دورة تدريبية

كلية التدريب باجلـــامعة تنظم:

مهارات كتابة تقارير التحقيقات الأ منية
نظمت كلية التدريب بجامعة نايف
العربي ��ة للعلوم األمنية دورة تدريبية
موضوعه ��ا (مه ��ارات كتاب ��ة تقاري ��ر
التحقيق ��ات األمني ��ة) وذل ��ك ضمن
برنام ��ج العم ��ل الس ��نوي للجامع ��ة،
وش ��ارك ف ��ي أعم ��ال ال ��دورة الت ��ي
استمرت خمسة أيام عدد من أعضاء
س ��لطة التحقي ��ق والعامل�ي�ن ف ��ي
األجهزة األمنية في الدول العربية.

مساعد رئيس اجلامعة:

تقارير التحقيقات األمنية وسيلة مهمة متكن القيادات الشرطية من متابعة
مجريات األحداث وتقييم املواقف
وق��د بدئ حفل االختتام بتالوة آيات من الق��رآن الكرمي ..ثم ألقى
عميد كلية التدريب باجلامعة د .علي بن فايز اجلحني كلمة استعرض
فيه��ا بلغة األرقام م��ا أجنزته الكلية التي قال بأنها تتولى األنش��طة
العلمية التدريبية ذات العالقة باألمن مبفهومه الش��امل وفي مختلف
املجاالت ،وتستنبط معطيات العملية التدريبية من مهام الوظيفة التي
يش��غلها املتدرب بحيث تقاس فاعلية التدريب في محصلتها النهائية
مبدى إس��هام املتدرب في تطوير مس��توى أداء العمل وحتسينه بعد
عودت��ه من التدريب ،فإذا لم يكن للتدريب عائد إيجابي على مس��توى
األداء في الواقع العملي ،فإنه يكون غير ذي جدوى ،ويعد هدرا ً للوقت
واجله��د واملال .وانطالق��ا ً من طبيعة التدريب ،وس��عيا ً للقيام بهذه
املس��ؤوليات ،تعمل كلية التدري��ب على تنفيذ برامجه��ا وفق تنظيم
محك��م وتخطيط دقيق يس��هم في تدري��ب الكوادر األمني��ة العربية،
وال تزال تقدم كلي��ة التدريب البرامج التدريبية املتخصصة بكل عمق
وشمولية وتوس��ع ،ومبا يتناسب مع طبيعة العمل والبرامج وتنوع
املوضوعات واملجال التخصصي.
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أعض��اء الهيئ��ة العلمي��ة يقدمون
موضوعات حظيت بالنقاش الهادف
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ثم ألقى املشرف العلمي على الدورة أ .د .عبدالله عبدالغني غامن
كلمة اس��تعرض فيها األه��داف التي من أجلها عق��دت هذه الدورة
مش��يدا ً بحسن التجاوب بني املشاركني وأعضاء الهيئة العلمية ،ثم
ألقى مس��اعد رئيس اجلامعة د .جمعان رشيد بن رقوش كلمة أكد
فيها أهمية الدورة مش��يرا ً إلى أن تقاري��ر التحقيقات األمنية تعد
وسيلة مهمة متكن القيادات الشرطية من متابعة مجريات األحداث
وتقييم املواقف على ضوء البيانات الواردة بهذه التقارير ،ومن ثم
اتخاذ القرارات واإلجراءات واملتابعة والرقابة ،كما تعتبر التقارير
األمنية وس��يلة اتصال ووسيلة لنقل املعلومات متكن القيادات من
االط�لاع على اإلجراءات واجلهود املتخ��ذة ملعاجلة املوضوع الذي
يتناوله التقرير ،بجانب ذل��ك فإن التقرير األمني يعتبر من أفضل
األدوات الت��ي يعتمد عليها في قي��اس مقدرة معد التقرير على حل
املش��كالت واالستدالل على احلقائق املهمة ،وأوضح مساعد رئيس
اجلامعة أن التقارير األمنية تعد أسلوبا ً ناجحا ً لعرض التوصيات
أو استصدار األوامرالتي تساعد على التنسيق بني اإلدارات املختلفة
في نطاق القيادة العامة للشرطة ،وهي أقل عرضة للتحريف.
لذل��ك كله فإن التقرير األمني الس��ليم اخلالي من األخطاء ال بد
أن يحظ��ى باهتمام كبير من جانب رجال الش��رطة الذين ال بد أن
يحيطوا مباهية التقرير وأهميته والطرق الصحيحة إلعداده ليكون
أداة حتقي��ق األه��داف املنوطة بهم على الوج��ه األكمل .وفي ختام
احلفل قام مس��اعد رئيس اجلامعة بتس��ليم الشهادات للمشاركني.
وقد تولى اإلش��راف العلم��ي على ال��دورة أ .د .عبدالله عبدالغني
غامن فيما تولى أ .مروان املخالفي التنسيق اإلداري لهذه الدورة
من مو�ضوعات الدورة
هذا وقدمت في الدورة محاضرات كان من بينها محاضرة بعنوان
«محتويات تقارير التحقيقات األمنية ومهارات كتابتها» أوضح فيها
أن التحقيقات األمنية الت��ي يقوم بها مأمور الضبط القضائي  ،هي
فى حقيقة األمر أعمال اس��تدالل  ،وبطبيعتها ال يجوز فيها أن متس
حريات األفراد وحقوقهم الش��خصية  ،فض�لاً عن أنها ال تقع حتت
حصر  ،وتعد من التحقيقات االبتدائية باملعنى الواسع .
وقد ضربت التش��ريعات اإلجرائية أمثلة لهذه األعمال ،منها
تلقي البالغات والش��كاوى  ،االنتقال إل��ى محل اجلرمية واحلفاظ
علي��ه  ،س��ماع أقوال املبلغني والش��هود  ،وس��ماع أق��وال املتهم،
وحتري��ر احملاض��ر  .وفي حديثه ع��ن عناص��ر التحقيق األمني
أوضح احملاضرأن التحقيق بوجه عام يس��تهدف التثبت من صحة
الواقعات التي كونت اجلرمية  ،وجمع األدلة اجلنائيـة .
وتطرق احملاضر إلى «التقارير» فوصفها بأنها وسيلة من وسائل
االتص��ال التحريري  ,داخ��ل اإلدارة وخارجها  ,ومن خاللها ميكن
حتقي��ق أهداف االتصال الفعال  ,والتى تخلص في جمع املعلومات
والبيانات ونقلها بني كافة املستويات التنظيمية  ،وسواء داخل أو
خ��ارج اإلدارة وقال أن التقرير يعبر عن وس��يلة كتابية لالتصال
بطرح معلومات وبيانات أو مشكالت  ،بقصد إحداث تغيير ما .
