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 بسم هللا و الحمد هلل الذي أنار طريقي أهدي هذا العمل المتواضع

لمني كيف يكو  الصبر طريقا للنجاح إلى ي عالذنسا  إلى اإل

 .السند و القدوة والدي الحبيب أطال هللا في عمره 

إلى من رضاها غايتي وطموحي فأعطتني الكثير و لم تنتظر 

إلى باعثة العزم واإلرادة إلى والدتي الحبيبة أطال هللا في  الشكر

 .عمرها

الحسن، ، ادؤيم، فإلى رفقاء البيت الطاهر إخوتي فاطمة، مر

 الحسين

.إلى األصدقاء و كل من قدم يد العو  لي في هذه المذكرة



 

 

 

 

 

 شكر وتقدير
 

والسالم على رسوله الكريم ومن تبعه بإحسا  إلى  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة

 يوم الدين

لم وزيننا لعبا نارنابادئ األمر أشكر رب العباد العلي القدير شكرا جزيال طيبا مباركا الذي أ

بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وأنعم علينا بالعافية وأنار طريقنا ويسر و وفقنا في اتمام هذه الدراسة 

 .و تقديمها على الشكل الذي هي عليه اليوم،فله الحمد و الشكر و هو الرحما  المستعا 

و العرفا  لألستاذة ر ديقوالت وال يسعني وقد أنهيت إعداد المذكرة إال أ  أتقدم بأسمى آيات الشكر

 .حميش يمينة

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة 

 .هذه المذكرة وتخصيص جزء من وقتهم للقراءة والتقييم

ي و والشكر والعرفا  موصول إلى جميع أساتذتي بكلية الحقوق بمستغانم و كل الطاقم اإلدار

 ين في الجامعةملعالا

و اتقدم بالشكر إلى الوالدة التي كانت السند الستكمال هذا العمل كما ال يفوتني ا  اتقدم بالشكر 

الجزيل إلى كل من ساهم في إتمام هذا العمل من قريب أو بعيد و إلى كل من أسدى يد العو  

ولو بالكلمة الطيبة
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ألخيه  بيلقا بدأت الجريمة منذ بدء الخليقة على وجه األرض وهو ما حدث من قتل       
فصراع اإلنسان ضد الجريمة هو صراع طويل ضد قوى  هابيل كما جاء ذكره في القرآن الكريم،

الشر و الشر قديم قدم اإلنسان، و منذ ذلك الوقت وسائل الكشف عن الجريمة و اإلثبات 
الجنائي في تطورات عديدة من أجل تسهيل الوصول إلى الحقيقة و الكشف عن الجريمة و ذلك 

 .تطبيق التقنيات الحديثة في العلوم الفنية الجنائية لالخ من
دائما ما كانت التحقيقات في الجرائم الخطوة األولى في الطريق إلى تحقيق العدالة         

ولهذا أعتبر المحقق الجنائي شخصية محورية تعتمد عليها المجتمعات في سعيها إلى الرقي و 
مع األدلة المتحصل من الجريمة والتي تفيد في ج لهعمالكمال،فالتحقيق الجنائي يهدف من 

 .الكشف عن مرتكب الجريمة وتقديمه إلى المحاكمة
ال شك أن جهاز الشرطة كجهاز خادم للمجتمع ال يمكن أن يؤدي وظيفته في الكشف        

عن نقاب المجرم والجريمة إال بعد أن تستلهم و تستحضر وتستجمع المجردات ثم تترجمها إلى 
على أرض الواقع باعتبار أن مهمة الشرطة في دولة القانون هي تحقيق سيادة القانون  قائحق

في ظل مفاهيم موضوعية، السيما أن التقنيات الحديثة أتاحت للشرطة مجاال فسيحا لالستفادة 
منها في التطبيق العملي ،خاصة وأن مجاالت الشرطة قد تغلغلت في كافة ميادين الحياة ، 

ق باالستدالالت الحديثة عن طريق تطوير آليات الطب الشرعي ،وجمع وتحليل لعيتا وبخاصة م
 .األدلة الجنائية 

لقد دلت التجارب في التحقيق على أنه متى كشف المحقق عن دليل مادي جر وراءه        
باقي األدلة و أنه ال يمكن على اإلطالق أن يرتكب المجرم الفعل وال يترك أي أثر بمسرح 

