػػيادتو اػ المحكمػػة اػػإف تكػاليؼ نقمػػو وحرمانػو مػػف أجػػر

عممو يق عمن عاتقو اكيؼ يتـ تواير لو السكف والنقؿ والعمؿ واقا ليذا البرنامج؟؟!! لذلؾ إقترحنا نظاماً لحماية الشيود

السرييف ي خذ بنظر الحسباف تمؾ المآخذ جميعاً ,ويمكف تطبيقو بالعراؽ ,وىذا ما سنعرضو ا المقترحات.
 -ٙرانياً :المقترحات:
ٔ-

نقتػػرح عمػػن المشػػرع الع ارق ػ إلغػػاء الفق ػرة (ٕ) مػػف المػػادة ( )ٗٚمػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة النااػػذ,

المتعمقة بالمخبر السري ,ألنو حسب رأينا المتواض إف أضرار ىذا النظاـ أكرر مف منااعو.

ٕ -نقتػػرح عمػػن المش ػرع الع ارق ػ المػػوقر تطبيػػؽ نظػػاـ قػػانون لحمايػػة الشػػيود الس ػرييف ,وىػػذا النظػػاـ يت اػػن عيػػوب نظػػام
برنامج حماية الشيود والمخبر السري ,وا الوقت عينو يوار الحماية األمنية ال زمة لمشاىد السري ,واػ حقيقػة األمػر

ىػػذا النظػػاـ قػػد أخػػذت بػػو بعػػض الق ػوانيف وااتفاقيػػات الدوليػػة ,وى ػذا النظػػاـ تػػـ تطبيقػػو ا ػ الع ػراؽ ألوؿ م ػرة ا ػ قػػانوف
المحكمػػة الجنائيػػة العراقيػػة العميػػا رقػػـ (ٓٔ) لسػػنة (ٕ٘ٓٓ) ,وكػػذلؾ قواعػػد اإلجػراءات وجمػ األدلػػة المنشػػورة اػ جريػػدة

الوق ػػائ العراقي ػػة ع ػػدد ( )ٗٓٓٙاػ ػ ( ,)ٕٓٓ٘-ٔٓ-ٔٛوج ػػوىر ى ػػذا النظ ػػاـ وىدا ػػو ى ػػو الموازن ػػة ب ػػيف حق ػػوؽ الم ػػتيـ
والمحااظػػة عمػػن أمػػف الشػػاىد ا ػ القضػػية ,وىػػذه الموازنػػة ا نممسػػيا ا ػ نظػػاـ المخبػػر السػػري ,وتتحقػػؽ ىػػذه الموازنػػة
بوساطة إتخاذ إجراءات معينة لحماية الشاىد عمن أف تكػوف منسػجمة مػ حقػوؽ المػتيـ .وتتحقػؽ ىػذه اآلليػة مػف خػ ؿ

اإلداء بالشػػيادة بوسػػاطة التمفػػوف أو بالوسػػائط األلكترونيػػة األخػػرى ,أو اإلداء بالشػػيادة داخػػؿ قاعػػة المحكمػػة لكػػف مػػف
وراء حجاب ,أو باستخداـ وسيمة مف ش نيا تغيير صػوت الشػاىد لكػ ا يتعػرؼ عميػو المػتيـ أو غيػره اينػتقـ منػو ,واػ

الوقت نفسو يستطي المتيـ أو وكيمو اض ً عف المحكمة مف مناقشة الشاىد ا شيادتو لمت كد مف مدى صحة ما يدل

بػػو مػػف أقػواؿ .ولكػػؿ ذلػػؾ اإننػػا نػػدعو المشػػرع الع ارقػ إلػػن إصػػدار قػػانوف خػػاص لحمايػػة الشػػيود يػػتـ ايػػو تػػواير الحمايػػة

األمنية لمشاىد السري ,وا الوقت عينػو يحػااظ عمػن حقػوؽ المػتيـ لػيس عمػن الػنمط األمريكػ أو ااسػترال وانمػا واقػاً
لممعايير الخاصة ببمدنا العراؽ ,ونقترح أف تكوف مواده القانونية المقترحة كما ي ت :
باسـ الشعب

رئاسة الجميورية

قرار رقـ(

)

