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 كلمة شكر

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

﴾ريب أوزعين أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي﴿  

 ابمسو تعاىل نبدأ بو و نستعني واحلمد هلل رب العادلني

بعد أن من علي بكرمو إلمتام ىذا العم  ادلتواضع  ـل  ـلالومحدا كثريا طيبا هلل  

وصحبو الطاىرين حمد وعلى آلولالشكر لسيد ادلرسلني واخللق أمجعني م  

 قليمية للدرك الوطين ابلشلف إلااجملموعة أتقدم ابلشكر والتقدير إىل 

 وابألخص فرقة الشرطة العلمية والتقنية والذين ساعدوين 
 وكان يل، القيمة واليت كانت يل عوان يف مشواري ىذا مبنصائحه             

و  .ونصوح خري دلي  ومـو

 ألسرة ـامعة مستغاًل للحقوق  أتقدم ابلشكروال تفوتين ىذه الفرصة أن 

ساتذة وإداريني وكذا لألساتذ ادلشرف بن فرحية رشيد والعلوم السياسية من أ
والذي زاده تشريفا من خلال نصائحو  الذي أشرف على ىذا العم  ادلتواضع

يهاتو القيمة  .وتـو

            

 



 إىداء
 يشرفين أن أىدي مثرة عملي ىذا:

نهاحه الذُِّل ِمنه إىل من قال فيهما هللا سبحانو و تعاىل ُمها جه : "واْخِفْض َله
"الرَّْْحهِة و ُقْل رهبِّ اْرْحهُْهمها كهمها رهب َّيهاِن صهِغريا    

(2سورة اإلسراء اآلية)   
رمز العطف و احلنان إىل ربيع احلياة وقارب النجاة إىل 

كانت السبب يف وجودي أمي  وخلود الذكرايت إىل من
 الغالية أطال هللا يف عمرىا.

د يل دروب احلياة ابحلب وإىل من أبصرت يف إىل من عبّ 
عينيو إشراق املستقبل إىل من احتميت بو غدر الزمن إىل 

 منري دريب أيب أطال هللا يف عمره.

 ومل تسعهم إىل من ْحلتهم الذاكرةإىل من كانوا صحبيت وأحبيت 
 السطور يف املذكرة.
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تطورت أساليب ارتكاب اجلردية وعرف اجملرم كيف يستغل ىذا التطور يف اقًتاف جرديتو وإخفاء كل األدلة 

اليت تكشف عنو، مث اذلروب بسرعة من مسرح اجلردية واإلختفاء بل وزلاولة إثبات وجوده دبكان آخر أثناء ارتكابو 

اجلردية أن تقوم بتطوير أساليبها حىت ال تتخلف عن  دبكافحةللجردية، لذا كان من الضروري على األجهزة ادلكلفة 

مالحقة اجملرمُت وكشف جرائمهم لتصبح دائما يف موقف التفوق عليهم، حيث مس ىذا التطور إجراءات 

 التحقيق وطرق اإلثبات اجلزائي.

جة ربقيق كانت األدلة القانونية ىي ادلسيطرة على القاضي اجلزائي وأمهها اإلعًتاف، الذي كان غالبا نتي

تهم على اإلعًتاف بارتكابو جلردية قد يكون بريئا منها، لكن يف العصر احلاضر مصحوب بالتعذيب حلمل ادل

تغَتت األمور وأصبحت نظرية األدلة اإلقناعية ىي السائدة وأصبح القاضي حرا يف تكوين اعتقاده وتقدير األدلة 

 ادلعروضة أمامو.

و مىت كشف احملقق عن دليل مادي جر وراءه باقي األدلة وأنو ال وقد دلت التجارب يف التحقيق على أن

ديكن على اإلطالق أن يرتكب اجملرم الفعل وال يرتكب اجملرم الفعل وال يًتك أي أثر دبسرح اجلردية، بل أثره موجود 

 .ققُتال حيتاج إال إذل تسَت السبل لكشفو بواسطة الوسائل العلمية احلديثة اليت تعد مكملة حلواس احمل

ودل يعد البحث اجلنائي يستند فقط على معرفة احملقق بأساليب اجملرمُت يف ارتكاب جرائمهم بل ذباوز بعد 

أن بدأت العلوم الطبيعية تدخل إذل ميدان البحث اجلنائي لتلقي الضوء على أسرار الكون، وأصبح التحقيق 

اسية باإلضافة إذل عنصر الفطنة واإلدلام يف اختيار اجلنائي حاليا فنا دبعٌت الكلمة يشكل العلم أحد أدواتو األس

الوسائل ادلناسبة يف التحقيق والذي لو أثر فيما ديكن التوصل إليو من نتائج رغم سلتلف ادلعاجلات العلمية الطويلة 

 1للقضية، كما أن مسألة الصدفة ال ديكن إسقاطها من اإلعتبار قط.

                                                           

.1، ص2002-2002، العلمية ودورىا يف اثبات اجلردية، مذكرة هناية الدراسة لنيل إجازة ادلدرسة العليا للقضاءبوزرزور فاطمة، الشرطة  1
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سة اآلثار ادلادية اليت يًتكها اجلناة دبسرح اجلردية والكشف عن وأصبحت البحوث اجلنائية حاليا هتتم بدرا

مادهتا وطبيعتها ومدلوذلا دلا يف ذلك من أمهية للوصول إذل إدانة ادلتهم، ويتم ىذا الكشف باستخدام الوسائل 

...اخل، العلمية احلديثة اليت تشمل العلوم الطبيعية والكيميائية والطب الشرعي وعلم السموم وربقيق الشخصية

وشهدت ىذه الوسائل العلمية احلديثة طفرة ىائلة من التقدم باستخدام تقنيات جديدة مثل: تقنية احلمض 

وبصمة الصوت، واستطاعت ىذه األدلة أن تزود القاضي اجلزائي بأدلة قاطعة وحامسة تربط أو  ADNالنووي 

تنفي العالقة بُت ادلتهم واجلردية، وبالتارل أصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية تؤسس عليها األحكام باإلدانة أو 

اعًتاف ادلتهم أو شهادة الشهود، ومنها ما ىو الرباءة، وعلى الرغم من أن األدلة اجلنائية منها ما ىو دليل قورل ك

 دليل عقلي كالقرائن والدالئل، إال أن األدلة ادلادية تبقى ذلا خصوصيتها على أهنا أدلة صامتة ال تكذب.

والبحث عن ىذه األدلة دبسرح اجلردية ليس باألمر اذلُت، لذا فعلى أجهزة الشرطة اإلستعانة خبرباء فنيُت 

القائم على ادلخابر جهاز الشرطة العلمية" ال، يعملون ربت جهاز خاص متكامل ىو  سلتصُت يف ىذا اجمل

العلمية والتقنية واليت يقع عليها عبء البحث عن األثار ادلادية اليت خيلفها اجلاين وراءه بعد ارتكابو اجلردية، وكذا 

ثة، للوصول يف هناية ادلطاف إذل دليل مجعها وفحصها وىذا باإلستعانة دبختلف التقنيات واألساليب العلمية احلدي

 علمي دامغ يقدم يف األخَت إذل اجلهات القضائية اليت ذلا سلطة الفصل يف اإلدانة أو الرباءة.

اختلفت التعاريف اليت أطلقت على جهاز الشرطة العلمية والتقنية دبميزاهتا وخصائصها، فهناك تعريفات و 

 ة، وأخرى تركز على تركيبتها البشرية، وادلالحظ أن ىناك فرق بُت نوعيتركز على طبيعة ووسائل أعمال ىذه اذليئ

 1الشرطة، العلمية والتقنية.

 تفرض نفسها يف أيامنا ىذه، إذ دل يعد باإلمكان فصل رلتمعنا عن ظاىرة اإلجرام اليت فاقت كل التوقعات وىي

                                                           
بن عكنون،  هبلول مليكة، دور الشرطة العلمية والتقنية يف الكشف عن اجلردية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف القانون اجلنائي والعلوم،كلية احلقوق1

 .122، ص2012اجلزائر، 
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طة والعدالة باستخدامو لتقنيات جديدة وذباوزت كل النسب، وأصبح اجلاين حياول دوما التفوق على جهاز الشر  

يف اإلجرام، وكذا بإبقائو نفسو رلهوال وىذا بازباذ كافة اإلحتياطات الالزمة دبسرح اجلردية حىت ال يًتك أي أثر 

يدل عليو، ويقبل جهاز الشرطة العلمية دوما التحدي زلاوال ترجيح الكفة لصاحلو يف كل مرة، وىذا من خالل 

نيات العادلية يف رلال البحث اجلنائي، وعملو ادلتظافر بدون ملل منذ بداية التحقيق يف مسرح تبنيو ألحدث التق

 1اجلردية.

حبيث يستجيب الدليل ادلادي دلتطلبات العدالة بتقدمي معلومات الشاىد الذي ال يعرف الكذب، وىذا 

 بفضل الشرطة العلمية والتقنية، وىناك عدة تعاريف للشرطة العلمية من ذلك:

 2.أهنا   رلموعة العلوم واألساليب اليت هتدف إذل إقامة الدليل باإلدانة من خالل الكشف واستغالل اآلثار 

وتعرف كذلك   رلموعة ادلبادئ العلمية واألساليب التقنية يف البحث اجلنائي إلثبات وقوع اجلردية 

 3.ومساعدة العدالة على ربديد ىوية مرتكبها وأسلوبو اإلجرامي 

 تعرف على أهنا   فحص شامل ومنهجي ودقيق دلسرح اجلردية، مث معاينتو وفقا لقواعد منطقيةكما 

وادلنطق  وبسرعة، ألن اآلثار والشهادات وسلتلف األدلة سهلة اإلتالف والتغيَت، وباستعمال قواعد فنية كالتسلسل

ية تتناسق والنتائج ادلتحصل يف التصوير ورفع اآلثار ووصف ادلكان والربط بُت الشهادات ووضع فرضيات منطق

عليها من معاينة األشخاص لؤلشياء وادلكان، فهي تشمل األفعال الدامية للبحث واحلفاظ على األثار ادلادية 

 لية، فهذا التعريف ركز على الدورالظاىرة والغَت الظاىرة يف مسرح اجلردية وتستعمل عدة تقنيات بتكنولوجية عا

 

                                                           

.1ص ،سابقمرجع ،بوزرزور فاطمة 1
 

2NATHALIE de hais sharlolmes, Un précurseus de police scientifqe et tehhmiqueimprimorie 
des presse, France, 2001, p02. 

305، ص1992 أمحد بسيوين أبو الروس التحقيق اجلنائي والتصرف فيو واألدلة اجلنائية،ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،. 3 
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 1ل كبَت يف حُت أهنى دل يبُت فيو دور الشرطة العلمية مفصال.التقنية بشكادلنوط بالشرطة 

والشرطة التقنية ىي   رلموعة األساليب والتقنيات اليت هتدف إذل معاينة اجلردية والبحث عن مرتكبيها 

 2وإقامة دليل إدانتو، أو ما يسمى بعلم معاينة اجلردية .

للتحقيق، فهي معروفة على أهنا فرع من الشرطة القضائية دلعاجلة وتعرف كذلك الشرطة التقنية كوهنا جزء مكمال 

العناصر ادلادية للتحقيق، تتكفل هبا عناصر متخصصة يف الدرك الوطٍت، وتعترب احللقة الضرورية لتجسيد الدليل 

 3ادلادي الذي يوضع ربت تصرف احملققُت.

نية يف مسرح اجلردية اليت ترتكز على تثبيت كما أن للشرطة التقنية مهمة استكمال رلموعة من األعمال التق

حالة األماكن، نقل احلالة العامة، تثبيت وإبراز األدلة الظاىرة أو غَت ادلرئية وحفظها لغرض إخضاعها للمقارنات 

 4والتحاليل.

بقا فالشرطة التقنية إذا ىي النشاط ادلمتد للشرطة العلمية اليت ذبري داخل ادلخرب ربليل القرائن ادلادية ط

 حملتوى طلب مدير التحقيّق، هبدف إجياد الدليل أو إلعطاء توجيهات ديكن أن تستغل يف التحقيق.

لمية والتقنية ادلعتمد عفتسمية الشرطة العلمية والتقنية قد تطلق على رلموعة ادلعارف واألساليب والوسائل ال

 5ليل يف الدعوى اجلزائية.عليها يف ادلعاينة والبحث واالختبارات والتحاليل، هبدف إقامة الد

 واآلثار العناصر أجل مجع وحفظ كلوقد تطلق أيضا على رلموعة األعمال اليت ذبري على مسرح اجلردية من 

 يات العلمية يف دراسةادلادية للحادث اإلجرامي، بقصد استغالذلا علميا بتطبيق سلتلف الفروع والتقن
                                                           

.2015جواب، الشرطة القضائية، نوفمرب رية العامة لؤلمن الوطٍت، سؤال و ادلدي 1 
2NATHALIE de hais, op. cit, p3, p1. 

اجلزائر،  .من الوطٍتعبد احلميد مسعودي، دور الوسائل العلمية احلديثة يف التحقيق اجلنائي، رللة مدرسة الشرطة القضائية،ادلديرية العامة لؤل3
 .20و 19، ص  1،2011ع.

.15، ص 2014 -2013دور ادلعهد الوطٍت لؤلدلة اجلنائية وعلم اإلجرام للدرك الوطٍت يف التحقيقات اجلنائية،  4
 

5 CHRLES Diaz,  la police technique et scientifique 2000, p3. 
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 1وأسلوبو اإلجرامي.وربليلها لتحديد ىوية مرتكب اجلردية  اآلثار ىذه

إضافة إذل ما سبق، ديكن أن تطلق أيضا تسمية الشرطة العلمية باالعتماد على العنصر البشري على فريق 

العمل ادلتخصص، الذي يتكون من خرباء مدنيُت ) شرطة ودرك( يعملون كل حسب زبصصو سواء على مسرح 

 اجلردية أو يف ادلخابر.

ا نتيجة للتقدم العلمي اذلائل، جعل اجملرم يفكر قبل اإلقدام على نشاطو ونظرا لتطور اإلجرام يف عهدنا ىذ

 اإلجرامي يف األسلوب الذي يرتكب بو جرديتو دون أن يًتك آثار مادية تدل عليو.

على ىذا األساس كان ال بد للشرطة القضائية من أن تسارع بتطوير أساليب عملها وتعديل خططها سواء 

ا يكفل ذلا االستفادة ىي األخرى من االكتشافات العلمية احلديثة وتطويرىا خلدمة رلال ادلنع أو الضبط، دب

أىدافها وربقيق سلططاهتا يف مكافحة سلتلف صور االحنراف اإلجرامي بالصورة اليت تستطيع معها أن تزيد من 

 2فعالية إجراءاهتا حيال األساليب اإلجرامية احلديثة وسبكنها من قهر اجملرم.

 الشرطة العلمية والتقنية لو أمهية كبَتة دلا يقدمو من خدمة جليلة للعدالة واجملتمع وتتمثل أمهيتو يف:إن جهاز 

التعرف على ىوية اجلثث اجملهولة عن طريق سلتلف اآلثار ادلتواجدة يف مسرح جلردية ومقارنتها ببعضها  -

 البعض.

العدالة باألدلة القاطعة اليت تبٌت عليها حكمها إما تساىم يف تقدمي وتزويد العناصر الدالة حملققُت، أو تزويد  -

 باإلدانة أو الرباءة.

 

                                                           
1Leriche Anne, La Criminalistique, Press universitaire, France, 2000, p3. 
2Jalby Christian, La police technique et sientifique, PUF,  2014, p3 et p4. 
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 1تساىم يف إعادة سيناريو اجلردية، أي إعادة سبثيلها وسبكن التأكد من الشهادات والتصرحيات. -

 تصنيف دائرة البحث عن اجلناة طبقا لنتائج ادلعاينات. -

 رائم اليت بقيت عالقة.مساعدة أو توجيو احملقق يف ربديد ىوية مرتكيب اجل -

 التأكد من تصرحيات الضحية، ادلشتبو فيهم، دبقارنتها لنتائج ادلعاينات دلسرح اجلردية. -

 إجياد الرابط بُت الشخص ادلتهم واجملٍت عليو ومكان احلادث عن طريق اآلثار ادلشروعة. -

لنفس األسلوب أو  الربط بُت اجلرائم الصادرة من شخص واحد نتيجة ألسلوبو اإلجرامي واستخدامو -

 الوسائل يف ارتكاب جرائم أخرى.

 2تقوية األدلة القائمة أمام احملقق وإمداده بأدلة جديدة ناذبة عن فحص اآلثار. -

البحوث العلمية احلديثة إذل البحث عن وسائل إلثبات اجلردية والكشف  أمهية ىذا ادلوضوع تتمثل يف إذباهو   

 بدراسة اآلثار اجلنائية اليت يًتكها اجلناة دبسرح اجلردية والبحث عن طبيعتهاعن مرتكبيها، فاىتمت ىذه البحوث 

وفحصها بواسطة الوسائل واألجهزة العلمية ادلتوفرة يف ادلخابر للوصول إذل الدليل الذي يؤدي إذل إثبات اجلردية 

 ة.اجلنائي لآلثارأو نفيها، وىو الدليل الذي تقدمو سلابر الشرطة العلمية بعد فحصها 

ذبدر ادلالحظة إذل أن الدليل الفٍت يف رلال البحث اجلنائي ال يقتصر على ربديد ماىية األثر اجلنائي فقطبل 

 يتعداه إذل معرفة مدى مسؤولية ادلتهم عن ىذا األثر ونسبتو إليو، ومن مث ىل يستحق اإلدانة أم الرباءة.

على اآلثار اجلنائية، واليت تصبح بعد فحصها أدلة تعترب نقطة االنطالق يف أغلب التحقيقات اجلنائية بناءا 

 الصامت مادية وىي عبارة عن أدلة زلسوسة وملموسة، وغالبا ما تكون معربة عن احلقيقة ألهنا تعترب دبثابة الشاىد

                                                           
سليمان عالء الدين، دور الشرطة العلمية يف إثبات اجلرديةمذكرة لنيل شهادة ماسًت حقوق، زبصص قانون جنائي، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، 1

 .5، ص2013-2014
. 12، ص4ص سابقالرجع ادلدورادلعهد الوطٍت لؤلدلة اجلنائية وعلم اإلجرام،  2
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 ومن مث يتزايد دور سلابر الشرطة العلمية أكثر فأكثر إلنارة الطريق أمام القاضي اجلزائي، ليكون حكمو يف األخَت

 1مؤسس على أدلة قوية وكافية يقتضيها القانون.

إن مصدر اآلثار اجلنائية ىو مسرح اجلردية، وزبتلف ىذه اآلثار من حيث مصدرىا فمنها ما ىو بيولوجي 

ألقدام، الشعر، األظافر، الدماء وغَتىا، ا مصدره جسم اإلنسان يًتكو مرتكب اجلردية كبصمات األصابع، آثار

ولوجي خيص األدوات ادلستعملة يف ارتكاب اجلردية إضافة إذل نوع آخر من اآلثار قد تفيد كثَتا ومنها ما ىو غَت بي

يف الكشف عن احلقيقة، مثل بقايا ادلالبس، األلياف واألتربة، وكل أثر من ىذه اآلثار هتتم سلابر الشرطة العلمية 

لى نتائج دقيقة تقدم للعدالة، وقيامها هبذا بفحصو طبقا ألسلوب معُت يتالئم وطبيعة األثر، لتتحصل يف األخَت ع

العمل ال يتم إال بناءا على تسخَتة من وكيل اجلمهورية، أو من قاضي التحقيق، أو من طرف مصاحل الدرك 

 الوطٍت أو األمن احلضري أو الوالئي حىت يكون عملها قانونيا وخاضعا فقط للجهات ادلختصة.

ألمهية اليت سبق وأن بينها خبصوص مهام الشرطة العلمية التقنية ال أسباب دراسة ىذا ادلوضوع يف وتتمث

 دافعا كافيا لدراسة ىذا ادلوضوع، وذلك لالعتبارات التالية:

الشرطة العلمية والتقنية مزودة بأجهزة عالية التقنية تسمح للقضاء عن طريقها ربليل وقائع القضية ادلعروضة  -

 عليو بشكل سليم وعادل.

والتقنية وحبكم اختصاصها تطلع على تفاصيل كل واقعة دبا فيها ادلسائل الثانوية، وىو ما الشرطة العلمية  -

ضي يف تقديره ومن مث حكمو،  احيافظ على مجيع مراحل وقوع اجلردية ومالبساهتا، األمر الذي يساعد الق

 كيف ال والشرطة العلمية والتقنية  نقلت إليو حلقات اجلردية بشكل كلي غَت منقوص.

 رطة العلمية والتقنية تعمل على إشراف ورقابة اذليئات القضائية من جهة، واذليئات ادلختصة التابعة ذلا يفالش -

                                                           
 .42، ص2001مسعود زبدة، القرائن القضائية، دار النشر والتوزيع، اجلزائر، 1

 



 مقدمة
 

8 
 

إطار مهامها من جهة أخرى، كل ىذا جيعل من احملاضر اليت تعدىا يف هناية كل مهمة تسند ذلا وتكلف هبا ذات  

 1مصداقية ترجح كفة استناد القاضي عليها وىو يدرس وقائع القضية ادلعروضة عليو من أجل بناء تقديره.

ا مدى مساعدة ذلك يف ربقيق ىو دور الشرطة العلمية والتقنية يف استنطاق الشاىد الصامت وم ماف -

 العدالة؟

نظرا ألمهية ادلوضوع ادلستند من االختصاصات الدقيقة ادلنوطة بالشرطة العلمية، فإن دراسة تفاصيل تلك و      

االختصاصات اليت تدون يف تقرير هنائي يعرض على ىيئة القضاء، تقتضي انتهاج أكثر من منهج واحد، لذلك 

 وادلنهج التجرييب. ،وادلنهج ادلقارن، وادلنهج التحليلي، الوصفي ادلنهجنعتمد يف ىذه الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 2ص  سابقالرجع ادل مسعود زبدة، 1
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 :متهيد

تواجو مصاحل الشرطة يف أايمنا ىذه مبختلف ىياكلها حتدايت كربل للحفاظ على أمن كسبلمة 

األشخاص يف كقت تنامت فيو ظواىر كأشكاؿ عديدة لئلجراـ ليأخذ بذلك طابعا آخر ضاعف من قوة 

كبَت كفعاؿ يف تنامي بعض الشبكات ادلهيكلة كاليت ترتبط ابجلرؽلة ادلنظمة، فادلشاكل االجتماعية ساعلت بقدر  

أشكاؿ اجلرؽلة إف دل أهنا أضحت من الدكافع التحفيزية يف تطور ىذه الظاىرة داخل اجملتمع ما ألـز مصاحل الشرطة 

على تكثيف اجلهود كرفع التحدايت للتصدم ذلذه الظاىرة كالتقليل من نتائجها السلبية ىذا إف دل نقل القضاء 

تتخذ يف رلاؿ  الشرطة سلطات كاسعة كاختصاصات ك منح القانوف لرجاؿعليها بصفة هنائية من أجل ذل

 1مكافحة اجلرؽلة كالقبض اجلناة.

لقد كاف لنتائج األحباث العلمية كاستخداماهتا يف رلاؿ البحث اجلنائي الفٍت الدكر الكبَت يف إثبات اجلرؽلة كصلتها 

نظم اجلهاز كترتب أقسامو كحتدد اختصاصاتو كمهاـ ي -كللوصوؿ إذل أفضل النتائج–بصاحبها، كذلذا كاف ضركراي 

العاملُت بو، يعمل جنبا إذل جنب مع جهاز الشرطة القضائية كحتت سلطتو كيساعده يف الكشف عن اجلرائم، 

يتمثل ىذا اجلهاز يف الشرطة العلمية بكل سلابرىا كاليت تضم أبوااب متنوعة من اإلختصاصات جتعلها قادرة على 

 2ف للقاضي اجلزائي.تقدمي يد العو 

كنظرا ألعلية ىذه ادلخابر يف كشف اجلرؽلة كإثباهتا، فلقد كاف من األجدر اإلىتماـ بتنظيم إدارهتا كتسيَتىا 

الفٍت، كما يتطلب سَت ىذه ادلخابر كأجهزة ككسائل متطورة تتناسب كأنواع اجلرائم ادلرتكبة كعلى ىذا األساس 

حيث نتطرؽ أكال إذل دراسة الشرطة العلمية كجهاز كتنظيمو الفٍت، كىذا سنتوذل دراسة ىذا الفصل يف مبحثُت: 

                                                 
.15، ص2001اجلزائر، ع. خ، جويلية أكرارم كرمي: رللة الشرطة تستطلع إصلازات كمشاريع تنمية مديرية الشرطة العلمية كالتقنية"، رللة الشرطة،  1 

 .32، ص.1987،أكادؽلية انيف العربية للعلـو األمنية ،الرايض ، 1، األصوؿ العلمية إلدارة عمليات الشرطة ، ط عباس ابوشامة.د2
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من حيث نشأتو كتكوينو كفركع سلابره، كطلص ادلبحث الثاين لدراسة أىم التقنيات احلديثة من كسائل كأجهزة كاليت 

 1كصلت إليها الشرطة العلمية يف إطار البحث اجلنائي.

 وتنظيمها الفين.الشرطة العلمية : ادلبحث األول

البحث اجلنائي الفٍت ىو عمل يف غاية التقنية كاخلصوصية ػلتاج إذل جهاز فٍت متكامل رلهز أبحدث 

ادلعدات كاإلمكانيات اليت تتناسب كأنواع اجلرائم ادلرتكبة، يعمل حتت اسم جهاز الشرطة العلمية، كدلا كاف ذلذا 

إذل مفهـو جهاز الشرطة العلمية من حيث اتريخ نشأتو  اجلهاز ىذه األعلية القصول كاف ال بد من التطرؽ

كتطوره، تنظيمو احلارل كاختصاص اخلرباء العاملُت بو كالذم طلص لو ادلطلب األكؿ، يف حُت نًتؾ ادلطلب الثاين 

 لدراسة ىياكل كفركع سلابر الشرطة العلمية من مصاحل كدكائر كاختصاص كل منها.

 ة العلمية.ادلطلب األول: مفهوم جهاز الشرط

يعترب جهاز الشرطة العلمية الساعد األؽلن جلهاز الشرطة القضائية، كىو اتبع للمديرية العامة لؤلمن الوطٍت 

أحدث التقنيات يف رلاؿ العلـو اجلنائية، كاليت دتكنو من الوصوؿ  إبدخاؿحيث يسعى ىذا األخَت دائما لتطويره 

 ًتؼ هبا دكليا.إذل ادلستول ادلطلوب من اخلربة العلمية ادلع

يعترب العنصر األىم جلهاز الشرطة العلمية ىو العنصر البشرم الذم يتمثل يف اخلرباء الفنيُت ادلتخصصُت يف 

، منهم من يكوف عملو داخل ادلخابرعدة رلاالت، منهم من يقتصر اختصاصو كتواجده مبسرح اجلرؽلة، ك 

 .لغامضةاجلهود للوصوؿ إذل خبااي اجلرائم ا متضافركيشكلوف يف األخَت فريق عمل 

 كشلا سبق ؽلكننا دراسة ىذا ادلطلب يف فرعُت أساسيُت: طلص الفرع األكؿ لدراسة نشأة كتطور جهاز 

 الشرطة العلمية كابألخص يف اجلزائر، أما الفرع الثاين فنخصو لدراسة اخلرباء الفنيُت دلخابر الشرطة العلمية.

                                                 
.301 ، ص1995 دار الكتب كالواثئق الرمسية، مصرعبد الفتاح مراد، التحقيق اجلنائي التطبيقي،   1 
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 األول: نشأة وتطور جهاز الشرطة العلمية. الفرع

يرجع إنشاء أكذل سلابر التابعة للشرطة العلمية يف العادل إذل سنوات مضت حيث ظهرت ألكؿ مرة يف الدكؿ 

كبعدىا أدلانيا مث بريطانيا اليت دعمت آنذاؾ  1932وسكسونية كابلضبط يف الوالايت ادلتحدة األمريكية سنىةلاألصل

فنية متقدمة كأقساـ للتصوير كإدارة للبصمات، تلتها بعد ذلك فرنسا اليت أنشأت أكؿ سلترب جنائي سلابرىا أبجهزة 

حيث أصبح ىذا األخَت موزعا على عدة مدف فرنسية، ؼلتص كل سلترب ابختصاص معُت  1943علمي ذلا سنة 

ات، سلرب تولوز خاص ابدلقذكف Lyonسلتص بعلم الوراثة، سلترب ليوف  Marseilleمثل سلترب مرسيليا 

Toulouse  اخلاص ابدلتفجرات، كسلترب ليلLille .1خاص ابدلخدرات 

أما الدكؿ العربية فقد أخذت من خربة الدكؿ ادلتقدمة إلنشاء سلابر جنائية على أراضيها، ككاإننشاء أكؿ 

ابإلقليم اجلنويب جلمهورية مصر العربية، كمع تطور أساليب البحث العلمي يف  1957معمل جنائي عريب سنة 

لـو األدلة اجلنائية، كنفس ادلنهج سارت مكافحة اجلرؽلة دتت إعادة ىيكلة ىذا ادلعمل ليطلق عليو اسم معهد ع

 1973.2عليو دكؿ أخرل على رأسها اإلمارات العربية ادلتحدة حيث أنشأت ادلخترب اجلنائي أببو ظيب سنة 

أما اجلزائر فقد كاكبت بدكرىا ىذا التطور حيث قامت بعد اإلستقبلؿ إبنشاء الشرطة اجلزائرية يف 

العلمية آنذاؾ يشكل فرعا من فركع مصاحل حتقيق الشخصية كاليت  حيث كاف سلرب الشرطة3 1962جويلية22

، مصلحة األسلحة كالقذائف، كمصلحة  تنقسم إذل ادلصاحل التالية: مصلحة الطب الشرعي، مصلحة علم السمـو

 الواثئق كاخلطوط، كاف يسَتىا دكتور يف الطب يساعده أربعة عناصر من ضباط شرطة مساعدين.

                                                 
1CHARLES Diaz : op.cit, p4, 1er éd, Parie, 2000, p 12. 

. 11سابق ص الرجع ادلعبد الفتاح مراد،  2 

 .10ك 9، ص 1999عمر الشيخ األصم،  نظاـ الرقابة النوعية يف ادلختربات اجلنائية يف الدكؿ العربية، أكادؽلية انيف العربية للعلـو األمنية، الرايض، 3
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ؤىلة كضع ادلخترب ميكانيزمات جديدة مواكبة لتطور اجملتمع مات كنظرا لتوفر إطارات جامعية كمع البداية السبعين

كتزايد اإلجراـ، كأصبح ىذا ادلخترب يشكل حاليا ادلخرب ادلركزم للشرطة العلمية الكائن مقره بشاطوانؼ اجلزائر 

تقٍت  500إذل جانب سلتص  170حيث كاف يضم حوارل  1999جويلية22العاصمة ، حيث مت تدشينو يف 

مسرح جرؽلة موزعُت عرب دكائر العاصمة، ابإلضافة إذل ادلخربين اجلهويُت لوىراف كقسنطينة، ككل ىذه ادلخابر 

رلهزة أبحدث التقنيات كاألجهزة العادلية ادلتطورة، كما أف ىناؾ مشاريع مستقبلية إلنشاء سلابر أخرل يف 

 1دتنراست، كرقلة كبشار.

الشرطة العلمية اجلزائرية ػلتل مراتب ىامة عادليا يف رلاؿ البحث اجلنائي الفٍت حيث  كأصبح اليـو جهاز

من بينها أدلانيا، ادلملكة العربية  " أك الباليستيكIBIS دكلة اليت تعتمد نظاـ إيبيس التقٍت " 32يعترب من أصل 

السعودية، كإسرائيل، كيعد ىذا النظاـ بنك معلومات إجرامي خاص بتخزين مجيع البياانت ادلتعلقة بظرؼ أك 

ألف  15مقذكؼ سبلح انرم سواء مت العثور عليو مبسرح اجلرؽلة أك مبكاف آخر، كيضم حاليا ىذا النظاـ حوارل 

نية عادليا بعد الوالايت كال تزاؿ متواصلة، كقد احتلت اجلزائر ادلرتبة الثا 2003سنة  قذيفة يف عملية انطلقت منذ

 2األمريكية فيما يتعلق هبذا النظاـ.ادلتحدة

مت الشرطة العلمية من خبلؿ ىذا النظاـ بتخصيص بنك معلومات خاص ابألسلحة التابعة اكما ق

اءات إرىابية، كنفذت هبا الحقا إغتياالت ضد مواطنُت دلوظفي الشرطة اليت سلبت منهم بعد اغتياذلم يف اعتد

آخرين، كما يشتغل ىذا ادلخرب على إعداد بنك معلومات مدين خاص بتخزين كتدكين البياانت ادلتعلقة ابألسلحة 

اليت ػلوزىا مدنيوف برخصة من مصاحل األمن، كىم قضاة جتار كشخصيات، حيث مت استدعاؤىم خبلؿ انطبلؽ 

                                                 
 . 89، ص1999خ  سلرب الشرطة العلمية خربة عالية كتكنولوجيا متطورة، رللة الشركؽ، اجلزائر، ع.1

. 2007أفريل 17انئلة بن رحاؿ، الشركؽ تزكر مصاحل الشرطة العلمية كالتقنية، رللة الشركؽ اليومي، اجلزائر،  2 
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وا إبطبلؽ رصاصة من أسلحتهم كبناء على الظرؼ مت تسجيل كل البياانت ادلتعلقة بصاحب العملية، كقام

 السبلح، نوعو كرقمو التسلسلي كالعملية مازالت متواصلة.