بل أثره موجود ال يحتاج إلى تيسير السبل لكشفه بواسطة الوسائل العلمية الحديثة التي ، مةريالج
و البحث عن األدلة بمسرح الجريمة ليس باألمر الهين ، لذا فعلى .تعد مكملة لحواس المحققين 

أجهزة الشرطة االستعانة بخبراء فنيين مختصين في هذا المجال ،يعملون تحت جهاز خاص 
القائم على المخابر العلمية والتقنية و التي يقع  عليها  هاز الشرطة العلمية التقنيةجهو ل متكام

 عبء البحث عن اآلثار المادية التي يخلفها الجاني وراءه بعد ارتكابه الجريمة ،وكذا جمعها 
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ة و فحصها و هذا باالستعانة بمختلف التقنيات و األساليب العلمية الحديثة، للوصول في نهاي
اف إلى دليل علمي دامغ يقدم في األخير إلى الجهات القضائية التي لها سلطة الفصل في طمال

 .اإلدانة أو البراءة
 : أهمية الدراسة

تتمثل أساسا في أهمية جهاز الشرطة العلمية و التقنية في مسرح الجريمة بالبحث عن        
ث التقنيات العلمية في مجال دحأ الاألدلة الجنائية و الكشف عن هوية المجرم وذلك باستعم

التحقيق الجنائي بفحص اآلثار المادية المتواجدة بمسرح الجريمة ورفعها و فحصها داخل 
المختبرات الخاصة بها، فهذا الجهاز أصبح ضرورة حتمية ال يمكن االستغناء عنه في مجال 

 .تدعيم العدالة
 : أسباب اختيار الموضوع

ني الذي تقوم به الشرطة العلمية و التقنية في مجال التق وي يتمثل في حب العمل الفن    
 إثبات الجريمة مع استظهار اإلضافات و األبعاد التي يمكن لهذا الجهاز أن يدخلها في البحث 

 و التحقيق الجنائي 
 :إشكالية البحث

 اصهالشك أن الشرطة العلمية و التقنية ساهمت بشكل كبير منذ نشأتها و بحكم اختصا       
تفاصيل كل واقعة وهو ما يجعلها مواكبة لجميع مراحل وقوع الجريمة و مالبساتها، األمر على 

 :الذي يساعد القاضي في تقديره لحكمه ومن هنا تبرز اإلشكالية المحورية لهذا الموضوع 
ما هو الدور الذي تقوم به الشرطة العلمية و التقنية بغرض التقصي عن الحقيقة و متابعة 

 ة؟جريملاب مرتك
 :التساؤالت التالية إلى ةاإلشكاليتتفرع عن هذه        

 كيف نشأ جهاز الشرطة العلمية والتقنية؟
 هو تكوينه و تنظيمه اإلداري؟  ما

 فيما يتجلى أهميته في إظهار الحقيقة ؟ 
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 كيفية التعامل مع األدلة المادية التي يرفعها من مسرح الجريمة؟
 :المنهج المتبع

 هو المنهج الوصفي التحليليإن المنهج المتبع في هذه الدراسة شكالية ذه اإله ليللتح        
تسليط  الضوء على األساليب التي ينتهجها جهاز الشرطة العلمية و التقنية في عملية التحقيق ب

الجنائي و التي توصل إلى الكشف عن الجريمة ووضعه تحت تصرف العدالة كدليل إثبات 
 .الحكمب نطقال للبناء عليه في

تناولنا : ولتجسيد مضمون هذه األفكار في صياغة العمل، تم تقسيم البحث إلى فصلين       
في الفصل األول التنظيم الهيكلي لجهاز الشرطة العلمية و التقنية بيننا ماهية الشرطة العلمية  

 .اهياكلهو ها روعو التقنية و نشأتها و تطورها التاريخي و في المبحث الثاني تطرقنا إلى ف
أما في الفصل الثاني تعرضنا إلى دور الشرطة العلمية و التقنية في مسرح الجريمة و ذلك 
باستنطاق مسرح الجريمة باألدلة العلمية في المبحث األول و دورها في فحص اآلثار الجنائية 

 .و هذا ما بينته في المبحث الثاني
 االقتراحاتوصل  إليها و قدمنا بعض ج المتلنتائم اأه استعراضأما في الخاتمة حاولنا        



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األول لصالف
اإلطار النظري لجهاز الشرطة 