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وأضاف ف��ي إطار حديثه ع��ن فوائد التقارير بأنها تس��هم فى
مس��اعدة اإلدارة فى العملية اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه
ورقابة  ،ومن خاللها ميكن تس��جيل وتوثيق املعلومات  ،وتسمح
التقارير بعملية تبادل املعلومات  ،وتناول احملاضر أنواع التقارير
فأوردها على النحو التالي
أ -التقارير بحسب طبيعتها :
1ـ التقارير الإخبارية :
وتهدف ه��ذه التقارير إلى طرح أخبار معين��ة أو معلومات  ،دون
إب��داء الرأي فيه��ا  ،ودون التحليل أو التعليق عليها  ،ومن ثم فهي
تتسم باإليجاز .
2ـ التقارير التحليلية :
وتتن��اول التقاريرالتحليلي��ة ،ط��رح معلوم��ات ،وحتليلها بغية
الوص��ول إل��ى نتائج معينه ،ومن خالل تل��ك النتائج ميكن تقدمي
توصيات أو اقتراحات .
ب  -التقارير بحسب حجمها .
1ـ التقارير الطويلة :
وتزيد عدد صفحات التقرير الطويل عن عشر صفحات
2ـ التقارير الق�صرية :
عل��ى عكس التقارير الطويلة فال تزيد عدد صفحاته فى الغالب عن
عشر صفحات  ،وال يحتاج إلى تقسيم هيكلي .
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ج  -التقارير بحسب رسميتها :
1ـ التقارير الر�سمية :
تأخذ التقارير الرسمية شكالًأو منطا ًمعينا ً ،ويستخدم فيها ألفاظا ً
ومصطلحات رسمية  ،وتعتبر كافة أنواع التقارير األمنية رسمية.
2ـ التقارير غري الر�سمية :
وهي تقارير ال تتقيد بشكل أو منط معني  ،وتعد هذه التقارير
باس��لوب سهل وبس��يط وبعيد عن االلفاظ الرسمية  ،فضالً عن
أنها فى الغالب تكون من التقارير القصيرة أو املوجزة .
د ـ التقرير بحسب الفترة الزمنية :
وتنقس��م تلك التقارير إلى نوعني  ،تقاري��ر دورية  ،وأخرى
غير دورية
1ـ التقارير الدورية :
ويتم إعداد هذه التقارير على فترات زمنية منتظمة ،فقد تكون
يومية  ،أو أس��بوعية  ،أو ش��هرية  ،أو ربع س��نوية  ،أو نصف
سنوية  ،أو سنوية .
2ـ التقارير غري الدورية :
وال يرتب��ط إعداد ه��ذه التقارير بزمن مع�ين  ،وتعد عندما
يحتاج إليها  ،ومن أمثلتها تقارير فحص الظواهر اإلجرامية .
المنية
م�صادر كتابة التحقيقات أ
وق��دم املق��دم د .خالد مب��ارك القحطاني محاض��رة بعنوان
«مصادركتاب��ة التحقيق��ات األمنية ومهاراته��ا» أوضح فيها أن
التحقيق��ات األمنية عبارة عن عدد من اإلج��راءات العملية التي
تق��وم به��ا اجلهة األمنية بش��أن إح��دى اجلرائم الت��ي تقع في
حدود اختصاصها بدءا ً م��ن كيفية ووقت العلم بوقوع اجلرمية
م��رورا ً بإجراءات التأكد من صحة وقوعها والتعرف على آثارها
ونتائجها وانتها ًء بتحديد هوية مرتكبها عن طريق ما يتم جمعه
م��ن أدلة اإلثبات ،ومن ثم كتابة هذه التحقيقات في تقرير نهائي
يق��دم إلى االدعاء الع��ام الذي يتولى إعداد الئح��ة االتهام بحق
املتهم وتق��دمي مرتكب اجلرمية وقضيته إلى احملكمة للبت فيها.
وقد حدد احملاضر مص��ادر كتابة التحقيقات األمنية على النحو
التالي:
� أوال ً :البالغ � أو ال�شكوى:
البالغ أو الش��كوى يعد املص��در األول من مصادر التحقيقات
االمنية فمنه تبدأ عملية االس��تدالل إذ توجد فيه املعلومة األولى
التي ميكن للمحقق اجلنائي الشرطي (رجل الضبط اجلنائي) أن
ينطلق منها ليحدد مساره في جمع االستدالالت عن الواقعة التي
تلقى البالغ عنها.
وتعرف الالئح��ة التنظيمية لنظام هيئ��ة التحقيق واالدعاء
الع��ام (البالغ) بأنه «نق��ل العلم بوقوع ح��ادث أو جرمية إلى
السلطات املختصة كتابة أو ش��فاهة .وعلى متلقي البالغ إثبات
البيانات الش��خصية للمبلغ مثل اس��مه وس��نه ومهنته ومحل
إقامته ورقم هويته وجنسيته

22

الأ من واحلياة

ثاني ًا :االنتقال � إىل م�سرح احلادث:
عل��ى رجل الضب��ط اجلنائي االنتقال بنفس��ه إل��ى محل احلادث
للمحافظ��ة علي��ه وضبط كل م��ا يتعلق باجلرمي��ة واحملافظة على
أدلتها والقيام باإلجراءات التي تقتضيها احلال وعليه أن يثبت جميع
ه��ذه اإلجراءات في احملضر اخلاص بذل��ك ويجب على متلقي البالغ
التحضير لالنتقال ملس��رح اجلرمية بحيث ال يكون ذلك عشوائيًا مع
الس��رعة في التحضير اجليد له .وعند الوصول إلى مس��رح احلادث
يتطل��ب من احملق��ق اجلنائي الش��رطي (رج��ل الضب��ط اجلنائي)
(السيطرة على مسرح اجلرمية) وفق ظروف الواقعة.
ثالثا ً :املعاينة:
تُعرف املعاينة بأنها «املشاهدة واملالحظة املباشرة ملسرح اجلرمية
وإثبات حالته الراهنة وما طرأ من تغيرات على األشخاص واألشياء
املوجودة في مسرح اجلرمية ،واستنتاج احلقائق منه.