كػلتوم ادلخرب ادلركزم للشرطة العلمية اجلزائرية على أحدث نظاـ يف العادل لتحليل بصمات األصابع، كىو 

تضمن بطاقات بصمية كنطقية ألشخاص مشبوىُت خضعوا للتعريف أك التوقيف  (AFIS) نظاـ البصمة اآلرل 

من طرؼ مصاحل الشرطة أك الدرؾ الوطٍت، أك حىت بصمات عثر عليها مبسارح اجلرائم كدل يتم اكتشاؼ أصحاهبا،  

رلهولة كجدت بعد حدكث كوارث كربل يف الببلد خاصة تلك اليت شهدهتا  كما أحلقت بو بصمات جلثث 

ائر من زلزاؿ بومرداس كفيضاانت ابب الواد، كقد مت بفضل ىذا النظاـ حتديد ىوية بعض اجلثث اليت مت اجلز 

 انتشاذلا.

يتم تدكين ادلعلومات هبذا النظاـ عند حتويل أم شخص أك مشتبو فيو دلراكز الشرطة حيث تدكف معلوماهتم 

ة مقابلة كصور جانبية، كحتفظ يف ىذا النظاـ اخلاصة مع أخذ بصمات أصابع اليدين العشرة، إضافة إذل أخذ صور 

عن طريق اإلعبلـ اآلرل، كمن مث فهو مبثابة أرشيف قضائي يرجع إليو عند طلب أم مقارنة لبصمة مشتبو فيها مع 

كدقيقة، ذل نتائج زلققةإرل ربع ساعة فقط ليصل يف األخَت البصمات احملفوظة ابلنظاـ، حيث يستغرؽ البحث حوا

 1قرير خربة يسلم للجهات القضائية.ػلرر بشأهنا ت

 مت تدشُت أكرب صرح علمي كأمٍت يف آف كاحد كىو سلرب البصمة الوراثية 2004جويلية20كحتديدا بتاريخ 

ADNألفريقي بعد جنوب إفريقيا،اتول العريب كالثاين على ادلستول ، كيعد ىذا ادلخرب األكؿ من نوعو على ادلس 

 مبختلف سلابر الشرطة ADNتقٍت يف البيولوجيا كالذين تلقوا تكوينا يف اختصاص تقنية الػ  24يعمل بو  

                                                 
.  13سابق صالرجع ادل، انئلة بن رحاؿ 1 
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كاتبع ىذا ادلخرب يف أتسيسو كافة ادلقاييس الدكلية اليت تتوفر ، 1ركبية كإسبانيا، فرنسا كبلجيكاك العلمية األ 

ك ابإلشًتاؾ مع خرباء دكليُت حسب آخر ما توصل ، كذلADNعليها أغلب ادلخابر اجلنائية العادلية لتحليل الػ 

 .Inerpolإليو البوليس الدكرل 

يف بعض اجلرائم أعلها القتل، اإلعتداءات  ADNكحدد رلاؿ استعماؿ اختبارات البصمة الوراثية 

تعديل د بات النسب كحتديد األبوة خاصة بعاجلنسية، كالسرقات، إضافة إذل اجملاؿ ادلدين من خبلؿ حل قضااي إث

منو كاليت جتيز للقاضي اللجوء إذل الطرؽ العلمية  40من خبلؿ ادلادة  02/ 05مبوجب األمر 2قانوف األسرة

 كإلثبات النسب.

كاللجوء إذل ىذه اإلختبارات إلثبات احلمض النوكم يكوف بناء على تعليمة نيابية كأبمر من ككيل اجلمهورية       

سلتلف أجهزة األمن، كلتقنُت العمل أكثر هبذا النظاـ، غلرم حاليا على مستول يف إطار قانوين، ككذا ابلتنسيق مع 

كزارة العدؿ صياغة مشركع قانوف لتنظيم العمل بتحليل البصمة الوراثية، كإلعداد بنك معلومات من خبلؿ إعداد 

كاف ادلخرب قد ، ك أخرل خاصة بضحااي الكوارث الكربلقاعدة معطيات خاصة ابحملبوسُت على ادلستول الوطٍت ك 

قضية كيبقى العدد يف ارتفاع خبلؿ السنتُت  180حوارل  2005عاجل بعد سنة من تشغيلو أم خبلؿ سنة 

األخَتتُت كمن بُت أىم ىذه القضااي، قضية الطفلة عبَت ذات التسع سنوات من عمرىا اليت صدمتها سيارة يف 

سيارة من نفس  400، لتخضع أكثر من 405 بتبسة كقد أكد الشهود أف نوع السيارة ىو 2005شهر أكتوبر 

إذل سلرب البصمة  إرساذلاالنوع إذل الفحص كالتفتيش، كحتجز يف األخَت سيارتُت كجدت هبما قطرات من الدـ مت 

الوراثية التابع للمخرب ادلركزم للشرطة العلمية، كبعد العثور على جثة الطفلة عبَت مت أخذ عينة من دمها كأرسلت 

                                                 
 .49، ص2005 اإلصلازات كالتحدايت، رللة الشرطة اجلزائر، ع.خ، جويلية -جوزم صليحة:  الشرطة اجلزائرية بُت التضحيات1
 05/02ابألمر  األسرة اجلزائرم" ادلعدؿ كادلتمميتضمن "قانوف  1984جواف سنة  9ق ادلوافق لػ 1404رمضاف عاـ 9ادلؤرخ يف  11/ 84قانوف رقم 2

 . 27/02/2005الصادر 
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رب حيث تبُت بعد الفحص أف الدـ العالق ابلسيارة األكذل ىو دـ حيواف، كثبت أف الدـ العالق إذل ذات ادلخ

ابلسيارة الثانية يتطابق مع دـ الفتاة، ليوجو تقرير هبذه النتائج إذل كجهات التحقيق بتبسة كدفع ذلك ابجلاين إذل 

ختطاؼ بضواحي العاصمة كاإلغتصاب اإلعًتاؼ بفعلتو، كطرحت يف ىذا السياؽ قضية الطفلة اليت تعرضت لئل

العثور ادلعطيات إلىحينمث القتل، حيث مت رفع قطرات السائل ادلنوم من على جسدىا كأخضع للتحاليل كمت ختزين

 ADNعل صاحبها عاجبل أـ آجبل، ادلهم أف اجملـر سيوقف كلن يتم طي ملف ىذه القضية، كىذه ىي ميزة الػ 

 1ـ كتبقى ادلعلومات صاحلة لسنوات.ابعتباره نظاـ غَت قابل للتقاد

كما مت اقتناء نظاـ جديد على مستول ادلخرب ادلركزم للشرطة العلمية حيث اعتمد ىذا النظاـ من طرؼ 

إسبانيا إثر تفجَتات مدريد، كيتمثل ىذا النظاـ يف حتميض البصمات فوؽ البنفسجية اليت ال ترل ابلعُت اجملردة 

فيم" كحيث مت استحداث سلرب للتحميض للعمل هبذا النظاـ يضم مفتشي شرطة سلتصُت يف  كيسمى بنظاـ " سبَت

حتميض البصمات كمقارنة اآلاثر، كىو مدعم آبليات كجتهيزات متطورة ذات مستول عارل، يتمثل يف جهاز 

يث بعد حتميض البصمات ابستعماؿ الغراء ادلقول كىو من أحدث األجهزة على مستول البلداف ادلتطورة، ح

التحميض ابلغراء يتم استعماؿ مصابيح ذات موجة تعمل بذبذابت تًتاكح ما فوؽ البنفسجية كما حتت احلمراء، 

ابإلضافة إذل ذلك فإف للجزائر 2كمت تكوين مفتشي الشرطة العاملُت هبذا ادلخرب ابخلارج على استعماؿ ىذا النظاـ

وطن مثل مركز األدلة اجلنائية ابلسحاكلة، كما يتم حاليا عدة مراكز ىامة خاصة ابلبحث اجلنائي على مستول ال

إنشاء أكرب مركز خاص ابإلجراـ كالعقاب ببوشاكم اتبع للدرؾ لوطٍت، كالذم سيقفز ابجلزائر قفزة نوعية يف رلاؿ 

 البحث العلمي اجلنائي.

 

                                                 
.   04/2007/ 18ليومي، اجلزائر، ؽ اانئلة بن رحاؿ، العدالة كالشرطة تدرساف مشركع إعداد بنك معلومات جبينات احملبوسُت، رللة الشرك  1 

.13سابق ص الرجع ادلانئلة بن رحاؿ،  2 
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 الفرع الثاين: اخلرباء الفنيون للشرطة العلمية.

مية إذل  كجود للمخترب اجلنائي، إذ حتتاج طبيعة العمل يف سلابر الشرطة العليعد اخلرباء الفنيوف أىم عنصر 

اء لتنفيذ ما ىو مطلوب منهم يف إطار البحث اجلنائي، كذلذا كجب أف يكوف لديهم قدر كبَت ىذه الفئة ـ اخلرب 

كحىت علـو األسلحة من العلم كادلعرفة كاخلربة يف سلتلف العلـو كالكيمياء، الطب، اذلندسة، التصوير، األشعة 

النارية...، لذلك كاف من الضركرم كضع برانمج تدريب مستمر ذلؤالء اخلرباء، ألف ذلك يطور قدراهتم كمعرفتهم 

كيساعد على استمرارية البحث العلمي، حيث أف مجيع ىؤالء ادلتخصصُت ىم الفئات ادلستفيدة من نتائج 

 1كالعقوابت اثنيا. فالقانو التكوين كالتدريب دلكافحة اجلرؽلة أكال لتطبيق 

كنقسم فئة اخلرباء الفنيُت إذل فرقتُت: فرقة تتمثل يف اخلرباء الذين يعملوف خارج ادلخابر اجلنائية كيطلق عليو 

ل يف اختصاصو "خرباء مسرح اجلرؽلة"، كفرقة أخرل يقتصر عملها داخل ادلخابر اجلنائية كموزعة على أقسامها ك

 على كل فرقة فيما يلي: كسنتطرؽ إذل التعرؼ

 .أوال: خرباء مسرح اجلرمية

ىم رلموعة من اخلرباء الفنيُت الذين يعملوف خارج ادلخرب اجلنائي كتقتصر مهمتهم على رفع اآلاثر اجلنائية 

 كمجعها من مكاف احلادث مرفقُت مبجموعة من األدكات كالتجهيزات البلزمة دلباشرة عملهم بطريقة خاصة كهبا 

تلفة، ككذا الكبلب البوليسية ادلدربة كغَتىا من ادلعدات اليت دتكن اخلبَت الفٍت من أداء مهمتو معدات سل

 أبسرع كقت كبصفة أدؽ.

كالبحث 2كمن بُت ىؤالء اخلرباء صلد فرقة رفع البصمات، حيث ؼلتص أفرادىا إبجراء ادلعاينة مبسرح اجلرؽلة

خاصة البصمات حيث يتم ظة على كل ما ؽلكنو إانرة التحقيقاليت خلفها مرتكبوىا كالعمل على حملاف اآلاثرعن 

                                                 
ة الشرطة كاألمن العرب، بدر خالد اخلليفة: زلاكلة تطوير الشرطة العلمية كالتقنية كعصرنتها يف البلداف العربية، مقاؿ يف إطار ادلؤدتر الثامن كالعشرين لقاد1

 .2004أكتوبر  06إذل 04تونس من 

.13وجيا متطورة، ادلرجع السابق صالشرطة العلمية خربة عالية كتكنول سلرب  2 
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رفعها بتقنيات سلتلفة كحبذر شديد حىت ال تتلف كتبقى صاحلة للفحص كالكشف عن صاحبها، ابدلوازاة مع ىذه 

طة الفرقة صلد فرقة التصوير اليت ال يقل دكرىا أعلية عن دكر األكذل حيث تقـو أبعماؿ التصوير الفوتوغرافية أك بواس

كامَتات الفيديو حيث توجد حقيبة خاصة لتصوير مسرح اجلرؽلة، إضافة إذل جتهيزات أخرل ختتلف ابختبلؼ 

نوع اجلرؽلة إذ صلد أدكات خاصة لرفع أاثر األقداـ أك إطارات السيارات، كأخرل خاصة برفع آاثر الدـ كالشعر 

 ...إخل.

كجود نظاـ خرباء مسرح احلادث إال أنو دل يعرؼ بعد كابلرجوع إذل نظاـ الشرطة العلمية اجلزائرية، فرغم 

بصفة مستقلة، فقد ينتقل خرباء ادلخترب اجلنائي إذل مسرح اجلرؽلة للقياـ ابدلعاينات البلزمة، كما أف انتقاؿ خرباء 

 رىا.الشرطة العلمية إذل مسرح اجلرؽلة ليس مرتبطا بكل جرؽلة تقع، كإظلا دكره مقتصر فقط على أىم القضااي كأخط

 اثنيا: خرباء ادلخترب اجلنائي.

كيقصد هبم اخلرباء الفنيوف الذين يعملوف داخل سلابر الشرطة العلمية، إذ يقوموف بفحص اآلاثر ادلرفوعة من 

على مسرح اجلرؽلة، كيتوزع ىؤالء اخلرباء على سلتلف فركع كأقساـ ادلخابر كل حسب اختصاصو كالتكوين الذم 

ذج على سلرب الشرطة العلمية ابلعاصمة لدراسة فركعو كأقسامو كاختصاص كل كاحد تلقاه، لذلك سنعتمد كنمو 

 منها.

 1.خمابر الشرطة العلمية والتقنية يف اجلزائر ادلطلب الثاين: هياكل وفروع

 إف للمخرب ادلركزم للشرطة العلمية ابلعاصمة تقسيمات داخلية ىي تقريبا نفسها يف كثَت من الدكؿ، غَت أف بعض

بيولوجية أك اجلنائية، اآلاثرالدكؿ تفضل أال تلجأ ذلذه التقسيمات بل ختصيص سلرب بكل أجهزتو لفحص كافة  

 كوهنا  ، ال تعدلتقسيمات كمنها اجلزائرغَت بيولوجية كيف سلتلف اجلرائم، يف حُت أف الدكؿ اليت تعتمد ىذه ا

                                                 
.13وجيا متطورة، ادلرجع السابق صسلرب الشرطة العلمية خربة عالية كتكنول  1 



 الفصل األول                                           الشرطة العلمية و النظام  اذليكلي لعملها.

19 
 

ال يعٍت انفصاؿ قسم عن آخر، كإظلا يبقى تقسيمات إدارية تكفل حسن سَت ادلخابر، كما أف ىذا التقسيم 

 جهود كل األقساـ لكشف خباايىا. تضافرالتداخل بينها ال غٌت عنو، فقد حتتاج جرؽلة كاحدة إذل 

ينقسم ادلخرب ادلركزم للشرطة العلمية ابلعاصمة إذل مصلحتُت رئيسيتُت: ادلصلحة ادلركزية دلخابر الشرطة 

 ق الشخصية.العلمية، كادلصلحة ادلركزية لتحقي

 الفرع األول: ادلصلحة ادلركزية دلخابر الشرطة العلمية.

 تشمل ىذه ادلصلحة دائرتُت: الدائرة العلمية كالدائرة التقنية.

 أوال: الدائرة العلمية:

 تندرج حتت ىذه الدائرة فركع عديدة كىي:

تتمثل مهمة ىذا الفرع يف البحث عن اآلاثر البيولوجية كالشعر  فروع البيولوجيا والبصمة الوراثية:. 1

كاألظافر،ككذا السوائل كاإلفرازات احليوية كالدـ، كالعرؽ، السائل ادلنوم كاللعاب، مع حتديد مصدرىا كطبيعتها،  

سلتص اذلوية كقضااي البنوة، كيشرؼ دكتور  رلهوؿللتعرؼ على  ADNكما يتم استخداـ تقنية البصم الوراثية 

 1مبساعدة تقنُت سلتصُت.

كاف ىذا النوع يسمى بفرع البكتَتيولوجيا، كيتم على مستواه حتليل ادلادة الغذائية فرع مراقبة النوعية الغذائية:. 2

اليت تسبب يف إحداث حاالت التسمم من جهة، كالكشف عن نوعية كجودة ىذه ادلادة الغذائية، كىذا بواسطة 

للمقاييس الدكلية كمقاييس جزائرية حتدد من خرباء سلتصُت يف ميداف صناعة ادلواد الغذائية، حتاليل تكوف خاضعة 

 ككذا طبقا للقانوف اخلاص حبماية ادلستهلك كمن جهة أخرل تقـو أيضا إبجراء حتاليل جرثومية للمياه ادلعدنية.

                                                 
كما بعدىا.10، ص13سلرب الشرطة العلمية خربة عالية كتكنولوجيا متطورة، ادلرجع السابق ص  1 



 الفصل األول                                           الشرطة العلمية و النظام  اذليكلي لعملها.

20 
 

يعمل هبذا الفرع مهندسوف كيميائيوف مهمتهم إجراء حتاليل على  فرع الكيمياء الشرعية وادلخدرات: .3

سلتلف ادلواد اجملهولة اليت يعثر عليها مبسرح اجلرؽلة، ككذا حتاليل ادلواد ادلشكوؾ فيها على أهنا سلدرات 

 دلعرفة ىل ىي فعبل سلدرات أـ ال، مع تصنيفها كحتديد نوعها.

شرة مع مصلحة الطب الشرعي، اليت تزكدىم ابدلواد ادلراد يعمل سلتص ىذا الفرع مبا لتسمم:افرع علم  .4

حتليلها دلعرفة زلتوايهتا، كالسبب الذم أدل إذل الوفاة، كتحليل زلتوايت ادلعدة كاألمعاء كالكبد للتعرؼ 

، كحتديد درجة خطورهتا، كمن أمثلة ىذه ادلواد مادة الزرنيخ كاخلمور أبنواعها، كما 1على ادلواد السامة

 ا الفرع بتحليل الدـ للبحث عن نسبة الكحوؿ فيو كىذا يف جنح السياقة يف حالة السكر.يقـو ىذ

يقـو الطبيب الشرعي بدكر كبَت ال يستهاف بو يف رلاؿ التحقيقات اجلنائية حيث  فرع الطب الشرعي: .5

ثها، كما تتمثل مهامو األكثر أعلية يف تشريح جثث الضحااي دلعرفة السبب ادلؤدم إذل الوفاة ككيفيةحدك 

أف لو دكرا يف استخراج اجلثث ادلدفونة كتشرػلها، كمن مث غلند ىذا الفرع إمكانيات العلـو الطبيعية 

 2كالوسائل التكنولوجية احلديثة ذلذا الغرض حىت تكوف النتائج على قدر كبَت من الدقة كالوضوح.

 اثنيا: الدائرة التقنية 

 تشتمل ىذه الدائرة أربعة فركع ىي كالتارل:

يعد من أىم الفركع، كتتمثل مهامو يف فحص ادلستندات كالواثئق اإلدارية، كجوازات فرع اخلطوط والواثئق:  .1

السفر، رخص السياقة للكشف عن إمكانية تزكيرىا أك تزييفها، ككذا فحص الوسائل ادلكتوبة كرسائل التهديد 

                                                 
. 12 صلشيخ األصم، ادلرجع السابق ،عمر ا 1 

 25يومي يوسف قادرم: الطب الشرعي كاحملاكمة العادلة، زلاضرة ألقيت مبناسبة أشغاؿ ادللتقى الوطٍت حوؿ الطب الشرعي القضائي، الواقع كاآلفاؽ 2
 .61إذل  53، ص2006، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 200مام 26ك
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 كآالهتال األخبار كسلتلف مواد الكتابة كمعرفة صحة الكتابة كاإلمضاء ككذلك مضاىاة اخلطوط اليدكية كحتلي

 1كأنواعها.

أما ابلنسبة لتزكير العملة فيعتمد أخصائيوىذا الفرع على حتديد نوع احلرب، الورؽ، األلواف، األرقاـ التسلسلية 

 2كغَتىا من العناصر احملددة لؤلكراؽ النقدية كيستعملوف يف ذلك سلتلف أنواع األشعة كالتقنيات ادلتطورة.

: مهمة ىذا الفرع ىي حتديد نوعية السبلح الذم ارتكب بو جلرؽلة سواء أسلحة األسلحة والقذائف فرع .2

انرية كادلسدس، أك قذائف، كيتم ىذا التحديد عن طريق معرفة نوع العيار النارم ادلطلق، بعدىا يتم حتديد 

نارم، ابإلضافة إذل ذلك يتم ىل الطلقة أطلقت عمدا أـ عن طريق اخلطأ، كىذا عن طريق قياس قوة العيار ال

، مع حتديد مسافة مسار الرمي، La balle، كادلقذكؼ La douilleفحص الظرؼ أك كبسولة الطلقة 

 البحث عن ادلسحوؽ أم الباركد، كيف األخَت التعرؼ على الرقم التسلسلي للسبلح.

مقارنتها بتلك اليت أخذت من  : يقـو ىذا الفرع بفحص بقااي ادلواد ادلتفجرة ، مثفرع ادلتفجرات واحلرائق .3

مسرح اجلرؽلة لتحديد مصدر القنبلة أك ادلادة ادلتفجرة، أك حىت زلاكلة معرفة ىوية الشخص ادلسؤكؿ عن ىذه 

 3التفجَتات، كما ؼلتص ىذا الفرع بتحليل سللفات آاثر احلريق كمن ـ حتديد مسبباتو.

دلتكلم عن طريق جهاز قياس الصوت أك حتليل : يهدؼ ىذا الفرع إذل حتديد ىوية افرع مقارنة األصوات .4

، قصد معرفة صاحبو، حيث جترل مقارنة كمضاىاة الصوت مع أصوات مرجعية Sonagrapheالصوت 

عديدة سلزنة أصبل لدل الشرطة العلمية ألشخاص مشبوىُت أك متهمُت، كتعترب بذلك تقنية مقارنة األصوات 

 4آخر صيحة يف تكنولوجيا حتقيق الشخصية.

                                                 
كما بعدىا. 12، ص 13ادلرجع السابق ص سلرب الشرطة العلمية خربة عالية كتكنولوجيا متطورة،  1 

 .21ك 20، ص12ادلرجع السابق ص  ،عمر الشيخ األصم2
 .21، ص12الشيخ األصم، ادلرجع السابق ص عمر 3
كما  131، ص2002-2001خربوش فوزية: األدلة العلمية كدكرىا يف إثبات اجلرؽلة ، رسالة ماجيستَت جامعة بن عكتوف اجلزائر، السنة اجلامعية 4

 بعدىا.
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 الفرع الثاين: ادلصلحة ادلركزية لتحقيق الشخصية.

ىدؼ ىذه ادلصلحة ىو التحقق من شخصية مرتكيب اجلرائم، كتتمثل كظيفتها األساسية يف الكشف عن 

ىوية اجملرمُت الذين ؼلفوف شخصيتهم احلقيقية حتت أمساء مستعارة، أكابنتحاؿ شخصيات حقيقية أك كعلية أك 

 ادلصلحة من ثبلث مكاتب: حىت ابلتزكير، كتتكوف ىذه

يضم ىذا ادلكتب أربعة أقساـ كىي: قسم الدراسات كالتجهيز، قسم اآلاثر،  مكتب الدراسات والتكوين: .1

كيعترب ىذا األخَت تقنية هتدؼ إذل كضع  Portrait robotقسم التكوين، كأخَتا قسم الرسم الوصفي 

صورة تقريبية لوجو ادلتهم، كىذا عن طريق األكصاؼ اليت يقدمها الضحية أك الشهود الذين دتكنوا من رؤية 

 مبلمح كجو مرتكب اجلرؽلة.

ا يتفرع ىذا ادلكتب إذل قسمُت: قسم ادلراقبة كقسم التسيَت كىدؼ كل منهم مكتب ادلراقبة وتسيري ادلراكز: .2

 ىو التنسيق بُت سلتلف ادلصاحل كادلخابر كتسيَتىا كمراقبة عملها.

ألف بطاقة بصمية كنطقية جملرمُت كمشتبو فيهم، 232ػلتوم ىذا ادلكتب على أكثر من  مكتب احملفوظات: .3

الذم يقـو عليو الرئيس ادلكلف ابلنظاـ كيعمل حتت سلطتو  AFISككلهم مسجلُت يف نظاـ البصمة اآلرل 

لبحث: األكذل ىي فرقة التعريف تكمن مهمتها يف التحقيق حوؿ شخصية األفراد الذين تقدمهم فرقتُت ل

سلتلف إدارات الشرطة، كما تبحث عن السوابق العدلية ذلؤالء كتقدمي ادلعلومات البلزمة للنيابةكإدارات الشرطة 

ن خبلؿ مسك بطاقات عن الذين مت القبض عليهم إضافة إذل ذلك تقـو ىذه الفرقة بتحديد الشخصية م

التعريف للمجرمُت الدكليُت ادلطلوب البحث عنهم، كما تعمل على التعرؼ على اجلثث اجملهولة، يف حُت أف 

 1فرقة بطاقات اإلستعبلـ تقـو حبفظ مجيع البصمات الواردة إليها من فرقة التعريف.

 ديد اذلوية احلقيقة دلرتكبياجلرائم،كيف السياؽ ذاتو تتوذل ىذه ادلصلحة تسيَت مكتب البصمة اآلرل بغرض حت

                                                 
 .51 -50ص، ص 13سلرب الشرطة العلمية خربة عالية كتكنولوجيا متطورة، ادلرجع السابق 1
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كيف إطار حتقيق الشخصية تقـو ىذه ادلصلحة ابلتعرؼ على اجلثث اليت ال حتمل كاثئق حتدد ىويتها، خاصة يف 

حاالت الكوارث الطبيعية أك احلوادث اجلماعية لئلشارة فإف احملطات اإلقليمية لتحقيق الشخصية، ىي األخرل 

ئل مادية بشرية تسمح ذلا ابلقياـ مبهامها يف إقليمها على أكمل كجو، حيث تقـو مصاحل فنية تتوفر على كسا

ابلتبليغ عن األشخاص ادلقدمُت إليها كادلتهمُت ابرتكاب جرؽلة بعد تصَتىم كرفع بصماهتم، كما تقـو جبميع 

ية اليت تتوذل حتليلها أعماؿ ادلعاينة الفنية دلسرح اجلرؽلة كادلتمثلة يف البحث كالكشف عن سلتلف اآلاثر ادلاد

 1كفحصها بنفسها أك ترسلها على ادلخابر على ادلخابر من أجل استغبلذلا سلرباي.

كيف األخَت ؽلكن القوؿ أف مصلحة حتقيق الشخصية يف سبيل القياـ مبهامها تضم ثبلثة مكاتب مراقبة 

 2ثيق كدراسة مناىج التكوين.َتىا، مكتب احملفوظات كمكتب التو احملطات كتسي

 .الفرع الثالث: ادلخابر اجلهوية

يف إطار فعالية نشاطات الشرطة العلمية كالتقنية أنشأت اجلزائر سلربين جهويُت بكل من قسنطينة 

بنفس صبلحيات ادلخرب ادلركزم إبجراء التحاليل كالفحوصات لآلاثر  –ادلخرباف اجلهوايف  –، كيتمتعاف 3ككىراف

كتعتمد على األساليب اليت يعمل هبا ادلخرب ادلركزم كذلك بناء على طلب من ادلادية اليت يتم مجعها من مسرح 

اجلهات ادلؤىلة كعليو فإف ىذه ادلخابر رلهزة ىي األخرل أبحدث العتاد كالتجهيزات التقنية، كما تعتمد على 

 4طاقم بشرم متخصص يف سلتلف اجملاالت العلمية كالتقنية.

 

 
                                                 

اكحلاج، كلية محزة صلاة، معاينة مسرح اجلرؽلة ك دكره يف الكشف عن احلقيقة، مذكرة لنيل شهادة ماسًت يف القانوف اجلنائي، جامعة العقيد أكلي زلند 1
 .121ص،  2014/2015احلقوؽ، البويرة ،

 .69، ص1998سنة  471/ 469الندكة األكذل للشرطة العلمية، اجمللة الدكلية للشرطة اجلنائية، أنًتبوؿ، فرنسا، العدد 2
 .140، ص 2ادلرجع السابق ص  هبلوؿ مليكة،3

 دليل الشرطة العلمية كالتقنية، صادر عن ادلديرية الفرعية للشرطة العلمية كالتقنية.4
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 وادلخابر اجلهوية:العالقة بني ادلخرب ادلركزي 

صلد أف ىناؾ عبلقة بُت ادلخرب ادلركزم كادلخابر اجلهوية كاليت تتمثل يف عبلقة تعاكف كتنسيق كىذا ما 

يتحلى بوضوح يف تبادؿ اخلربات كمنهجية العمل اليت تكتسب من خبلؿ العمل ادليداين، ككذا التكوين النظرم 

كوينية سواء داخل الوطن أك خارجو، كمن ىنا تربز أعلية العمل الذم يتحصل عليو أثناء الدكرات التدريبية كالت

، كيتجلى ذلك يف اخلدمات العديدة اليت تقدمها ىذه ادلخابر دلصاحل األمن 1اجلماعي يف القطاعات احلساسة

ف بُت احملققة من خبلؿ التعاك  اإلغلابيةكأجهزة القضاء يف إطار مكافحة اجلرؽلة بكل أنواعها، إال أف رغم النتائج 

ىذه ادلخابر، فإف طبيعة نشاطها تفرض عليها مسايرة تطور سلتلف التقنيات يف العادل ألف تطوير أساليب مكافحة 

اجلرؽلة ال بد أف يتماشى مع ادلعطيات اجلديدة يف ىذا اجملاؿ كما أف فعالية كمصداقية نتائج أعماؿ ىذه ادلخابر 

 استخبلص ىذه النتائج تبعا لتطور أساليب ارتكاب اجلرائم.مرتبطة ارتباطا كثيقا بتطوير معايَت كأساليب 

 الفرع الرابع: ادلخرب التابع للمعهد الوطين للتحقيق اجلنائي.

يف إطار تعزيز كتقوية عملية مكافحة اجلرؽلة بكل أنواعها كأشكاذلا أنشئ ادلعهد الوطٍت للبحث يف علم 

كيعد ىذا ادلعهد مؤسسة  2004/ 12/ 24ادر يف الص 432/ 04التحقيق اجلنائي ابدلرسـو الرائسي رقم 

عمومية ذات طابع إدارم تتمتع ابلشخصية ادلعنوية كابالستقبلؿ ادلارل كىو يتبع ادلديرية العامة لؤلمن الوطٍت حتت 

 كصاية كزارة الداخلية كاذليئات احمللية.

عة لو اآلاثر ادلادية اليت يتم مجعها  ، حتليل كتغيَت عن طريق ادلخابر التاب2كمن ادلهاـ األساسية ذلذا ادلعهد

 أثناء ادلعاينةالفنية دلسرح اجلرؽلة كاليت تستوجب مشاركة سلتلف التخصصات العلمية كالتقنية بناءا على طلب من 

                                                 
 .29، ص 1991جويلية  46سلرب الشرطة العلمية، خربة ككفاءة، رللة الشرطة ع 1
 .2004/ 12/ 29ادلؤرخ يف  432/ 04 رسـوادلمن  5ـ 2
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اجلهات ادلعينة، كما يقـو ادلعهد بواسطة سلابره إبعداد تقارير اخلربة عن طريق فحص كحتليل ادلؤشرات ادلادية بطرؽ 

 كأساليب عملية كتلك ادلطبقة يف ادلخابر التابعة للمديرية الفرعية للشرطة العلمية كالتقنية.

فضبل عن ىذه األعماؿ الفنية ادليدانية، يقـو ادلعهد بضماف التكوين كحتسُت ادلستول كالتكوين ما بعد التدرج يف 

يات يف رلاؿ علم األدلة اجلنائية يوضع يف علم التحقيق اجلنائي الفٍت كعلم اإلجراـ، كما يتوذل إعداد بنك معط

 1خدمة اذليئات األمنية كالقضائية.