 العلمية و التقنية
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إن عناصر الشرطة العلمية والتقنية التي تعتبر مفتاح فك خيوط شتى أصناف الجرائم         
ن مهنية عالية كلما ويثبتو ن يداالموتحديد هوية مرتكبها فهم يسجلون حضورا قويا ومتزايدا في 

اشتغلوا على قضية من القضايا مهما كانت درجة تعقيدها ،ويختص عناصر الشرطة التقنية 
جراء مسح شامل لمسرح الجريمة بحثا عن جميع  والعلمية في رفع البصمات واخذ الصور وا 

مسار توجيه ي ة فاسماألدلة التي تفيد فرقة الشرطة القضائية والتي تكون في الغالب األعم ح
 .التحقيق، وتشتغل الفرقة في إطار عمل جماعي على كافة الجرائم

قد اكتسبت الشرطة التقنية والعلمية مع مرور السنين كفاءة عالية مشهود لها بها ال ل       
على الصعيد الوطني فحسب بل على المستوى الدولي أيضا، في تعاملها مع قضايا إجرامية 

 .1ح باهر في حل القضايا اإلجراميةيق نجاحقن تا ممختلفة مكانته
فالجدير بالذكر أن جهاز الشرطة التقنية والعلمية أصبح يتخذ حلقة هامة في مجال        

البحث عن الجرائم وكشفها نظرا للتطور السريع الذي عرفته الجريمة و النفتاح المجتمعات على 
ة والعلمية في مجال البحث التقنية شرطال بعضها البعض بالنظر للدور الهام الذي تشكله

كان ،الجنائي من خالل مزجها  لمختلف العلوم والوسائل العلمية الحديثة أثناء أدائها لمهامها 
وتسعى الشرطة ،من الضروري إخضاعها لتنظيم ييسر الطريق لها نحو نتائج علمية دقيقة 

اقتناء مختلف ة إلى افإض لهاالعلمية والتقنية جاهدة إلى تطوير تنظيميها أساليب عم
التكنولوجيات الحديثة في مجال االستعالم وتبنى مختلف الطرق العلمية والتقنية لدعم التحقيق 
الجنائي والبحث عن األدلة العلمية، كذلك اعتمادها على عنصر جوهري متمثل في حسن 

 .2اء عملهداى أعل تنسيق األدوار بين مختلف فرقها ألن أي اخالل في التنظيم  سينعكس سلبا
وعلى ذلك فإننا نخصص المبحث األول من الفصل األول للحديث عن ماهية الشرطة       

العلمية والتقنية بالتطرق إلى تعريف جهاز الشرطة القضائية العلمية والتقنية وأهميتها في 
الجريمة والتطور التاريخي لها في حين نتطرق في المبحث الثاني من ذات -الكشف عن 

                                                 
1./1-http://permalink /75010.htmlwww.telexpresse.com 1::11عةعلى السا 0202جوان8أطلع عليه يوم اإلثنين 

سياسية، العلوم الوق و كلية الحق، جريمة، رسالة الماسترصونية رومان، نسيم جبار، دور الشرطة العلمية في إثبات ال -2
 .6. ص 0212 -0210زائر، الجبجاية،  –رحمان ميرة جامعة عبد ال
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ن هياكل وفروع جهاز الشرطة العلمية والتقنية واألساليب واألدوات المعتمدة حديث عللصل الف
 .في البحث الجنائي

 :المبحث األول 
 ماهية الشرطة العلمية والتقنية

يطلق هذا المصطلح على نوع خاص من رجال الشرطة القضائية التي تهتم بدراسة األدلة       
بمكان ارتكاب الجريمة والتي تكون عمليا  عليها م العثوريت لتيوالحجج والوسائل المادية ا

موضوع بحث واهتمام من رجال الشرطة في المجال العلمي والتقني وتسهل بذلك مجريات 
البحث سواء في حالة التلبس أو في الحالة العادية خصوصا وأنها تستعين في ذلك بالعلوم 

البيولوجيا والفيزيولوجيا وعلم وعلم  الفيزياءء و مياالتجريبية الحديثة بجميع فروعها كعلم الكي
الجنايات الوراثية وعلم األسلحة وعلم الحياة وما عداه من العلوم التي تساهم بحدة في تدعيم 

 . 1وسائل البحث وكسب الوقت وتدعم بشدة جانب الجدي

 خاص وألشة اإن مصالح الشرطة العلمية والتقنية تسعى جاهدة للحفاظ على أمن وسالم       
خاصة في ظل التطور الذي عرفه الفكر اإلجرامي عن طريق استخدام أساليب ،  متلكاتالم