وتهدف املعاينة إلى :حتديد مكان اجلرمية ووصفه وطريق دخول
وخروج اجلاني إليه ،ومنه ،ثم األس��لوب اإلجرامي الذي ارتكبت به
اجلرمية وما قد يوجد باألسلوب من أفعال تخرج عن املجرى العادي
الرتكاب اجلرمية واألدوات املس��تخدمة ،وعدد اجلناة ،وما هي اآلثار
التي خلفها اجلاني مبسرح اجلرمية أو التي يتوقع أن تكون قد علقت
باجلاني من مس��رح اجلرمية ،وأدلة كشف شخصية اجلاني وإدانته
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وإثبات الصلة بينه وبني مسرح اجلرمية (كالبصمات مثالً أو آثار
مالبس��ه أو متعلقاته) ،وما إذا كانت هن��اك صلة بني املجني عليه
واملتهم ،وكذا محاولة التوصل إلى حتديد أسباب ودوافع اجلرمية.
 1ـ مناقش��ة املبل��غ :املبدأ العام في مناقش��ة أي ط��رف هي ترك
احلرية ل��ه للتعبير عما يريد بلهجته اخلاصة وأس��لوبه اخلاص
دون مقاطع��ة .ينطبق هذا على املبلغ وعلى أي ش��خص يناقش��ه
رج��ل الضبط اجلنائ��ي .ف��إذا كان املبلغ قد ش��اهد الواقعة ،فإنه
ينطبق بش��أنه القواعد اخلاصة مبناقشة الش��هود .أما إذا اقتصر
األم��ر على مجرد علمه باجلرمية دون مش��اهدتها فإن مهارة رجل
الضب��ط اجلنائي تتبدى في احلص��ول منه على أقصى ما لديه من
معلوم��ات بداية من كيفية علمه باجلرمية واملصدر الذي اس��تقى
منه تلك املعلوم��ات ،وتاريخ ووقت ذلك ،وصلته بأطراف الواقعة
آلخرين وكافة التداعيات التي صاحبت أو عاصرت علمه باجلرمية
حتى اإلبالغ عنها0
2ـ مناقش��ة املجني عليه (إن كان حيًا) :والقاعدة هي ترك املجني
عليه يروي تفصيالت ما حدث بأس��لوبه اخلاص ولهجته ،رغم ما
قد يشوب روايته من عدم انتظام في السرد كذكر بعض الوقائع في
غير تسلس��لها الزمني مثالً .وعلى احملقق اجلنائي الشرطي (رجل
الضبط اجلنائي) أن يحصر في ذهنه بس��رعة النقاط األساس��ية
التي يوردها في روايته ويضعها في تسلسلها الزمني املناسب
 3ـ مناقش��ة الشهود :بعد عثور احملقق اجلنائي أو رجل الضبط
اجلنائي على الش��اهد بصورة أو أخرى يكون عليه أن يحصل على
م��ا لديه من معلوم��ات .وتتبدى مهارة رج��ل الضبط اجلنائي في
قدرته على احلصول على املعلومات من الشاهد.
 4ـ املشتبه فيهم أو املتهمون :املشتبه فيه هو «شخص يشك رجل
الضبط اجلنائي ،أو املجني عليه ،أو الشهود ،أنه هو الفاعل (مرتكب
اجلرمي��ة) إال أنه ال يقوم دليل حقيق��ي واضح على إدانته .بعكس
املتهم فهو ش��خص وجهت إليه تهمة وتقوم على ذلك االتهام أدلة.
 5ـ املتهم ،ويقوم رجل الضبط اجلنائي مبناقشة املتهم شفويًا ثم
يس��أله .وهناك فرق ما بني سؤال املتهم ،واستجواب املتهم .سؤال
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املتهم حق لرجل الضبط اجلنائي ـ تنص الالئحة التنظيمية لنظام
هيئ��ة التحقيق واالدعاء العام على أنه على رجال الضبط اجلنائي
« ....سؤال املتهم وتدوين ما يدلي به من أقوال ....أما استجواب املتهم
فهو «مناقشة املتهم مفصالً ومواجهته باألدلة أو بغيره من املساهمني
أو الش��هود وذلك إلثبات التهمة أو نفيها .وهو إجراء من إجراءات
التحقيق .وهو يتطلب فضالً عن توجيه التهمة إلى املتهم ،مجابهته
باألدلة املختلفة القائمة ِق َبلَه ،ومناقش��ته فيها مناقش��ة تفصيلية
لكي يفندها إن كان منكرًا للتهمة ،أو يعترف بها إن شاء .ومن جهة
أخرى يعد االس��تجواب فرصة للمتهم للعمل على تفنيد الش��بهات
القائم��ة ضده إذا كان بريئًا ،ورمب��ا للوصول إلى الفاعل احلقيقي.
خام�سا ً :التفتي�ش:
التفتيش من أه��م مصادر التحقيقات األمني��ة ويعول عليه في
القضايا اجلنائية باعتباره وس��يلة من وسائل التوصل إلى األدلة
والقرائن في أي جرمية يتول��ى رجال الضبط اجلنائي البحث عن
مرتكبها.
�ساد�سا ً :تقارير اخلرباء الفنية اجلنائية:
تُعتبر تلك التقارير م��ن مصادر التحقيقات األمنية الهامة حتى
إن الالئحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق واالدعاء العام قد أفردت
فصالً كامالً بها
�سابعا ً :التحريات:
يع��د التح��ري مصدرًا هامً��ا من مص��ادر التحقيق��ات االمنية.
ويعرف التحري بأنه «جمع س��ائر البيانات واملعلومات الصاحلة
للتنقيب عن اجلرائم ومعرفة مرتكبيها وظروفها من سائر املصادر
املتاحة لرجل الضبط اجلنائي أو ملن يعاونه من مس��اعديه .وعلى
هذا األساس فاملقصود مبصادر التحري «جميع املنابع التي تشمل
املعلومات التي تهم حقل العمل الش��رطي وميكن االس��تفادة منها
في مجاالت منع وضبط اجلرائ��م ،وهي املنابع التي متثل األوعية
التي يجد فيها القائم بالتحري املعلومات التي يبحث عنها .والواقع
أن رجل البحث اجلنائي يس��تمد املعلومات من أي مصدر يجد فيه
بغيته ،إال أن أهم املصادر هي:
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1ـ الب��ؤر اإلجرامي��ة :مبعن��ى األماكن املش��بوهة التي
يرتادها معتادو اإلجرام.