ػاء عمػػن مػػا أق ػره مجمػػس الن ػواب طبق ػاً ألحكػػاـ البنػػد أوا مػػف المػػادة (ٔ )ٙوالبنػػد رالرػػا مػػف المػػادة (ٖ )ٚمػػف
بن ػ ً
الدستور.
قرر رئيس الجميورية بتاري (

رقـ ( ) لسنة (ٕٗٔٓ)

) أصدار القانوف اآلت :
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قانوف حماية الشيود السرييف

المػػادة األولػػن :تضػػمف الدولػػة الحمايػػة ال زمػػة لمشػػيود الس ػرييف المعرضػػيف لمخطػػر ا ػ الػػدعاوى الت ػ تػػؤدي شػػيادة أو
إخبػػار أو تقريػػر كػػؿ مػػنيـ اييػػا إلػػن الكشػػؼ عػػف جريمػػة أو أدلتيػػا أو أي مػػف مرتكبييػػا ,وتشػػمؿ الحمايػػة ذوي الشػػيود

السرييف والمكمفيف برعايتيـ مف األقارب حتن الدرجة الرالرة.

المػػادة الرانيػػة :عمػػن المشػػموؿ بالحمايػػة إتبػػاع التعميمػػات المحػػددة لػػو مػػف اإلدعػػاء العػػاـ ,كمػػا تمتػػزـ دائػرة حمايػػة الشػػيود
السرييف بتعويض وررتو ا حالة الوااة ,وذلؾ إذا كاف ااعتداء أو الوااة بسبب إدائو بالشيادة أو اإلخبار عف الجريمة
أو أدلتيا عف أي مف الجناة أو إيداع تقريره عنيا.
المادة الرالرة :تؤسس دائرة تابعػة لرئاسػة اإلدعػاء العػاـ تسػمن "دائػرة حمايػة الشػيود السػرييف" ,وتخػتص بحمايػة الشػيود

السرييف وأقاربيـ حتن الدرجة الرالرة المشموليف بيذه الحمايػة ,ويصػدر مجمػس القضػاء األعمػن التعميمػات ال زمػة لعمػؿ

ىذه الدائرة.

المػػادة الرابعػػة :يوض ػ الشػػاىد السػػري أو أقاربػػو حتػػن الدرجػػة الرالرػػة ا ػ برنػػامج الحمايػػة بنػػاء عمػػن طمػػب يقدمػػو إلػػن

مسببا بقبوؿ أو راض الطمب خ ؿ ر رة أياـ مف تاري تقديمو.
اإلدعاء العاـ ,ويصدر اادعاء العاـ قرًا
ار ً
المادة الخامسة :تتضمف الحماية إجراء أو أكرر مف اإلجراءات التالية:

كميا أو جز ًئيا وااحتفاظ بيا ا سجؿ خاص يعد ليذا الغرض.
ٔ -إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية ً
ٕ -تحديد وسيمة لمتواصؿ بيف الشخص محؿ الحماية دائرة حماية الشيود السرييف.
ٖ -عرض الشيادة أو األقواؿ بالوسائؿ اإللكترونية أو غيرىا م إمكانية تغيير الصوت أو حجب وجو الشخص.
ٗ -وض الحراسة عمن الشخص والمسكف.
٘ -أي إجراء آخر يقرره اإلدعاء العاـ.
ايعمؿ ب ي نص يتعارض م أحكاـ ىذا القانوف ,ويعد نااذا مف تاري نشره ا الجريدة الرسمية.
المادة السادسةُ :
قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم:

أواً :الكتب:

ٔ-

إبراىيـ مصطفن ,وآخروف المعجـ الوسيط ,المكتبة اإلس مية ,استانبوؿ ,مف دوف سنة نشر ,ص ٕ٘ٔ.

ٕ-

د.أحمد يوسؼ السولية  :الحماية الجنائية واألمنية لمشاىد دراسة مقارنة ,دار الفكر الجامع  ,اإلسكندرية.ٕٓٓٙ ,

ٖ-

أشرؼ الدعػدع ,حمايػة أمػف الشػيود والمبمغػيف والضػحايا و الخبػراء والمرتكػب التائػب د ارسػات أمميػة (نحػو قػانوف نمػوذج لحمايػة

أمف الشيود بدولة اإلمارات العربية المتحدة) ,طٔ ,دار النيضة العربية ,القاىرة .ٕٕٓٔ ,
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ٗ-
ٕٓٔٓ.