 2.التابع للدرك الوطين الفرع اخلامس: ادلخرب التابع للمعهد الوطين لألدلة اجلنائية وعلم اإلجرام

الذم يتضمن  2007يونيو  26ادلؤرخ يف  183/ 04أنشئ ىذا ادلهد مبقتضى ادلرسـو الرائسي رقم 

ادلعهد الوطٍت لؤلدلة اجلنائية كعلم اإلجراـ للدرؾ الوطٍت، كطبقا للمادة األكذل من ىذا ادلرسـو مت إحداث   إحداث

ىذا ادلعهد كىو مؤسسة عمومية ذات الطابع اإلدارم تتمتع ابلشخصية ادلعنوية كاالستقبلؿ ادلارل كقد كضع حتت 

ريعية كالتنظيمية العسكرية، كيعد ىذا ادلعهد مكسبا كصاية كزارة الدفاع، لذلك فهو ؼلضع جلميع األحكاـ التش

علميا كبَتا يف رلاؿ مكافحة اإلجراـ حبيث اعتمد يف اصلازه على مقاييس عادلية كخربات ذات مستول عارل يقدـ 

الحتوائو على جتهيزات 4، كقد صنف من بُت ادلعاىد الكربل يف العادل3خدمات نوعية يف رلاؿ التحقيق اجلنائي

كنولوجية جد متطورة ابإلضافة إذل بنك ادلعلومات كسلابر األدلة الرقمية كاخلربة الصوتية للوقاية من جرائم ككسائلت

 اإلعبلـ اآلرل كاذلاتف احملموؿ.

عن ظاىرة تصاعد اإلجراـ مبختلف أنواعو كأشكالو، كىذا بسبب  إف اجلزائر كغَتىا من الدكؿ ليست مبنئ

التغَتات اليت تعرفها سلتلف اجملتمعات عموما كاجملتمع اجلزائرم خصوصا من ضركرة تغيَت النظاـ االقتصادم من 

                                                 
 .20، ص2006، نوفمرب 520إمساعيل، الدرؾ الوطٍت كادلتطلبات اجلديدة لؤلمن، رللة اجليش، ع 1
 .1ص ،سابقالرجع ادل ،بوزرزكر فاطمة2

 .04/183من ادلرسـو  7ـ 3
 .ادلرجعنفس  إمساعيل،4
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اقتصاد موجو إذل إقتصاد السوؽ، كما ترتب عن ذلك ظهور ظلط إجرامي اقتصادم دل يكن منتشر من قبل كجرائم 

الفساد بوجو عاـ، كما أف التطورات العلمية كالتكنولوجية اليت عرفها العادل كاف ذلا أتثَت ىاـ يف تغيَت طبيعة نوعية 

 من ادلرسـو الرائسي ادلنشئ ذلذا العهد مبا يلي: 4، إذا تقرر ادلادة 1اإلجراـ

 فحوص العلمية اليت ختضع"إجراء بناء على طلب من القضاة كاحملتمُت أك السلطات ادلؤىلة، اخلربات كال

 الختصاص كل إطار التحرايت كالتحقيقات القضائية تقدمي مساعدة عملية أثناء القياـ ابلتحرايت ادلعقدة

 ابستخداـ مناىج الشرطة العلمية كالتقنية الرامية إذل جتميع كحتليل األشياء كاآلاثر ادلأخوذة من مسرح اجلرؽلة.

عهد أيضا إنشاء لبنوؾ معطيات كبنك البصمة اجلينية اليت توضع كيندرج ضمن اختصاصات كمهاـ ىذا ادل

 حتت تصرؼ احملققُت كالقضاة.

نستنتج شلا تقدـ مدل ضركرة كأعلية ادلخابر اجلنائية يف ادلساعلة يف مكافحة اإلجراـ مبختلف أشكالو كذلك 

ألمن كالعدالة، األمر الذم غلعل ابالستعانة ابلوسائل كالتقنيات ادلتطورة فهي تشكل دعما سندا قواي ألجهزة ا

اىتماـ ينصب عليها كذلك بتجهيزىا أبحداث التكنولوجيات من أجل معاجلة القضااي ابالعتماد على البحث 

 العلمي.

 .تقنيات الشرطة العلمية يف البحث اجلنائيأهم : ادلبحث الثاين

من ادلسؤكليات الرئيسية للشرطة العلمية البحث كزلاكلة اكتشاؼ اجلرؽلة، كال شك أف الطرؽ التقليدية 

بض على مرتكبيها، كأصبح كالق اإلجراميةاجلرؽلة دل تعدكافية للوصوؿ إذل أعماؽ تفاصيل العلمية الكتشاف

نائية ادلرفوعة من مسرح اجلرؽلة ذات حلديثة دكر فعاؿ يف عمليات البحث اجلنائي، كأصبحت اآلاثر اجلللتقنياات

 العلمية. أعلية قصول، حيث يتم حتويلها كفحصها داخل ادلخابر اجلنائية ابستعماؿ أحدث األجهزة كاألساليب

                                                 
 .25ص إمساعيل، ادلرجع السابق1



 الفصل األول                                           الشرطة العلمية و النظام  اذليكلي لعملها.

27 
 

كاليت البد أف تتناسب مع كافة أنواع  1إف عملية فحص اآلاثر اجلنائية حتتاج إذل ىذه األجهزة احلديثة،

 اجلرائم، منها ما ىو خاص ابدلخابر فحسب، كمنها ما يستعمل يف مسرح اجلرؽلة من طرؼ خرباء مسرح احلادث 

 ا صلتهالتابعُت للشرطة العلمية، كتؤدم الشرطة العلمية ككل عمبل يؤدم يف النهاية إذل معرفة اآلاثر اجلنائية،

، ك   2ابلتارل الوصوؿ إذل الدليل ادلادم الذم يساعد جهات النيابة كالتحقيق للوصوؿ إذل اجلاين.ابجلرؽلة كاجملـر

كعلى ىذا األساس سنتوذل دراسة ىذا ادلبحث يف مطلبُت: حيث نتطرؽ أكال إذل أىم الوسائل اليت 

الكيميائية ادلختلفة استخداـ األشعة  تستعملها الشرطة العلمية يف البحث اجلنائي كاليت تشمل اإلختبارات

البوليس، مث نصل إذل ادلبحث الثاين الذم سندرس فيو بعض أىم األجهزة ادلستعملة يف البحث  كلب  كاستخداـ

اجلنائي، كادلتمثلة يف جهاز كشف الكذب، جهاز التحليل الطيفي، أجهزة الفحص اجملهرم ككذا الكمبيوتر 

 كاألنًتنت.

كاألجهزة كاليت تستخدمها الشرطة العلمية ضركرية لفحص اآلاثر اجلنائية يف إطار  كتعترب ىذه الوسائل

سنتحدث عنها الحقا يف إطار الفصل  –البحث اجلنائي، كتلجأ يف أحياف عديدة إذل تقنيات أخرل ال تقل أعلية 

لمية دائما الكشف كمن خبلؿ ىذه التقنيات حتاكؿ الشرطة الع -اخلاص بدكر الشرطة العلمية يف فحص اجلنائية

 عن أسرار كغموض اجلرؽلة ادلرتكبة.

 ادلطلب األول: الوسائل ادلستعملة يف البحث اجلنائي.

 يف كثَت من القضااي كحىت اجلرائم الكربل كجرائم ادلخدرات كاإلرىاب، كاف ادلخترب اجلنائي ىو الفيصل 

ذه ادلخابر على أحدث الوسائل اليت تساعدىا يف الوحيد الذم اعتمد عليو يف إدانة أك تربئة متهم كىذا الحتواء ى

عملية البحث اجلنائي، كفحص اآلاثر ادلادية كمنها: اإلختبارات الكيميائية اليت تضم عدة تقنيات كالتحليل 
                                                 

.61، ص10عباس أبو شامة، ادلرجع السابق ص  1 

 .43، ص21فوزية،ادلرجع السابق ص  خربوش2
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 الطيفي، حتليل األحبار كالتحليل التحذيرم، ككذا استخداـ األشعة كحىت االستعانة بكلب الشرطة عند اإلنتقاؿ

رؽلة، كمن مث ركزان على أىم ىذه الوسائل ادلتاحة للشرطة العلمية يف كظيفتها األساسية كىي الكشف إذل مسرح اجل

 عن مرتكيب اجلرائم.

 الفرع األول: اإلختبارات الكيميائية.

لقد لعبت الكيمياء الدقيقة دكرا كبَتا يف التعرؼ على بعض ادلواد الكيميائية اليت تستخدـ يف حتليل اآلاثر   

ادلادية ادلتعلقة جبرؽلة ما كذلك حبثا عن احلقيقة يف إطار التحقيق اجلنائي الفٍت كتعتمد اإلختبارات الكيميائية على 

الزجاج ادلوجود مبسرح اجلرؽلة، كذلك فحص ادلستندات كمعرفة مادهتا علـو الطبيعية كالكيمياء الدقيقة، مثل مقارنة 

 1كاحلرب ادلستعمل كعمر الكتابة، ككذا إظهار الكشط كادلسح البلحق هبا، ّكإظهار الكتاابت السرية كذلك.

رة يف كذلذه االختبارات دكر ىاـ يف فحص حاالت التسمم كفحص السائل ادلنوم يف اجلرائم اجلنسية كادلواد ادلخد

 2جرائم تعاطي ادلخدرات، كتستخدـ بذلك بعض التقنيات احلديثة نركز على أعلها:

يستخدـ ىذا التحليل لتحديد العناصر ادلكونة للمركبات الكيميائية ادلختلفة، كيتم ذلك  التحليل الطيفي: -1

الذم يقـو ابلتحليل كالتسجيل على فيلم يف آف كاحد حيث  Spectrographبواسطة جهاز يسمى 

تتم طريقة التحليل بتفتيت الذرات ادلكونة للمادة ادلراد مقارنتها، كعن طريق تصوير موجات الطاقة الضوئية 

العناصر  اليت تنبعث أثناء تفتيت الذرات، ؽلكن احلصوؿ على فيلم عليو خطوط ؽلثل فيو كل خط أحد

 كيطلق على ىذا الفيلم إسم "بصمة ادلادة" حيث يتم مقارنة ىذه األخَتة اليت عثريب ادلادة،الداخلة يف ترك

 ادلادة العالقة ابدلشتبو فيو. عليها مبسرح اجلرؽلة مع بصمة

: ال ريب أف مشكلة حتليل األحبار دتثل إحدل التحدايت اليت تواجو اخلبَت ادلعاصرألحباث حتليل األحبار -2

 عمليات التزكير كالتزييف،عن مية كتقنية عالية من أجل الكشفىذا التحليل كسيلة عل ادلستندات، كذلك أف

                                                 
 .129، ص11ادلرجع السابق ص ، عبد الفتاح مراد1
 .78 -77ص ، 7، ادلرجع السابق صعود زبدةمس2
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كتستعمل ىذه التقنية يف عدة حاالت كالتقدير النسيب لعمر ادلستندات، حتديد ما إذا كاف ادلستند كتب مبداد 

 1وط حبوزتو ادلتهم.كاحد أك أكثر، معرفة ىل ادلداد ادلستخدـ يف تزكير ادلستند متطابق مع ادلداد ادلضب

 كتعتمد تقنية حتليل األحبار على طريقتُت:

كىي الطريقة احملببة لدل اخلرباء كالقضاة كىذا حملافظتها على سبلمة ادلستند، كتعتمد إما الطريقة الطبيعية:  . أ

على الفحص ابدليكركسكوب للوف احلرب، أك تعريضو لؤلشعة فوؽ البنفسجية أك األشعة حتت احلمراء، أك 

 استخداـ أشعة الليزر كعامل مؤثر دلكوانت احلرب....إخل.

كاليت إذا طبقت فإهنا تغَت ادلستند عما كاف عليو يف حالتو األصلية حيث يتطلب األمر  الطريقة الكيميائية: . ب

أخذ عينات مدادية من األسطر ادلكتوبة، األمر الذم يستلـز أف ينفصل معها أجزاء من ادلستند، كتتضمن 

 .GCالغاز قة رلموعة من األساليب التحليلية كالكيميائية مثل التحليل اللوين الورقي، كركماتوغرافياىذه الطري

MS/ MS ككركماتوغرافيا السائل ،HPLC ككذا التحليل اللوين الرقائقي حيث تعترب ىذه األخَتة التقنية،

هولة تطبيقها كدقة نتائجها، كقد األكثر انتشارا يف العادل لتحليل األحبار، كلعل السبب يف ذلك يرجع إلىس

 2استخدمت بنجاح للتفرقة بُت كافة أنواع األحبار السائلة كاجلافة ككذا أحبار اآلالت الكاتبة.

 Le sérum de véritéىو عبارة عن عقاقَت سلدرة تسمىكذلك بعقاقَت احلقيقة التحليل التخديري: -3

تستخدـ يف التحليل النفسي كالتشخيص كاستجواب ادلتهم، كيؤدم تعاطيها إذل نـو عميق يستمر فًتة ال 

يتجاكز العشرين دقيقة مث تعقبها يقظة، كيظل اجلانب اإلدراكي سليما طواؿ فًتة التخدير على الرغم من فقد 

كرغبة يف   لئلػلاءا غلعلو أكثر قابلية يف مشاعره الداخلية شل اإلرادمالقدرة على االختيار كالتحكم  اإلنساف

 Pentothal deادلصارحة كالتعبَت عما يدكر يف نفسو، كمن أىم ىذه العقاقَت بنتواثؿ الصوديـو

                                                 
 .99 -98، ص 2005حسنُت احملمدم: الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلزائي، كلية الشرطة منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية،  بوداكم1
 .105-100ص  ،، نفس ادلرجعبوداكم حسنُت احملمدم2
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sodiyum1 ، كيعترب استعماؿ ىذه الرسالة غَت قانوين لتغارضو مع حقوؽ االنساف لذا ال يتم استعمالو يف

 كقتنا ىذا.

ليل مع تقنية التنومي ادلغناطيسي اليت يرجع العمل هبا دكف شك إذل خربات كؼلتلط ىذا النوع من التحا

، كاليت ؽلن تعريفها أبهنا افتعاؿ حالة نـو غَت طبيعية تتغَت فيها احلالة اجلسمانية 2احلضارات اإلنسانية القدؽلة

اإلتصاؿ اخلارجي للنائم ضيقا  كالنفسانية للنائم كيتغَت خبلذلا األداء العقلي الطبيعي لو، كجتعل ىذه احلالة نطاؽ

، كمن مث أمكن استعماؿ التنومي ادلغناطيسي مع ادلستوجبُت هبدؼ احلصوؿ على  فتقصره على شخصية ادلنـو

 معلومات سلتزنة لديهم يكونوف بسبب النسياف غَت قادرين على تذكرىا كإعادة إصدارىا.

حوؿ مشركعية استخداـ التحليل التخديرم كالتنومي ادلغناطيسي يف رلاؿ التحقيق اجلنائي،  اآلراءكاختلفت 

كذىبت غالبيتها إذل القوؿ أف ختدير الشخص كتنوؽلو مث استجوابو أثناء ذلك للحصوؿ منو على اعًتافات، يعد 

ارخ على حقوؽ اإلنساف، يؤدم إجراء ابطبل ألف ذلك يؤثر على إرادتو بل قد ػلجبها دتاما كمن مث فهو إعتداء ص

 3ج عنها، كما أف نتائجها غَت مؤكدة من الناحية العلمية.ذلك حتما إذل بطبلف الدليل النات

 .الفرع الثاين: إستخدام األشعة

ال ؽلكن دلخابر الشرطة العلمية أف تتجاىل أمر إستخداـ األشعة يف رلاؿ البحث اجلنائي كالتحقيق بعد 

كبَت يف الكشف عن اآلاثر اجلنائية، كيعترب ادلصدر الرئيسي ذلذه األشعة ىو الضوء األبيض أف دتاكتشاؼ دكرىا ال

 على اختبلؼ أنواعها سواء كانت طبيعية أـ اصطناعية.

 كلؤلشعة الضوئية عدة أنواع أغلبها يستخدـ حاليا بنجاح يف رلاؿ التحقيق اجلنائي، نذكر منها ما يلي 

                                                 
 -د.س.ف -140ػلي بن لعلي: اخلربة يف الطب الشرعي، مطبعة عمار قريف،  ابتنة، اجلزائر، ص1
 .244، ص 1997اإلسكندرية منشأ ادلعارؼ -الفتاح الشهاكم: أدلة مسرح اجلرؽلةقدرم عبد 2
ندرية، عادؿ عبد العاؿ خراشي: ضوابط التحرم ك اإلستبداؿ عن اجلرائم  يف الفقو اإلسبلمي كالقانوف الوضعي،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسك3

 كما بعدىا. 439، ص 2006
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 1مع التنبيو أنو مت اكتشاؼ أنواع جديدة من األشعة حديثا كىي أشعة تَتاىَتتز كأشعة جاما.

مصدرىا ىو الضوء الطبيعي كضوء الشمس، أك القمر، أك الضوء الصناعي كمصابيح  األشعة الظاهرة: -1

الكهرابء، كرلاؿ استخدامها يف البحث اجلنائي ىو معاينة مسرح اجلرؽلة حبثا عن اآلاثر ادلادية الظاىرة، 

تسهيل  تستخدـ أيضا يفك ، 2كيظهر دكرىا أكثر يف الرسم التخطيطي دلسرح احلادث أك تصويره فوتوغرافيا

 عمل اخلبَت الفٍت داخل سلابر الشرطة العلمية، يستعُت هبا يف الفحص ادليكركسكويب كبقية األجهزة األخرل.

ىي أشعة غَت منظورة ال تراىا العُت اجملردة، كتعترب الشمس ادلصدر األصلي  األشعة فوق البنفسجية: -2

واء مبسرح اجلرؽلة أك داخل ادلخابر، كينحصر ذلا،كنظرا ألعليتها فهي تستغل من قبل خرباء الشرطة العلمية س

أتثَت ىذه األشعة عند سقوطها على اجلسم إما أف ؽلتصو ىذا األخَت فيظهر اجلسم بلونو العادم أك بلوف 

، كمن أمثلة 3معتم، أك ال ؽلتصو بل يعكسو فيظهر اجلسم ىنا بلوف آخر متوىج خبلفا عن لونو األصلي

شعة الكشف عن البقع ادلنوية يف اجلرائم اجلنسية ابعتبار أف ذلذه البقع خاصية اإلستخدامات اجلنائية ذلذه األ

 التوىج إذا تعرضت لؤلشعة فوؽ البنفسجية حىت بعد غسلها أك مسحها بصفة غَت اتمة، كذلك إظهار 

 األنثراسُت البصمات من على األسطح متعددة األلواف أك ادلزخرفة أك اليت هبا  نقوش كىذا بنثر مسحوؽ

Anthracine powder متوىجة. ، حىت تظهر خطوط البصماتمث تعريضها لؤلشعة فوؽ البنفسجية 

عند إذ تصبح أكثر توىجا كذلك يف الكشف عن جرائم احلرؽ العمدم كعن ادلواد ادللتهبة كالقابلة لئلشتغاؿ

د قاـ إبجراء تركيب الكشف عليها ابألشعة فوؽ البنفسجية، كيف الكشف عن األسناف كعما إذا كاف ادلتويف ق

 أسناف اصطناعية أـ ال فهذا يسهل التعرؼ عليو، إذ أف األسناف الطبيعية عند تعرضها األشعة فوؽ 

                                                 
 .127 -126، ص 11ابق ص عبد الفتاح مراد،  ادلرجع الس1
 كما بعدىا.  57، ص21خربوش فوزية، ادلرجع السابق ص 2
 .118 -117ادلرجع أعبله، ص  ،عبد الفتاح مراد3
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 2تتوىج عكس األسناف اإلصطناعية اليت تبدك معتمة. 1البنفسجية

بقااي الورؽ كتستعمل أيضا يف الكشف عن مواضع التزكير يف ادلستندات مثل معرفة نوع الورؽ كمادتو كتفحص 

اليت يعثر عليها مبسرح اجلرؽلة مثبل، كذلذه األشعة دكر ىاـ يف الكشف عن األخبار السرية، كقد زاد استخداـ ىذه 

 3األشعة يف بعض إدارات الشرطة كإدارة اجلوازات للكشف عن تلك ادلشتبو يف تزكيرىا.

األشعة كليس ذلا أم أتثَت ظاىر تدركو  تعترب مجيع مصادر الضوء العادية منبعا ذلذه: األشعة حتت احلمراء -3

العُت اجملردة على األشياء اليت تقع عليها عكس األشعة البنفسجية اليت تظهر توىجا كاضحا للعُت، غَت أنو ؽلكن 

 إدراؾ أثر األشعة حتت احلمراء على األجساـ بواسطة التصوير.

 علها:كتستعمل الشرطة العلمية ىذا النوع من األشعة يف عدة رلاالت أ

اكتشاؼ بقع الدـ أك أم آاثر أخرل على األسطح القادتة، مثل كتابة حبرب أسود على سطح أسود أك قامت،  .أ 

 أك حىت قراءة ما كاف مكتواب على كرؽ زلركؽ.

اختبار ادلستندات القدؽلة إلظهار الكتابة أك تلك اليت كانت مكتوبة بقلم رصاص كزليت كحىت لقراءة  .ب 

 الرسائل دكف فتحها.

تستعمل كذلك إلمتصاص اللوف األمحر إلظهار ما حتتو أك فوقو من بياانت أك كتاابت، كتستخدـ خاصة يف  .ج 

 رلاؿ ادلراقبات الليلية اليت تقـو هبا الشرطة يف إطار متابعة نشاط عصابة كحتركاهتا.

دكرا   ذلا أفذات ادلوجات القصَتة كمن ادلعركؼ جليا  ةىي من اإلشعاعات غَت ادلنظور  األشعة السينية: -4

كبَتا يف الكشف الطيب، كأصبح ذلا دكر أكرب يف رلاؿ البحث اجلنائي كميزة ىذه األشعة أهنا توحي بتفاصيل 

                                                 
.99، ص2004 -2003اللو رابح: أدلة اإلثبات اجلزائية، رسالة ماجستَت، اجلزائر، السنة اجلامعية  1 

 .119 -118، ص11عبد الفتاح مراد، ادلرجع السابق ص 2
منية كالتدريب، أمحد أبو القاسم: الدليل اجلنائي ادلادم كدكره يف إثبات جرائم احلدكد كالقصاص، اجلزء األكؿ، دار النشر ادلركز العريب للدراسات األ3

 .289 -288، ص1994ابلرايض، 
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ميليمًت، كتستخدـ من قبل الشرطة العلمية للكشف عن  12إذل  8الًتكيب الداخلي دلادة يؤكؿ حجمها من 

تحقيق اجلنائي، كما تستخدـ خاصة يف األماكن زلتوايت احلقائب كالطركد حبثا عن أم دليل مادم يساعد ال

العامة كادلطارات كادلوانئ دلراقبة األمتعة كالتأكد من كجود أية أسلحة انرية أك متفجرات، كذلا استخداـ آخر 

لفحص اجلدراف للبحث عن أجهزة تصنت سلبأة خلفها، كشاع استعماذلا يف رلاؿ الكشف عن العمبلت ادلزيفة، 

يف التعرؼ على اجلثث اجملهولة اليت تكوف قد بلغت حدا من التعفن الرمي، حيث تصور كذلا دكر يف ىاـ 

بصماهتا كتسجل ابستعماؿ ىذه األشعة كتكشف حىت أجزاء من جسم اإلنساف من عظاـ كأسناف كتستخدـ 

 1أيضا يف الكشف عن األحجار الكرؽلة كاللوحات الزيتية األصلية كالتماثيل األثرية.

 كلب البوليس.  الفرع الثالث:

 لقد جرل العمل على اإلستعانة ابلكبلب البوليسية يف ميداف التحقيق اجلنائي، كىذا ابستغبلؿ حاسة الشم القوية

 لدل الكبلب اليت تفوؽ حاسة الشم لدل اإلنساف أالؼ ادلرات، كما أف لو حاسة مسع قوية دتكنو من مسع

 الصوت اخلافت كمعرفة مصدره بدقة.

 كاستمر ،2البوليس يف التحقيق ليس ابلوسيلة اجلديدة، بل تعود جذكره إذل عهد اإلغريقكاستخداـ كلب 

 إذل أف اتسع استخدامو حاليا يف عدة ميادين كاحلراسة كحاالت اإلغاثة يف الكوارث إضافة إذل البحث اجلنائي.

قط، بل البد من كاحلقيقة أف مشاركة الكبلب يف الكشف عن اجلرائم ليست من خبلؿ سلوكها الغريزم ف

، كمن خبلؿ التدريب تصبح ذلا القدرة على القياـ ابدلهاـ ادلوكلة إليها كبنتائج 3إخضاعها إذل برانمج تدرييب دقيق

 أفضل.

                                                 
.288 -287أمحد أبو القاسم، نفس ادلرجع، ص 1 

1ص ،سابقالرجع ادل، بوزرزكر فاطمة 2 

62، ص 7مسعودة زبدة، ادلرجع السابق ص  3 
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يستعُت خرباء مسرح اجلرؽلة للشرطة العلمية بكلب البوليس عند تنقلهم دلسرح احلادث من أجل البحث 

 ككذا اكتشاؼ الدليل، فعملية عن اآلاثر ادلادية، إذ يقـو البوليس بدكرين أساسيُت: اإلستعراؼ على اجلاين

ة للكلب حىت يشمها كأحياان حىت كإف دل ستعراؼ تتم بتقدمي األشياء اليت يكوف قد تركها ادلتهم مبسرح اجلرؽلاإل

يًتؾ اجلاين أم أثر مادم مبسرح اجلرؽلة، إال أنو ال بد كأف يًتؾ رائحة دتيزه عن ابقي البشر فيشمها الكلب، مث 

 يعرض عليو رلموعة من األشخاص ادلشتبو فيهم ليشمهم كتكوف النتيجة التعرؼ على ادلتهم احلقيقي.

دكر كلب البوليس يف اكتشاؼ الدليل فيتمثل يف مطاردة اجلناة كالكشف عن سلابئهم اليت ػلتفظوف  أما

 داخلها ابدلسركقات مثبل، أك الوسائل ادلستعملة يف اجلرؽلة، كما يطلب من الكلب التعرؼ على ادلكاف الذم 

كبلب البوليسية يف ادلوانئ أك البحث عن ادلخدرات، كحاليا تستعمل ال1دفنت فيو اجلثة يف جرائم القتل

 كادلطارات لتفتيش األمتعة كالطركد يف دقائق معدكدة بدال من تضييع الوقت يف التفتيش اليدكم. 

ستعراؼ ىذا إادلتهم عند خوفو من الكلب نتيجة كيف األخَت ؽلكن القوؿ أف الدليل ادلستند من اعًتاؼ 

 يعدك كونو رلرد قرينة  ال تصل دلرتبة الدليل القاطع كأساس األخَت عليو أك إنكاره للتهمة رغم ىذا اإلستعراؼ ال

 لثبوت التهمة على ادلتهم بل البد من أدلة مادية أخرل توصل إذل نفس النتيجة حىت تبٌت عليها اإلدانة.

 ادلطلب الثاين: األجهزة ادلستعملة يف البحث اجلنائي.

 ديثة ادلستعملة يف التحقيق اجلنائي كأصبححلوجي موجة من األجهزة العلمية القد جرؼ التطور التكنول

يعوؿ عليها كثَتا للوصوؿ إذل الفاعل، كىذا بطريقة علمية من دكف اللجوء إذل كسائل غَت إنسانية، كما  

 كاف مستعمبل يف القدـ، كىذا الدليل يساعد قاضي احلكم يف مسألة اإلقتناع للفصل يف القضية ادلطركحة أمامو.

جهزة سلطنا الضوء على أعلها شلن لو الدكر الفعاؿ يف الوصوؿ إذل الدليل العلمي كنظرا لتعدد ىذه األ

 إلثبات اجلرؽلة، كسنشَت إذل بعض األجهزة األخرل حُت ندرس فحص اآلاثر اجلنائية داخل سلابر الشرطة العلمية.
                                                 

ـ األمنية، عبد العزيز دمحم أمحد بن حسُت: "استخداـ الكبلب البوليسية يف الكشف عن ادلخدرات"، رللة األمن كاحلياة أكادؽلية انيف العربية للعلو 1
 .49ك 48، ص 1998ديسمرب  195العدد 
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 الفرع األول: جهاز كشف الكذب.

اؾ تلمعاف، ؽلكنك أف تشعر ابلعضبلت احلجابية تبدأ ابلتشنج، ال نقلبك ؼلفق بقوة كحنجرتك تتقلص عي" 

جدكل من اخلداع، فكل حركة من حركاتك تسجل كالشخص الذم يقـو ابستجوابك ىو شخص مدرب على 

 مجيع أنواع اخلداع، كمن مث فاحلقيقة تًتؾ إذف من األفضل لك اإلعًتاؼ" ىذه مقولة أصبحت تًتاكد يف أكساط

، األنًتبوؿ ... كىذا منذ أف غزل FBIاجلنائية العادلية: سكوتبلندايرد، البوليس الفيديرارل  مؤسسات التحقيق

 1جهاز كشف الكذب ىذه ادلؤسسات كأصبح يستعمل يف ميداف البحث اجلنائي.

، يسجل 2أعلن الدكتور فودلَت كالدكتور جوف الرسوف عن اخًتاع جهاز لكشف الكذب 1921كيف عاـ 

ة اليت حتدث ابدلتهم عند كذبو عن طريق قياس تنفسو كنبضو كضغط دمو يف كقت كاحد، كبذلك التغَتات الفجائي

 3يتبُت منها مدل عبلقتو ابجلرؽلة من عدمها.

يتكوف اجلهاز من عدة أجهزة فرعية يقـو كل منها بعمل معُت كجهاز لقياس نبضات القلب، جهاز 

اجللد للكهرابء، كيتم حتويل تغَتات اإلنساف الطارئة عند لقياس الضغط الدـ، كجهاز لتسجيل تغَت مقاكمة 

 استجوابو إذل ذبذابت بواسطة اجلهاز كىذا عن طريق إبر رلوفة تتحرؾ أفقيا على شريط من الورؽ.

كفقا لربانمج دقيق مدركس يضعو خرباء متخصصوف يف علـو  يتم إعداد جهاز كشف الكذب إلجراء اإلختبار

اجلرؽلة كالشرطة العلمية كالطب الشرعي، كأسفرت التجارب العلمية عن أف معظم األشخاص ادلشتبو يف ارتكاهبم 

اجلرؽلة يوافقوف على ادلثوؿ أماـ اجلهاز كسبب ذلك أنو إذا كاف الشخص متورطا يف اجلرؽلة فإنو ؼلشى أف يؤدم 

                                                 
 .140سابق، ص ػلي بن لعلي: "اخلربة يف الطب الشرعي"، ادلرجع ال1
 .149، ص11 بد الفتاح مراد، ادلرجع السابق صع2
 .237، ص30قدرم عبد الفتاح الشهاكم، ادلرجع السابق ص 3
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تناعو عن خوض التجربة إذل اإلساءة دلوقفو كتقوية الشبهات ضده، يف حُت إذا كاف بريئا فإنو ال ؽلانع يف ام

 1خضوعو للجهاز إذ ليس لديو ما ؼلشاه.

تقـو التجربة بعد إعداد اخلبَت ادلختص لقائمة األسئلة كيشًتط أف تكوف اإلجاابت عليها بنعم أك ال، 

بلقة ذلا ابجلرؽلة حىت تكوف اإلجاابت كاإلنفعاالت طبيعية، بعدىا يقـو اخلبَت بطرح كتوجو للمعٍت أكال أسئلة ال ع

أسئلة ذلا عبلقة ابجلرؽلة كىكذا تصبح قائمة األسئلة مزغلا بُت أسئلة عادية كأخرل يف ادلوضوع، حيث تعمل 

 السؤاؿ ادلوضوعي،ككلما  األسئلة العادية على هتدئة ادلتهم كإعادة على حالتو الطبيعية عقب كل انفعاؿ ػلدثو

 2سره. كاف لدل الشخص ما ؼلفيو فسؤالو عنو يؤدم إذل انفعالو نتيجة الكذب كاخلوؼ من انكشاؼ

هاز كشف الكذب كل ما يدؿ على أف ادلشتبو فيو يكذب يف أجوبتو، حيث أف جكمن مث يسجل 

الراحية كالظهرية لليد لتسجيل الكذب يقود إذل التعرؽ كيقاس ذلك بواسطة قطب كهرابئي يلصق على السطوح 

نشاطات غدد العرؽ، كما أف التنفس تزداد كتَتتو عند الكذب كيتم تسجيل ذلك بواسطة أنبوب مطاطي يثبت 

 3.على صدر الشخص، يتمدد كيتقلص مع التنفس كتنتقل حركتو إذل إبرة التسجيل

اإلعًتاؼ، بل قد يهدم احملقق كتظهر مزااي ىذا اجلهاز يف أنو ال يقف فقط عند حد محل ادلتهم على 

كيضيق من نطاؽ البحث،  على الطريق الواجب إتباعو للوصوؿ إذل الفاعل احلقيقي، كما أنو ػلصر دائرة اإلهتاـ

كلكن رغم ذلك تبقى نتائجها غَت دقيقة كوف أنو حىت األشخاص الصادقُت قد تكوف ذلم انفعاالت بسبب 

فس نتائج الشخص الكاذب، كمن مث فنتائجو تعترب قرائن بسيطة كال غلوز أف اهتامهم جبرؽلة دل يرتكبوىا تؤدم إذل ن

يبٌت عليها كحدىا أم حكم قضائي، فهي رلرد عنصر من عناصر اإلثبات اجلزائي، كبذلك فهي ال ترقى إذل مرتبة 

 الدليل القاطع.