2ـ مس��رح اجلرمية :وهو م��ن أهم املصادر الرئيس��ية
للمعلومات عن اجلرمية حتى ليقال عنه أنه «مس��تودع
سرها .وهو يقدم معلومات عمن شهدوا احلادث ،والعدد
التقريبي للجن��اة ،وكيفية اقترابهم م��ن مكان احلادث،
وكيفية هروبهم ،والوس��ائل التي استخدموها .كما يُعد
مس��رح اجلرمية املكان األهم للبحث عن أية آثار أو أدلة
تفيد البحث مثل البصمات أو آثار األقدام أو البقع الدموية
أو آث��ار املالبس واخليوط أو غي��ر ذلك مما يتخذه رجل
الضبط اجلنائي دليالً أو قرينة تقوده إلى حتديد الفاعل
أو إقامة الدليل على إدانته .كما أنه املكان األمثل للحصول
على املعلومات اجلنائية األساسية عن الواقعة.
3ـ األماك��ن املفتش��ة :يعم��د رج��ل الضب��ط اجلنائي
إلى تفتيش بع��ض األماكن بحثا ً عن األدل��ة .وكثيرًا ما
يحق��ق ذلك لتفتيش أهدافه بالعث��ور على آثار مفيدة أو
أدلة مباش��رة أو آثار تقود إل��ى نقطة جديدة من البحث
اجلنائي أو إيضاح صلة معينة.
4ـ اجلمه��ور :ويقص��د باجلمه��ور ف��ي مج��ال البحث
اجلنائي «الناس» احمليط��ون بالواقعة أو بأطرافها .أي
أهل املنطقة التي وقعت بها اجلرمية أو التي يقيم بها أو
يتردد عليها املتهم أو املشتبه فيهم.
5ـ املخبرون :املخبر هو ش��خص م��ن اجلمهور العادي
يتعاون مع رجل البحث اجلنائي بإمداده باملعلومات عن
النشاط اإلجرامي إما مبناسبة واقعة معينة ،أو بطريقة
مس��تمرة ،أو على فترات متقطع��ة .والعالقة بينه وبني
رجل البحث عالقة خاصة ،فهو ليس موظفًا حكوميًا وال
شبه حكومي وليست له أدنى صفة رسمية .فهو شخص
ينج��ح رج��ل البحث اجلنائ��ي في اجتذاب��ه أو جتنيده
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للحص��ول على املعلوم��ات .وقد يكون من أي مس��توى اجتماعي ،وقد يكون
م��ن بني خيرة الناس األس��وياء وقد يكون بني أوس��اط املجرمني .وقد يكون
عمل��ه تطوعيًا متامًا بوازع ديني أو وطن��ي أو خلقي أو حبًا في رجل البحث
اجلنائ��ي .وقد يكون مبقابل مادي أو مبقاب��ل يتمثل ـ مثالً ـ في أداء خدمات
معينة له (مما ال يتعارض مع النظم أو القيم) .ورجل البحث الكفء هو الذي
يس��تطيع أن يكون له مخبرون في مختلف مناطق عمله ومس��توياتها وبني
أوساط املجرمني.
6ـ املراقبة :تعد املراقبة من الوس��ائل األساس��ية للحص��ول على املعلومات
ويقصد بها وضع شخص اومكان معني حتت مالحظة رجال البحث اجلنائي.
وه��ي تفي��د في منع إمت��ام اجلرمي��ة أو جمع األدل��ة عن جرائ��م وقعت أو
ضبط أش��خاص عن طريق مراقب��ة املتصلني بهم .وقد تك��ون املراقبة ثابتة
أو متحركة ،راجلة أو بالس��يارة أو مختلطة ،مس��تمرة أو متقطعة ،فردية أو
متع��ددة األفراد ،ولكل نوع منه مجاله املناس��ب له وقواعده .وهناك عدد من
الوسائل واالدوات التي يجب ان تتوفر لدى رجل البحث القائم باملراقبة مثل
وسيلة االنتقال املناسبة ملتابعة ومراقبة الهدف واجلهاز الالسلكي والهاتف
وكميرة تصويرووس��ائل تنكرية الس��تخدامها عند احلاج��ة ومن املتبع بعد
االنتهاء م��ن املراقبة ان يقدم رجل البحث اجلنائي تقريره النهائي عن عملية
املراقبة ونتائجها.
7ـ احملادثة :تعد احملادثة من وسائل التحري األساسية حيث يعتمد الباحث
على قدرته في كسب ثقة الغير ممن لديهم معلومات تتعلق بعملة أو بجرمية
م��ا .ويعتمد جناح احملادثة إلى حد كبير على حنكة الباحث اجلنائي وقدرته
على اس��تدراج الش��خص ،بطريقة غير مباش��رة ،إلى اإلفض��اء مبا لديه من
معلومات .وللمحادثة قواعدها مثل س��يطرة الباح��ث اجلنائي على احلديث
م��ع جعل الطرف اآلخر ه��و صاحب النصيب األكبر م��ن احلديث .وضرورة
اإلعداد لها.
8ـ مناقشة وسؤال املبلغ واملجني عليه والشهود :وتعد عملية مناقشة وسؤال
أطراف التحقيق إحدى العمليات احملورية في مرحلة جمع االستدالالت .ويتم
ج��زء كبير منها في مرحلة ضبط وقائ��ع اجلرمية حيث ال يجد رجل الضبط
اجلنائي إال مجموعة من األشخاص ذوي الصلة باجلرمية.
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9ـ مراكز حفظ املعلومات الوثائقية الرسمية وغير الرسمية :تُعد
تلك املراكز أحد مصادر املعلومات والتحريات األساسية التي يلجأ
إليها الباحث للحصول على ما حتويه من معلومات عن األشخاص
أو األماكن أو األش��ياء املختلفة .ويس��توي في ذل��ك أن تكون تلك
املعلومات املس��جلة لدى جهات حكومية أو شبه رسمية أو خاصة
باألفراد .وس��واء كانت مسجلة على حاس��ب آلي أو ملفات يدوية
أو دفات��ر أو بطاقات أو أي مطبوع��ات أخرى .وترجع أهميتها إلى
كونه��ا ثابتة بالتدوين وميكن تقدميها ه��ي أو صورة منها كدليل
على م��ا ُكتِبَ فيها بعكس األق��وال التي قد تتغي��ر بفعل العمد أو
النسيان أو حتى موت صاحبها أو اختفائه.
10ـ التس��جيل اجلنائي :يصف البعض التس��جيل اجلنائي بأنه
مبثابة الذاكرة لإلنس��ان .فجهاز البحث اجلنائ��ي ال ميكن أن يُعد
جه��ازًا قادرًا إال إذا كان فيه جهاز تس��جيل جنائ��ي منتظم ودائم
التطور والتغذية باملعلومات .وتستخدم الكثير من أجهزة الشرطة
ف��ي العالم حاليًا احلاس��بات اآللية في أعمال التس��جيل اجلنائي.