٘-

د .أميف مصطفن محمد ,حماية الشيود ا قانوف اإلجراءات الجنائية دراسة مقارنة ,طٔ ,دار المطبوعات الجامعية ,اإلسكندرية,
بوجير برينة ,حقوؽ المجنن عميو ا القانوف الجزائري ,رسالة ماجستير ,كمية الحقوؽ والعموـ اإلدارية ,جامعة الجزائر.ٕٕٓٓ ,

-ٙ

جماؿ محمد مصطفن ,شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ,طٔ ,مطبعة الزماف بغداد.ٕٓٓ٘ ,

-ٚ

د .طمحة بف محمد ب ف عبد اهلل بف غوث ,اإلدعاء العاـ وأحكامػو اػ الفقػو والنظػاـ  ,دار كنػوز أشػبيميا لمنشػر والتوزيػ  ,الريػاض,

مف دوف سنة نشر.
-ٛ

عبد األمير العكيم  ,د .سميـ إبراىيـ حربة ,أصوؿ المحاكمات الجزائية ,العاتؾ لصناعة الكتاب ,القاىرة ’ .ٕٜٓٓ

 -ٜد .عبػػد الفتػػاح الصػػيف  ,د .اتػػوح الشػػاذل  ,د .عم ػ القيػػوج  ,أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة ,طٔ ,الػػدار الجامعيػػة لمطباعػػة والنشػػر,
بيروت ,مف دوف سنة نشر.
ٓٔ -د .عبد الفتاح مصطفن الصيف  ,د.محمد زك أبو عامر ,ت صيؿ اإلجراءات الجنائية ,دار النيضة العربية ,القاىرة.ٕٖٓٓ ,
ٔٔ-د .عدناف سدخاف الحسف ,مسؤولية الدولة عف تعويض ضحايا العدالة  ,مؤسسة مصر مرتضن لمكتاب العراق  ,بغداد.ٕٓٔٔ ,

ٕٔ-د .عمػػار عبػػاس الحسػػين  ,التحقيػػؽ الجنػػائ والوسػػائؿ الحديرػػة ا ػ كشػػؼ الجريمػػة ,طٔ ,التميم ػ لمنشػػر والتوزي ػ النجػػؼ األشػػرؼ,
ٕٔٔٓ.
ٖٔ -د .عم حسيف الخمؼ ,د .سمطاف عبد القادر الشاوي ,طٕ ,العاتؾ لصناعة الكتاب ,القاىرة.ٕٓٔٓ,
ٗٔ-

قاموس أكسفورد الحديث ,جامعة أكسفورد.ٕٓٓٓ ,

٘ٔ-د .مصطفن محمد الدغيدي ,التحريات واإلربات الجنائ  ,ناس لمطباعة ,مف دوف سنة نشر.
 -ٔٙمكتػػب األمػػـ المتحػػدة المعن ػ بش ػ ف المخػػدرات ,الممارسػػات الجيػػدة بش ػ ف حمايػػة الشػػيود ا ػ اإلج ػراءات الجنائيػػة المتعمقػػة بػػالجرائـ
المنظمة ,ايينا .ٕٓٓٛ ,
 -ٔٚد .نػػوزاد أحمػػد ياسػػيف الش ػوان  ,حمايػػة الشػػيود ا ػ القػػانوف الجنػػائ الػػوطن والػػدول د ارسػػة تحميميػػة مقارنػػة ,طٔ ,المركػػز القػػوم
لإلصدارات القانونية ,القاىرة .ٕٓٔٗ ,

رانياً :الرسائؿ واألطاريح:

 -ٔٛإبراىيمػ صػػالح ,اإلربػػات بشػػيادة الشػػيود اػ القػػانوف الج ازئػػري ,اطروحػػة دكتػػوراه ,كميػػة الحقػػوؽ ,جامعػػة مولػػود معمػػري\ تيػػزي وزو,
ٕٕٔٓ.
-ٜٔب ؿ محمود مرىج الييت  ,الجرـ المشيود وأرره ا توسي ص حيات الضابطية العدلية دراسة مقارنة بػيف القػانونيف األردنػ والع ارقػ ,
رسالة ماجستير ,جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا ,األردف .ٕٓٔٔ ,