                                                 
 .165 - 162، ص من 29ص  ، ادلرجع السابقبوادم حسنُت احملمدم1
 .149، ص 11عبد الفتاح مراد: ادلرجع السابق ص 2
 .268، ص1991، 1إعداد قسم التأليف كالًتمجة دار الرشيد دمشق، ط. – 2ج.أساليب اجلرؽلة كمؤسسات التحقيق اجلنائية العادلية، 3
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 الفرع الثاين: أجهزة الفحص اجملهري.

اجلنائية اليت يًتكها اجلاين مبسرح اجلرؽلة، كتشمل سلتلف تستخدـ سلتلف ىذه األجهزة لفحص اآلاثر 

العناصر احلية أك ادليتة، الصلبة أك السائلة ، كالبقع كالدـ كاألعَتة النارية كالشعر كاأللياؼ كاألنسجة كالسمـو 

تاج إذل ...إخل، كمعظم ىذه األجساـ ؽلكن ابدلشاىدة حتديد نوعها، غَت أهنا غالبا ما تكوف من الصغر حبيث حت

كسائل لتكبَتىا، كمن ادلبلحظ أف األثر كلما صغر كلما أفاد يف كشف اجلرائم، فقد ثبت من التجربة أف اجملـر  

 كثَتا ما يًتؾ آاثرا دقيقة يغفل عن رؤيتها، كلكنو اندرا ما يًتؾ أثرا كبَتا ظاىرا.

أضعاؼ، حيث يوضع  5بَت فيها يبدأ الفحص أكال ابللجوء إذل العدسات ادلكربة كاليت ال تزيد نسبة التك

األثر ادلراد فحصو على بعد أقل من البعد البؤرم للعدسة ادلستعملة فتتكوف لو صورة كعلية مكربة على مسافة من 

، كيف حاؿ عدـ التمكن من رؤية األثر بواسطة 1سنتيمًت، فًتاه العُت بزاكية أكرب 25ادلستحسن أف تكوف 

 هزة الفحص اجملهرم التالية:العدسات فيتم اللجوء إذل إحدل أج

 كىو جهاز عبارة عن ماسورة رفيعة هبا كسيلة إضاءة كمنشورة كرلموعةمنظار الرؤية الداخلي: .1

 عدسات تساعد على الرؤية الداخلية لؤلجساـ، كيستخدـ يف فحص األقفاؿ من الداخل إلظهار آاثر استعماؿ 

 ادلصطنعة، كماال يستعمل لرؤية اخلطوط يف ماسورة السبلح. ادلفاتيح

يتكوف من كحدتُت من العدسات عينية كشيئية، كىو على أعلى  ادليكروسكوب العادي احملمول: .2

 درجة من النقاكة كرلهز بوسيلة إضاءة كحامل للشرائح كمرااي عاكسة، يوضع األثر ادلراد فحصو على العدسة

الشيئية على مسافة أبعد من البعد البؤرم ذلاال بقليل، فتتكوف لو صورة حقيقية من اجلهة ادلقابلة، كيستخدـ ىذا ك 

                                                 
. 281 -280، ص32أمحد أبو القاسم، ادلرجع السابق ص   1 
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ادليكركسكوب لفحص آاثر الطلقات النارية أك الكتابة أك األقمشة أك األنسجة كعمـو األجساـ اليت هبا جتاعيد، 

 1سكوب.كتسجل الصورة بعد الفحص عن طريق آلة تصوير ابدليكرك 

يتكوف ىذا ادليكركسكوب من كحدتُت شيئيتُت من العدسات ككحدة عينة  ادليكروسكوب ادلقارن: .3

 كاحدة، كيستخدـ لفحص البصمات كآاثر الشعر كاأللياؼ كقطع القماش كاألنسجة.

ىو عبارة عن ميكركسكوبُت يرل هبما أثر كاحد يف اجتاىُت سلتلفُت، فلو كحدتُت ادليكروسكوب اجملسم: .4

 كابلرؤية ابلعينُت من تُت ككحدتُت عينيتُت من العدسات، حيث يوضع األثر على الوحدتُت الشيئييتُتشيئ

الوحدتُت العينتُت فإنو ؽلكن رؤية صورتُت لؤلثر يف اجتاىُت سلتلفُت، كيستخدـ ىذا ادليكركسكوب يف فحص 

 2لنارية.اآلاثر اليت حتتاج لتجسيم كعمق ميداين كالشعر كاآلاثر على ادلقذكفات ا

غراـ، حيث يعتمد ىذا  2.1استعماؿ يف فحص آاثر حجمها أدؽ من  يتم ادليكروسكوب اإللكرتوين: .5

اجلهاز على الشعاع اإللكًتكين الذم ؽلكن احلصوؿ عليو ابستخداـ فرؽ جهد بُت قطبُت أحدعلا سالب 

ا ذضلو ادلوجب، فإ من القطب السالب كاآلخر موجب داخل أنبوبة مفرغة، فينبعث فيض من اإللكًتكانت

كضع جسم صلب معتم فإنو يظهر لو ظل كاضح ؽلكن استقبالو، كعن طريق اجملاالت ادلغناطيسية ؽلكن 

التحكم يف سَت األشعة اإللكًتكنية اليت تسَت داخل األنبوبة ادلفرغة فيمكن احلصوؿ على قوة تكبَت فائقة 

ص نوع من األتربة الدقيقة تصل إذل حوارل مليوف مرة، كيستخدـ ىذا ادليكركسكوب يف عدة اختبارات كفح

 ادلوجودة مبسرح اجلرؽلة، كمقارنتها بتلك العالقة مببلبس ادلشتبو فيو، كلقد كاف الكتشاؼ ىذا النوع أثر كاضح 

 3على استخدامو يف رلاؿ البحث كالتعرؼ على الدليل ادلادم كتقوؽلو.

 

                                                 
 .283 – 282، ص32أمحد أبو القاسم، ادلرجع السابق ص 1

 .284 -283ص، 32أمحد أبو القاسم، ادلرجع السابق ص 2
.295 -294، ص32أمحد أبو القاسم، ادلرجع السابق ص  3 



 الفصل األول                                           الشرطة العلمية و النظام  اذليكلي لعملها.

39 
 

 .الفرع الثالث: الكمبيوتر واألنرتنيت

شارة إذل أف العلم احلديث توصل أيضا إذل استعماؿ تقنيات جديدة يف ابإلضافة إذل ما سبق جتدر اإل

البحث الفٍت عن اجلرؽلة، كإف التكنولبوجيا اليـو تقدـ للدكلة كألجهزهتا األمنية العديد من التسهيبلت 

يوتر كاإلمكانيات اليت تساىم يف رفع كفاءهتا تطوير قدراهتا للتصدم للجرؽلة خصوصا مع استعماؿ أجهزة الكمب

 كاألنًتنيت بطريقة ستحدث ثورة يف أساليب التحقيق اجلنائي للكشف عن احلقيقة القضائية.

 أوال: الكمبيوتر ودوره يف اإلثبات اجلنائي.

مؤسسات األمن كالشرطة يف كثَت من الدكؿ جبهاز الكمبيوتر، كأدخلو يف خدمة البحث  إستعانت

يف الوالايت ادلتحدة األمريكية ككذا يف فرنسا كيف بريطانيا يف عمل اجلنائي دلا لو من نتائج فائقة، حيث استخدـ 

تقارير كاقعية عن حوادث سلتلفة، مبينُت فيها نوع اجلرؽلة كاألسلوب اإلجرامي ادلعتمد ككذا ظركؼ ارتكاهبا، كما 

ا بياانت قاطعة استعمل لغرض الكشف عن جرائم تزكير جوازات السفر، كتتميز البياانت ادلدخلة يف الكمبيوتر أبهن

 كيقينية يتم اللجوء إليها مىت دعت احلاجة لذلك.

أما ابلنسبة للشرطة العلمية اجلزائرية، فيعترب الكمبيوتر أحد أىم األجهزة اليت حتتويها سلابرىا إذ أف لو دكرا 

 من يتوذل فحصهاه ادلخابر، فنجد يف رلاؿ البصمات أف الكمبيوتر ىو ذفعاال يف سلتلف العمليات اليت تقـو هبا ى

 ككضع التقسيمات الفنية ذلا، كيقـو أيضا ابدلضاىاة كىذا حتت إشراؼ خبَت سلتص، فأصبح بذلك يضمن سرعة 

 1جتميع ادلعلومات األمنية مع دقة النتائج ادلتحصل عليها.

مة يعتمد ادلخرب ادلركزم للشرطة العلمية ابلعاصمة على الكمبيوتر بصفة شاملة يف تطبيقو لنظاـ البص

AFIS حيث يعترب ىذا النظاـ كما سبق ذكره آنفا األداة األكثر تطورا اليـو يف العادل حيث يتميز ابلدقة ،

كالسرعة يف مضاىاة صور بصمات األصابع، كيدير ىذا النظاـ ادلعطيات ادلتوفرة عرب الكمبيوتر ادلركزم، كيقـو ىذا 

                                                 
37-36، ص 30شهاكم، ادلرجع السابق صقدرم عبد الفتاح ال .   1 
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فظها مع التفاصيل سلتلف األنظمة الفرعية، حيث يتم حاألخَت إبرساؿ نتائج مقارنة بصمات األصابع إذل  

اص بصرية، كؽلكن الرجوع إذل ىذه التفاصيل بواسطة الكمبيوتر ادلركزم لتحديث ادلعطيات، كأىم الدقيقة يف أقر 

العمليات اليت يقـو هبا الكمبيوتر ادلركزم لتحديث ادلعطيات، كأىم العمليات اليت يقـو هبا الكمبيوتر على ضوء 

 اـ إفيس ىي: نظ

 مقارنة بصمات معلومة سلزنة يف اجلهاز مع بصمات رلهولة كجدت مبسرح اجلرؽلة الكتشاؼ صاحبها. . أ

 مقارنة بصمات رلهولة كسلزنة ابجلهاز مع بصمات معلومة ألفراد مشتبو يف ارتكاهبم اجلرؽلة زلل التحقيق. . ب

كجدت مبسرح اجلرؽلة كىذا لتبياف تكرار مقارنة بصمات رلهولة كسلزنة ابجلهاز مع بصمات أخرل رلهولة ج. 

 اجلرائم.

كنظرا لئلمكانيات اذلامة جلهاز الكمبيوتر، فوجوده يف رلاؿ البحث اجلنائي من األمور اذلامة كاستخدامو يف إطار 

يسمح ببناء قاعدة معلوماتية عن بصمات األصابع تسهل عملية البحث اجلنائي  AFISنظاـ البصمة اآلرل 

 1الفٍت.

كانت أجهزة الكمبيوتر كاليت أصبحت لغة العصر كادلنتشرة يف كل مكاف قد حلت مشكلة تدفق ادلعلومات   فإذا

 ككجدت احلل أللغاز اجلرائم الغامضة، إذ تسابقت يف التطور مع تقدـ تقنيات اجلرائم فلقد خطى العادل خطوة 

 2أكرب إبنشائو شبكة األنًتنيت.

 اجلرمية.اثنيا:األنرتنت ودورها يف إثبات 

 أصبحت شبكة األنًتنت الوسيلة العلمية ذات التقنية العادلية كاليت تعد كسيلة رلدية تعتمد عليها سلابر 

 الشرطة العلمية اليـو يف البحث عن مرتكيب اجلرائم، خصوصا أف اجملرمُت أنفسهم أصبحوا يستغلوف ىذه

                                                 
 .17بدر خالد اخلليفة، ادلرجع السابق ص1

كاجلهات العسكرية كاعتبارا من سنة ابلوالايت ادلتحدة األمريكية ككانت مقتصرة فقط على كزارة الدفاع  1969األنًتنت: شبكة عادلية ظهرت سنة 2
 مت السماح لؤلفراد العاديُت ابستعماذلا. 1987
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 ة العابرة للحدكد.اصة عصاابت اجلرؽلة ادلنظمخالشبكة يف ارتكاب بعض اجلرائم، 

كلقد أثبتت كل ادلؤشرات أف األنًتنت حققت العديد من ادلعجزات يف رلاؿ البحث اجلنائي، فلم يعد 

فزيوف حلث اجلماىَت يلتبو فيهم عرب الصحف أك شاشات التاألمر كما كاف يف ادلاضي قاصرا على توزيع صور ادلش

لثة من بريطانيا كفرنسا يف ادلرتبة الثامقدمتها أدلانيا ك على اإلببلغ عنهم، فقد دتكنت العديد من الدكؿ كيف 

استخداـ األنًتنت كأداة لضبط اجملرمُت، كدتكن ىذه الشبكة من التعرؼ على كل احلاالت ادلشبوىة يف كل أضلاء 

 1العادل ابإلتصاؿ ابدلنظمة الدكلية للشرطة اجلنائية "األنًتبوؿ".

ب احلياة يف ىذا القرف على ادلستول العادلي الستخدامها يف  رغم أف األنًتنت يف طريقها ألف تصبح عص

كل رلاالت احلياة، إضافة إذل دكرىا الفعاؿ يف البحث اجلنائي، إال أهنا أصبحت من ضحااي النشاط اإلجرامي إذ 

م أف ىناؾ جرائم ترتكب عن طريقها كسرقة ادلعلومات كاستغبلؿ األنًتنت يف غسيل األمواؿ، كمعرفة ىذه اجلرائ

 2ضركرم حملاكلة الوقاية منها مستقببل.

 كأخَتا ال بد من التسليم ابلدكر اجلبار الذم تلعبو الوسائل العلمية يف رلاؿ البحث اجلنائي بصورة شاملة، 

فهي األساس يف التعرؼ على األثر اجلنائي الذم يؤدم إذل الدليل ادلادم حىت يعتمد عليو يف األخَت إلثبات 

 اجلرؽلة.

 

                                                 
 كما بعدىا. 47، ص30قدرم عبد الفتاح الشهاكم، ادلرجع السابق ص 1

 .64، ص21خربوش فوزية، ادلرجع السابق ص2
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 متهيد:

جزءا من السلوؾ اإلجتماعي لئلنساف فإف كل رلتمع ال ؼللو منها، كستستمر إذل أف يرث هللا  تعترب اجلرؽلة

أصبحت اجلرؽلة أكثر تطورا، من أجل  األرض كمن عليها، كمع انفتاح اجملتمعات كالثقافات على بعضها البعض

يف الكشف عن اجلرؽلة تبلحقها يف تطور سريع  ذلك صارت طرؽ البحث كالوسائل العلمية احلديثة ادلستخدمة

أيضا، كستظل ادلعركة قائمة بُت اجملـر كاجملتمع، حيث يكسب ىذا األخَت يف معظم األحياف حُت يتم القبض على 

ادلتهم كاحلكم عليو ابلعقاب ادلناسب، لكن اجملـر يكسب أيضا يف أحياف قليلة حُت ال تستطيع يد العدالة الوصوؿ 

 إليو.

أجل ذلك فإف عمل اخلرباء يف مسرح اجلرؽلة ىو الذم ػلكم صلاح أك فشل حل لغز اجلرؽلة للوصوؿ  كمن

إذل ادلتهم، كمن مث فعلى خرباء مسرح اجلرؽلة التابعُت للشرطة العلمية تفهم طبيعة العمل يف ىذا ادلسرح دلا لو من 

ر اآلخر، فأدكارىم مكملة لبعضها أعلية قصول يف الكشف عن اجلاين كال ؽلكن فصل دكر أم خبَت عن دك 

لئلجراءات الصحيحة، فإف ذلك يساىم يف حل القضية، كما أنو  إتباعوكىدفها كاحد، كأف كل خبَت من خبلؿ 

إلجراءات خاطئة كتلويثو دلسرح اجلرؽلة إتبلفو لآلاثر  إبتباعوقادر دبفرده على إفشاؿ رلهوده كرلهود اآلخرين، كىذا 

 ادلادية ادلوجود بو.

لدكر الشرطة العلمية كالتقنية يف مسرح اجلرؽلة، قسمنا ىذا الفصل إذل مبحثُت أساسيُت: حيث  تفصيبلك 

نتطرؽ يف ادلبحث األكؿ إذل مهاـ الشرطة العلمية كالتقنية يف مسرح اجلرؽلة، فيما تركنا دراسة دكر الشرطة العلمية 

 .ل اآلاثر اجلنائية للمبحث الثاينيف ربلي
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 .مهام الشرطة العلمية والتقنية يف مسرح اجلرمية :ادلبحث األول

يعد مسرح اجلرؽلة النطاؽ ادلكاين الذم يباشر فيو الباحث كاحملقق كاخلبَت أعماذلم هبدؼ استظهار احلقيقة 

عن طريق صبع اآلاثر من ىذا الوعاء الذم ػلتوم كل ادلتغَتات كادلخلفات ادلًتتبة عن ارتكاب اجلرؽلة، فمسرح 

أاي كانت طبيعتو، كاف مكاان مستقرا كىادائ قبل كقوع اجلرؽلة، مث يدخل عليو اجملـر ليحث كاقعتو اإلجرامية اجلرؽلة 

اليت تنعكس قي صورة متغَتات تطرأ على ىذا ادلكاف يف شكل آاثر بشرية ك غَت بشرية كىذه ادلتغَتات قد ربدث 

مشركعو اإلجرامي، كقد ػلدث عن غَت كعي كانتباه  يف سبيل إسباـ يعًتضوبوعي كعلم مرتكب اجلرؽلة لدفع كل ما 

، كلذا فمسرح اجلرؽلة ذك أعلية كبَتة يف رلاؿ الكشف 1نتيجة االضطراب النفسي كتوتر األعصاب كاخلوؼ كالعجلة

عن الوقائع اإلجرامية ألنو يعترب مكاف حفظ أسرارىا فهذا ادلسرح توجد فيو أاثر مادية كثَتة كاجملـر مهما كاف 

فبلبد أف يًتؾ أثرا يدؿ عليو، كادلشكلة سبكن يف احملافظة على ىذه اآلاثر كمن أجل ذلك كاف الزما على  حريصا

خرباء الشرطة العلمية كخاصة خرباء مسرح اجلرؽلة التحكم اجليد يف مكوانتو كأسراره ألنو األساس الذم ؽلكننا من 

 معرفة ىوية مرتكبها كحل اجلرؽلة.

 .رح اجلرميةادلطلب األول: مفهوم مس

ال شك أف كل رلـر يرتكب جرؽلة من اجلرائم يضع أمامو أمل عدـ ضبطو كاكتشافو من قبل الشرطة، كدلا 

شعراجملـر احلديث خبطورة إمكانية كشفو أخذ ػلرص على عدـ ترؾ أم أثر دبسرح اجلرؽلة كلبس القفازات لتفادم 

 تكوف عالقة دبسرح احلادث كاليت تدؿ عليو، لكن يبقى ترؾ بصماتو، كالعمل يف األخَت على زلو صبيع اآلاثر اليت

.  ىذا األخَت الفرصة الوحيدة جلهات التحقيق للوصوؿ إذل اجملـر

 ؽلة، كاثنيهما نًتكو لدراسة ر ا نتطرؽ فيو إذل تعريف مسرح اجلكمن مث نقسم ىذا ادلطلب إذل فرعُت: أكذلم
                                                         

ت اجلرؽلة، مذكرة هناية الدراسة لنيل شهادة ادلاسًت، زبصص علم اإلجراـ كالعلـو اجلنائية، جامعة عبد احلميد ابن علي أمنور، دكر األدلة ادلادية يف إثب1
 .28، ص2011/2012اجلامعية  بن ابديس ، مستغازل، السنة
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 الدالالت الفنية دلسرح اجلرؽلة.

 األول: تعريف مسرح اجلرمية. الفرع

إف معظم اجلرائم اليت تقع زبلف كراءىا عناصر أساسية ىي: اجلاين، اجملٍت عليو، أداة اجلرؽلة كمسرح اجلرؽلة، 

كيعترب ىذا األخَت مستودع أسرار اجلرؽلة ادلرتكبة، فمنو تنبثق كافة األدلة، فهو دبثابة الشاىد الصامت الذم إذا 

 قو حصل على معلومات مؤكدة.أحسن احملقق استنطا

يؤثر كل عنصر من العناصر السابقة للجرؽلة كيتأثر ابلعناصر األخرل كابلتارل أيخذ كينقل آاثره إذل بقية 

اليت تسمى بنظرية ادلبادلة حيث يقوؿ: " إذا  1918العناصر، كىي أساس نظرية العادل الفرنسي لوكاردليونز 

 1نظرية ىي أساس عمل فريق البحث دبسرح اجلرؽلة.اآلخر"، كىذه الأف يًتؾ أحدعلا  تبلمس شيئاف فبل بد

لقد اختلف فقهاء علم اإلجراـ حوؿ ربديد مسرح اجلرؽلة كتعريفو حيث قصره البعض على مكاف ارتكاب 

اجلرؽلة، بينما يرل البعض اآلخر أنو ؽلتد إذل األماكن احمليطة بو كأماكن اإلخفاء كغَتىا، كقد يرل البعض اآلخر 

بضركرة التوسع يف مفهـو مسرح اجلرؽلة، حيث ػلدد أبنو ادلكاف أك رلموع األماكن اليت تشهد مراحل اجلرؽلة من 

 إعداد، ربضَت كتنفيذ، كالذم ينبثق منو كافة األدلة.

ليس ابلضركرة أف يكوف مسرح اجلرؽلة اإلبتدائي ىو مكاف كقوع اجلرؽلة، فقد ربدث اجلرؽلة يف مكاف 

ية، مث من يتحامل على نفسو كيتحرؾ من ذلك ادلكاف إذل مكاف آخر أين يلفظ أنفاسو يصاب فيو الضح

األخَتة، كقد ينقلو اجلاين بعد قتلو إذل مكاف آخر زلاكال إخفاء جثمانو حىت ال يكتشف أمره، كمن مث فمكاف 

بعد فحصو كتقصي صبيع تواجد اجلثة يعترب مسرح احلادث اإلبتدائي، كالذم قد يقود إذل مسرح اجلرؽلة احلقيقي 

 اآلاثر العالقة بو، فقد يكوف جلرؽلة كاحدة أكثر من مسرح، كالذم يشمل بذلك :
                                                         

حلديثة ، القاىرة، ىشاـ عبد احلميد فرج، معاينة مسرح اجلرؽلة ألعضاء القضاء كالنيابة كاحملاماة كالشرطة كالطب الشرعي، الطبعة األكذل، مطابع الوالء ا1
 .03، ص2004نوفمرب 
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 مكاف حدكث اجلرؽلة احلقيقي. .1

 مكاف حدكث الوفاة. .2

 مكاف كجود أم أثر مادم يتصل ابجلرؽلة. .3

 أداة نقل اجلثة كالسيارة مثبل. .4

 منزؿ ادلتهم. .5

 .لجأ إليو ادلتهم بعد ىركبويادلكاف الذم  .6

كلكن رغم ذلك، غالبا ما يتم استدعاء الشرطة إذل مكاف اجلثة ابعتباره ادلفتاح األكؿ حلل لغز اجلرؽلة، 

كلوجود آاثر مادية غزيرة هبذا ادلوقع كاليت قد توصل إذل أماكن أخرل كمكاف كقوع اجلرؽلة إف دل يكن نفسو، أك 

لك ؽلكن القوؿ أبف مسرح اجلرؽلة يعترب ملكا مؤقتا ، كبذ1سبلح اجلرؽلة، أك حىت مكاف تواجد اجلاينمكاف تواجد

لسلطات التحقيق بعد عملها بوقوع اجلرؽلة إلشرافها ادلطلق عليو، كذلا أف تتحفظ على ادلكاف كتعُت عليو احلراسة 

 البلزمة للحفاظ على اآلاثر اجلنائية.

 الفرع الثاين: أمهية مسرح اجلرمية.

ة اجلنائية يف تبياف كقوع اجلرؽلة كمكاف فعلها ادلادم، حيث يعترب ادلصدر تظهر أعلية مسرح اجلرؽلة من الناحي

الرئيسي لؤلدلة ادلادية اليت يعتمد عليها يف إدانة اجلناة، كيساعد يف ربديد األسلوب اإلجرامي ككقت ارتكابو 

سبثيل اجلرؽلة اليت أيمر كغَتىا من ادلعلومات اليت تفيد سَت التحقيق، كما أف دلسرح احلادث أعلية قصول يف إعادة 

هبا قاضي التحقيق فقد ػلمل ادلتهم على اإلعًتاؼ ابرتكابو اجلرؽلة بعد أف يسًتجع أمامو كل اخلطوات اليت قاـ هبا 

 عند ارتكابو للجرؽلة.

                                                         
 .05 – 04 ص ،45ادلرجع السابق ص ىشاـ عبد احلميد فرج، 1
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كإذا كاف مسرح اجلرؽلة عبارة عن نقل صورة صامتة دلا حدث بو، فإف إعادة سبثيل اجلرؽلة ىو نقل صورة 

،  كمن الطبيعي أف ػلضر إعادة سبثيل اجلرؽلة ككل 1ا لذلك يسمى كذلك بػ " استنطاؽ مسرح اجلرؽلة"متحركة عنه

من لو صلة بو، حىت كلو كاف ادلتهم منكرا الرتكاب اجلرؽلة، كتتدخل ىنا عناصر الشرطة العلمية اليت ذلا دكر ىاـ 

مسرح اجلرؽلة كما كاف  إبرجاعيل اجلرؽلة كىذا أك يف إعادة سبث –كما سنرل الحقا   -سواء دبسرح اجلرؽلة احلقيقي

 عليو أكؿ مرة.

 ، كما ؽلكن اللجوء إليو يف اجلنح اذلامة، كأيمر بوسبثيل اجلرؽلة غالبا يف اجلناايتيتم اللجوء إذل إجراء إعادة 

، كيكوف مبلئما عندما ػلتمل تنفيذ اجلرؽلة عدة أتكيبلت بناء على قاضي التحقيق حسب مبلئمة اإلجراء

التصرػلات ادلتناقضة للمتهم ككذا تضارهبا كتصرػلات الضحية كالشهود، كحضور ادلتهم ىذا اإلجراء ضركرم للغاية 

ابو اجلرؽلة  ال سيما من أجل ربقيق ادلواجهة بُت ادلتهم كمسرح اجلرؽلة، ألف ذلك قد يسوقو إذل اإلعًتاؼ ابرتك

كانت غامضة، كعلى احملقق يف األخَت إثبات تنفيذ إجراء اجلرؽلة بناء على زلضر بو كصف تفصيلي للعملية من 

 2حيث التحديد الدقيق دلسرح اجلرؽلة، كذكر كل ما يصدر من أقواؿ كأفعاؿ عن كل من لو صلة ابلواقعة اجلنائية.

 الثاين: الدالالت الفنية دلسرح اجلرمية. ادلطلب

دلسرح اجلرؽلة دالالت فنية كاضحة تتعلق بتبياف كقوع اجلرؽلة من عدمو، ككذا اذلدؼ  منها كالباعث عليها، 

كفيما إذا كانت عمدية أـ انذبة عن خطأ، كسلتلف األدلة اليت تنتج عنها، كما أف لو داللة قوية فيما يتعلق 

كل ما جرل بينهم أثناء كقوعها، كمن مث نوضح ىذه الدالالت من خبلؿ فرعُت: حيث ندرس أبطراؼ اجلرؽلة، ك 

 أكال داللة مسرح اجلرؽلة على الواقعة اإلجرامية كأدلتها، كاثنيا داللة مسرح اجلرؽلة على أطرافها.

 الفرع األول: داللة مسرح اجلرمية على الواقعة اإلجرامية وأدلتها.
                                                         

 .271، ص11ادلرجع السابق صمراد، عبد الفتاح 1

 .271، ص11ص ادلرجع السابق عبد الفتاح مراد، 2
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من آاثر ذلا أعليتها يف التحقيق، كىذه اآلاثر تعد من أىم ما يستعُت بو احملقق يف  ال ؼللو مسرح اجلرؽلة

ربقيقو للوصوؿ إذل اكتشاؼ اجلاين ككذا ارتكاب اجلرؽلة ككيفية تنفيذىا، بل تعد ىذه اآلاثر ىي الغاية اليت يسعى 

ذلا داللتها، كتعترب عن أمور عديدة  احملقق إليها من كراء ادلعاينة اليت يقـو هبا فيضع يده على عبلمات كمادايت

 كىي آاثر كثَتة ال ؽلكن حصرىا زبتلف من جرؽلة إذل أخرل ، كتتوقف كجودا كعدما ابختبلؼ اجملرمُت أنفسهم،

يبلغ بو الذكاء كاحلرص مبلغا كبَتا فيزيل بقد اإلمكاف اآلاثر اليت قد تنم عن شخصيتو ، حيث يغسل  فمنهم من

حىت ال يهتدم إليها أحد، كمنهم من يفوتو  ةن اجلثة يف مكاف غَت مسرح اجلرؽلء، أك يدفمبلبسو ادللطخة ابلدما

د أف ينسى رؽلة، كلكن اجلاين مهما أكيت من الفطنة كاحلذر ، فبل باالرتباؾ الذم يسببو ارتكاب اجل ذلك بسبب

فإنو  ،دث أم أثر مادم ظاىراء مسرح احلا، كبذلك فإف مسرح اجلرؽلةكإف دل غلد بو خرب ازباذه بعض اإلحتياطات

 1تبقى بو بعض اآلاثر الدقيقة اليت ال ترل ابلعُت اجملردة.

إف معاينة مسرح اجلرؽلة كتفتيشو ىو الذم يبُت كقوع اجلرؽلة من عدمو، فوجود طعنات عديدة ابجلثة مثبل 

احلذاء جبوار كرسي  يدؿ صراحة على حدكث جرؽلة قتل كليس انتحار أك كفاة طبيعية كعلى أف العكس فإف كجود

أك منضدة كيف نفس ادلكاف تتدذل جثة يدؿ على الواقعة ىي انتحار، ككجود اخلزنة اخلاصة ابدلنزؿ أك احملل 

 2مكسورة يدؿ على كقوع سرقة.

ة يؤكد كقوع اجلرؽلة حىت كلو انعداـ زللها، فقد يلجأ اجلاين إذل نقل ليس ىذا فحسب، بل إف مسرح اجلرؽل

زلل اجلرؽلة كاجلثة مثبل إذل مكاف أخر ، إال أف معاينة مسرح اجلرؽلة يؤكد حدكثها كأف يعثر على بقع دموية أك 

 يها آاثر أتربة أك غَتىا من اآلاثر، كما يتيح مسرح اجلرؽلة ربديد مكاف ارتكاهبا، فالعثور على جثة سيارة كعل

                                                         
 .58، ص2003الشرطة كحقوؽ ضحااي اجلرؽلة سلسلة حقوؽ ضحااي اجلرؽلة، دار الفجر للنشر كالتوزيع، ، أضبد عبد اللطيف الفقي1
 .273 -272ص، 11ادلرجع السابق ص عبد الفتاح مراد، 2
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 1سللفاتزراعية يدؿ على أف اجلرؽلة كقعت دبكاف آخر غَت مكاف اكتشافها.

ػلدد كذلك مسرح اجلرؽلة نوع ىذه اجلرؽلة ، فوجود آاثر اإلحًتاؽ كآاثر األعَتة النارية جبثة القتيل تدؿ 

ٍت عليها أك مشاىدة آاثر على أف جرؽلة القتل نفذت ابستعماؿ سبلح انرم، ككجود بقع منوية على فراش اجمل

 2ظفرية حوؿ عنقها تدؿ على جرؽلة اإلغتصاب ابلقوة، كىكذا... أخرل كسحجات

زايدة على ما سبق يكشف مسرح اجلرؽلة عن كقت ارتكاهبا، فوجود ادلصابيح مضاءة هنارا، كعلى غَت 

ة بل من خبلؿ الصحف ادلوجودالعادة يدؿ على أف الواقعة ارتكبت هنارا، كقد ػلدد حىت يـو كقوع اجلرؽلة مث

، أك مبلحظة التغَتات اليت تطرأ على اجلثة مثل الزرقة أك بداية التحلل، كػلدد ىذا ابدلنزؿ أك نتيجة تعفن األطعمة

 الزمن الطبيب الشرعي عند تفحصو اجلثة.

اثر فرامل يبُت كذلك مسرح اجلرؽلة ما إذا كانت اجلرؽلة قد كقعت عمدا أـ بطريق اخلطأ، فالعثور على آ

السيارات يف مكاف اكتشاؼ اجلثة ابلطريق يساعد على كشف أسلوهبا، حيث تًتؾ عجبلت السيارة آاثرا على 

سطح الطريق الصلب عند استعماؿ الفرامل للوقوؼ فجأة، خاصة عندما تكوف السرعة عالية، فبمجرد استعماؿ 

اإلندفاع شلا يولد احتكاكا بُت العجبلت كالطريق، الفرامل تتوقف العجبلت عن الدكراف كتبقى السيارة مستمرة يف 

من إطارات السيارة كتلتصق بسطح الطريق اتركة عبلمات سوداء ، فآاثر الفرامل دبسرح  تحيث تنفصل ذرا

 3اجلرؽلة قد ربددكيف غالب األحياف أف اجلرؽلة ارتكبت عن طريق اخلطأ.