فالتس��جيل اجلنائ��ي هو اجلهاز الذي يس��جل فيه جه��از البحث
اجلنائي املعلومات التي توفرت لديه عن املجرمني واجلرمية ،حيث
يس��جل املجرم وفق ثالثة أس��س :األول ،وف��ق املعلومات العامة
عن املج��رم واجلرمية .والثاني ،وفق األوص��اف البدنية للمجرم.
والثالث ،وفق أس��لوب ارتكاب اجلرمية (األسلوب اإلجرامي) .كما
تسجل املسروقات واألشياء املعثور عليها في فهرس رابع.
مهارات االلتزام
وقدم الفريق د .عادل عاجب يعقوب محاضرة بعنوان « مهارات
االلت��زام بالقواعد الفنية والش��كلية في كتاب��ة تقارير التحقيقات
األمنية» في مس��تهلها إلى ارتباط التحقيق والتحري بعمل أجهزة
األم��ن والش��رطة ارتباط��ا ً وثيقا ً  ،فع��ن طريق التحقي��ق تتمكن
هذه األجهزة من مباش��رة الكثير من مهامها ووظائفها األساس��ية
التي أنش��ئت من أجلها .تضطلع هذه األجه��زة في ظل كل األنظمة
القانونية والتش��ريعات الوطني��ة مبهمة منع اجلرمية وكش��فها
ومالحق��ة مرتكبيها قضائي��ا ً للردع والقصاص م��ن مرتكبي هذه
اجلرائ��م حتى يس��ود األمن وتتحقق الطمأنينة والس�لامة العامة
في املجتمع  .فال قيمة للحياة البش��رية في غياب األمن والس�لامة
والطمأنينة والنظام العام  ،بل إن احلياة االقتصادية واالجتماعية
والتنموية والرفاهية تظل معلقة أو معطلة في ظل أي تهديد ميس
بأمن واس��تقرار املجتمع .مؤكدا ً أن منع اجلرمية وكشف مرتكبيها
وتقدميه��م للمس��اءلة القانوني��ة يرس��ل أقوى رس��الة لطمأنينة
أف��راد املجتمع .وأض��اف احملاض��ر أن التدابيراالحترازية والفنية
واإلجرائي��ة والقانوني��ة الت��ي تتخذه��ا أجهزة الش��رطة ال تنبع
من ف��راغ وإمنا تتولد وتنب��ع من احلقائق واملعلوم��ات والوقائع
الت��ي تصل إليها عب��ر التقصي والرصد والتح��ري والتحقيق في
أي موض��وع يه��دد األمن والس�لامة العامة  .فاخلط��ط والبرامج
ملواجهة خطر اجلرمية واالنحراف واالنفالتات األمنية ترس��م كلها
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عق��ب حزمة البيان��ات واملعلومات التي تتوفر له��ذه األجهزة عبر
التحقيق��ات املختلفة واملتنوعة التي تق��وم بها فتنفتح نوافذ تعبر
بها إلى جوهر املشكالت األمنية التي حتدق بالبالد  .حتى ال تؤدي
إلى أزمات أمنية.
وأك��د احملاضر أن جناح الش��رطة وأجهزة األم��ن في معاجلة
املش��اكل األمنية عامة والقضايا اإلجرامي��ة بصورة خاصة تكون
عب��ر عمليات التحقي��ق والتحري الس��ليمة التي تق��ود للوصول
للحقائق واملعلومات التي عبرها يتم مواجهة األنش��طة اإلجرامية
منعا ً وكشفا ً ومالحق ًة بكفاءة ومهارة عالية حتقق رضى اجتماعيا ً
وش��عبيا ً واس��عا ً يحفظ لهذا األجهزة ذاتيتها وثقة املجتمع فيها.
وأوض��ح أن التحقيقات ال تقف عند حد القضايا األمنية واجلنائية
ومشاكل اجلرمية وظواهرها الش��اذة املتجددة التي أصبحت أكبر
مه��دد وخطر يواجه الناس في كل املعم��ورة  ،فإن هنالك جوانب
عدي��دة من قضاي��ا البش��ر االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والعلمية
والطبيعية وغيرها كلها محل للتحقيق بحثا ً عن احلقيقة والوقوف
على األس��باب والدوافع التي أنتجت تلك املشاكل التي يعاني منها
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البش��ر وتهدد رفاهيته وس�لامته الصحية والبيئية واالجتماعية
والثقافية وغيرها من املس��ائل التي تش��كل إزعاجا ً للبش��ر بصفة
عامة .والحظ احملاضر أن التحقيق ليس عمالً فنيا ً محضا ً  ،صحيح
أنه يس��تند إلى فنيات عديدة يسبر بها غور املشاكل ليصل إلى لب
أس��بابها وما يحيط بها  ،ولكنه في ذات الوقت يعتبر عمالً قانونيا ً
يس��تند إلى املشروعية وس��يادة حكم القانون  ،فال يتخذ التحقيق
مطي��ة يعبر به��ا البع��ض أو أجه��زة الدولة إلى حتقي��ق أهداف
وأغراض غير مش��روعية .كم��ا أن التحقيق له قواع��د وإجراءات
ش��كلية وموضوعية جتعل منه وسيلة آمنة وسليمة لتوفير أدلة
إثبات أو نفي اجلرمية مما يجعله أحد املرتكزات التي تعتمد عليها
العدالة اجلنائية.
وتطرق احملاضر إلى القيمة القانونية للتحقيق فأشار إلى أن
هنال��ك صلة قوية تربط عمليات التحقي��ق اجلنائي مع تطبيق
القان��ون  ،فالقان��ون يح��دد اجلرائم ويض��ع العقوب��ات ويحدد
مس��ئولية اجلاني  ..هذه املسئولية وتلك العقوبات ال تطبق بشكل
جزافي وإمنا يسبق حتديد املسئولية إجراء حتقيق يهدف إلى جمع
األدل��ة والبيانات التي تفيد في إثب��ات أو نفي الواقعة محل النزاع
وفقا ً لإلجراءات والتدابي��ر التي ينص عليها القانون  .من هنا فإن
التحقيق ذو صلة وثيقة بقانون العقوبات والتش��ريعات اجلنائية
األخرى املكملة واملتممة له بحيث يتعذر تطبيق أحكام هذا القانون
دون أن يس��بق ذلك حتقيق أو حتر يكش��ف كل املالبسات املتصلة
بالفعل اجلنائي مبا في ذلك حتديد املتهمني ودورهم التخطيطي أو
التنفيذي.