ٕٓ -صالح راشد الدوسري ,السمطات اإلسترنائية لم موري الضبط القضائ ا قانوف اإلجراءات الجنائيػة البحرينػ  ,د ارسػة مقارنػة ,رسػالة
ماجستير ,كمية الدراسات العميا ,جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.ٕٓٓٛ ,
ٕٔ -صػالح محمػػد حمػػد بالحػػارث ,القواعػػد الحاكمػػة لتعامػػؿ الباحػػث الجنػػائ مػ المرشػػد السػػري ,رسػػالة ماجسػػتير ,كميػػة الد ارسػػات العميػػا ,
جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.ٕٖٓٓ ,

ٕٕ -عبد اهلل بف محمد آؿ طالب ,إخت ؼ الشيود وأرره اػ إربػات الحػدود د ارسػة تطبيقيػة ,رسػالة ماجسػتير ,كميػة الد ارسػات العميػا ,جامعػة
نايؼ العربية لمعموـ األمنية.ٕٓٓٛ ,
ٖٕ-مح مد عبد اهلل الرشيدي ,الشيادة كوسيمة مف وسائؿ اإلربات دراسة مقارنة بيف أحكاـ الشريعة والقانوف ,رسالة ماجستير ,كمية الحقػوؽ,
جامعة الشرؽ األوسط.ٕٓٔٔ ,

رالراً :القوانيف:
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ٔ-

قانوف اإلجراءات الجنائية المصرية رقـ (ٓ٘ٔ) لسنة(ٓ٘ )ٜٔالنااذ والمعدؿ.

ٕ-

قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنس لسنة ( )ٜٔ٘ٛالنااذ والمعدؿ.

ٗ-

قانوف مكااحة الجريمة المنظمة األمريك لسنة (ٓ )ٜٔٚالنااذ والمعدؿ.

٘-

قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراق رقـ (ٖٕ) لسنة (ٔ )ٜٔٚالنااذ والمعدؿ.

-ٙ

قانوف الحماية األمنية لمشيود األمريك لسنة (ٗ )ٜٔٛالنااذ والمعدؿ.

-ٚ

قانوف حماية الشيود ااسترال رقـ (ٕٗٔ) لسنة (ٗ )ٜٜٔالنااذ والمعدؿ.

ٖ-

-ٛ

قانوف العقوبات العراق رقـ (ٔٔٔ) لسنة ( )ٜٜٔٙالنااذ والمعدؿ.

قانوف حماية الشيود الكندي لسنة ( )ٜٜٔٙالنااذ والمعدؿ.

رابعاً:البحوث والدوريات والمج ت العربية:

ٔ -د .أبو الع عمػ أبػو العػ النمػر ,حمايػة المبمغػيف والشػيود عػف المخالفػات اػ التشػري المصػري ,بحػث مقػدـ إلػن نػدوة عػف الشػفااية
والنزاىة ا مصر.ٕٜٓٓ ,

ٕ-

تترخاف عبد الرحمف حسف ,الشيادة ودورىا اػ اإلربػات لمػدعوى المدنيػة ,بحػث مقػدـ إلػن مجمػس القضػاء اػ كردسػتاف كجػزء مػف

متطمبات لترقية القضاة إلن الصنؼ األوؿ.ٕٓٔٓ ,
ٖ -عامر القيس  ,تحديد لحظة موت اإلنسػاف د ارسػة مقارنػة ,بحػث منشػور اػ مجمػة المختػار لمعمػوـ اإلنسػانية ,تصػد ار ىػا كميػة القػانوف ,
جامعة عمر المختار ,العدد الران .ٕٓٓٗ ,

ٗ -د .عبػػد الػػرحمف خمف ػ  ,مػػدى مسػػؤولية الدولػػة عػػف تعػػويض ضػػحايا الجريمػػة ( األسػػاس والنطػػاؽ) ,بحػػث منشػػور ا ػ مجمػػة الشػػرعة
والقانوف ,تصدرىا كمية القانوف ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,العدد الساب واألربعوف ,تموز.ٕٓٔٔ ,
٘ -د .محمد ماض  ,المخبر السري عف الجرائـ ا التشري العراق  ,بحث منشور ا  ,مجمة التشػري والقضػاء ,مجمػس القضػاء األعمػن,
العدد الرالث ,بغداد.ٕٓٔٓ ,

المصادر األجنبية:

أوالً الكتب األجنبية:

Dr A J Brown, Public Interest Disclosure Legislation in Australia:Towards the Next Generation,

ٔ-

Commonwealth Ombudsman, Canberra City,ٕٓٓٙ,Pٛ-ٔٓ.