 زلتوايت الشقة مبعثرة كاألبواب أك اخلزائن مكسورة، قد ػلدد مسرح اجلرؽلة اذلدؼ من ارتكاهبا، فعند رؤية 

 تمسمع اختفاء بعض احملتوايت فالدافع ىنا ىو السرقة فقط، يف حُت إذا كجدت عدة طعنات ابجلثة دكف أن

                                                         
 . 58، ص 48، ادلرجع السابق ص الفقيأضبد عبد اللطيف 1
 .274، ص11ادلرجع السابق صعبد الفتاح مراد، 2
 .275-274، ص 11ادلرجع السابق صعبد الفتاح مراد، 3
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 الشقة أية تغَتات أك بعثرة ألاثثها، فيظهر ذلك أف دافع اجلرؽلة ىو اإلنتقاـ.

كأخَتا فإف مسرح اجلرؽلة بتحديده لآلاثر اليت خلفها اجلاين ؽلكن ربديد اختصاص اخلرباء الفنيُت الواجب 

 1انتقاذلم إذل مسرح اجلرؽلة لئلستعانة هبم كاإلسهاـ يف سَت التحقيق كلفك رموز اجلرؽلة كضبط الفاعل.

 .الفرع الثاين: داللة مسرح اجلرمية على أطراف اجلرمية

ل الشرطة كخرباء مسرح احلادث يف مسرح اجلرؽلة ىي صبع أكرب قدر من احلقائق اليت توصل إف مهمة رج

إذل التعرؼ على اجلاين، كالكشف عن مكانو كتقدمي األدلة اليت تؤيد اهتامو ، ألف اجلاين حاؿ ارتكابو للجرؽلة 

، شعرة من رأسو، حافظة  يكوف يف حالة غَت طبيعية ، شلا يؤدم إذل تساقط بعض معلقاتو، كبقااي سيجارتو

نقوده، ساعة معصمو...إخل، كخاصة بصمات أصابعو حبيث ال ؽلكنو تذكر كل األشياء اليت دلسها دبسرح اجلرؽلة 

 حىت ؽلحي آاثرىا.

ة يساعد يف ربديد عدد اجلناة كدكر كل كاحد منهم على كجو التحديد، فإذا تبُت أف كما أف مسرح اجلرؽل

 كاستهدفت األجهزة الثقيلة ككبَتة احلجم فبل ؽلكن التصور أف شخصا كاحدا قاـ بذلك  ىناؾ تعددا يف ادلسركقات

 دبفرده، كما أف العثور على أعقاب سجائر دباركات سلتلفة أك تعدد البصمات األصابع كآاثر األقداـ معاختبلفها

 2كتباينها تدؿ على تعدد اجلناة.

اجملٍت عليو سيكشف أمره لوجود خبلفات قدؽلة  قد يدرؾ اجلاين يف بعض احلاالت أف ربديد شخصية

، كتفضيبل دلهاـ الشرطة 3بينهما معلومة جلدكل اجلميع ، فيعمد إذل زلاكلة تضليل الشرطة بقيامو تقدؽلو للعدالة

العلمية كالتقنية يف ادلسرح اجلرؽلة قسمنا ىذا ادلبحث إذل مطلبُت أساسيُت حيث سنتطرؽ يف ادلطلب األكؿ إذل 

 الشرطة العلمية إذل مكاف كقوع اجلرؽلة كزيف ادلطلب الثاين إذل الطرؽ التقنية لضبط كقائع اجلرؽلة.انتقاؿ 

                                                         
 .60، ص48، ادلرجع السابق ص أضبد عبد اللطيف الفقي1
 .274، ص11ادلرجع السابق ص عبد الفتاح مراد، 2
 .26، ص6، ادلرجع السابق ص لماين عبلء الدينس3
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 .ادلطلب الثاين: إنتقال الشرطة العلمية إىل مكان وقوع اجلرمية

قد يصل إذل علم الشرطة كقوع أم جرؽلة إما عن طريق اذلاتف أك بواسطة اإلخبار من أم شخص عدا 

 واء شاىدىا بنفسو أك علم هبا.الشخص ادلتضرر س

ة، كعلى كعلى رجل الشرطة أف يكوف متفطنا ألنو من احملتمل أف يكوف ادلتهم ىو نفسو ادلبلغ عن اجلرؽل

ة إعبلـ ضابط الشرطة القضائية كأف يقـو بسلسلة من اإلجراءات كاالتصاالت جبهات ملتقى الببلغ عن اجلرؽل

ادلهاـ كلو هبدؼ االستفادة قدر ادلستطاع من مسرح احلادث متعددة هبدؼ تشكيل فريق ادلختصُت ذكم 

، كىنا نشَت إذل أف قانوف اإلجراءات اجلزائية قد نص على 1للحصوؿ يف األخَت على ما ييسر ذلم خبااي اجلرؽلة

 بعض اإلجراءات اليت غلب ازباذىا عند االنتقاؿ إذل مسرح اجلرؽلة.

 الفرع األول: إخطار وكيل اجلمهورية.

بعد  11/02ؽ. إ. ج  42بعد العلم بوقوع اجلرؽلة غلب على ضباط الشرطة القضائية طبقا لنص ـ 

التأكد من صحة اإلخبارية أك الببلغ الذم يفيد بوقوع اجلرؽلة أف ؼلطر ككيل اجلمهورية على الفور مث ينتقل على 

البلزمة ، كغلب عليو  اإلجراءاتصبيع جناح السرعة إذل مكاف كقوع اجلرؽلة كيتخذ يف سبيل ذلك ككيل اجلمهورية 

احملافظة على كل اآلاثر اليت ؽلكن أف زبفي أك يتم إتبلفها كيقـو بضبطها كيعرضها على األشخاص ادلشتبو يف 

 2مساعلتهم يف اجلرؽلة للتعرؼ عليها.

كيف حالة إذا قرر ككيل اجلمهورية االنتقاؿ إذل مسرح اجلرؽلة يتعُت على ضباط الشرطة القضائية رفع يده 

 بنفسو أك  اإلجراءاتعن البحث كالتحرم، إذ يرجع االختصاص ىناؾ لوكيل اجلمهورية، حيث يباشر صبيع 

                                                         
 .54، ص2009منصور معايطة، األدلة اجلنائية كالتحقيق اجلنائي، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، 1
يوليو  23ادلؤرخ يف  15/02ادلتضمن قانوف اإلجراءالت اجلزائية ادلعدؿ كادلتمم ابألمر رقم  1966يونيو  08، ادلؤرخ يف  155 -66األمر رقم 2

 .40، ج ر العدد 2015
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 1يكلف هبا ضابط الشرطة القضائية.

 .رميةالفرع الثاين: اإلنتقال إىل مسرح اجل

رؽلة كبعد إخطار ككيل اجلمهورية حة ادلعلومات الواردة حوؿ كقع اجلإف أىم إجراء يتخذ بعد التأكد من ص

ىو التنقل فورا كدكف سبهل دلسرح اجلرؽلة بعد صبع كل ادلعدات كاللوازمالضركرية إلجراء معاينات) كاثئق، آلة تصوير 

العلمية ابجملموعة الوالئية، كما ؽلكن أف يستعاف ابلكلب  الفوتوغرايف، ادلًت( كعند اللزـك طلب فرع الشرطة

 البوليسي.

يصدر عن كل ضابط شرطة أك خبَت أية أخطار سواء كانت ىذه األخطار من فعلو أك نتيجة  كغلب أف ال

إعلالو ذلك أف األخطار اليت ترتكب يف مسرح اجلرؽلة كخاصة يف احلفاظ عليو كعلى مالو من آاثر مادية ال ؽلكن 

األكلية اليت يتخذىا أكؿ ضابط  اإلجراءاتتداركها كمن ىذا ادلنطق فإف فشل أك صلاح التحقيق يعتمد أساسا على 

 شرطة يصل إذل مسرح اجلرؽلة .

قد تتدىور بفعل الزمن فقد تقضي العوامل الطبيعية كاألمطار كالرايح  كمن ادلعركؼ أف قيمة مسرح اجلرؽلة

أك قد سبتد إليها يد العبث من الناس الذين عادة ما يهرعوف من كل حدب كصوب  على اآلاثر فتلوثها أك تدمرىا،

كمستطلعُت متسائلُت عن القاتل كادلقتوؿ، فيعبثوف دبحتوايتو كابلتارل زبتلط آاثرىم مع اآلاثر اليت ؼللفها اجملـر يف 

 2بقاء األدلة أك انداثرىا. ادلكاف كذلذا فإف التأخر يف االنتقاؿ إذل مسرح اجلرؽلة قد يكوف ىو الفيصل يف

 احلفاظ على مسرح اجلرمية: .1

 ادلقصود ابحلفاظ على مسرح اجلرؽلة، ىو البقاء عليو كما تركو اجلاين كعدـ العبث ابآلاثر كعليو فبل بد من القياـ 

 ببعض اإلجراءات كعدـ السماح لغَته من أفراد الشرطة عمل أم تغيَت ، كإذا ما حدث تغيَت على اآلاثر ادلًتككة 

                                                         
 .69 -62، اجلزائر، ص 2006عبد هللا أكىابية، شرح قانوف اإلجراءات اجلزائية، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع د، 1

 .35، ص6ادلرجع السابق ص سليماف عبلء الدين، 2
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 1فيتحتم على احملقق أف ينظم زلضر إلثباتو.

كغلب على ضابط الشرطة القضائية أال يسمح بدخوؿ الصحافة بدخوؿ رجاؿ الصحافة كال التلفزيوف إذل 

ادم تسرب أم معلومة كوف ذلك ساعد اجلاين يف أخذ احتياطاتو حىت ال يكشف أمره  مسرح اجلرؽلة، كىذا لتف

كما غلب على ضابط الشرطة القضائية أف يقـو بتأمينو عن طريق تطويقو كإحاطتو ابلشريط األصفر العازؿ كىذا 

اجلرؽلة ككذا احلفاظ ادلتخذة يف احلفاظ على مسرح  اإلجراءاتليعزؿ مسرح اجلرؽلة عن ابقي األماكن كىذا من أىم 

 على كافة اآلاثر ادلتواجدة فيو.

 ة، أف يقـو بتسجيل األشخاص ادلوجودين فيو قضائية ادلتواجدة يف مسرح اجلرؽلكعلى ضابط الشرطة ال

مسعفُت، أقارب، كأصدقاء اجملٍت عليو، الشهود(، كإسعاؼ ادلصابُت، تدكين أقواؿ اجملٍت عليو، ضبط األدكات )

، تدكين ساعة الوصوؿ كاحلاؿ ية، تثبيت حالة األشخاص كاألماكنسرح اجلرؽلة، معاينة اآلاثر ادلادادلستعملة يف م

 اليت ىو عليها يف مسرح اجلرؽلة.

ككل ىذه اإلجراءات من أجل احلفاظ على مسرح اجلرؽلة من العبث كمنع طمس اآلاثر ادلتخلفة من 

 2اجلاين.

 ة:إنتقال خرباء الشرطة العلمية دلسرح اجلرمي .2

شرطة قضائية يصل إذل مسرح اجلرؽلة تكوف يف انتظار الإف اإلجراءات األكلية ادلتخذة من قبل أكؿ ضابط   

كصوؿ رلموعة من اخلرباء الفنيُت الذين يتواجدكف للعمل يف اجلرؽلة ادلاثلة دبسرح اجلرؽلة، كمن ىذه اجملموعة 

أك فيديو، خبَت رفع السوائل البًتكلية، خبَت البصمات،  الطبيب الشرعي، خبَت التصوير اجلنائي ) تصوير فوتوغرايف

ذين يتم استدعائهم دبوجب تسخَتة من ككيل اجلمهورية للقياـ ابدلعاينات سلحة اجلنائية كادلتفجرات(، كالخبَت األ

رطة البلزمة دلسرح اجلرؽلة فهم يعملوف دبثابة فريق كاحد كمتكامل للوصوؿ إذل احلقيقة كعلى احملقق كفريق الش
                                                         

 .35، ص6ص نفس ادلرجعسليماف عبلء الدين، 1
 .36، ص6ادلرجع صنفس سليماف عبلء الدين، 2
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القضائية أف يسهل عمل خرباء الشرطة العلمية بفرض ادلكاف ككقاية األدلة عن طريق إبعاد كمنع ذبمع األشخاص 

ركج خاصة الفضوليُت حوؿ تطويق مكاف كقوع اجلرؽلة، كمنع أم شخص كاف من الدخوؿ إذل مكاف اجلرؽلة أك اخل

إالّ إذا كاف ضركراي مع ضماف كجوده على احلالة  ط أك ربريك أم شيء من مكانو،امنو كينبغي االحًتاس من التق

 1اليت ترؾ عليها عقب ارتكاب اجلرؽلة مع تثبيت حالة األماكن.

كبعد ذلك أييت دكر الطبيب الشرعي على رأس قائمة اخلرباء لتورل الفحص اخلارجي للجثة كالتحقق من الوفاة 

إذل ادلركز الصحية حلفظ اجلثث، كحىت ربقق  كربديد كقت حدكثها كبعد فحصها ال بد من نقلها بصفة سريعة

النتائج ادلرغوب فيها ال بد من التنسيق بينعمل احملقق كفريقو كبُت عمل خرباء الشرطة العلمية ككذا  اإلجراءاتىذه 

 2تفهم كل فرد دلهاـ ابقي أفراد طاقم البحث.

 .ادلطلب الثالث: الطرق التقنية لضبط وقائع اجلرمية

مسرح اجلرؽلة أفضل الطرؽ اليت تؤدم إذل الوصوؿ إذل الفرض األساسي من التحقيقات تعد معاينة   

كادلباحث، كىو إثبات كقوع الفعل اإلجرامي ككيفية ارتكاب اجلرؽلة كظركفها كأحواذلا كمدل عبلقة ادلتهم هبا كاآليت 

 3ما ربققو ادلعاينة من كل منها.

 أعدـ كقوعو كوزف الفعل جنائيا أك غَت جنائي، كونو عمدا كتكشف ادلعاينة عن إثبات كقوع الفعل ماداي  

أك خطأ أك قضاءا كقدرا ربديد ادلكاف الذم كقعت فيو اجلرؽلة ترشد عن احملاؿ كاألمكنة الواجب تفتيشها كاألشياء 

البلـز البحث عنها كضبطها ترشد عن الشهود الواجب مساعهم ترشد عن اخلرباء الواجب االستعانة هبم، كما 

كاآلالت اليت استعملت يف ارتكاب اجلرؽلة  اإلجراميتكشف ادلعاينة عن كيفية ارتكاب اجلرؽلة ككيفية كقوع الفعل 

كمعرفة طرؽ دخوؿ اجلاين إذل زلل احلادثة كخركجو منو كمعرفة اجلاين من اجملٍت عليو كادلسافة بينهما، كأيضا 
                                                         

 .37 -36ص  ، 6ادلرجع صنفس سليماف عبلء الدين، 1
 .9، ص1997خ، أكت ع.رللة الشرطة، 2
 .79، ص2000الردادم، أضبد بن دخيل هللا، معاينة مسرح اجلرؽلة بُت النظرية كالتطبيق ، جدة، الدار السعودية لؤلحباث كالنشر، السنة 3
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ادلتهم هبا النية أك القصد اجلنائي من ارتكاب الفعل تكشف ادلعاينة عن ظركؼ اجلرؽلة كأحواذلا كمدل عبلقة 

، اتريخ ككقت كقوع اجلرؽلة ، ربديد الوصف القانوين للفعل اإلجرامي ، تعدد اجلناة 1الباعث على ارتكاب اجلرؽلة

أك انفرادىم كالدكر الذم لعبو  كل رلـر على حدل كعلى علم اجلاين أك عدـ علمو دبكاف احلادثة كمعرفة اجملٍت 

عليو للجاين أك عدـ معرفتو لو ابختصار تنقل ادلعاينة صورة تقريبية حملل احلادث كطريقة الوصوؿ إليو كارتكاب 

 2اجلرؽلة حىت يستطيع تصور اجلرؽلة كمتابعة إجراءات احملاكمة كمناقشة الشهود أك اخلرباء كاستجواب ادلتهمُت.

سم التخطيطي أك ابلوصف الكتايب، أم كانت كسيلة ؽلكن تسجيل ادلعاينة ابلتصوير الفوتوغرايف أك ابلر   

التسجيل فهي ال تغٍت عن الوصف الكتايب كأفضل طريق لتسجيل ادلعاينة ىذه الطرؽ الثبلثة فهي تكمل بعضها 

 3بعضا كادلتمثلة يف.

 .الفرع األول: كيفية تسجيل وقائع مسرح اجلرمية

 تسجيل وقائع اجلرمية كتابة:

قة للحادث، بة يف زلضر ربقيق من أقدـ الطرؽ ادلتبعة يف نقل صورة صاداجلرؽلة ابلكتايفسر تسجيل مسرح 

لع عليها من فهم احلادث من خبلؿ تصوير حالة اجلرؽلة كقت حدكثها كادلكاف الذم كذلك بغرض سبكُت ادلط

 ارتكبت فيو أقواؿ كل من لو عبلقة هبا.

 تابة غلب إتباع الشركط التالية:كللقياـ بعملية تسجيل كقائع مسرح اجلرؽلة ابلك 

 ة البسيطة يف استخداـ األلفاظ الغامضة لشرح زلتوايت ادلكاف.عااادلر  .1

 الكتابة خبط كاضح كمقركء كيستحسن أف تكوف الكتابة مع التوقيع على كل صفحة بعد ترقيمها. .2

 :إذا كاف كقع احلادث يف .3
                                                         

 .34، ص6ادلرجع السابق ص سليماف عبلء الدين، 1
 –ق 1430حملامُت النظاميُت الفلسطنيُت، القيمة القانونية كالفنية يف إجراء الكشف كادلعاينة يف مسرح اجلرؽلة، مد عبد الكرمي مزىر، نقابة اػزل2

 .4، 3ـ، ص2010
 .19ص ادلرجع،  نفس مد عبد الكرمي مزىر،ػزل3
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مكاف ميسر أك داخل مسكن يقـو احملقق بتحديد اجلهات األربع األصلية مث يذكر اسم الشارع ، رقم ادلبٌت،  .أ 

مكاف موقعو، إذا كاف يف الدكر األكؿ أك الثاين مث ينتقل إذل احلجرة اليت حدثت فيها اجلرؽلة كيصفها كصفا 

أرضيتها كحوائطها كنوع اإلضاءة هبا  دقيقا، حبيث يشمل كصفو بياف مساحة احلجرة أك عدد األبواب كنوع

النقطة اليت بدأ منها كىذه الطريقة معركفة بطريقة عقرب  ينتهي إذل أف مث األاثث، مبتدائ أيخذ اجلوانب إذل

الساعة ألف احملقق يسَت يف كصفو مثل عقارابلساعة من اجلهة اليمٌت من ادلكاف أك العكس أف يبدأ ابجلهة 

زلل احلادث مث يوسع كصفو دائراي إذل أف يشمل ادلكاف   منتصفيبدأ ابلوصف من  اليسرل منو كما ؽلكنو أف

 1كلو كتسمى ىذه الطريقة ابحللزكنية.

 ا، كما يذكر التغيَت الذم هبا منادلًتككة حوذل كاآلاثركيذكر أيضا كضع اجلثة كالبنية كاإلصاابت ادلوجودة فيها 

 كبعدا كقرهبا كأقواؿ الشهود كاجلناة ادلشتبو هبم.نقلها من زلل األصلي أك تغيَت كضعيتها  حيث

يبدأ احملقق بتحديد ادلكاف الذم كقعت فيو اجلرؽلة كمدل بعده عن الشيء مسكون: مكان تغيري ميسورأو   .ب 

، مث يصف طبيعة ادلكاف كحالتو بياف اجلهات األربع األصلية يف حاالت االستعانة هبا يف ربديد  اثبت معلـو

ا مث يصف احلادث كطريقة الوصوؿ إليو كاالنصراؼ فيو كاألداة ادلستعملة كادلستخدمة إف ادلكاف ربديدا اتم

 2كجدت كمكاف كجودىا مع كصفها كصفا دقيقا.

 :تسجيل وقائع اجلرمية ابلصور الفوتوغرافية أو كامريا الفيديو -

 ادلعاينة ال ػلتاج إال أنو آلة تصوير عادية ذات عدسة ذات بعد بؤرم ػلوؿ دكف حدكث أم تسجيل

 تشوىات ككلما كانت العدسة كاسعة اجملاؿ كلما كانت الصورة أكثر مشوال أكثر مساحة.

                                                         
 .38ص،6، ادلرجع السابق صسليماف عبلء الدين1

 .39، 38، ص 6ادلرجع السابق ص سليماف عبلء الدين، 2
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ءة أتخذ عدة صور ادلكاف من زكااي متعددة كيراعى أف تكوف اإلضاءة كافية كىذا ال يغٍت عن استعماؿ اإلضا 

اخلاصة ابلتصوير كيستحسن أف يقـو ابلتصوير خبَت تصوير يدرؾ حباستو الفنية أفضل الزكااي إللتقاط أفضل الصور 

حبيث أتيت رلموعة الصور مكملة لبعضها البعض كلكن ؽلكن ألم شخص لو دراية ابلتصوير القياـ بتلك ادلهمة 

 1إذا ما تعذر كجود خبَت تصوير.

ة تكوين كسبثيل مسرح اجلرؽلة كتنشيط ذاكرة احملقق كاستعادة اجلرؽلة يف إعادعلية تصوير مسرح كتربز أ

كعبلقة األشياء ادلوجود ابجلثة ابإلضافة إذل  ةالتفاصيل اذلامة اليت قد ينساىا، كتوضيح تفاصيل مسرح اجلرؽل

 توضيح اإلصابة ادلوجودة ابجلثة كتنشيط ذاكرة الشهود.

 كصبع اآلاثر ادلادية ادلتواجدة بو مث يتم كضع أعمدة مرقمة حىت تظهر أبفكتبدأ مراحل تصوير مسرح اجلرؽلة 

برفع اآلاثر اجلنائية من  لكل أثر رقم معُت كنصل إذل مرحلة أخرل من التصوير عندما تقـو فرقة رفع البصمات

 2كتصوير ىذه اللحظة دل يتم ربريكو من مكانو حىت ال تسقط قيمتو لدل العدالة. مكاهنا

ت جثة دبسرح اجلرؽلة يتم إلتقاط صورة للوجو كامبل كأخرل للجانب األؽلن من الوجو، كعند الضركرم فإف كجد

ؽلكن التقاط صورة أخرل لكامل اجلسم كذلك للجانب األيسر من الوجو، كما غلب أخذ صورة تفصيلية  

سطرة مدرجة على الشيء لئلصاابت كاألسناف كالوشم كآاثر العمليات كادلبلبس مع ضركرة كضع شريط قياس أك م

أك جبواره كال يسمح بدفن أم جثة لشخص رلهوؿ إال بعد تصويرىا كأخذ بصماهتا، كيلـز أف يتم التصوير ىنا يف 

 أسرع كقت أف يلحق اجلثة تعفن كتغيَت يف ادلبلمح كال غلوز أبدا استعماؿ مصابيح كاشفة عند تصوير اجلثة ادلبللة 

 

                                                         
 .25، ص55ادلرجع السابق ص د عبد الكرمي مزىر، ػزلم1

 .39، ص6ادلرجع السابق ص  سليماف عبلء الدين،2
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 1ادلغطاة ابلدـ ألف قد زبتفي تفاصيل الصورة. أك

شعة الشمس موجهة من أحد جانيب ال بد من مراعاة الظركؼ اليت تؤثر يف التصوير، فبل بد أف تكوف أ

تصوير األشخاص يف الفضاء نبلحظ أنو إذا كاف الضوء يف كجو الشخص مباشرة، الكامَتا أك من خلفها كعند 

التصوير داخل ادلنزؿ يفتفاصيل ابرزة كما أن فتعطيو الصورة، أما أشعة الشمس فإف ذلك غلعلو يبدكا مسطحا يف

 يستحسن استعماؿ الضوء الصناعي.

 تسجيل وقائع مسرح اجلرمية هندسيا ) الرسم التخطيطي(: -

يعترب الرسم اذلندسي أحد الدعائم الثبلثي الذم يستعُت هبا خبَت الشرطة العلمية يف تصويره للحادث تصويرا 

صادقا، كيتم الرسم عادة ابستخداـ طريقة مقياس الرسم كزبطيط موقع اجلرؽلة بتقسيماتو، كما عثر عليو من أاثر 

كذلك لبياف العبلقة بينهماعن طريق ربديد كأشياء كذلك بصورة مقربة لشكل الشيء  أشخاصكما يوليو من 

ادلسافة بينهما، مثل رسم ىندسي دلكاف يف حادث قتل مثبل يبُت لنا بدقة مساحة ادلكاف كطرؽ كصوؿ الفاعل 

إليو كاخلركج منو كما يوضح لنا ادلناطق احمليطة بو أك طبيعتها مث يوضح لنا مكاف اجلثة أك فرهبا من األماكن الثابتة 

 2ث ادلوجودة ، شلا ال ؽلكن للوصف ابلكتابة أك الصور الفوتوغرافية أف تبينو.كقطع األاث

 .رح اجلرمية ورفع اآلاثر اجلنائيةالفرع الثاين: الطرق الفنية دلعاينة مس

إف كل كاقع جنائية ذلا ظركؼ خاصة هبا لنوع اجلرؽلة كطبيعة ادلكاف، فعند القياـ ابحملافظة على مسرح اجلرؽلة غلب  

تعليم كترقيم األشياء ادلتواجدة يف مسرح اجلرؽلة كاليت تكوف ذلا عبلقة ابجلرؽلة أك اجملـر ابإلضافة إذل تعليم األشياء 

( مث أييت بعد التقاط الصور الفوتوغرافية  كاآلاثر ادلتخلفة عن أعماؿ الشرطة ابلذات، مثل ) الطبلء، الرسـو

 قبل عناصر الشرطةالعلمية، كهتيئتهاكإرساذلاإذلا من، لتأيت بعد ذلك عملية رفعها كربريرىلتثبيت

                                                         
، 1994ريب، صاحل أضبد عبد هللا، التنسيق النموذجي بُت احملقق كاخلرباء يف مسرح اجلرؽلة، رسالة ادلاجستَت للمركز العريب للدراسات األمنية للتد1

 .102ص
 .40ص ، 6ادلرجع السابق ص سليماف عبلء الدين، 2
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 ادلخرب اجلنائي.

 طرق إجراء ادلعاينة الفنية دلسرح اجلرمية: -

يتطلب إجراء ادلعاينة الفنية دلسرح اجلرؽلة بعض اإلجراءات اليت غلب مراعاهتا حفاظ على األثر ادلادم سواء كاف  

ادلكاف زلل ادلعاينة ، كقد يقـو هبذه العملية فرد كيفضل أكثر ذك قيمة أك غَت ذلك حيث زبتلف ابختبلؼ طبيعة 

َتاه من فرد حىت يكوف إثبات مسرح اجلرؽلة دقيقا كزلددا، حبيث إذا اغفل أحد القائمُت ابدلعاينة كجود شيء ؽلكن

مكاف اخلركج ، كذلذا غلب قبل الدخوؿ دلسرح اجلرؽلة ربديد ادلسارات اليت يفضل البدء يف إجراء دلعاينة، ك 1اآلخر

من مسرح اجلرؽلة بعد إجراء ادلعاينة، كزبتلف تلك ادلسارات حسب طبيعة ادلعاينة من مسرح اجلرؽلة ، فعملية  

ربديد األدلة يف قضية ما دل تتحقق عن طريقة البحث العشوائي الذم ال ؼللو من ترؾ أك نسياف كعدـ مبلحظة 

ادلتعارؼ عليها، كاليت تتضمن تغطية صبيع زلتوايت مسرح  رؽا يتحقق عن طريق إتباع بعض الطبعض األدلة، كإظل

 2اجلرؽلة بكل دقة كإتقاف.

 طريقة الشريط الواحد: -

إف ىذه الطريقة تتبع حُت أيخذ مسرح اجلرؽلة يف العراء شكل ادلستطيل أك ادلربع، كذلك أبف يسَت ادلعاينوف الثبلثة  

أ، ب، ج، الضلع الغريب ادلستطيل أك ادلربع يف اذباه موازل لضلعو اجلنويب صوب الضلع الغريب ادلستطيل كادلربع 

عند ضلعو الغريب يف مسار مواز للضلع الشمارل حىت يعود إذل كىكذا حىت يستكشفوا زلتول ادلربع أك ادلستطيل 

نقطةاإلنطبلؽ يف ملتقى الضلعُت، حىت يقـو رجاؿ الشرطة العلمية دبعاينة مكاف احلادث من ابب اخلركج حبيث 

 3ال يتنقل من غرفة إذل أخرل أك من مكاف إذل أخر إال بعد أف يغطي زلل ادلعاينة الكامل.

 
                                                         

 .19، ص23ادلرجع السابق ص ضبزة صلاة، 1

 .45، ص25ادلرجع السابق ص إمساعيل، 2

 .65، ص2005دكر الشرطة العلمية كالتقنية يف توجيو التحقيق كزلاربة اإلجراـ، مذكرة زبرج من ادلدرسة العليا للدرؾ الوطٍت، يسر، 3
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 دوج:يط ادلز ر طريقة الش -

 مربع أك مستطيل، إظلا زبتلف إف ىذه الطريقة تستخدـ كذلك يف مسرح اجلرؽلة ادلهيكل ىندسيا إذل

يف  سابقتها يف كجوب إتباع القائمُت ابدلعاينة عند دخوذلم ) ادلربع أك ادلستطيل(الذم ذبرم معاينتوعن

 1للضلعُت الشمارل كاجلنويب.كاذباىينأحدعلا يكوف مواز للضلعُت الشرقي كالغربيواآلخر مواز مسارين 

 ولبية:لالطريقة ال -

إف ىذه الطريقة من الطرؽ اذلاـ كاليت ربتاج من القائم عليها اليقظة التامة كقوة ادلبلحظة، كتستخدـ يف 

مكاف اجلرؽلة الذم يكوف على شكل دائرم، كذلك كصوال إذل الدخوؿ يف كل مكاف اجلرؽلة الذم يكوف على 

ة، حيث يسَت فيو اخلرباء إذل الدخوؿ يف كل مكاف مهما كاف حيزه داخل مسرح اجلرؽلشكلدائرم،كذلك كصوال 

مسرح اجلرؽلة الذم يكوف يف  خرآمن نقطة مركزية كيف اذباه عقرب الساعة كبطريقة دائرية، حىت أيتوا على  اابتداء

 2احلالة دائراي.

 طريقة التقسيم على ادلناط: -

غالبا ما تستخدـ يف مسرح اجلرؽلة إذا كاف ذك رقعة كبَتة فمثبل إذا كاف مسرح اجلرؽلة قطعة  إف ىذه الطريقة

أرض زراعية كبَتة أك أرض صحراكية مسطحة، فيمكن ىيكلة ىذه القطعة ىندسيا إذل مربعات أك مستطيبلت 

 3صغَتة.

 .دور الشرطة العلمية والتقنية يف حتليل اآلاثر اجلنائية: ادلبحث الثاين

فاىتمت ثبات اجلرؽلة كالكشف عن مرتكبيها،كسائل إالعلمية احلديثة إذل البحث عن  لقد اذبهت البحوث اجلنائية

ىذه البحوث بدراسة اآلاثر اليت يرتكبها اجلناة دبسرح اجلرؽلة كالبحث عن طبيعتها، كفحصها بواسطة الوسائل 
                                                         

 .13، ص2007سرح اجلرؽلة، جامعة انيف للعلـو األمنية، الرايض، سن، أسرار محلا مد خليفة عبد هللاػزل1
 .43، ص6ادلرجع السابق ص  سليماف عبلء الدين،2
 .1، ص1976، بغداد 1مد عزيز، مسرح اجلرؽلة يف التحقيق، مطبعة دار السبلـ، طػعبد الستار اجلميلي كزل3
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الدليل الذم إذل إثبات اجلرؽلة أك نفيها، كىو الذم يؤدم كاألجهزة العلمية ادلتوفرة يف ادلخابر للوصوؿ إذل الدليل 

تقدمو الشرطة سلابر الشرطة العلمية بعد فحصها لآلاثر اجلنائية، كما ذبدر ادلبلحظة أف الدليل الفٍت يف رلاؿ 

األثر البحث اجلنائيبل يقتصر على ربديد ماىية األثر اجلنائي فقطبليتعداه إذل معرفة مدل مسؤكلية ادلتهم عن ىذا 

 1كنسبتو إليو، كمن مث ىل يستحق اإلدانة أـ الرباءة.