لذلك كان لزاما على رجال الشرطة مسايرة هذا التطور في ،ووسائل متطورة في ارتكاب الجريمة 
الكشف عن الجرائم ووسائل مكافحتها من خالص مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي في شتى 

 .2جهة الظاهرة اإلجراميةة لموات األمنيجاالالم
كان لنتائج األبحاث العلمية الجنائية دور كبير في إثبات الجريمة وربطها بصاحبها،        

ولهذا كان من الضروري على األجهزة األمنية إيجاد وتنظيم جهاز فني ترتب أقسامه وتحدد 
ضائية وذلك طة القر جهاز الش مع حينويعمل جنبا إلى  اختصاصاته ومهام العاملين فيه،

 .3لمساعدته في الكشف عن الجرائم ويتمثل هذا الجهاز في الشرطة التقنية والعلمية

                                                 
لطبعة األولى، مكتبة دار السالم ا ،دراسة مقارنة تحليلية ونقدية، الجزء األول : الغاني جهاز الشرطة القضائية رياض عبد1

 .81. ، ص0222 ،الرباط 
 28. ،  ص0221ة العربية، القاهرة، دار النهض، المتقدمة والتقنياتنائي االستدالل الج، د الفتاح الشهاوي قدري عب 2
 .20. ص 1288 ،اض الري ،المركز العربي للدراسات األمنية ،عباس ابو شامة، األصول العلمية إلدارة عمليات الشرطة  -3
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وبالتالي فأصبحت الشرطة التقنية والعلمية تشكل الدعامة األساسية لدى مصالح الشرطة        
 ي بصفةبحث الجنائال يانوذلك راجع إلى األهمية التي تكتسبها والدور الذي تقدمه أثناء سر 

عامة والبحث البوليسي بصفة خاصة فهي بذلك تهتم باستغالل جمع األدلة الجنائية التي يتم 
اكتشافها في مسرح الجريمة بطريقة علمية عن توظيف مجموعة من الوسائل التقنية والفنية 

 .1يناعلقصد الوصول إلى فهم طرق ارتكاب بعض الجرائم والمساعدة في تحديد هوية الف
ا األساس سنتولى دراسة هذا المبحث في مطلبين نتناول في المطلب األول، على هذو        

مفهوم جهاز الشرطة العلمية والتقنية في حيث تعريفها وأهميتها إضافة إلى نشأتها وتطورها 
 .التاريخي وذلك في المطلب الثاني

 :المطلب األول

 مفهوم الشرطة العلمية و التقنية

مية والتقنية من أهم األجهزة التابعة للشرطة القضائية يساعده في ة العلجهاز الشرطبر يعت      
التحقيقات الجنائية للوصول إلى أفضل النتائج وكشف غموض الحوادث اإلجرامية من خالل 
استخدام مختلف التقنيات و الوسائل العلمية المختلفة التي يتوفر عليها هذا الجهاز باإلضافة 

فمنهم من ، عنصر في هذا الجهاز كل في مجال اختصاصه  ون أهمالذين يشكلاء خبر إلى ال
يكون عمله في مسرح الجريمة مثل خبراء البصمات ومنهم من يكون عمله داخل المخبر من 
خالل إجراء مختلف التحاليل والفحوص على العينات المرفوعة من قبل خبراء مسرح الجريمة 

ء كان خبير مسرح الجريمة أو خبير ير سوام به كل خبيقو ذي غير أنه مهما كان الدور ال
تكامل يعتمد عليه في الوصول إلى حل خبايا الجنائي فإنهم يشكلون فريق عمل مالمخبر 

وعليه يمكن دراسة هذا المطلب إلى فرعين نتناول فيه تعريف جهاز الشرطة  2القضايا الغامضة
 .يالعلمية والتقنية وأهميته في البحث الجنائ

                                                 
. ص، 0211 ،ولىلطبعة األا،ئي والتحري وطرق االستدالل الجنابحث مرشد الشرطة القضائية في أساليب ال، عصام المدني،1

001. 
2Education-onec-dz.blogspot.com   1::28على الساعة  0202أوت 12أطلع عليه يوم  
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 :الفرع األول

 جهاز الشرطة العلمية والتقنية ف تعري

قد اختلفت التعاريف التي أطلقت على جهاز الشرطة العلمية والتقنية بمميزاتها وخصائصها     
فهناك تعريف جاءت وتناولها من منظور طبيعة ووسائل أعمال هذا الجهاز وتعريفات أخرى ،