من جانب آخر فإن القواعد التي حتكم سير التحقيقات أصبحت
وثيق��ة االرتب��اط بنوع آخ��ر من القواع��د القانونية ه��ي القواعد
اإلجرائية اجلنائية  ،ال سيما بعد أن ظهرت الدولة بشكلها احلديث
وقوي نفوذها وس��لطانها الذي متارس��ه باس��م الشعب واملجتمع
 ،فتط��ورت القواع��د القانوني��ة اإلجرائية واتخ��ذت مفاهيم وقيم
إنس��انية بحيث تؤك��د دائما ً حرية اإلنس��ان وحتافظ على كرامته

26

الأ من واحلياة

وتنأى ب��ه عن أية إس��اءة أو جتريح أو معاملة غير إنس��انية أو
إحاطة بالكرامة البش��رية التي كفلها الله سبحانه وتعالى للبشر
ث��م جاءت من بعد ذلك وثائق دولية ش��تى أكدت على هذه املعاني
الس��امية  ،انطالق��ا ً من ذل��ك فإن ممارس��ة التحقيق��ات اجلنائية
واألمني��ة ال تنطلق من فراغ أو متارس جزاف��ا ً أو حتكما ً أو مبزاج
من يقوم بذلك  ،وإمنا تستند إلى كافة مبادئ املشروعية اإلجرائية
وتهتدي بها وتسير وفقا ً لضوابطها القانونية  ،فمثالً عندما تتعلق
هذه التحقيقات بالكش��ف ع��ن جرمية ملالحق��ة مرتكبيها قضائيا ً
ف��إن جمع األدلة يتقي��د بالنظم التي حتددها القواع��د اإلجرائية ،
فال جتمع هذه األدلة إال وفقا ً وطبقا ً لإلجراءات والطرق والوس��ائل
الت��ي يحددها القانون  ،فإذا أغفل احملقق هذه القاعدة فإن ما يتوفر
له من دالئل تنتفي منه صفة املش��روعية فيك��ون عدمي القيمة أو
قليل القيمة وبالتالي ال يعطي وزنا ً أمام احملكمة أو يعطي قليالً من
الوزن واالعتبار .ال يكفي لتأسيس اإلدانة .وتناول احملاضر اإلطر
والقواع��د العامة التي حتكم عمليات التح��ري والتحقيق فأوضح
في هذا الص��دد أن التحقيق ميثل خطوة حيوية وأساس��ية جلمع
املعلومات وكش��ف الوقائع واحلقائق س��واء كان ذلك في املسائل
واملوضوعات اجلنائية أو غيرها من املوضوعات األخرى التي يتم
بشأنها اتخاذ إجراءات التحقيق .فالتحقيق يتصل بتحقيق العدالة
اجلنائي��ة ومكافحة اجلرمية واإلمل��ام باملعلومات الضرورية التي
متي��ط اللثام حول كنه أية مش��كلة أيا ً كانت طبيعتها  .انطالقا من
ذل��ك فقد وضعت عدت أطر وقواع��د يتقيد بها هذا التحقيق ضمانا ً
وتأكيدا ً لسالمته وموضوعيته وعلميته وعقالنيته وجودته ليحقق
األغراض واألهداف املطلوبة ,وحتصينا له من االنحراف وإس��اءة
استغالله ألغراض غير مشروعية ...
هذه القواعد واألطر ليست راكدة أوجامدة وإمنا تشهد من وقت
ألخر املزيد من التطور جلعلها أكثر فعالية وجودة.
وقد أورد احملاضر هذه األطر على النحو التالي:
� أوال ً :الإطار القانوين:
تتعدد األطر القانونية في كل التشريعات الوطنية التى حتكم
عمليات التحقيق والتحري وتفرض التقيد بها .وفي هذا اخلصوص
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أشار احملاضر إلى مبدأ سيادة حكم القانون فأكد
أن س��يادة حكم القانون احد أهم مظاهر احلضارة
اإلنس��انية ف��ى املجتمع املعاصر  .فلي��س هنالك أحد
فوق القانون  ..فكل األعمال واألنش��طة تخضع حلكم
القانون واليس��تثني ذلك أحدا ً  ,حظي هذا املبدأ بقبول
واعتراف كامل في كل التش��ريعات الوطنية.واليخلو
منه دس��تور أي بالد  .لذلك يتعني عند إجراء التحقيق
او التحري��ات وض��ع ه��ذه القاعدة نص��ب العني . .
ف�لا تعتبر س��لطات التحقيق أن لها الق��درة في فعل
ماتشاء خارج األطر والضوابط القانونية التي حتكم
التحقيق.
ثانيا ً :الأطر والقواعد الإن�سانية الدولية.
مصدر ه��ذه القواعد مواثيق حقوق اإلنس��ان التي
يتصدره��ا اإلع�لان العاملي حلقوق اإلنس��ان الصادر
في عام 1948م م��ن األمم املتحدة  ،ثم أعقبه العهدان
الدوليان حلقوق اإلنس��ان لعام 1966م األول خاص
باحلقوق املدنية والسياسية والثاني خاص باحلقوق
االقتصادية والثقافية واالجتماعية
ثالثا ً  :الأطر الأخالقية والدينية
إن مكارم األخالق وحس��ن اخلل��ق في التعامل من
مقتضي��ات األديان وعلى وجه اخلصوص الش��ريعة
اإلسالمية التي حرصت على توطيد الكرامة اإلنسانية
والعدالة واإلنصاف واملساواة بني الناس  ,واإلحسان
إليه��م دون نظر إل��ى ألوانهم وأصله��م وقبائلهم .إن
تاري��خ العرب حتى قبل اإلس�لام زاخر بهذه املعاني ،
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فعندما جاء اإلس�لام أيد العديد من القيم األخالقيه واإلنس��انية التي تقوم على
احترام اإلنسان وكرامته وحمايته واالحسان اليه خاصة إذا كان فى حالة ضعف
ونقل من األمثلة الرائعة التى ميكن أن نوردها في هذا املقام حلف الفضول.
رابعا ً  :الأطر الفنية واملهنية
التحقيق من األعمال الفنية املهنية التي تتطلب خصائص ومواصفات معينة
ف��ي احملقق كم��ا تتطلب من جانب آخ��ر التقيد بقواعد ومب��ادئ مهنية صارمة
تعارف��ت عليه��ا كل األنظم��ة  ،الغرض من ذلك هو حس��ن إدارة ه��ذه العملية
احلساس��ة واملرتبطة باملصالح احليوية  ،سواء كانت مصالح عامة أو خاصة .
كما أن ارتباطها بتقصي احلقائق وكشفها يفرض إحكام السيطرة الفنية واملهنية
على إجرائها بصورة تبعث على االطمئنان والثقة .