جلنائية، كاليت تصبح بعد فحصها أدلة مادية قات اجلنائية بناءا على اآلاثر اكتعترب نقطة االنطبلؽ يف أغلب التحقي

بطريقة االستنتاج  رؽلة كاليت تقيد يف كشف اجلرؽلة سواء بطريقةك مباشرة أكمثل يف اآلاثر ادلوجودة دبسرح اجلكاليت تت

، كىذه أدلة زلسوسة كملموسة كما ؽلكن قولو ىو أف الدليل ىو الوسيلة ادلبحوث عنها يف التحقيقات 2كادلنطق

، كمن مث يتزايد دكر سلابر الشرطة العلمية 3بغرض إثبات صحة كاقعة هتم اجلرؽلة أك طرفا من أطرافها الشخصية

 زائي، ليكوف حكمو يف األخَت مدعما أبدلة قوية ككافية.جلر إلانرة الطريق أماـ القاضي اأكثر فأكث

ة، كزبتلف ىذه اآلاثر من حيث مصدرىا فمنها ما ىو بيولوجي اآلاثر اجلنائية ىو مسرح اجلرؽل إف مصدر

، كمنها ما ىو غَت بيولوجي كتتمثل يف تلك اإلفرازات اجلنسية اليت ال 4كىي اآلاثر اليت ربتوم على مكوانت حية

، كل ىذه اآلاثر هتتم سلابر الشرطة العلمية بفحصها طبقا ألسلوب معُت 5على مكوانت حية مثل: العرؽربتوم 

كطبيعة األثر لنتحصل يف األخَت على نتائج دقيقة تقدـ للعدالة، كقيامها هبذا العمل ال يتم إال بناء على  يتبلءـ

الدرؾ الوطٍت أك األمن احلضرم أك الوالئي  إذف من ككيل اجلمهورية، أك من قاضي التحقيق، أك من طرؼ مصاحل

 حىت يكوف عملها قانونيا كخاضعا فقط للجهات األمنية كالقضائية.

 كيتم استنطاؽ األثر ادلادم من طرؼ خبَت عن طريق إخضاعو للفحص أك اإلختبار كالتحليل من أجل اذلوية 
                                                         

 .37، ص 44ادلرجع السابق ص  بن علي أمنور،1

اآلاثر ادلادية ادلتناثرة يف مسرح اجلرؽلة، كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة الوادم، العدد األكؿ،  ،بن خليفة، رللة الندكة للدراسات القانونية إذلاـ2
 .26، ص2013

 .7، دار ىومة، اجلزائر، ص2004د، مربكؾ نصر الدين، زلاضرات يف اإلثبات اجلنائي، اجلزء الثاين، طبعة 3
 .20، ص1999ب احلويقل ، دكر األثر ادلادم يف اإلثبات اجلنائي، الرايض، الطبعة األكذل، د معج4
 .42، ص  نفس ادلرجعد معجب احلويقل ، 5
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ف فحصها كربليلها ؼلتلف حسب طبيعة األثر، كعليو ، كدلا كانت اآلاثر ادلادية متنوعة كسلتلفة، فإ1ادلادية لؤلثر

سوؼ تقـو بدراستنا إذل مطلبُت، يف األكؿ ندرس فيو التحليل احليوم ) اآلاثر البيولوجية( كطرؽ فحصها من 

 طرؼ ادلخابر كالثاين ندرس فيو التحليل الغَت حيوم ) اآلاثر الغَت البيولوجية(.

 .ادلطلب األول: التحليل البيولوجي

يعد مسرح اجلرؽلة مستودع لآلاثر اجلنائية، كىو شاىد صامت على احلادثة، كحىت يستحسن احملقق اجلنائي      

استنطاؽ عليو أف يتعامل مع اآلاثر ادلوجودة فيو بدقة كفق إجراءات عملية كتطبيقية خاصة، يتبعها فور انتقالو 

للجرؽلة ، أك نفي الفعل اإلجرامي عن األشخاص ادلشتبو للمعاينة كاليت تؤدم إذل معرفة اجلاين، كإثبات ارتكابو 

، فاآلاثر البيولوجية تتميز ابختبلفها عن اآلاثر ادلادية األخرل لكوهنا ذات أصوؿ بيولوجية حيوية لذلك فإف 2فيهم

األساليب الواجب إتباعها يف تسجيل كحفظ ىذه اآلاثر زبتلف اختبلفا كليا عن األساليب ادلستخدمة يف رفع 

ألدلة ادلادية فيجب إتباع منهج علمي دقيق كسليم كغلب حفظ اآلاثر كحرزىا بطريقة علمية معموؿ هبا حىت ال ا

اآلاثر كمن أبرز ىذه اآلاثر الدـ كالبقع الدموية، السائل ادلنوم، اخلبلاي، األنسجة،  ه، ذلذ3تضيع األعلية اجلنائية

 4األعضاء، العرؽ كاللعاب ...إخل.

قسم ىذا ادلطلب إذل ثبلث فركع، حيث نتطرؽ يف الفرع األكؿ إذل دراسة البقع احليوية كعلى أساس ذلك ن

 طرؽ فحصها كحجيتها يف اإلثبات كندرس البصمات يف الفرع الثالث.

 . الفرع األول: البقع احليوية

 دراسة البقع احليوية كسيلة أساسية يف الكشف عن اجلرؽلة دلا توفره من ادلعلومات كالعناصر ادلميزة اليت  شكل     

                                                         
1DIAZ (Charles), op. cit, p4, p92. 

 .30، ص 61ادلرجع السابق ص  ذلاـ بن خليفة،إ2
 .2013/ 12/ 30مسابقة أفضل مقاؿ يف اجمللة  ادلشارؾ يف  2ة األكذل للمخًتع مقاؿ حد، دمحم دكمَت ، الصف3
 .30/12/2013ادلشارؾ يف مسابقة أفضل مقاؿ يف رللة  2الدكتور أضبد قصاب، اآلاثر البيولوجية مقاؿ 4
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 تساعد يف االعًتاؼ كربديد ىوية اجلاين كالسن ، اجلنس ابإلضافة إذل اخلصائص كصفات الوراثية األخرل كتتمثل 

 1:ىذه البقع ما يلي

 أوال: البقع الدموية:

لدموية أبعلية ابلغة يف البحث كالتحقيق اجلنائيُت كيف الكشف عن اجلرؽلة كإثباهتا، فوسيلة ربليل الدـ تتمتع البقع ا

من الوسائل اليت تستخدـ لكشف شخصية اجلاين يف اجلرائم العنف كجرائم القتل كاالغتصاب كالسرقات ابإلكراه 

ت النفي فقط، إال أف مبدأ تساند األدلة رغم أف حجية نتائج ربليل الدـ كليست قاطعة كحامسة  إال يف حاال

الوسائل العلمية حىت  كذبعل من الضركرم عدـ إعلاؿ ىذه الذم غلعل القرائن اجملتمعة كادلًتابطة أدلة مقنعة للقضاء

 لو كانت نتائجها رلرد قرينة بسيطة غَت كافية دبفردىاال إلدانة ادلشتبو فيو.

 :حيوم يف جسم اإلنساف منأىم سائل يتكوف دـ اإلنساف ابعتباره 

 ػػػكتشمل كرايت الدـ احلمراء اليت تكسب الدـ للوف األضبر بسبب احتوائها على الصيغة ادلعركفة بػخالاي الدم:  .1

مبليُت خلية ضبراء يف ادلليمًت ادلكعب الواحد من الدـ كمنا ػلتوم على   5"اذليموغلوبُت" كيقدر عددىا حبوارل 

تواجدالكرايت البيضاء يف اجلسم كاحد إذل إثناف ابأللف مقارنة مع الكرايت  كرايت الدـ البيضاء، كنسبة

، كيف الرئتُت بتشبع كرات الدمباألكسجُت مث 2احلمراء أم أف كل ألف كرية ضبراء يقابلها كاحد أك إثناف بيضاء

ايُت أزىى منو يف تنقلها الشرايُت يف اجلسم يستفيد األكسجُت ابإلحًتاؽ كىو السبب يف أف لوف الدـ يف الشر 

 3األكردة.

اليت توجد هبا خبلاي الدـ كربتوم ىذه الببلزما على مضادات الفصلية أك ما يسمى ابألضداد  البالزما: .2

anti corps. 

                                                         
 .44ادلرجع السابق ص  بن علي أمنور،1

 .44ادلرجع السابق ص  بن علي أمنور،2

 .50، ص 32، ادلرجع السابق ص أضبد أبو القاسم 3



 الفصل الثاين                                                          مهام الشرطة العلمية والتقنية
 

64 

 

إف كجود البقع الدموية دبسرح اجلرؽلة بو أعلية كربل، حيث تعطى لنا تصورا عن زمن حدكث اجلرؽلة، فعندما تكوف 

ابجلرؽلة أك الوفاة دل ؽلضي عليها كقت طويل إذا كانت جافة فيشر ذلك إذل مركر كقت أطوؿ، البقع الدموية رطبة 

حيث يبدأ الدـ ابجلفاؼ بعد مركر ساعة من حصوؿ اجلرؽلة أك الوفاة إذا كاف اجلو ابردا كأقل من ذلك إذا كاف 

كانت ا  ة الدـ تؤثر على ذلك أيضا فإذاجلو حارا ابإلضافة إذل أتثَت درجة احلرارة يف جفاؼ البقع الدموية فإف كمي

إذل أف ذبف  البقع على ىيئة نقاط صغَتة فإهنا ذبف يف حُت إذا كانت البقعة كبَتة فإهنا تبدأ ابجلفاؼ من احلواؼ

 1ساعة. 36إذل 12ابلكامل يف فًتة تًتاكح من

شبو منتظمة فيدؿ  كما يكشف شكل البقعة ؽلسح اجلرؽلة بعض خبااي اجلرؽلة، فإذا كجدت البقعة دائرية

ىذا على أف البقعة ادلسنة إذل شكل شعاعي كيف حالة السقوط ادلائل أك ربرؾ اجلسم الذم ترؼ فإف القطرات 

الدموية أتخذ أشكاال سلتلفة مثل عبلمة التعجب أك شبرة اإلجاص كيدؿ الطرؼ ادلد بدف للقطرة على اذباه ربرؾ 

 2الضحية أك الشخص الذم ينزؼ.

شرطة العلمية كىم خرباء متخصصوف يف العلـو الطب الشرعي بفحص عينات الدـ ادلرفوعة يبدأ خرباء ال

من مسرح اجلرؽلة كما قد ترد إليهم العينات من سلتلف ادلصاحل األمنية من شرطة كدرؾ أك من احملاكم عن طريق 

أكؿ ما يقوموف بو ىو ربديد ككيل اجلمهورية أك قاض التحقيق يبدأ العملية إبجراء بعض االختبارات كالتفاعبلت ك 

ما إذا كاف البقعة ادلرفوعة من مسرح اجلرؽلة ىو دـ أـ سائل أضبر أك دلعرفة ذلك البد من االعتماد على مبدأ 

التفاعل الكيميائي كالذم يهدؼ إذل استبعاده ادلادة ادلرجعة للوهنا األصلي بعد أكسدهتا، كتسمح سلبية النتائج 

ف البقعة دموية كتكمل االختبارات للكشف ككمرحلة اثنية من الفحص عن معرفة من استبعاد احتماؿ أف تكو 

، كيكفي لذلك إجراء اختبار الًتسيب لتحديد نوع الربتُت ادلوجود 3ىلب البقعة الدموية تعود لئلنساف أـ احليواف

                                                         
 .20-19ص ، 2ادلرجع السابق صهبلوؿ مليكة، 1

 .209ص ، 2ادلرجع السابق ص هبلوؿ مليكة، 2

ادلرجع. نفس هبلوؿ مليكة، 3 
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بل ؽلكن إختبار الًتسيب يف الدـ مث ربديد إذا كاف حليواف أك اإلنساف كادلبلحظ أنو إذا كانت كمية الدـ ضئيلة ف

 إف ربقق النتيجة ادلوجودة بسبب نقص الربكتينات.

اإلختبارات إذل أف البقع الدموية ىي لئلنساف فيقع عليو ربديد ما إذا   كإذا توصل اخلبَت من خبلؿ ىذه

 كانت للمتهم أـ ال.

لبية( يؤخذ هبا أما احملكمة كيف األخَت يطهر جليا أف نتائج رباليل يقع الدـ تعترب دليل نفي قاطع ) حجة س

أك لكنو ال يفيد يف احلصوؿ على دليل إثبات بشكل مؤكد أك لكن تطور العلم أجدل على ظهور البصمة الوراثية 

اليت سندرسها بعد حُت أمكنت من ربديد ىوية اجلاين بشكل قاطع من خبلؿ بقعة دـ كاحدة لو مر عليها زمن 

 .طويل

 اثنيا:البقع ادلنوية 

و ادلاء الدافن اذلبلمي ذك الرائحة القلوية ادلميزة الذم ؼلرج من قضيب الرجل البالغ عند بلوغ الشهوة ادلٌت ى

 1اجلنسية دكرهتا أك تكوف السائل ادلنوم الذم تفرزه غدة الربكستات كجزء خلوم متمثل يف احليواانت ادلنوية

 . 2نطفة من مٍت ؽلٌت " كقد كرد ذكر ادلٍت يف القراف قاؿ هللا تعاذل "أدل يك

كيعد ادلٍت من أدلة التحقيق يف اجلرائم اجلنسية أك اليت تلعب األدلة ادلادية ك راقي 3كقاؿ تعاذل "من نطفة إذا سبٌت"

 م اجلنسية كاالغتصاب كإذل الزان إثباهتا أك نفسها ك تعترب البقع ادلنوية من أىم أدلة اليت يتم االعتماد عليها يف اجلرائ

ن تواجدىا على جسم اجملٍت عليها أك مبلبسها الداخلية  كخاصة حوؿ أعضائها التناسلية كأيضا يف مكاف إذ ؽلك

كنوع اجلرؽلة على السرير أك السجادة كغَتىا كيقع دكر البحث عن ىذه اآلاثر على جسم الضحية على الطبيب 

 ا حوؿ ادلهبل كحوؿ الشرج معالشرعي حيث يقـو بعد معرفة أف اجلرؽلة جنسية بقياس درجة اجملٍت عليه

                                                         
 .79ص ، 23ادلرجع السابق  صضبزة صلاة ،1
 .من سورة القيامة 37اآلية 2

من سورة النجم. 46اآلية  3 
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 1.مسحات من ادلنطقتُت مستخدما يف ذلك مساير قطنية مبللة دباء مقطر مث ربقيقها كربريرىا كإرساذلا مع ادلخترب

تتوؽ عملية فحص البقع ادلنوية على كجود اخلبلاي احلية هبا إذ ال ؽلكن اجلـز أبف البقعة ادلنوية إال إذا شوىد حيواف 

منوم كامل، لكن احليواانت ادلنوية ال تبقى مدة طويلة من الزمن يف البقعة ادلنوية لذلك إذا كجدت بقعة منوية 

يلجأ اخلبَت إذل بعض التحاليل الكيميائية للكشف عن مادة البقعة، جافة فبل ؽلكن كجود حيواانت منوية هبا، ىنا 

كمن ىذه اإلختبارات تعريض البقعة لؤلشعة فوؽ البنفسجية حيث تظهر بلوف مشع كمضيء إذا كانت البقعة 

ادلنوية كتسمح نتائج فحص البقعة ادلنوية ابلتعريف على اجلاين من خبلؿ ربديد جهة احلمض النوكم للسائل 

 2%كال تقبل الشك كمنو توصل حل غموض اجلرؽلة.111وم كىي جازمة بنسبة ادلن

 اثلثا: البقع اللعابية:

يوجد اللعاب بصفة دائمة يف فم اإلنساف ، قد تتواجد يف مسرح اجلرؽلة آاثر اللعاب على جسم اجملٍت يف شكل 

اب الزجاجية، الرسائل، طوابع عضة أدمية، ككذلك على بقااي ادلأكوالت الصلبة على أعقاب السجائر ، األكو 

بريدية كغَتىا، بعد رفع آاثر اللعاب من مسرح اجلرؽلة يتم إرساؿ العينات إذل ادلخترب اجلنائي ليتم فحصها حيث 

 3تعتمد عملية الفحص على بعض االختبارات الكيميائية اخلاصة ككذا على الفحص اجملهرم.

تتم أكال مرحلة من الفحص دلعرفة ىل البقعة لعابية أـ ال كذلك بواسطة إختبار النشا كاليود للكشف عن األنزؽلات 

اذلاضمة بعدىا يتم البحث عن صاحب البقعة اللعابية ىل تعود لذكر أـ أنثى، كىذا بفحص اخلبلاي البشرية 

لة ىي معرفة ىل تعود ىذه البقعة اللعابية إذل ادلوجودة ابللعاب للكشف عن الكركموزكمات اجلينية كآخر مرح

 لبقعة هتا بواسطة تقنية احلمض النوكم مع ااادلشتبو فيو كيتم ذلك بعد أخذ عينة من لعاب ىذا األخَت كمضاى

                                                         
 .38ص ، 61، ادلرجع السابق ص د معجب احلويقل1
 ادلرجع. نفس د معجب احلويقل ،2

 .65، ص32ادلرجع السابق ص أضبد أبو قاسم،  3
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 1%.111صل عليها جد دقيقة تؤدم إذل التأكد من شخصية ادلتهم األكذل، كتعترب النتائج احمل

 ولوجية.الفرع الثاين: البقع غري البي

يت ال ربتوم على مكوانت حية، كاليت عند إغلادىا حليوية تلك اإلفرازات اجلسيمة اليقصد ابآلاثر غَت ا

 دبسرح اجلرؽلة قد توصلنا إذل التعرؼ على شخصية ادلتهم عند استعماؿ احلمض النوكم.

 كعليو نتطرؽ إبغلاز ذلذه البقع مع الًتكيز على حجيتها يف اإلثبات:

 .أوال: العرق

، كؽلكن تواجده يف 2ىو أحد إفرازات اجلسم اليت يتخلص بواسطتها من بعض ادلواد غَت ادلرغوب فيها

مسرح اجلرؽلة على شكل بصمات األصابع اليت ربوم بعض إفرازات عرقية أك على شكل مناديل اليد، كبعض 

الشباب الداخلية، كما أف لكل إنساف رائحة عرؽ سبيزه عن غَته من ابقي البشر كؽلكن االستفادة من ذلك يف قيد 

جديدة لئلستفادة من آاثر العرؽ أك رائحتو يف رلاؿ البحث اجملـر بواسطة الكبلب البوليسية كظهرت تقنيات 

 اجلنائي كلكنها تبقى من كسائل االستدالالت كتوجيو البحث ال أكثر.

 اثنيا: البول:

ىو أحد فضبلت اجلسم السائلة كتستخلصو الكليتاف من الدـ كعلا تفرزانو عرب اإلكليل إذل خارج البدف، كيتخذ 

كترفع عينة 3.مًت مكعب 1222ي كيكوف ضبضيا قليبل كالبوؿ أثقل، فكثافتو النوعية بوؿ الشخص اللوف الكهركمائ

البوؿ من مسرح اجلرؽلة من قبل خبَت الشرطة العلمية بواسطة مسحة شاش، بعدما يتم زبفيفها يف اذلواء كتوضع يف 

 .أنبوب أك كعاء معقم كتتم عملية الفحص دبعرفة ىل ىذا البوؿ ؼلص اإلنساف أك احليواف

 
                                                         

 .65، ص32ادلرجع السابق ص  أضبد أبو قاسم، 1
 .86، ص23ادلرجع السابق ص ضبزة صلاة ،2
 .89ص ، 23ادلرجع السابق صضبزة صلاة ،3
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 اثلثا: الرباز ) الغائط(:

قد يتغوط اجلاين دبحل اجلرؽلة دلا يعًتيو من خوؼ كقت ارتكاهبا، كما قد يفعل ذلك سخرية كاستهزاء ابحملل، كتتم 

عملية رفع الرباز أبخذ عينات منو حبركؼ صغَتة كمعقم لتجف يف اذلواء العادم مث توضع يف كعاء معقم كىذا إذا  

ة أما إذا كانت الرباز قليلة فتؤخذ مسحة على قطعة قطنية أك على قطعة قماش مبللة كانت كمية الرباز كثَت 

كنًتكها مبللة دباء مقطر كنًتؾ ىا لتجف يف اذلواء العادم كتوضع يف كعاء معقم، كيفحص ابجملهر كالتحليل 

دة الشريطية كذبرم ادلضاىاة الكيميائي للمضاىاة ) بينو كبُت براز ادلشتبو فيو( حبثا عن آاثر مرض الدستاراي كالدك 

 1بينو كبُت ادلشتبو فيو.

كما ؽلكن مبلحظتو أف الرباز ال ؽلكن أف تكوف دليبل مباشرا ابستثناء حالة التعرؼ على فصيلة الدـ عن 

 ئن.قو، كإظلا ىو قرينة من ضمن القراطري

 القيء: :رابعا

اجلرؽلة ادلرتكبة مثل جرؽلة التسمم قد يؤدم مفعوؿ السم إذل ة لو أعلية كبَتة يف زلاكلة تكيف سرح اجلرؽلإف تواجد دب

تقيء الضحية قبل الوفاة لذلك يتم رفع القيء من مسرح اجلرؽلة ليتم فحصو كمعرفة ىل يعود للجاين أك إذل اجملٍت 

 2عليو.

 الفرع الثالث: فحص البصمات.

العلمية فهي من األدلة اليت ؽلكن ث كالبحو مة كىو ما أكدتو الدراسات تعترب البصمة من األدلة اجلنائية اذلا

للقاضياجلنائي أف يستند إليها دبفردىا ابلربط بُت ادلتهم كاجلرؽلة اليت كقعت دكف حاجة على تعزيزىا أبدلة أخرل 

 تعريفها أبهنا تلك اإلنطباعات اليت نًتكها رؤكس األصابع كرائح اليد كاألقداـ عند مبلمستها األسطح ؽلكن
                                                         

 .89، ص 23ادلرجع السابق صضبزة صلاة ،1

 .67، ص6ادلرجع السابق صسليماف عبلء الدين، 2
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 1ك ادلستندات الورقية.ادلصقولة أ 

 أوال بصمات األصبع: 

ىية يف أصابع اليد كرائحتها كابطن القدـ خطوة تساعد يف أداء كظائفها كيقصد ابلبصمات أكجدت احلكمة اإلال

تلك اخلطوط البارزة كادلنخفضة كادلنتشرة يف أصابع اليد كرائحتها كابطن القدـ تعطي شكبل شليزا لصاحبها عند 

لؤلشياء كيطلق عليو البعض التوقيع الشخصي إثبات اذلوية، تتكوف البصمة مع اجلنُت حيث ال يطرأ مبلمستها 

 2إذل الشيخوخة من حيث مساحتها. دبليادلمن  عليها أم تغيَت

حيث يقـو خبَت البصمات بعملية مضاىاة بصمات األصبع كفق ألسس علمية، حىت يتوصل يف النهاية إذل 

مضاىاهتا مع البصمة زلل ادلقارنة أك عدـ مطابقتها كتعد ىذه العملية دقيقة جدا، بل من مطابقة البصمة ادلراد 

أدؽ ادلسائل اليت تعًتض خبَت البصمات، إذ أف بناءا على نتائج ىذه العملية يتقرر مدل عبلقة البصمة ادلعثور 

هتدؼ إذل التأكد من تطابق  عليها دبسرح اجلرؽلة ابدلتهم ككذا مدل صحة إنكاره ذلا، فعملية ادلضاىاة إذف

 .3ة كبصمة ادلقارنة أك إذل نفي ذلكبصمتُت أم البصمة ادللتقطة دبسرح اجلرؽل

ية، أم دبساعدة احلاسوب، كذلك دبقارنة ح ابلتعرؼ على البصمة بطريقة آلكما أف التقدـ العلمي كالتكنولوجي مس

العبور على ادلعطيات، كعند زلاكلة أحد  التقاط الفريدة عن طريق إنشاء إمضاء مرجعي الذم يشكل مفتاح

أيخذ ىذا األخَت صورة مفصلة 4ئييطلب منو كضع أصبعو على قارئ ضو ادلستخدمُت العبور إذل ىذه ادلعطيات ، 

عن البصمة اليت تتعرض للمعاجلة آليا الستظهار النقاط الفريدة كعند استخراج بطاقة النقاط الفريدة نقارف البطاقة 

 شاؼ مدل ربقق التطابق بُت البصمتُت.ادلرجعية الستك

                                                         
 .25بن علي ضبد اجلربوعي،  علم البصمات اجلنائية، كلية علـو األدلة اجلنائية، جامعة انيف العربية للعلـو األمنية، الرايض، ص1
السياسية، ـو عباسي خولة، " الوسائل احلديثة لئلثبات اجلنائي يف القانوف اجلزائرم، مذكرة زبصص قانوف جنائي، جامعة دمحم خيضر، كلية احلقوؽ كالعل2

 .38، ص2014 -2013بسكرة، السنة اجلامعية 

 .1ص ،سابقمرجع ،بوزرزكر فاطمة3

4Rue El- Djeich N°523, février 2007, p59- 60. 
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، كعملت اجلزائر على عصرنتها ابقتنائها نظاـ تكتسيها بصمة األصابع يف اإلثباتكنظرا لؤلعلية البالغة اليت 

أم النظاـ اجلزائرم للتشخيص  N.AFIS.Aتوماتيكي ذلذه البصمات يدعى ك جد متطور للتشخيص األ

عن طريق مقارنتها ببصمات احملكـو  النظاـ بتشخيص بصمات ادلتهمُتذا ، يسمح ىتوماتيكي للبصماتك األ

تغطي كل الوالايت اجلزائرية  N.AFIS.Aعليهم ادلخزنة يف بنك ادلعطيات يف كقت قياسي ، كاجلدير أف الشبكة

 .منية ككذا دبنظمة الشرطة الدكليةكتعمل على ربط ىذا النظاـ ابألجهزة األ

م مركر أكثر من قرف على التشخيص عن طريق األصابع، تبقى ىذه التقنية يف األخَت ؽلكن القوؿ أنو رغ

 إذل يومنا ىذا األكثر استعماال كاألكثر مصداقية إلثبات الشخصية.

 اثنيا: البصمات األخرى.

، من أعلها بصمة العُت، ات أخرل تساىم يف حل لغز اجلرؽلةإذل جانب بصمة األصابع ىناؾ بصم 

األذف مثبل تعترب عن شخصية الفرد، ألف شكلها يبلزمو من ميبلده على شلاتو كال يتغَت ، فبصمة 1الصوت ...إخل

مواقع قياس ذف اليمٌت زبتلف عن بصمة األذف اليسرل، كربديد كال كجود ألذنُت متشاهبتُت، كما أف بصمة األ

 ادلتهم.للمقارنة أبذف  إخضاعهااألذف اليت يعتمد عليها اخلبَت بتحديد صفاهتا ادلميزةهبدؼ 

كما أف ادلسلم بو، أف لكل صوت شليزاتو الفردية اليت سبيزه عن األصوات األخرل، كدلا كاف الصوت قد يشكل 

كسيلة مبلزمة جلميع مراحل إعداد كتنفيذ اجلرؽلة ادلنظمة أك جرائم العصاابت كادلساعلة احلنائية، فقد اىتم الباحثوف 

رلاؿ علم األصوات كأكدكا أنو من ادلعتذر كجود شخصُت يتمتعاف ابلصوت كربليلو بناءا على أسس علمية يف 

 بنفس األسلوب كالطريقة يف ربريك أعضاء النطق كىي اللساف، الشفتُت، اللهاة.

الصوت تقدما كبَتا حيث سجلت الصوت على شريط مث يفحص ابستخداـ  كربليل لقد بلغت أجهزة

قيم الفحص الفيزايئي عن طريق وت يتم على مستول جهاز التخطيط التحليلي للصوت كعليو فإف فحص الص

                                                         
  1 Rue El- Djeich, p69. 
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دس الصوت كقسم فحص النطق كالتخاطب عن طريق خبَت سلتص يف النطق كالتخاطب، كمسايرة للتقدـ مهن

قيق الشخصية وات كمقارنتها ، كدفعا قواي يف ربالتكنولوجي، فقد قدـ استخداـ الكمبيوتر يف رلاؿ ربليل األص

 خاصة. عتماد على برامجقارنتها ابالألصوات كمبواسطة ربليل ا

 البصمة الوراثية. :اثلثا

تتميز رباليل البصمة الوراثية عن الفحوصات البيولوجية األخرل أبهنا تستطيع أف تكشف عن النمط 

الوراثي للحمض النوكم ، شلا غلعلها تقـو على أساس النفي أك اإلثبات حبيث إذا تطابقت عينتاف يف نفس ادلقاطع  

، بينما اإلختبارات البيولوجية األخرل، تكشف عن على أف مصدرىا كاحد كالعكس صحيح ثية فهذا يدؿالورا

االختبلط فقط ألف التشابو منتشر بُت الناس، فعلى سبيل ادلثاؿ يشًتؾ الكثَت من الناس يف ضبل فصيلة الدـ 

 .معينة، شلا غلعل نتيجة االختبار يف ىذا اجملاؿ تقـو على أساس النفي فقط

انطبلقا من مزااي ىذه التقنية أصبحت البصمة الوراثية من أقول التقنيات يف العادل اجلنائي احلديث، كعلى ىذا 

صمة الوراثية على سلتلف اآلاثر البيولوجية اليت يعثر عليها يف باألساس فإف سلابر الشرطة العلمية ذبرم اختبار ال

اللعاب..إخل، حيث يتم استخبلص اخللية من ادلواد ادلصاحبة كالعالقة ابلعينة ة ، كالدـ ، الشعر، ادلٍت، اجلرؽلمسرح 

دم مركزم سريع االستخبلص كرات الدـ البيضاء مث تكبَت نواة كرة الدـ البيضاء اإلختبار بواسطة جهاز طر  زلل

ىبلمي، أم  بواسطة األنزؽلات، دبعٌت يتم قطع غبلؼ اخللية للوصوؿ إذل ادلزدكج احللزكين كىو شكل راسب

 1البصمة الوراثية كبعد ىذا التحليل األكرل يتم استكماؿ التحليل كفقا لطرفُت.

 R. F. L.Pطريقة استخدام األنزميات احملددة  .1

 تتطلب ىذه الطريقة ادلطبقة يف سلابر الشرطة العلمية عينات كبَتة احلجم كعلى درجة كبَتة من الصفاء 

                                                         
 .212، ص2ادلرجع السابق ص هبلوؿ مليكة، 1
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 كالنقاء، غَت أف ىذه الطريقة قد ال تقضي على نتائج إغلابية يف اجملاؿ اجلنائي ، أما العينات زلل االختبار 

 غالبا ما تكوف صغَتة احلجم، كأما تعفن العينات سبب العوامل اخلارجية كالظركؼ اجلوية....إخل.

 R.C.Pتضاعفة: طريقة التفاعالت ادل .2

مبليُت  إبنتاجىذه الطريقة دبضاعفة جزء احلمض النوكم ادلستخلص من العينات ادلرفوعة من مسرح اجلرؽلة  تسمح

النسخ شلا غلعلها سبنح نتائج جيدة من خبلؿ عينات صغَتة أك ملونة جزئيا، ال ؽلكن لبلختبارات األخرل أف 

 1ربققها.

ور طريقة أخرل تسمى طريقة زئية ، أدت إذل ظهاجللمية اليت سجلتها البيولوجية لئلشارة فإف التطورات الع

" حيث يستخلص احلمض النوكم كفقا ذلذه الطريقة من األعضاء الصغَتة  mitochondrial" ميتوكندرايؿ

يطلق عليها " ميتوكندرم" كيسمح " احلمض النوكم ادليتوكندرم" إبجراء التحاليل حىت كلو كانت العينات على 

ك كانت العينات صغَتة جدا بل حىت على شعر بدكف فصيلة، لكن ادلبلحظ أف القدرة درجة عالية من التلوث أ

التميزية هبذااحلمض ضعيفة ابدلقارنة مع اختبارات احلمض النوكم، سبب انتقالو من األـ فقط، لذلك يلجأ إذل 

 ىذه التحاليل إال يف احلاالت اليت ال ؽلكن االعتماد فيها على اختبارات احلمض النوكم.

كأتسيسا على ما سبق ، ؽلكن القوؿ أف رباليل البصمة الوراثية قد أحدثت ثورة يف عادل القضاء من خبلؿ 

 تشخيص اذلوية اجلينية كمن مث ربديد ىوية مرتكب اجلرؽلة.

كأعطى لعلم األدلة اجلنائية بعدا كاسعا ىذا ما من انحية، كمن انحية أخرل شكلت البصمة الوراثية مصدر 

ادلخابر خاصة سلابر الشرطة العلمية ألف االنتقاؿ من رباليل الربكتينات إذل رباليل احلمض النوكم مسح تغيَت نظاـ 

 للخبَت استغبلؿ اآلاثر البيولوجية اليت دل تكن من قبل صاحلة لبلستغبلؿ إما حلجمها الصغَت أك لًتثها.