أنها مجموعة العلوم  دانةجد باإلهذه التعريفات ن مأه ومن 1تناولها من زاوية تركيبتها البشرية
، وتعرف كذلك 2واألساليب التي يهدف إلى إقامة الدليل من خالل الكشف واستغالل اآلثار

مجموعة المبادئ العلمية واألساليب التقنية في البحث الجنائي إلثبات وقوع الجريمة ومساعدة 
ا فحص شامل منهجي لى أنه، كما تعرف ع3يرامإلجالعدالة عن تحديد هوية مرتكبها وأسلوبه ا

منطقية وبسرعة الن اآلثار والشهادات ومختلف  ودقيق لمسرح الجريمة تم معاينته وفق لقواعد
فنية  كالتسلسل والمنطق في التصوير ورفع  األدلة مهلة اإلتالف والتغير وباستعمال قواعد

ج المتحصل النتائنطقيه تتناسق و ت مضيااآلثار ووصف المكان والربط بين الشهادات ووضع فر 
فهي تشمل األفعال الرامية للبحث والحفاظ على ، عليها من معاينة األشخاص لألشياء والمكان 

وتستعمل عدة تقنيات تكنولوجية ، اآلثار المادية والظاهرة وغير الظاهرة في مسرح الجريمة 
نها لم ين أح في بشكل الخبيرية تقنفهذا التعريف ركز على الدور المنوط بالشرطة ال 4عالية

مجموعة األساليب والتقنيات التي "والشرطة التقنية هي يبين فيه دور الشرطة العلمية مفصال ، 
قامة دليل إدانته أو ما يسمى  علم معاينة بتهدف إلى معاينة الجريمة والبحث عن مرتكبيها وا 

ر على ي يتوفظيم الوحيد الذلتني اأن الشرطة العلمية ه:، أما التعريف الراجع هو5الجريمة
الوسائل اإلدارية والقضائية والتقنيات الالزمة لترجمة العناصر المرفوعة من مسرح الجريمة 
وتحليلها مخبريا من مبدأ حتمية ترك المجرم أو الجاني آثار أو بقايا في مسرح الجريمة أثناء 

                                                 
جامعة بن عكنون ، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي،الجريمة عن دور الشرطة العلمية والتقنية في الكشف ،بهلول مليكة 1

 180ص  0212-0210 ،ائر كلية الحقوقالجز 
2
Nathalie de hais .Sherlock holmes.un précurseur des  polices scientifique et technique,  imprimerie 

des presses universitaires. france 2001.p02. 
 ،1228رية سكندنائية، المكتب الجامعي الحديث ،اإلو الروس ، التحقيق الجنائي والتصرف فيه واألدلة الجأب أحمد بسيوني3

  221ص 
لمية الحديثة في التحقيق الجنائي ،مجلة مدرسة الشرطة القضائية، العدد األول العمسعودي ،دور الوسائل عبد الحميد 4

                                                                                                       02، 12،ص0211،المديرية العامة لألمن الوطني،الجزائر،
5
Nathalie de hais op.cit., page1 
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لفاعلين ل أو اول لهوية الفاعلوصل ااقترافه الجريمة أو يحمل معه آثار من ذلك المكان من أج
وغيرها من ، البيولوجيا ، الفيزياء، ومعرفة كيفية وقوعها لذلك فالشرطة العلمية تستعين بالطب 

 1العلوم لتحديد إدانة أو براءة المشكوك فيه

 :الفرع الثاني 

 ةائيو تفرقتها عن الشرطة القض الشرطة العلمية والتقنية في البحث الجنائيأهمية جهاز 
و مدى أهمية الشرطة العلمية والتقنية في البحث الجنائي  نضوء عسنحاول إلقاء ال

 .سنبين الفرق الموجود بينها و بين الشرطة القضائية
 أهمية جهاز الشرطة العلمية والتقنية في البحث الجنائي:أوال
للعدالة لة جليإن جهاز الشرطة العلمية والتقنية له أهمية كبيرة ولما يقدمه من خدمة     

 :أهميته في  وتتمثلوالمجتمع 

 :الشرطة العلمية  .0

التعرف على هوية الجثث المجهولة عن طريق مختلف اآلثار المتواجدة في مسرح  - 1
 .الجريمة ومقارنتها ببعضها البعض