م��ن أهم احمل��اور الفنية واملهني��ة التي يتقيد بها التحقيق تش��مل الس��رية
والتخصص واالحترافية.
وف��ي جانب آخر من محاضرت��ه تناول احملاضر القواعد الفنية والش��كلية
املطلوب استيفاؤها في التحقيقات وأورد هذه القواعد على النحو التالي:
ـ محض��ر التحقي��ق :اس��تعمال األمنوذج املع��د للتحقي��ق أو التحري وجتنب
اس��تعمال أوراق غي��ر مصممة لهذا الغرض إال في حال��ة الضرورة لعدم توفر
ه��ذا إال منوذج هذا األم��ر يعطي التحقيق مظهره الرس��مي واجلدي خاصة في
التحقيق��ات اجلنائي��ة التي تصمم له��ا مثل هذه احملاضر الت��ي تعرف بيومية
التحري وهي من ورق خاص .
ـ تس��جيل األزمنة والتوقيت��ات والتوقيع كل إجراء ف��ي التحقيق أو التحري
يس��جل أمامه بوض��وح التاريخ والزمن الذي مت فيه وال يت��رك أي إجراء دون
تدوين التوقيت كما يوقع احملقق أو املتحري أنه قام باإلجراء.
ـ دقة التس��جيل :أن يكون التسجيل ألقوال وإفادات املتهمني أو املشتبه فيهم أو
الش��هود دقيقا ً وواضحا ً يعبر عن املعنى املقصود دون إفراط أو تفريط  .كذلك
فإن وصف األش��ياء يكون دقيقا ً وصف األماكن والظ��روف التي مت فيها اتخاذ
اإلج��راء وذلك بأن يبني في القيود الظ��روف واألحوال واألماكن التي اتخذ فيها
اإلجراء فإذا دون اعترافا ً قضائيا على سبيل املثال عليه أن يذكر املكان الذي دون
في��ه االعتراف احملكمة أم مكتب الضابط أو أي مكان آخر ومبررات ذلك وإذا قام
بدفن جثة دون أن يعاينها الطبيب الشرعي واكتفى مبعاينة طبيب عمومي غير
مخت��ص عليه أن يوضح الظروف التي دعت لذلك كأن ال يوجد طبيب ش��رعي
في املنطقة أو ال توجد ثالجة حلفظ اجلثث حلني إحضار الطبيب الش��رعي من
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منطقة بعيدة.
ـ اللغة املستخدمة في التسجيل :في حالة تسجيل أقوال أو إفادات
الش��هود أو املتهمني أو اخلبراء أو غيرهم تستخدم نفس العبارات
واأللف��اظ والكلمات التي يتحدث بها هؤالء دون أن تدخل عليها أي
حتسينات لغوية أو صياغية أو تستعمل كلمات رديفة أو مشابهة
له��ا  ،ألن ذل��ك رمبا يغير ف��ي املعنى ويعطي فهم��ا ً أو معنى غير
مطاب��ق ملا ذكره الش��اهد وفي ذلك تضليل للوقائع وما يس��تنتج
منها.
ـ التدقي��ق في طرح األس��ئلة :يتعني أن تطرح األس��ئلة واضحة
ومح��ددة حتى تك��ون اإلجابة عنه��ا قاطعة ال تعط��ي معاني أو
تفس��يرات أو تأوي�لات مختلفة أو قابلة ألكث��ر من معنى أو تكون
إجابتها غامضة ذا معنيني.
ـ تكمل��ة اجلوانب الفنية واإلجرائية ف��ي كل موضوعات التحقيق
 :وذلك بأن يغطي التحقيق املس��ألة املش��مولة بالتحقيق بصورة
ش��املة بحي��ث ال يترك موض��وع دون إجابة أو تفس��ير له ـ ألن
التحقيق هو الوس��يلة الوحيدة الس��تجالء أي غم��وض واإلجابة
على التساؤالت احلائرة فمثالً عدم احلصول على قرار قاطع يحدد
س��بب الوفاة قبل مواراة اجلثمان من األمور األساسية التي ينبغي
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أال تغف��ل القيام بها ـ ألن هذا اإلجراء الفني الناقص س��يؤدي إلى
نبش اجلثة في مرحلة تالية ورمبا أدى ذلك إلى إضعاف الوصول
للحقيقة إذا لم تتواف��ر إمكانيات فنية أو خبرات للقيام بهذا النوع
من العمل.
ـ توثيق املستندات والوثائق  :وذلك نظرا ً ألن العديد من املستندات
والوثائق تعتبر أدلة إثبات أو نفي وتلعب دورا ً أساسيا ً في توضيح
احلقائق ويعتمد عليها التحقيق في الوصول إلى نتائج وخالصات
ف��ي بعض النتائج التي يش��ملها التحقيق  ،مث��ل التقارير الطبية
قرار التش��ريح  ،تقارير اخلبراء والفنيني  ،شهادات تقدير األعمار
 ،تقارير فحوصات املختبر اجلنائي  ،التقارير احلس��ابية واملالية
وغيرها من أشياء ال تدخل حتت حصر  ..كل هذه املستندات يجب
توثيقها واعتماده��ا من قبل اجلهات املختصة  .فمثالً التقرير الذي
يع��ده الطبيب يجب أن يوقع عليه ويكتب اس��مه واضحا ً ثم يختم
بخ��امت املؤسس��ة الصحية أو الطبية املعنية  .أما إذا كان املس��تند
صورة من أصل ففي هذه احلالة البد من اعتماد هذه الصورة طبقا ً
إلجراءات  ,وتط��رق احملاضر إلى املص��ادر املوضوعية ملعلومات
التحقيق ومن أهم هذه املصادر:
� أوال  :م�سرح احلادث � أو اجلرمية :
هو مكان وقوع اجلرمية وقد يكون مكانا ً واحدا ً أو أمكنة متعددة
ورمبا يكون أحد املس��ارح خ��ارج البالد في دولة أخرى الس��يما
في حال��ة اجلرائم عبر الوطنية التي أصبح��ت في تزايد وتتطلب
حتقيقات ممتدة .
ثانيا ً :ال�شهود:
نعني بهم الشهود الذين عاينوا وأدركوا الوقائع بأحد حواسهم
بص��را ً وس��معا ً  ....إلخ  .وهم الذين يطلق عليهم الش��هود العيان
ه��ؤالء يعط��ون إفادة وش��هادة مباش��رة فيما يتص��ل مبوضوع
التحقيق  .بالرغم من أن ش��هادة البعض غير مقبولة ـ أي ش��هادة
مجروحة ـ وال تعتبر دليل إثبات عند احملاكمة ـ إال أن احملقق البد
أن يستفيد من شهادة اجلميع مبن فيهم األطفال وصغار السن  ،ألن
إفادتهم وأقوالهم تفيد في كشف اجلرمية والتعرف على املتهمني أو
تتبعهم إللقاء القبض عليهم .