 من جهة أخرل، يفتح أماـ اخلرباء رلاال كيف األخَت نبلحظ أف تنوع اآلاثر البيولوجية من جهة كتنوع البصمات

                                                         
 .213، ص2ادلرجع السابق ص هبلوؿ مليكة، 1
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كاسعا إلجراء الفحوصات كالتحاليل ادلختلفة اليت سبكنهم من مساعدة القضاء يف كشف ىوية ادلرتكب،  

غَت ألف لئلشارة فإف ربديد عبلقة ادلتهم ابجلرؽلة ال يعتمد على اآلاثر ادلادية اليت ال تتصل بو مباشرة كاألدكات 

ة ، مثل األسلحة، ادلواد ادلتفجرة ككذلك اآلاثر ادلتصلة دبكاف اجلرؽلة كالًتبة، الغبار، الزجاج... ادلستعملة فياجلرؽل

 كىذا ما سنتطرؽ إليو يف ادلطلب الثاين.

 ادلطلب الثاين: التحليل غري البيولوجي.

إف اجلاين عند ارتكابو جلرؽلة من اجلرائم فإنو ػلاكؿ قدر ادلستطاع طمس اآلاثر اليت ؼللفها جزء فعلو  

اإلجرامي كاليت عند فحصها ؽلكن أف تدؿ عليو، غَت أنو مهما حاكؿ فبل بد أف يًتؾ آاثر كلو كانت بسيطة ألنو 

ل شخص مكاف ما دكف أف يًتؾ أثرا فيو يدؿ من غَت ادلمكن كم قاؿ الفقيو الفرنسي: " أدموند لوكارد" أف ؼل

قد تكوف بيولوجية كما درسنا سابقا كقد تكوف غَت بيولوجية تتمثل يف سلتلف اآلاثر اليت ال  اآلاثرعليو، ىذه 

تتصل ابلشخص كتتعلق خاصة ابألدكات ادلستعملة يف اجلرؽلة كادلتخلفة عنها، كاألسلحة دبختلف أنواعها ، ادلواد 

ذلا أعلية كبَتة يف احلقل اجلنائي كخاصة لدل خرباء الشرطة  اآلاثرالزجاج، الًتاب.... كغَتىا ككل ىذه ادلتفجرة ، 

 العلمية ألهنا سبكنهم من كشف احلقائق اليت توصل إذل فك غموض احلادثة اإلجرامية.

 1الفرع األول: فحص ادلستندات واخلطوط.

ليست عملية ميكانيكية، كما أهنا ليست شكلية بل ىي علم كمنهج كيف،  تف عملية مضاىاة اخلطوط كادلستنداإ

فهي علم ألهنا ليست رؤية ذاتية ليقركا يف النهاية ما إذا كانت كتابة قد صدرت من يد فبلف من الناس من عدمو، 

وعشق كىي فن ألنو من شأف العمل يف رلاؿ اخلطوط كادلستندات كجوب استعداد فطرم لدل ادلستغلُت هبا ضل

 .الدعول احلقيقة كاإلصرار على استخبلصها من خبلؿ فحص ادلستندات موضوع االىتماـ كتلك ادلودعة يف ملف

 : تزوير النقود واألوراق ادلالية:أوال
                                                         

 .125، ص1997، دار النهضة مصر، 1رمزم رايض، مشركعية الدليل يف احملكمة، ط1
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تعترب جرؽليت التزييف كالتزكير من جرائم اجملتمعات احلضارية اليت تتمتع فيها الكلمة ادلكتوبة دبكاف الصدارة، 

عامبلت بُت األفراد كاجلماعات كىو ما جعلها ىدؼ للتبلعب كاحملاكاة لتحقيق مأرب عن طريق فهي كسيلة ادل

غَت شرعي، فقد نص ادلشرع اجلزائرم على جرائم التزكير بصفة عامة يف الفصل السابع من الكتاب الثالث من 

لعقوبة ىي اإلعداـ كىذا منو على عقوبة السجن ادلؤبد ، بعد ما كانت ا 197قانوف العقوابت إذ نصت ادلادة 

، ادلعدؿ لقانوف العقوابت 2116مرب سبت21ادلؤرخ يف  16/23من القانوف  61بعد تعديلها دبوجب ادلادة 

، 1كىذا لكل من قلدأك زكر أك زيف نقودا معدنية أك سندات أك األسهم تصدرىا اخلزينة العامة كربمل طابعها

لشرطة العلمية فرع اخلطوط كالواثئق يف تعرفهم على القطع النقدية يعتمد خرباءفحص التزكير كالتزييف التابعُت ل

، احلرب، الورؽ، كزف القطعة، درجة الصبلبة، القياس من بعض العبلمات ادلميزة ذلا كاللوفادلزكرة على الكشف عن 

عن موقع  حيث يدقق التفاصيل الرسومات عن طريق أخذ صورة فوتوغرافية مكربة ليسهل البحث2قطر كمسك

دـ لذؿ أيضا العدسة ادلكربة كاجملهر اجملسم أما ابلنسبة للتزكير األكراؽ ادلالية، فإهنا تعد من التزكير كما يستخ

أحدث أنواع اإلجراـ يف العصر احلارل حيث يستخدـ اجملرموف آالت النسخ كالسكانَت يف عمليات تزكير األكراؽ 

نَت انسخ فقط األشكاؿ الظاىرة سطحيا كبفضل آلة فيديو سك% يف حُت أف ىذه اآلالت ت81ادلالية كىذا 

تظهر العملة احلقيقية من ادلزيفة، كوف أف العملة احلقيقية ربتوم على رموز كعبلمات خاصة سبيزىا يف بقية األكراؽ 

من  مثل الرسومات ادلميزة كاليت تكوف عادة غائرة يف الورقة النقدية لذلك ال تتمكن آلة النسخ أك السكانَت

 3نسخها.

                                                         
صفر  18ادلؤرخ يف  66/155ادلعدؿ كادلتمم لؤلمر رقم  2011مارس  06ق ادلوافق ؿ 1432ربيع الثاين  01ادلؤرخ يف  11/04رقم  القانوف1

 .14، اجلريدة الرمسية اجلزائرية الدؽلوقراطية رقم 2011مارس  11يونيو ادلتضمن قانوف العقوابت اجلزائرم ادلؤرخة يف  08ادلوافق ؿ  1836
 .99، ص6ادلرجع السابق صلدين، سليماف عبلء ا2

 .127، ص73، ادلرجع السابق صرمزم رايض 3
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ه ػلتوم على مواد كيميائية ر كذلك اخلطوط السرية نوعية الورؽ الذم يطهر ابىتا يف العملة احلقيقية ابعتبا

متنوعة تتفاعل عند تعرضها دلختلف أنواع األشعة يف حُت يظهر انصعا يف العملة ادلزيفة، أما فيما ؼلص الصكوؾ 

مات شليزة هبا كاألدكات كالطباعة ادلكررة لرموز البنك كالثقوب البنكية فهي كذلك زلمية من التزكير إذ ذلا عبل

اخلاصة، كما أف الورؽ ادلصنوع منو الصك ىو كذلك من نوع خاص كمشبع دبواد كيميائية سرية يتغَت لوان دبجرد 

 1.تعريضها ألية زلاليل أك أشعة بغرض كشف التزكير

 اثنيا: مضاهاة اخلطوط:

شخص خطة ادلميز كالذم ؼلتلف ابختبلؼ ظركؼ زماف كمكاف ربريره يعتقد خرباء اخلطوط أف لكل 

كابلتارل فإف ربليل خصائص اخلطوط يف ادلطبوعات كالواثئق قد يفيد يف إلقاء الضوء على احلقيقة كخاصة يف 

 كغَتىا. Anonymesقضااي التهديد كالتقليد كالرسائل اجملهولة اذلوية 

رئيسية اليت تقـو عليها  خلصائص اجلوىرية اليت تتميز خبصائصكتقـو مضاىاة اخلطوط على دراسة بعض ا

 2ملية كتتمثل فيما يلي:ىذه الع

ىي الوحدة اليت تتكوف منتها احلرؼ كادلقطع أم معرفة مقار ضغط اليد الواقع عليو ) الشدة اخلربة اخلطية:  ( أ

 كالضعف(.

 كتتكوف من ثبلث جوانب: ادلستوى اخلطي: ( ب

 الكتابة ) قرب أك بعد الكتابة عن القاعدة النموذجية(.اجلانب اجلمارل من  .1

 اجلانب اإلمبلئي من الكتابة ) كل حرؼ يتمتع ابستقبلؿ صويت ذايت(. .2

 اجلانب اللغوم ) خطأ لغوم يقع فيو الكاتب فيتكرر يف كتابتو(. .3

                                                         
 .32ص، 73ادلرجع السابق ص رمزم رايض ،1
 .12، ص73ادلرجع السابق ص رمزم رايض ،2
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كمقارنة خواصو ابلواثئق ادلضبوطة، فيطلب  (l’écritureoriginale)كذلذا الغرض ال بد من اخلط األصلي 

من ادلتهم أف يكتب نصا معينا من ثبلث نسخ تكرر فيو لوحة خاص احلركؼ ادلشتبو فيها، فقد ؽللي عليو النص 

شبوىة كتكبَتىا رم الفحص بعد تطوير الواثئق ادليف حالة كجود أخطاء إمبلئية يف النص ادلضبوط كبعدىا غل

 رج لقياس حجم احلرؼ.ابستعماؿ لوح زجاجي مد

كما يدرس شكل خلط من حيث أشكاؿ احلركؼ كحجمها كأسلوب كتابتها مثل : درجة ادليل كاالضلراؼ     

، كمدل انتظاـ عدد األلفاظ ادلتكررة، دراسة مدل تقيد الكتابة ابخلطوط كاطلفاضهاعلى السطر، ارتفاعها 

فقية أك رأسية أك متقطعة كنتناكؿ ىذه الدراسة بدقة تكوين كاألسطر ادلطبوعة يف الورقة سواء كانت ىذه اخلطوط أ

وشكلها ما إذا كانت عبارة عن خط مستقيم أك مقوس كالعبلقة بُت النقطة كحرفها كىل ىي يف مكاهنا النقاط

ابة السليم ابلنسبة ذلذا احلرؼ فوقو أك ربتو أما طريقة الكتابة تعٍت دراسة الصفات ادلميزة للحركؼ ادلختلفة مثل كت

" طريقة إسناد اليد ادلنضدة ، طريقة مسك القلم كقوة الضغط عليو كاالنفعاؿ 8حرؼ الكاؼ "ؾ" أك رقم شبانية "

 1العصيب.

ابلطبع فإف فواصل اجلمل كالنقاط ككذا األخطاء اإلمبلئية ، قد يساعد على الفصل يف الواثئق كربديد انتمائها 

فمثبل لو احتوت الوثيقة زلل مضاىاة على خطأ إمبلئي لكلمة " أليب" ككقع ادلشتبو فيو يف نفس اخلطأ عند 

فحوص من خطو، كمن ادلهم أف نذكر أف إمبلئو لنص مشابو دؿ ذلك على احتماؿ كبَت أبف يكوف النص ادل

حركة األصابع كاليد اليت يتحرؾ هبا القلم ذلا أتثَت عميق أيضا ابإلضافة إذل العوامل السابقة كاليت غلب على خبَت 

الشرطة العلمية أف يضعها يف احلسباف لتفسَت الظواىر اخلطية كىو بصدد إجراء مضاىاة اخلطوط، ىذا من انحية 

فإأنعلية مضاىاة اخلطوط ال تقتصر على كشف ادلستند ادلزكر أك ادلزيف فقط، بل تقيد أيضا يف  كمن انحية أخرل

                                                         
 .113، ص23ادلرجع السابق ص، ضبزة صلاة1
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ربديد نوعية األقبلـ ادلستخدمة يف الكتابة ، األمر الذم غلب معو على خرباء مسرح احلادث عدـ إعلاؿ ربرير 

 1األقبلـ إف كجدت يف مسرح اجلرؽلة قد تعترب دليبل يساعد يف كشف احلقيقة.

 اثلثا: فحص ادلستندات والواثئق:

تشكل الواثئق كاحملررات دبختلف أنواعها ميداان مغربيا للتزكير ادلادم، سواء ابحلذؼ أك ابلزايدة يف احملررات أك 

بوضع توقيعات كأختاـ مزكرة ككذلك إبضافة أمساء مزكرة كبتقليد الواثئق كاالصطناع كابدلقابل فقد عرفت كسائل 

كير تطورا كبَتا ابألخص ما يتعلق منها بطرؽ التحليل الكيميائي للحرب كالورؽ حيث يسمح الكشف كخضع التز 

زات السفر ، فتضع من كرؽ خاص ؼلتلف عن الورؽ اىذا التحليل دبعرفة نوع الورؽ ادلستعمل مثل الصكوؾ كجو 

 ، الكشط أك احملو ككذا العادم ، كما يتم استخدامالفحص اجملهرم كالعدسة ادلكربة كذا البحث عن آاثر التعبَت

 2التصوير الفوتوغرايف بتقنياتو ادلختلفة، كمن أىم التحاليل ادلتبعة:

 اختبار العبلمة ادلائية الذم يسمح بتحديد عمر الورؽ. .1

القطع الورقية الصغَتة دبحلوؿ برككسيد الصوديـو  يمح دبعرفة صبغة األلياؼ، حيث تغلتركيب الورؽ الذم يس .2

 3اليود. ادلخفف كتصبغ بصفة

حالة احملو كالشطب كالكشط، ىنا يقـو خبَت الشرطة العلمية إبجراء الفحص بواسطة اجملهر أك العدسة ادلكربة  .3

ربت األشعة فوؽ البنفسجية ، كأحياان القياـ بتفاعبلت كيميائية حيث ؽلكن إبراز اخلط ادلضمحل إبرجاع آاثره 

الة احلرب الذم ػلتوم على مركبات احلديد، نفس الشيء عن طريق تفريضو إذل خبار كرببتور األدلنيـو يف ح

                                                         
 .69، ص44ادلرجع السابق ص بن علي أمنور،1

اجلزائرم أساليب التزكير ادلختلفة يف احملررات الرمسية أك العمومية، كتتم إما بتقليد أك تزييف الكتابة أك التوقيع أك نوف العقوابت امن ق 6/2تنص ادلادة 2
ت أك ع اتفاقيات أك نصوص أك التزامات أك سلالصات أك إبدماجها يف ىذه احملررات فيما بعد أك إبضافة أك إسقاط أك تزييف الشركط أك اإلفرازاا اصطن

 اليت أعدت ىذه احملررات لتلقيها أك إلثباهتا كأمبل كذلك ابنتحاؿ شخصية الغَت أك احللوؿ زللها.الوقائع 
 .103، ص6ادلرجع السابق ص سليماف عبلء الدين،3
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ابلنسبة للكلمات ادلمحية ابدلمحاة ؽلكن اشتقاقها ابألشعة فوؽ البنفسجية أك بتصوير الواثئق ابألشعة ربت 

فيمكن إزالة مادة الطمس البيضاء كيميائيا أك  (correcteur)احلمراء، أما الكلمات ادلمحية ابلقلم الطامس 

 ابلتصوير على ألواح حساسة لؤلشعة ربت احلمراء، كتتبع الطرؽ يف كشف األختاـ ادلزكرة.

ا يتم ربليل كما حدث يف حاالت حرؽ أطراؼ الواثئق أك سبزيقها أك طيها بغرض تغيَت لوهنا لئليهاـ بقدمها ىن .4

كمنو ؽلكن فضح  solution de milianسيـو كأحياان يف زللوؿ ملياف لبواتا منغاتر احملررات يف زللوؿ ب

ىذا لتزكير حيث يتغَت لوف الواثئق القدؽلة أصبل بفعل عملية التأكسد كاليت تصيب خاصة األجزاء ادلعرضة منها 

تبدك  ة كاليت أراد الفاعل جعلهاللهواء كالضوء كيكوف أكضح على مستول احلواؼ ، يف حُت أف الورقة اجلديد

ة غَت قدؽلة بتغيَت لوهنا فإهنا بعد التحليل تظهر مسار صب الصبغة اللونية على الوثيقة مع كجود مساحات صغَت 

 1داكنة ىي دبثابة طيات قبل التلوين ادلفتعل. طملونة ، كما قد تظهر خطو 

سة اخلصائص ادلميزة التعرؼ على نوع اجلسم ادلستعمل بواسطة اختبارات كيميائية بسيطة كابالستثناء إذل درا .5

لكل جسم، فحرب الكربوف ال يتغَت لونو أبدا كىو يزكؿ ابدلاء يف حُت أيخذ احلرب ادلعركؼ ابألزرؽ ، األسود 

سنوات( ليصغر بعد سنوات أخرل، أما حرب األتلُت فهو بنفسجي  3 -2الداكن ، كنتيجة لتأكسده ) خبلؿ 

 2لظركؼ الطبيعية االعتيادية.اللوف ) حرب ادلداكاة( ال يعًتيو أم تغيَت يف ا

فبالنسبة للتزكير يعد شائعا بوجو خاص يف الصكوؾ كىذا نظرا للتباين الذم تتصف بو اإلمضاءات الصحيحة  .6

ذاهتا لنفس األشخاص ، كذلذا الغرض ربفظ صورة لتوقيع صاحب احلساب ادلصريف ابلبنك الستظهاره عند 

ااي الفحم يف حالة النقل بورؽ الكربوف، كما يظهر كذلك أبف بق رالضركرة كىنا الكشف عن ىذا التزكير بظهو 

ل كاحلجم كىذا يف حالة التصوير ابلنسخ ذلك كالتوقيع ادلزكر ىو عبارة عن صورة طبق األصل من حيث الش

 أهنيندرعلميا أف تتطابق اإلمضاءات الصحيحة للشخص مهما بلغ من الًتكيز كالدقة. 

                                                         
 .104، ص6ادلرجع السابق صسليماف عبلء الدين،1
 .81، ص 23ادلرجع السابق صضبزة صلاة ،2
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األخَت فإف النتيجة اليت ؼلرج هبا سلرب الشرطة العلمية يف ىذا اجملاؿ تكوف على درجة كبَتة من الثقة  كيف

 الشخصي للقاضي اجلزائرم. ناعتاالقكاألعلية كرغم ذلك يبقى زلصورا أماـ قاعدة 

 .آاثر األسلحة النارية الفرع الثاين:

يف إحداث اجلرؽلة لذلك فهي سبثل رلاال ىاما للتحقيقات  تعد األسلحة النارية من أىم الوسائل ادلستخدمة    

 ـ يف ىذه األحواؿ ػلوز على أسلحةاجلنائية يف جرائم القتل كالسطو ادلسلح كاالنتحار كغَتىا ، فعادة ما صلد اجملر 

عن طريق السرقة أك االحتياؿ على القانوف كقد تعددت بذلك كتنوعت ىذه األسلحة  غَت مرخصة قانوان سواءا

بتطور التكنولوجيا ، األمر الذم يعطى لدراسة األسلحة كما تًتكو من آاثر مادية دبسرح اجلرؽلة أعلية كربل لتحديد 

 1العبلقة بُت اجلرؽلة ككل من اجلاين كالسبلح ادلستخدـ.

ادلسدسات اليدكية كاألسلحة الطويلة كالبنادؽ كاألسلحة الرشاشة كقد صنفها ادلشرع  يقصد ابألسلحة النارية

ضمن عدة أصناؼ ، كتشمل أعماؿ فحص  97/06من األمر  3ك 2اجلزائرم مع ابقي األسلحة يف مادة 

رجع االىتماـ األسلحة النارية كطلقاهتا من مقذكفات كأظرفة فارغة جزاء مهما من أعماؿ خرباء ادلعامل اجلنائية كي

بفحصها إذل هناية القرف التاسع عشر عندما كجد أف استخدامها دل يعد مقتصرا على احلركب فقط بل تعداه إذل 

 2األفراد العاديُت الذين أخذكا ػلصلوف عليها حلماية أنفسهم ضد ىجـو رجاؿ العصاابت.

طباعات على السبلح نفسو كالبصمات، أك كاآلاثر اليت يشدىا احملقق احلنائي من األسلحة النارية إما تكوف ان

يهتم هبا احملقق اجلنائي كػلدىا سللفات السبلح النارم  اآلاثرآاثر زبلفت يف السبلح بعد استعمالو ؟، كىذه 

حيث أصبح من ادلعلـو اليـو أف الرصاصة ادلطلقة ربمل بصمة السبلح ادلطلقة منو كىي منفردة خاصة بكل 

 تشاؼ خرباء األسلحة كالقذائف ذلذه الفكرةاليت تعود إذل علم كبشر كلكن ا سبلح كبصمات أصابع أيدم ال

                                                         
 .90ص ،  23ادلرجع السابق ص ضبزة صلاة ،1

 .92، ص 32ادلرجع السابق ص  أضبد أبو قاسم، 2
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 1إثر زلاكمة رلرمُت يف بريطانيا أدت إذل إعدامهم. 1928حديث نسبيا دل تصبح آلة معًتؼ هبا إال يف عاـ 

 النارم. ، الطرؼ الفارغ كادلقذكؼ ترتكب نوعُت من اآلاثر ادلاديةزبتلف األسلحة النارية يف اجلرائم اليت

 الظرف الفارغ: :أوال

ىو جسم معدين رلوؼ ينفصل عنو ادلقذكؼ عند استعماؿ ادلواد ادلتفجرة فيو داخل غرفة اإلطبلؽ كيقذؼ 

بو السبلح حسب نوع السبلح، كتبدك أعلية تواجد ىذا الظرؼ يف مسرح اجلرؽلة يف ربديد ىوية السبلح ادلنطلق 

بصمات األصابع فهي خاصة كمتفردة لكل سبلح كما يفيد ىذا الظرؼ يف منو، حيث توجد عليو عدة آاثر مثل 

ربديد مكاف كقوع ادلتهم حلظة اإلطبلؽ إذ أف موضعو يف مسرح اجلرؽلة يدؿ على ذلك إال أف ذلك قد ال يتحقق 

 إذااصطدـ ادلقذكؼ عند سقوطو بعائق يغَت اذباىو.

ما شاهبو يوضع  مث يتم التقاطو بواسطة عود ثقاب أكيتم تصوير الظرؼ الفارغ يف مسرح اجلرؽلة قبل رفعو 

، كما توضع قطن لسد فوىة الظرؼ الفارغ للحفاظ على رائحة الباركد، مث يتم ربريزه كيرسل داخل الظرؼ لرفعو

اخلاص ابألسلحة،  IBIS، يتم فحصالظرفبواسطةجهازحصوإذل سلرب األسلحة كالقذائف للشرطة العلمية ليتم ف

تطور يقـو بفحص اخلطوط احللزكنية للسبلح ادلستخدـ كيقـو يف نفس الوقت حبفظ ىذه كىو جهاز آرل م

البياانت يف ذاكرة الكمبيوتر كاليت ؽلكن الرجوع إليها يف أم كقت دلقارنتها ابلظرؼ زلل الدراسة أك ادلقذكؼ 

 النارم.

 اثنيا: ادلقذوف الناري:

ها اشتعاؿ الباركد يف حجرة إطبلؽ الناريسَت يف مأسورة ىو جزء معدين من مقدمة الطلقة احلية الذم يفصل عن

 السبلح يف اذباه اذلدؼ، كنقسم ىذه ادلقذكفات من حيث شكلها إذل مقذكفات مقدمة مدببة كغالبا تكوف يف 

 البنادؽ كأخرل ذات مقدمة مستديرة كاليت تكوف عادة يف ادلسدسات، كقد صلد أنواعا أخرل من ادلقذكفات 

                                                         
 .93ك  92، ص32ادلرجع السابق ص أضبد أبو قاسم،  1
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 1كادلقذكؼ كامل التغليف أك نصف مغلف.

عندما ينطلق ادلقذكؼ داخل ماسورة السبلح متأثرا ابلضغط ادلرتفع للغازات الناذبة من اشتعاؿ الباركد فإف      

ادلقذكؼ ؽلتد كؽلؤل القطاع ادلتعرض ذلا سورة السبلح كمنو يطبع أاثرا خلطوط ) آاثر الدخاف( كاليت تعترب بصمة 

ادلقذكؼ النارم ابجلثة لذا كجب على الطبيب خاصة لكل سبلح كبصمات األصابع يف بعض األحياف قد يستقر 

الشرعي أف يستخرج ىذا ادلقذكؼ منها لفحصو كاالستفادة منو بذلك لتحديد اخلصائص النوعية للسبلح 

ادلستخدـ مثل عدد اخلطوط ادلوجودة على سطح ادلقذكؼ ككذا اذباىها كعرضها مث تتم مقارنتها مع مقذكؼ 

 IBISو ثبلث طلقات على األقل عند ضبطو ، كيقـو هبذه ادلقارنة جهاز السبلح ادلشتبو فيو الذم يطلق من

السابق الذكر بواسطة جهاز الكمبيوتر ادلوصوؿ بو كيعطى ىذا اجلهاز أدلة قاطعة ذبـز كربدد بدقة السبلح الذم 

 مت إطبلؽ النار منو ، كابلتبعية ربديد صاحب السبلح.

ة النارية ادلستخدمة يف كل حادثة إجرامية عملية يف غاية نوع األسلح معرفة نستخلص شلا سبق أف عملية

 األعلية ابلنسبة للخبَت الذم يسعى إذل ربديد العبلقة اليت تربط ادلتهم ابلسبلح ادلستخدـ يف اجلرؽلة.

لئلشارة فإف عملية تشخيص العبارات النارية يف اجلزائر ، كانت تتم بطريقة يدكية بواسطة اجملهر ادلقارف 

أصبح قسم الببلستيك دبخرب الشرطة  2004الشبو بُت أالؼ القطع ادلتوفرة إال أنو منذ شهر أكتوبر إلغلاد 

الذم يسمح ابلقياـ ابلتشخيص يف كقت قصَت جدا كبعبارة أخرل فإف النظاـ  IBISالعلمية يعتمد على نطاؽ 

ت اللوغاريتمية من أجل استكشاؼ ، كذلك ابالعتماد على ادلعادالر ادلتواجدة على األسلحة ادلرقمةيستخرج اآلاث

 ؽلوالشبو القائم بينالعدد الكبَت لؤلغلفة كالعيارات النارية ادلرفقة مسبقا داخل ىذا النظاـ ليتم فيما بعد تقد

 

                                                         
 .79، ص 44ادلرجع السابق ص  بن علي أمنور،1
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 1أجبللقياـ دبقارنة.للخبَت من  

َت ، توصل الدرؾ الوطٍت إذل إقامة بنك غسلحة ادلتواجدة على مستول الوطنكيف إطار تسجيل قطع األ

 مقذكؼ من أسلحة غَت إجرامية. 24361على  2006، ػلتوم إذل غاية أكتوبر لببلستيكيةإجرامي للمعطياات

 الفرع الثالث: آاثر أخرى:

 :آاثر األنسجة وادلالبس .1

لتارؼلي كادلستول عن ادلظاىر االجتماعية كالتطور اسبيز ادلبلبس اإلنساف عن سائر ادلخلوقات أك تعبَت 

، قد 2كالثقايف لئلنساف كىي ذات صلة كثيقة بصاحبها كللمبلبس يف احلقل اجلنائي أعلية كبَتة الداللةاالقتصادم 

 ادلبلبسىذه صلد يف مسرح اجلرؽلة قطعة من مبلبس اجلاين يف قبضة القتيل عند مقاكمتو أك علقت قطعة من 

كترؾ منديلو ابدلكاف ىنا على خبَت دبسمار أك ما شابو ذلك عند فراره أك أثناء تسلقو على حائط أك انفذة 

 الشرطة العلمية تفحص ىذه القطع كمضاىاهتا مع يضبط عند ادلشتبو فيو الستخبلص كجو الدليل منها.

ثور على آاثر األقمشة سواءا كانت مأخوذة من مبلبس اجلاين أك اجملٍت عليو ال بد من تصويرىا يف عند الع

مة حفاظا عليها ، مث إرساذلا إذل سلرب اجلنائي لفحصها كيتم فحص مكاف العثور عليها، مث رفعها بطرؽ سلي

مضاىاة األقمشة ابستخداـ عدة أجهزة كتقنيات مثل أجهزة الفحص اجملهرم كادليكركسكوب كاألشعة فوؽ 

البنفسجية كجهاز التحليل الطبقي ، حيث يقـو اخلبَت بفحص القطعة القماشية من حيث نوعها، كلوهنا كتطابق 

 لشكل النسيج كحجمو كنعومتو...إخل. احلواؼ

كما يظهر عدد اخليوط كمسكها كمتانتها كطريقة نسجها ىل ىي يدكية أـ إصطناعية ككذا نوعو ىل ىي من 

الصوؼ أك القطن أك احلرير ...إخل، كما قد تتم ادلضاىاة بُت اجلزء ادلعثور عليو دبسرح اجلرؽلة مع األصل ادلشكوؾ 
                                                         

 .219، ص3ادلرجع السابق ص هبلوؿ مليكة، 1
 .74، ص32ادلرجع السابق ص أضبد أبو قاسم،  2
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مطابقتو كىذا بواسطة ادليكركسكوب ادلقارف بقوة تكبَت تبلغ أربعة أضعاؼ مثل مقارنة  أهنانتزع منو دلعرفة مدل

قطعة من قميص أك سركاؿ مع قميص ادلشتبو فيو أك سركالو، كموضع التماثل يف شكل كطريقة النسيج كنوعو 

 1كمساحتو كعدد اخليوط يف كل قتلة كلوهنا كمبلءمتها للجزء ادلنزكعة منو.

ابخليوط كاأللياؼ للخصائص السابق  –خاصة يف جرائم العنف  –تم ادلعامل اجلنائية كمن أجل ذلك هت

ذكرىا إذل جانب أهنا دليل مقنع على عبلقة حاملها ابجلرؽلة ، غَت أهنا ال تعد أف تكوف قرينة بسيطة ال ترقي إذل 

ية إذل مبدأ االقتناع الشخصي ، كزبضع حسب قانوف اإلجراءات اجلزائ2قرينو الدليل القاطع يف اإلثبات اجلنائي

 للقاضي اجلزائي.

 :أاثر الزجاج واألتربة .2

تتنوع ادلخلفات يف مسرح احلادث من جرؽلة إذل أخرل حسب ظركؼ إرتكاهبا كمن بُت أىم ىذه 

ادلخلفاتنجد الزجاج كآاثر األتربة، لذلك سندرس كل أثر على حدل كنبُت دكر سلابر الشرطة العلمية يف فحص  

 أثر. كل

، كيقصد ابلزجاج ذلك ادلصهور غَت 3تعترب آاثر الزجاج من اآلاثر ادلهمة يف احلوادث اجلنائية الزجاج: آاثر .3

العضوم كادلربد للحالة الصلبة دكف أف يتبلور، أما آاثر الزجاج فيقصد هبا تلك اآلاثرادلتخلفة عن األلواح أك 

قبيل أك حاؿ ارتكاب الواقعة"، كػلدث كسر الزجاج  األكاين الزجاجية ادلهشمة بفعل اجلاين " أك اجملٍت عليم

انرم بو، كما  ؼ، أك لتعرضو حلريق أك مصدر حرارم شديد أك نتيجة نفاذ مقذك جبسم صلبنتيجة ارتطامو 

ؽلكن العثور عليو يف حالة ىركب سيارة بعد حادث فيفيد الزجاج ادلتناثر دبسرح احلادث يف التعرؼ على 

رنة تلك القطع مع سلتلف السيارات ادلشتبو فيها لئلثبات أهنا السيارة الفارة من احلادث،  السيارة اذلاربة بعد مقا
                                                         

 .82، ص 44ادلرجع السابق ص  بن علي أمنور،1

 .110، ص 6ادلرجع السابق ص سليماف عبلء الدين، 2

 .151، ص32ادلرجع السابق ص أضبد أبو قاسم،  3
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، ذ الزجاجية أثناء دخولو أك ىركبوكما قد تكوف اجلرؽلة ىي سرقة منزؿ فيعمد اجلاين إذل كسر أحد النواف

نوعية الزجاج العالق  فمركر اجلاين غلسده خبلؿ الزجاج يف ىذه احلالة ذك قيمة عظيمة حُت يتم إثبات أف

 1ابجلاين من نفس نوعية الزجاج احملطم دبسرح اجلرؽلة.