ٕ- Dr. Yvon Dandurand, A Review of Selected Witness Protection Programs, Her Majesty the Queen in
Right of Canada, ٕٓٔٓ.
ٖ- Hakan Cem Cetin, THE EFFECTIVENESS OF THE WITNESS SECURITY PROGRAM IN THE
FIGHTAGAINST ORGANIZED CRIME AND TERRORISM: A CASE STUDY OF THE UNITED
رانياً :البحوث والمج ت والدوريات:

STATES AND TURKEY, Newark, New Jersey, ٕٓٔٓ.

ٔ- REVIEW OF THE VICTORIA POLICE WITNESS PROTECTION PROGRAM, Report of the Director,
Police Integrity, Victorian Government Printer, ٕٓٓ٘,P ٘-ٚ.
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ٕ- TARIK ABDEL MONEM, Foreig Nationals in the United States WitnessSecurity Program: A Remedy
for Every Wrong, American Criminal Law Review (ٕٖٓٓ). Copyright ٕٖٓٓ, Georgetown University,
VOL.ٗٓ,P ٕٕٔ٘-ٕٔ٘٘.

www.

: مصادر مف الشبكة العنكبوتية العالمية:ًرالرا

:  بحػ ػػث منشػ ػػور عمػ ػػن ال ػ ػرابط األلكترون ػ ػ اآلت ػ ػ, التحريػ ػػات الس ػ ػرية, بػ ػػدر محمػ ػػد الغضػ ػػوري-8
balghadouri.blogspot.com

:  مقػػاؿ منشػػور عمػػن الػرابط األلكترونػ اآلتػ, القيمػػة القانونيػػة إلاػػادة المخبػػر السػػري, ذيػػاب خمػؼ حسػػيف الجبػػوري-2
www.iraq.iq

 المخبػر الخػاص ومػدى شػرعية اإلسػتعانة بػو اػ كشػؼ الجريمػة وضػمانات تطبيقػو اػ,  عػادؿ عبػد العػاؿ خ ارشػ. د-1
www.islamfegh.com:  بحث منشور عمن الرابط األلكترون اآلت,ٚ  ص,الفقو اإلس م والمقارف

 بحث منشػور عمػن الػرابط األلكترونػ, المخبر السري بيف الكشؼ عف الجريمة واإلخبار الكاذب,عبد القادر محمد.د

:  اآلتwww.kitabat.info/print.php
2-

HOW

WITNESS

PROTECION

WORKS,

Published

report

on

the

link-mail:

http://thelongestlistofthelongeststuffatthelongestdomainnameatlonglast.com
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/ٔٛ/ٖٕ٘ٔ
3-

Karen Kramer, WITNESS PROTECTION AS A KEY TOOL IN ADDRESSING SERIOUSAND

ORGANIZED CRIME, Seminar, P ٔٙ, www.unafei.or.jp.
4-

Office of Public Affairs, Fact Sheet: Facts and Figures, ٕٖٓٔ," U.S. Marshals, ٕٖٓٔ.

http://www.usmarshals.gov
7-

U.S. Code › Title ٔٛ › Part II › Chapter ٕٕٗ ›

§ ٖٕ٘ٔ - Witness Security Program ; Website

:
1-

WITNESS PROTECTION ACT ٜٜٔٗ NO ٕٔٗ AS AMENDED. Posted on the link following email,

WWW.COMLAW.GOV.AU
9-

WITNESS

PROTECTION,

WITNESS

PROTECTION

ANNUAL

REPORT

ٕٖٓٔ,AUSTRALIAN FEDERAL POLIC, P ٘, www.afp.gov.au.
81-

Witness Security, Office of Public Affairs, revised Jan. ٔ٘, ٕٓٔٗ, www.usmarshals.gov.
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