ثالثا ً� :ضحايا اجلرمية:
وهم املجني عليه��م الذين أصابتهم اجلرمية بأضرار مباش��رة
س��واء كانت أضرارا ً بدنية أو مالية أو إجتماعية أو غيرها ويشمل
كذلك املتضررين بطريقة غير مباشرة  .فاملجني عليه يعطي بيانات
وافية عما أصابه من أضرار وعن املشتبه فيه.
رابعا ً :اخلرباء:
يلعب أصحاب اخلبرة (اخلبراء) دورا ً مؤثرا ً في سير التحقيقات
بفض��ل تأهيلهم العلمي والفني واملهني وم��ا توفر لهم من خبرات
وجتارب س��ابقة  .وهؤالء اخلبراء أيضا ً يس��تفاد منهم في معاينة
مس��رح احلادث  .ف��إذا كان احلادث يتعلق بتفجي��رات فإن وجود
خبير األس��لحة واملفرقعات ضرورة  ،وف��ي حالة وجود جثة فإن
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الطبيب الش��رعي يكون من اخلب��راء املطلوبني الصطحاب احملقق
إلى مس��رح احلادث  .وإذا كانت اجلرمية تتعلق باعتداء على نظام
املعلومات فإن خبراء احلاسوب هم املطلوبني وهكذا .
خام�سا ً :الآثار:
هذه اآلثار قد توجد في محل احلادث مثل بقايا الشعر  ،اللعاب،
أعقاب الس��جاير  ،بقع ال��دم  ،آثار احليوان��ات املنوية واإلفرازات
املهبيلة  ،البصمات  ،آثار األقدام واألحذية  ،آثار األس��لحة النارية،
آثار اإلش��تعال واحلرائ��ق وغيرها من آثار مادي��ة ال تدخل حتت
حصر  ،كل ه��ذه اآلثار يتم التعامل معها بواس��طة خبراء وفنيني
مختص�ين في املختبر اجلنائي ألنها حتتاج إلى عمل مخبري وفني
يتطلب تأهيالً علميا ً وفنيا ً وتقنيات خاصة .
�ساد�سا ً  :املخترب اجلنــائي :
على الرغم من أن املختبر اجلنائي يرتبط في عمله بصورة
أساس��ية مبس��رح احل��ادث إال أن لفرص��ة متاحة أم��ام احملققني
لإلس��تفادة من خب��راء املختبر في مج��االت الكيمي��اء  ،األحياء ،
الفيزياء وغيرها لإلجابة على بعض األسئلة الفنية التي تعني في
سير التحقيق أو فحص بعض األدلة املادية التي يحصل عليها في
غير محل احلادث.
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�سابعا ً :الإقرارات الق�ضائية
اإلق��رار القضائ��ي وال��ذي يعرف أيض��ا ً باالعت��راف القضائي
أح��د أدلة اإلثبات املهمة عندما يتم تس��جيله بواس��طة قاض وفقا ً
للضوابط والشروط احملددة قانونا ً.
ثامنا ً :ال�سجالت وقواعد البيانات لأنها تختزن
معلوم��ات غني��ة تعني احملققني في التوصل إلى خيوط كش��ف
اجلرمية والتعرف على املتهمني.
تا�سعا ً :قاعدة معلومات البولي�س اجلنائي الدويل (الإنرتبول):
وه��ي قاعدة ضخمة من املعلومات خاص��ة في اجلرائم العابرة
وتلك ذات الطابع الدولي حيث توفر معلومات عن املجرمني وطرق
ارتكابه��م للجرمية  ..مثل جرائم اإلره��اب  ...االبتزاز  ..االحتيال.
الغ��ش والتدلي��س  ..س��رقة اآلث��ار والتح��ف الفني��ة  ..اجلرائم
اإلقتصادية  ،اجلرائم السايبرية.
عا�شرا ً :القرائن
وه��ي قرائ��ن قانوني��ة وأخرى واقعي��ة واآلخيرة ه��ي األكثر
اس��تخداما ً للمحقق�ين في مجال التحري وتقص��ي احلقائق وجمع
املعلومات ويش��مل ذلك البّينات الظرفية التي تشكل سلسلة قوية
من احللقات املترابطة التي ميكن أن تشكل دليل إدانة.
حادي ع�شر :التفتي�ش
ه��و أح��د اإلج��راءات القانوني��ة الت��ي تصاح��ب التحري��ات
والتحقيق��ات  ،وهو يكون ملنزل أو مكتب أو مخزن أو أي محل آخر
يتوقع وفقا ً للمعلومات أن يودع به أي شي له صلة باجلرمية مثل
أداة إرت��كاب اجلرمية ....إلخ وقد يكون التفتيش عن املش��تبه فيه
أو املته��م املطل��وب القبض عليه  .مع مراعاة تنفي��ذ التفتيش وفقا ً
للضواب��ط التي حتكمه والتي على رأس��ها احلص��ول على إذن أو
تصريح به من اجلهة املختصة  ،فعدم التقيد بهذه الضوابط جتعل
التفتيش باطالً وال تكون له قيمة قانونية .
ثاين ع�شر  :طوابري الإ�ستعراف :
وهي تس��تخدم للتعرف على متهم أو مشتبه فيه بواسطة آثار
أو متعلقات عثر عليها في مس��رح اجلرمية وذلك بواس��طة الكلب
البوليسي .
ثالث ع�شر  :طوابري ال�شخ�صية :
وهي تس��تخدم للتعرف على متهم أو مش��تبه فيه من بني عدة
أشخاص يتم عرضهم في طابور على الشاهد أو الضحية .
رابع ع�شر  :الإتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية :
التعاون الدولي واإلقليمي والثنائي أصبح سمة العهد احلاضر
حي��ث تتعاون األجهزة الش��رطية والقضائية في تبادل املعلومات
عن األنش��طة اإلجرامية العابرة وفي حت��ركات املطلوبني للعدالة
واملش��تبه فيه��م ..وكذل��ك ميت��د التعاون إل��ى التس��ليم املراقب
وإجراءات التحقيق واألدلة املادية وتبادل تس��ليم املجرمني  .يتيح
ه��ذا التعاون للمحققني فرصة ثمينة لتوظيف كل هذه املجاالت في
خدمة التحقيق واحلصول على املعلومات التي يحتاجها 
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