تعترب الفحوص ادلخربية يف مقارنة قطع الزجاج من بُت األساليب النموذجية يف إثبات ابلوسائل العلمية       

فإذا كنا أماـ سيارة  حيث أف أىم دكر يقـو بو خبَت مسرح اجلرؽلة قبل ذبميع قطع الزجاج ىو ربديد اذباه الكسر،

مكسورة زجاجها ككانت قطع الزجاج موجودة بكثرة داخلها دؿ ذلك على أف اذباه الكسر الذم يكوف 

ابستعماؿ أداة معينة أك بعد إطبلؽ عيار انرم على الزجاج كاف من اخلارج إذل الداخل كابلتارل كجود ادلتهم خارج 

بعض األحياف إذل تضليل اخلرباء فينقل القطع الزجاجية إذل السيارة كالعكس صحيح كرغم أف ادلتهم يلجأ يف 

اخلارج ليوىم أف الكسر كاف من الداخل ففي ىذه احلالة يبلحظ كجود فتافيت من الزجاج يف الداخل اليت ال 

ؽلكن أبم حاؿ أف ينتبو إليها ادلتهم مهما كاف حريصا، كما قد يلجأ إذل كنس قطع الزجاج إلخفاءىا فيظهر 

 2كاضحة أثر الكسر كيفضح بذلك تضليل ادلتهم.كبصورة 

كبعد ذبميع فظ الزجاج كإرساذلا إذل سلرب الشرطة العلمية يتم فحصها ابستعماؿ عدة تقنيات ؽلكن استعماؿ      

ذبربة معامل االنكسار كىذا يوضح قطعة الزجاج ادلراد فحصها يف قنينة هبا سائل معُت ىنا ؽلكننا رؤية الزجاج 

معامل انكسارعلا مث يضاؼ سائبل آخر قطرة بقطرة حىت زبتفي قطعة الزجاج يف الظهور عندئذ يكوف الختبلؼ 

معامل االنكسار نفسو، يتم إفراغ القطعة الزجاجية كندخل يف القنينة قطعة الزجاج ادلراد مضاىاهتا دلعرفة ىل ىي 

 ظهورىا داخل احمللوؿ فهذا يعٍت أف من نفس مصدر األكرل كنبلحظ إذا حصلنا على نفس نتيجة األكذل أم عدـ

 

                                                         
 .223، ص 3السابق ص ادلرجعهبلوؿ مليكة، 1

 . 224 -223، ص 3ادلرجع السابق ص هبلوؿ مليكة،2
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 1القطعتُت من مصدر كاحد. 

" كيوضع يف كما ؽلكن اعتماد اختبار الوزف النوعي حيث يوضع يف قنينيت اختبار سائل " الربك  فوموـر

لوؿ ة اجملهولة مث توضع القنينتُت يف ضباـ مائي ربت النار فيسخن احملنجاج ادلعلومة كيف الثانية العيز األكذل عينة ال

تدرغليا كيزيد حجمو كثقل كثافتو، كمن مث عينتا الزجاج اللتاف كانتا تطوفاف على سطح القنينة تبدأ ابلنزكؿ إذل 

القاع عندىا يستبعد ادلصدر احلرارم ليربد احمللوؿ كيسًتجع كثافتو، ىنا تبدأ مبلحظة النتيجة ، فإذا طفت العينتاف 

 2كاف اختلفا فمصدرعلا بذلك سلتلف.  واحد ، أما إذامعا يعٍت أف كزهناالنوعي

كؽلكن استعماؿ تقنية التحليل الطيفي لتحديد خطوط الطيف ادلميزة لكل مادة تدخل يف تركيب العينتُت 

فإذا كانت من مصدر كاحد كانت ذلا نفس خطوط الطيف أما قطع الزجاج الكبَتة فتقارف عن طريق زلاكلة 

للتأكد من تطابق حواؼ ادلكسورة كاكتماؿ الشكل كىوما يعرؼ تركيب أجزاء ادلكسورة على بعضها البعض 

 بطريقة التكامل.

إف النتيجة اليت يتوصل عليها خرباء الشرطة العلمية فحص آاثر الزجاج تعد ىامة كتفيد التحقيق يف 

، أك براءةدانة أم دليل بدعمها فإنو ال ؽلكن االعتماد عليها كحدىا يف بناء احلكم إب انعداـالقضية، غَت أهنا كأماـ 

 إذ ال تعد كوهنا قرينة بسيطة كليس دليبل قاطعا كحامسا.

 آاثر األتربة: .1

الًتبة عبارة عن ذرات دقيقة تشكل عند ذبمعها أرضية معينة زبتلف طبيعتها كمصدرىا، مثل الًتبة الزراعية 

اليت يتخلق عنها الطُت يف حُت صلد الًتبة الصحراكية يتخلق عليها الرمل كيعترب تواجد الًتبة دبسرح اجلرؽلة على 

لتحديد أف موضع قتل اجملٍت عليو ليس نفسو مكاف غَت موضعها كتخلفها على حذاء اجلاين أك على اجلثة معا 

                                                         
 .15، ص59دكر الشرطة العلمية يف مكافحة اإلجراـ، رللة الشرطة، ادلرجع السابق ص1

 .16، ص 59الشرطة العلمية يف مكافحة اإلجراـ، رللة الشرطة، ادلرجع السابق ص،دكر 2
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اكتشاؼ جثتو، فيستغل اخلبَت اجلنائي كجود شليزات الًتبة ليقـو دبقارنة ىذه العينات من الًتبة بعينات أخرل ، 

 1مثل مقارنة تربة ادلكاف الذم ارتكبت فيو اجلرؽلة مع الًتبة العالقة حبذاء ادلشتبو فيو.

 ملعقة من أماكن متعددة ابتداءا من مكاف األثر نفسو ) أثر دعسة قدـ أك إطار ذبمع عينة كافية بواسطة

 2سيارة(، توضع كل عينة يف كعاء زجاجي صغَتة كغلب أزل تنظف ادللعقة بعد أخذ كل عينة.

تتم عملية الفحص آاثر الًتبة بعدة طرؽ فتستخدـ أجهزة الفحص اجملهرم كادليكركسكوب دلعرفة لوف كحجم 

بة ككذا نوع الشوائب اليت ربتوم عليها الًتبة كالنجارة ، االمسنت، حبوب الطلع كاليت تتواجد يف الًتبة كنوع الًت 

الزراعية كغَتىا كاليت تفيد يف معرفة ادلنطقة ادلتواجدة هبا ىذا النوع من الًتبة كما قد تتم عملية الفحص بواسطة 

رجة مئوية، للتخلص من ادلواد العضوية دبقارنة ادلسحوؽ د 511تقنية حرؽ الًتبة يف العينتُت عند درجة حرارة 

 3ادلتبقي،أك دبقارنة لوف كرائحة األخبرة ادلتصاعدة من العينتُت.

إف حجية نتائج فخص األتربة يف اإلثبات اجلنائي ليست مطلقة كليست دليبل حامسا كمع ذلك فكلما  

غَت شائعة بل تكرر يف مناطق زلددة كلما ارتفعت كانت  الشوائب ادلعثور عليها يف عينة  الًتبة بعد الفحص 

 درجة كفاءة ىذه النتائج يف إقناع ىيئة احملكمة.

نشاط فرقة الشرطة العلمية كالتقنية على مستول  إحصائياتككعينة تطبيقية كمن ىذا ادلنطلق أخذان 

 اجملموعة اإلقليمية للدرؾ الوطٍت ابلشلف.

 كالتقنيات اليت هتدؼ إذل معاينة اجلرؽلة كالبحث عن مرتكبيها كإقامةدليلكاليت تشمل رلموعة من األساليب  

                                                         
، ص 2007ايض، احلضرمي كلد سيدينا كلد برك"مسرح اجلرؽلة ك رفع األدلة ك ربريزىا " دبلـو ادلهٍت يف العلـو الدالة اجلنائية قسم مسرح اجلرؽلة، الر  1

97. 

 ادلرجع.نفس احلضرمي كلد سيدينا كلد برك، 2
 .125، ص10ادلرجع السابق ص عباس ابوشامة ، .د3
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ما يسمى بعلم معاينة اجلرؽلة( كما تضم فحصا شامبل كمنهجيا كدقيقا دلسرح اجلرؽلة، الذم تتم معاينتو كإدانتهم )

دة اليت تتطلب تدخبلت كفقا لقواعد منطقية كمنهجية، كىذا بتقدمي الدعم التقٍت كالعلمي أثناء التحقيقات ادلعق

أفراد فصيلة الشرطة التقنية، خاصة يف ظل تنامي األجراـ بشقيو ) العاـ كادلنظم(، كمواكبة التطورات ادلتزايدة للعلـو 

اجلنائية كالتقنيات احلديثة ادلستعملة لقراءة حيثيات اجلرؽلة من خبلؿ اإلستغبلؿ األمثل لآلاثر األدلة كالقرائن 

 1اجلرؽلة. ادلرفوعة من مسارح

قامت فصيلة الشرطة التقنية جملموعة  31/12/2015إذل غاية  01/01/2015خبلؿ الفًتة ادلمتدة من 

 الدرؾ الوطٍت ابلشلف دبد يد ادلساعدة دلختلف الوحدات اإلقليمية التابعة للمجموعة كذلك ابلتدخل يف صبيع 

 (.1)أنظر ادللحق .مسارح اجلرؽلة ادلختلفة

قامت فصيلة الشرطة التقنية جملموعة  31/12/2015إذل غاية  01/01/2015ادلمتدة من خبلؿ الفًتة ك 

ة ( طلب خربة علمية إذل ادلعهد الوطٍت لؤلدل286الدرؾ الوطٍت ابلشلف إبصلاز كإرساؿ مائتاف كستة كشبانوف )

 (.2)أنظر ادللحق .طٍت ببوشاكم يف سلتلف التخصصاتو اجلناية كعلم اإلجراـ للدرؾ ال

تسخَتة ادلرسلة إذل ادلعهد الوطٍت لؤلدلة اجلنائية كعلم  286لنتائج ادلتحصل عليها كادلقدرة بػ: كبعد قراءة ا      

اإلجراـ ببوشاكم )اجلزائر(، تبُت أف كحدات اجملموعة اإلقليمية د/ك ابلشلف يف إطار شلارسة الشرطة القضائية 

كالعينات، حفظها مث إرساذلا إذل ادلعهد الوطٍت لؤلدلة  أصبحت تدرؾ أف اإلستغبلؿ كالقرائن، رفع كل األدلة

منالتكامل بُت التحقيق اجلنائية كعلم اإلجراـ، يف زلاكلة لنقل مسرح اجلرؽلة من الواقع إذل ادلخابر لبعث جو 

 القضائي ادلنجز من طرؼ احملققُت ابلوحدات اإلقليمية )ضباط كأعواف الشرطة القضائية( كخرباء ادلعهد الوطٍت

 (.3)أنظر ادللحق لؤلدلة اجلنائية كعلم اإلجراـ يف سلتلف الدكائر.

                                                         
 .2015إحصائيات  (التقنيةفرقة الشرطة العلمية ك ) فلشلاب لدرؾ الوطٍتل اجملموعة اإلقليمية1
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من خبلؿ دراسة اجلدكؿ كادلنحٌت البياين، تبُت أف عدد التسخَتات ادلرسلة إذل ادلعهد الوطٍت لؤلدلة اجلنائية ك     

 لقضائي أمكانت نتائجها إغلابية ابلنسبة للتحقيق ا  135منها  278تسخَتة، حيث مت الرد على  286بلغت 

فإهنا متواجدة على سلتلف دكائر ادلعهد الوطٍت  08، أما ابقي التسخَتات كادلقدر عددىا %33بنسبة 

 (.6،5،4)أنظر ادللحقات  1لؤلدلة اجلنائية كعلم اإلجراـ قصد عليها سلتلف اخلربات العلمية.

 دائرة علم السمـو أم طلب خربة موجهة إذل 187من خبلؿ دراسة اجلدكؿ كادلنحٌت البياين، مت تسجيل 

 28مث دائرة البصمات بتسجيل  %11طلب خربة أم بنسبة  30، تليها دائرة البيولوجيا بتسجيل %65بنسبة 

 .%03ك %00، أما يف ابقي الدكائر تًتاكح ما بُت%10طلب خربة أم بنسبة 

كىذا راجع إذل طبيعة طلبات  القراءة للنتائج ادلتحصل عليها تبُت أف دائرة علم السمـو احتلت ادلرتبة األكذل

 اخلربة ادلرسلة، حيث أهنا تقتصرعلى رلاؿ ربديد نسبة الكحوؿ يف الدـ كالكشف عن ادلخدرات كأنواعها.

فهذا راجع إذل طبيعة ىذه الدائرة كاألثر كالدليل ادلعاجل على أما يف ما ؼلص دائرة البصمات،      

اؿ من شرطة التقنية، حبيث يستحيل أف صلد مسرح جرؽلة خمستواىا، حيث يعترب أحد القواعد األساسية لل

 الرفع كاالستغبلؿ كاإلجابة الفورية يف مثل ىذه احلاالت.إضافة إذل سهولة ، ّ البصمات

ابلنسبة لبقية الدكائر فإف نسب طلب اخلربات متقاربةفهذا راجع إذل طبيعة مسارح اجلرؽلة كنوعية األثر 

 كالدليل ادلعاجل على مستواىا.

 

                                                         
 .2015إحصائيات  (التقنيةفرقة الشرطة العلمية ك ) فلشلاب لدرؾ الوطٍتل اجملموعة اإلقليمية1
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الشك أن التطورات العلمية ادلتقدمة اليت ظهرت على الساحة يف العصر احلديث، قد أحدثت متغريات يف      

العملية ادليدانية اليت وسائل اإلثبات اجلنائي مل تكن معروفة من قبل اعتمادا على النظريات العلمية وادلمارسات 

برزت معادلها واستقرت أصوذلا لدى ادلراكز العلمية ادلتخصصة، كما أمجعت عليها ادلؤسبرات اجلنائية الدولية دبا ال 

رلال للجدل يف حقيقتها أو الطعن يف صحتها وأصبحت األدلة ادلستمدة منها حجة يعول عليها القضاء كأداة 

انة أو الرباءة، وقد أمكن بواسطة ىذه النظريات واألجهزة العلمية يف كشف فنية تؤسس عليها األحكام باإلد

 غموض كثري من اجلرائم.

ها ضباط الشرطة ـبات العلمية احلديثة اليت يستعني ال يتسع اجملال ىنا لسرد كافة األجهزة و النظريو        

أن ذبد   السياسة التشريعيةفهي أكثر من أن ربصى و لعلو من حسن سرياإلثبات اجلزائي، جالمـيف القضائية 

 ير ادلسائل الفنية إذا لزم األمر،تشريعات تلزم النيابة و القضاء بالرجوع إىل األخصائيني الفنيني دلساعدهتم يف تقد

وال شك أن ىذا اإللزام من جانب ادلشروع ذلى داللة، فالقاضي لن يلجأ للخبري إلمداده بالدليل الفين والعلمي مث 

إال إذا كان قرار التخلي عن الدليل مسببا من طرف القاضي، كذلك ال جيوز للقاضي تنفيذ بعد ذلك يهملو 

الدليل العلمي الذي جاء يف تقرير اخلبري بشهادة الشهود، و إال كان ذلك إخالال حبق الدفاع بل أن احملكمة 

إىل معلومات شخصية بل يتعني  نفسها ال جيوز ذلا دحض ما قالو اخلبري الفين وما جاء بو الدليل العلمي استنادا

مادام موضوع الدليل من من أىل اخلربة  أخرعليها إذا ما ساورىا الشك أن تستجلي األمر باإلستعانة خببري 

 ادلسائل الفنية البحثة اليت ال يصح للمحكمة أن ربل فيها زلل اخلبري.

وخاصة يف النظام ادلعمول -يف مرحلة احملاكمة لكن ورغم ما ذكر أنفا، فإن تقدير القوة الثبوتية للدليل ترتك      

من قانون اإلجراءات اجلزائية، و اليت تساوي بني  212إىل قناعة القاضي وىذا ما كرستو ادلادة  -بو يف اجلزائر

و ىذا اإلذباه جيعل  الدليل العلمي بصفة عامة وبني باقي األدلة األخرى من شهادة شهود واعرتافات وغريىا،
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تية للدليل العلمي مشكوك فيها، شلا يؤثر ذلك على احلكم يف القضية باإلدانة أو الرباءة، إضافة إىل ىذا القوة الثبو 

فإن سلطة تقدير القاضي للقيمة القانونية للدليل العلمي دون إمكانية مناقشتة لو لعدم ربكمو يف ىذا اجملال يثري 

 عدة إشكاليات على ادلستوى العلمي.

كما سبق اإلشارة إليو كغريه من األدلة لتقديره من قبل جهات احلكم خالل التحقيق يعرض الدليل العلمي        

النهائي، حيث زبضع ىذه األدلة لعدة مبادئ و ىي قرينة الرباءة، حرية اإلثبات و اإلقناع الشخصي للقاضي، و 

لك ادلكونة من قضاة ىنا جيب التمييز بني جهات احلكم ادلكونة من قضاة زلرتفني فقط )جنح، سلالفات( وبني ت

 زلرتفني وقضاة غري زلرتفني وىم احمللفون )جنايات(.

 302لسة بصفة وجاىية حسب ادلادة يتقيد القاضي اجلزائي كقاعدة عامة باألدلة اليت تقع مناقشتها باجل      

حملكمة اجلنح  من نفس القانون بالنسبة  234من قانون اإلجراءات اجلزائية فيما خيص زلكمة اجلنايات، و ادلادة 

و ادلخالفات، غري أنو حبكم تقدير القاضي للدليل الذي يقدم دبا فيو الدليل العلمي، فليس على القاضي أن يتقيد 

وجوبا بدليل علمي معني مثال إلثبات نسبة جرمية إىل متهم أو عدم نسبتها إليو، على عكس ما ىو معمول بو يف 

كما ادلشروع اجلزائري قد كرس مبدأ خضوع تقدير الدليل العلمي إىل   الدول اليت تأخذ بنظام الدليل القانوين،

من قانون اإلجراءات اجلزائية فيما خيص زلكمة  303مطلق اإلقناع الشخصي للقاضي و ىذا دبوجب ادلادة 

رورة اجلنايات  واليت تنص على عدم تقييد القضاة إال دبا قد ربدثو يف نفسهم أدلة اإلثبات و أدلة النفي و على ض

على سؤال واحد يتضمن كل نطاق واجباهتم "ىل لديهم إقناع شخصي؟"، إضافة إىل ذلك عدم إجابتهم 

تسبيب ىذه األحكام اخلاصة بادلادة اجلنائية و إمنا اإلجابة فقط على األسئلة ادلطروحة خبصوص اعتبار ادلتهم 

 ية األصوات.مذنبا أم ال، و أسئلة أخرى خاصة بظروف القضية و يصدر احلكم بأغلب
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أما فيما خيص زلكمة اجلنح وادلخالفات فإنو رغم خضوعها أيضا إىل مبدأ اإلقناع الشخصي للقاضي طبقا    

من قانون اإلجراءات اجلزائية إال أن ىذه احملاكم مكونة من قضاة زلرتفني ملزمني بتسبيب  212ألحكام ادلادة 

 األحكام اليت يصدروهنا.

 1)نشرة القضاة عدد 11/02/1191ي فقد قضت احملكمة  العليا يف قرار بتاريخ أما على اإلجتهاد القضائ      

، و يف رأي أخر قضت احملكمة ( بأن اخلربة ضرورية إلثبات جنحة القيادة يف حالة سكر و لو اعرتف ادلتهم44

ت جنحة بأن القضاة غري ملزمني دبناقشة نسبة الكحول يف الدم إلثبا 11/03/1115العليا يف قرار بتاريخ 

 القيادة يف حالة سكر و إمنا يكفي فقط معاينتها و وجودىا بالدم.

وعليو و حسب رأينا جيب إعادة التفكري يف إمكانية إعطاء قوة ثبوتية أقوى للدليل العلمي خاصة دلا يتميز       

بو من موضوعية و دقة دون أن منهل بأن احلقائق اليت توضع يف متناول القاضي باستعمال التقنيات العلمية، قد 

يات علمية غري قابلة للتشكيك فيها، وجيدر لفت تؤدي أحيانا إىل ادلساس باقتناعو الشخصي يفرض عليو معط

اإلنتباه إىل أن تقييد سلطة القاضي يف تقدير األدلة بالدليل العلمي من شأنو إعطاء خرباء الشرطة العلمية 

يؤدي األدلة سلطات حقيقية يف إطار ما يسمى بالوظيفة القضائية، و أنو بادلقابل فإن إمهال القاضي ذلذا النوع 

 التأثري على النتيجة اليت ستؤول إليها القضية حبرماهنا من شرعية تستمد من احلقيقة العلمية.حتما إىل 

يف اخلتام ال يسعنا إال القول كما قال الرسول صلى اهلل عليو وسلم :"عينان ال سبسهما النار، عني بكت و       

ة و أذهنا و حارسها األمني، تنقب عن من خشية اهلل، وعني باتت ربرص يف سبيل اهلل "، فالشرطة ىي عني العدال

اجلرائم فتخرجها من اخلفاء إىل النور ليباشر القضاء وظيفتو يف ردع مرتكبيها، فيهدأ بذلك اجملين عليو و يطمئن 

 رميتو.   أنو ما من أحد يستطيع أن يفلت جب قلبو، ويدرك اجملرمون

                                                        
.1مرجع سابق ص بوزرزور فاطمة،  1 
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 1الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة العلمية والتقنية للدرك الوطني.

 

                                                   
)فرقة الشرطة العلمية و التقنية(. بالشلف لدرك الوطينل اجملموعة اإلقليمية1   

 فصيلة الشرطة التقنية المجموعة اإلقليمية )الوالية(
 )قائد المجموعة(

 

 قائد اجملموعة )الوالية( مكتب الشرطة القضائية

للشرطة  اجلهويالمكتب 
 القضائية

قسم الشرطة القضائية قيادة 
 باجلزائرالدرك الوطني 

 )الشرطة(

اجلنائية وعلم  لألدلةاملعهد الوطين 
 اإلجرام )ببوشاوي(

 )املخرب(

 للشرطة التقنية والعلمية اجلهويةالمصلحة 

 الجهوي  القائد
 بالبليدة
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 1:ابلتدخل يف مجيع مسارح اجلرمية ادلختلفةجدول ميثل إحصاءات  .1

 

 عدد ادللفات التقنية ادلنجزة عدد التدخالت عدد القضااي ادلسجلة

311 311 311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

.5102، إحصائيات  التقنية()فرقة الشرطة العلمية و ابلشلف  رك الوطينلدل اجملموعة اإلقليمية  1
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 1:اخلربات موزعة على خمتلف دوائر ادلعهد .2

 
 خمتلف الدوائر

عدد التسخريات 
ادلعهد ادلرسلة إىل 

الوطين لألدلة 
اجلنائية وعلم 

 اإلجرام

عدد التسخريات التيتم الرد 
عليها من طرف ادلعهد 

الوطين لألدلة اجلنائية وعلم 
 اإلجرام

عدد التسخريات 
اليت مل يتم الرد 

عليها من طرف 
ادلعهد الوطين لألدلة 

اجلنائية وعلم 
 اإلجرام

عدد التسخريات 
اليت كان الرد 

 عليها إجيايب

 51 00 343 343 ئرة علم السمومدا
 04 00 82 84 دائرة البصمات
 31 01 83 10 دائرة البيولوجيا
دائرة الفحص 

 ادلركبات
03 03 00 03 

 00 00 01 01 دائرة الطب الشرعي
 00 03 04 05 دائرة فحص الواثئق

 01 00 00 01 دائرة الباليستيك
دائرة التحاليل 

 الدقيقة
03 02 03 03 

احلرائق دائرة 
 واإلنفجارات

05 05 00 02 

إلعالم اآليل  ادائرة 
 واإللكرتونيك

01 08 01 00 

 311 04 834 842 اجملموع العام
                                                 

.5102، إحصائيات  الشرطة العلمية والتقنية( )فرقةشلف ابل لدرك الوطينل اجملموعة اإلقليمية  1
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 1:عدد التسخريات .3

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 

1 .5102، إحصائيات  )فرقة الشرطة العلمية والتقنية(ابلشلف  لدرك الوطينل اجملموعة اإلقليمية 
  

عدد التسخيرات 
المرسلة الى 

المعهد الوطني  
لألدلة الجنائية  

 وعلم اإلجرام

عدد التسخيرات 
التي تم الرد عليها 
من طرف المعهد 
الوطني لألدلة 
الجنائية وعلم 

 اإلجرام

عدد التسخيرات 
التي لم يتم الرد 
عليها من طرف 
المعهد الوطني 
لألدلة الجنائية 
 وعلم اإلجرام

عدد التسخيرات 
التي كان الرد 
 عليها إيجابي

286 278 

8 

135 
 عدد التسخيرات التي كان الرد عليها إيجابي

عدد التسخيرات التي لم يتم الرد عليها من 
طرف المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم 

 اإلجرام

عدد التسخيرات التي تم الرد عليها من 
طرف المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم 

 اإلجرام

عدد التسخيرات المرسلة الى المعهد الوطني  
 لألدلة الجنائية  وعلم اإلجرام
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 1طبيعة التسخريات ادلرسلة إىل ادلعهد الوطين لألدلة اجلنائية وعلم اإلجرام ابجلزائر: .4

خمتلف 

 الدوائر

علم 

 السموم

علم 

 البصمات

فحص  البيولوجيا

 ادلركبات

الطب 

 الشرعي

التحاليل  الباليستيك الواثئق

 الدقيقة

احلرائق 

 وادلتفجرات

اإلعالم 

 اآليل

عدد 

اخلربات 

العلمية 

 ادلرسلة

 781 88 93 37 30 30 30 31 30 30 

 282  اجملموع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

.5102، إحصائيات  )فرقة الشرطة العلمية و التقنية(ابلشلف  لدرك الوطينل اجملموعة اإلقليمية  1
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 1دد اخلربات العلمية:ع.5

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.5102، إحصائيات  العلمية و التقنية()فرقة الشرطة ابلشلف  لدرك الوطينل اجملموعة اإلقليمية  1
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 1العلمية ادلرسلة:عدد اخلربات .6
 
 

 

                                                 

.5102، إحصائيات )فرقة الشرطة العلمية و التقنية(ابلشلف  لدرك الوطينل اجملموعة اإلقليمية 1  
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بوزرزور فاطمة، الشرطة العلمية ودورىا يف إثبات اجلرمية، مذكرة هناية الدراسة لنيل إجازة ادلدرسة العليا   .1

 .2008، 2007للقضاء،

بن علي أمنور،دور األدلة ادلادية يف اإلثبات اجلرمية ، مذكرة هناية الدراسة لنيل شهادة ادلاسرت ختصص  .2

 . 2011/2012اجلنائية، جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن ،السنة اجلامعية علم اإلجرام والعلوم 
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محزة جناة ، معاينة مسرح اجلرمية و دوره يف الكشف عن احلقيقة ، مذكرة لنيل شهادة ماسرت يف القانون  .3

 . 2014/2015اجلنائي ، جامعة العقيد أكلي زلند اوحلاج ،كلية احلقوق ، البويرة ،

الدين، دور الشرطة العلمية يف إثبات اجلرمية مذكرة لنيل شهادة ماسرت حقوق، ختصص سليمان عالء  .4

 .2014-2013قانون جنائي، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 

عباسي خولة،  الوسائل احلديثة لإلثبات اجلنائي يف القانون اجلزائري، مذكرة ختصص قانون جنائي،  .5

 .2014 -2013السياسية، بسكرة، السنة اجلامعية حمد خيضر، كلية احلقوق والعلوم ـجامعة م

دور الشرطة العلمية والتقنية يف توجيو التحقيق وزلاربة اإلجرام، مذكرة خترج من ادلدرسة العليا للدرك  .6

 .2005الوطين، يسر، 

 املقاالت العلمية: .ج 

 .2015ت اجملموعة اإلقليمية للدرك الوطين ابلشلف )فرقة الشرطة العلمية والتقنية ( إحصائيا .1

 .2015جواب، الشرطة القضائية، نوفمرب رية العامة لألمن الوطين، سؤال و ادلدي .2

ادلشارك يف مسابقة أفضل مقال يف رللة  2الدكتور أمحد قصاب، االاثر البيولوجية مقال  .3

30/12/2013. 

، رللة الشرطة، "رللة الشرطة تستطلع إجنازات ومشاريع تنمية مديرية الشرطة العلمية والتقنية ،أوراري كرمي .4

 .2001اجلزائر، ع. خ، جويلية 

إذلام بن خليفة، اآلاثر ادلادية ادلتناثرة يف مسرح اجلرمية مفهومها و كيفية التعامل مع اخلرباء الفنني معها،  .5

 .2013رللة الندوة للدراسات القانونية،كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة الوادي، العدد األول 

 .2006، نوفمرب520الوطين وادلتطلبات اجلديدة لألمن، رللة اجليش عدد  إمساعيل، الدرك .6
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بدر خالد اخلليفة: زلاولة تطوير الشرطة العلمية والتقنية وعصرنتها يف البلدان العربية، مقال يف إطار ادلؤدتر  .7

 .2004أكتوبر  06إىل 04الثامن والعشرين لقادة الشرطة واألمن العرب، تونس من 

اإلجنازات والتحدايت، رللة الشرطة اجلزائر، ملف خاص  -الشرطة اجلزائرية بني التضحياتجوزي صليحة:  .8

 .2005جويلية 

 .2014 -2013دور ادلعهد الوطين لألدلة اجلنائية وعلم اإلجرام للدرك الوطين يف التحقيقات اجلنائية،  .9

رللة مدرسة الشرطة القضائية، عبد احلميد مسعودي، دور الوسائل العلمية احلديثة يف التحقيق اجلنائي،  .11

 .2011من الوطين، اجلزائر، العدد األول، ادلديرية العامة لأل

حمد أمحد بن حسني : استخدام الكالب البوليسية يف الكشف عن ادلخدرات  رللة األمن ـعبد العزيز م .11

 .1998ديسمرب  195واحلياة أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، العدد 

الكرمي مزىر، نقابة احملامني النظاميني الفلسطينيني، مقال القيمة القانونية و الفنية يف إجراء حمد عبد ـم .12

 م.2010-ه1430الكشف و ادلعاينة يف مسرح اجلرمية، 

/ 12/ 30ادلشارك يف مسابقة أفضل مقال يف اجمللة   2مد دومري ، الصفحة األوىل للمخرتع مقال ـد، زل .13

2013. 

 .1999خربة عالية وتكنولوجيا متطورة، رللة الشروق اجلزائر، عدد خاص  سلرب الشرطة العلمية .14

 .1997رللة الشرطة، عدد خاص، أوت  .15

أفريل 17انئلة بن رحال، الشروق تزور مصاحل الشرطة العلمية والتقنية، رللة الشروق اليومي، اجلزائر،  .16

2007. 

معلومات جبينات احملبوسني، مقال رللة انئلة بن رحال، العدالة والشرطة تدرسان مشروع إعداد بنك  .17

 .2007/ 04/ 18الشروق اليومي، اجلزائر، 
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 دليل الشرطة العلمية والتقنية، صادر عن ادلديرية الفرعية للشرطة العلمية والتقنية. .18

سنة  479/471الندوة االوىل للشرطة العلمية، اجمللة الدولية للشرطة اجلنائية، انرتبول، فرنسا، العدد  .19

 .69ص  ،1998

يوسف قادري، الطب الشرعي واحملاكمة العادلة، زلاضرة ألقيت مبناسبة أشغال ادللتقى الوطين حول  .21

 .2005ماي  26و25الطب الشرعي القضائي، الواقع واآلفاق يومي 

 النصوص القانونية:

م ادلعدل وادلتم 2011مارس  06ه ادلوافق ل 1432ربيع الثاين  01ادلؤرخ يف  11/04القانون رقم  .1

يونيو ادلتضمن قانون العقوابت اجلزائري  08ادلوافق ل  1836صفر  18ادلؤرخ يف  66/155لألمر رقم 

 14.، اجلريدة الرمسية اجلزائرية الدميوقراطية رقم2011مارس  11ادلؤرخة يف 

يتضمن قانون واألسرة  1984جوان  9ه ادلوافق ل 1404رمضان عام 9ادلؤرخ يف  84/11قانون رقم  .2

 .27/02/2005الصادر  05/02، ابألمر ادلعدل و ادلتمم  اجلزائري

ادلتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ادلعدل وادلتمم  1966يونيو  08،ادلؤرخ يف  155-66األمر رقم  .3

 .40، ج ر العدد 2015يوليو  23ادلؤرخ يف  15/02ابألمر رقم 

م 1984يونيو  19الصادر يف  11 -84ادلعدلة يف فقرهتا الثانية من قانون األسرة رقم  40ادلادة  .4

 .2005فرباير  27الصادر يف  02 -05وادلعدل وادلتمم ابألمر 

 .2004/ 12/ 29ادلؤرخ يف  432/ 04من ادلرسوم  5م  .5

من قانون العقوابت اجلزائري أساليب التزوير ادلختلفة يف احملررات الرمسية أو العمومية، وتتم  6/2تنص م.  .6

ابة أو التوقيع أو اصطناع اتفاقيات أو نصوص أو التزامات أو سلالصات أو إما بتقليد أو تزييف الكت
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إبدماجها يف ىذه احملررات فيما بعد أو إبضافة أو إسقاط أو تزييف الشروط أو اإلفرازات أو الوقائع اليت 

 أعدت ىذه احملررات لتلقيها أو إلثباهتا وأمال كذلك ابنتحال شخصية الغري أو احللول زللها.

 .04/183من ادلرسوم  7م  .7

 املواقع االلكرتونية:

.www.ANP.DZ .1 
2.www.Kfsc. Edu.sa. 
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.5 Rue El- Djeich N°523, février 2007, p59- 60. 
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