تساهم في تقديم وتزويد العناصر الدالة للمحققين أو تزويد العدالة باألدلة القاطعة التي  - 2
 .أو بالبراءة إلدانةليها حكمها إما باي عيبن
أي إعادة تمثيلها وتمكن التأكد من الشهادات ،تساهم في إعادة سيناريو الجريمة  - 3

 .والتصريحات

 :الشرطة التقنية .9

 .تصنيف دائرة البحث عن الجناة طبقا لنتائج المعاينات - 1
 .التي بقيت عالقة  ائملجر ساعدة أو توجيه المحقق في تحديد هوية مرتكبي ام - 2

                                                 
ماستر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد مذكرة دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة، "عالء الدين سلماني 1

 .1-:. ، ص:021-0212.ر ،بسكرة، الجزائرخيض
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بين المشتبه فيهم لمقارنتها بنتائج المعاينات لمسرح ،لتأكد من تصريحات الضحية ا - 3
 .الجريمة

يجاد العالقة بين المشتبه فيه والضحية ومكان الجريمة وطبيعة اآلثار المادية التي إ - 4
 .انتقلت إليه مسرح الجريمة تركها أو

مها بأدلة جديدة ناتجة عن يم وتدعحول هوية المشكوك فيه دةالقرائن الموجو قوية ت - 5
 1فحص اآلثار

 :الفرق بين الشرطة العلمية والتقنية والشرطة القضائية: ثانيا
الشرطة عبارة عن مجموعة من الفروع والتي تشكل تنظيمها الفني، فكل فرع يؤدي مهامه     

ة عالتاب لتي تعد من اهم الفروعوا نيةوالتي من بينها الشرطة العلمية والتق اختصاصه،حسب 
لمديرية الشرطة القضائية والتي ال يمكن لها ان تستغني عنها في عملها وذلك لتوفرها على 
تقنيات وفنيات عالية في مجال البحث الجنائي، ومنذ أحداث المديرية العامة لألمن الوطني 

 .2ةد منه في تحقيق العدالالبذي عرفت الشرطة التقنية والعلمية التي توصف بأنها الحليف ال
الشرطة العلمية والتقنية هي فرع من فروع الشرطة القضائية وهي تعمل معها  :التشابه أوجه .0

وتحت لوائها ويشكالن معا فريقا متكامال تعتمد عليه للوصول إليها فضال عن النتائج، فرجل 
الحادث بعد التأكد من ان مك الشرطة القضائية عند سماعه بوقوع الجريمة ينتقل بسرعة إلى

 .3علومةمصحة ال
الشرطة القضائية هدفها األساسي هو البحث عن مرتكبي الجرائم ومختلف :أوجه االختالف. 9

وذلك بعد وقوعها الجريمة 4سواء في إطار البحث بنوعه( مخالفات–جنح  –جنايات )أنوعها 

                                                 
1Education-onec/dz.blogspot.com 22::1على الساعة  0202جوان0اريخ أطلع عليه بت  

 26مرجع سابق ،ص،لشرطة العلمية في إثبات الجريمة ر ادو ،لماني عالء الدين س2
المنظومة الجنائية والحكامة األمنية ،كلية  ،سترما مذكرةعبد السالم زكاري ،دور الشرطة التقنية والعلمية في مسرح الجريمة،3
 01ص  0218/0212 المغرب،أكادير ، ماعيةلوم القانونية واالقتصادية واالجتالع

4
L’enquête de flagrance : est flagrant l’infraction qui se  commet ou vient de se  commettre  ou 

dont l’auteur présumé ,dans un temps très voisin de l’action, est poursuivi par la clameur 

publique ,ou est trouvé en possession d’objets ou présente des indices qui l’accusent. ce type 

d’enquête n’est possible que pour les crimes st délits punis d’une peine d’emprisonnement .En 

raison de la coercition qui caractérise l’enquête de flagrance sa durée est limitée à huit jours . 
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حالته على القضاء ، عوىالدواثبات معالمها وجمع اآلثار األدلة الالزمة للتحقيق في  أما  وا 
شرطة التقنية تقوم بالقريبات الجنائية وذلك بإنشاء رابطة بين الجرائم التي ترتكب من شخص لا

واحد تبعا ألسلوبه اإلجرامي والتأكد من تصريحات الضحية والمشتبه فيه والشهود ومقارنتها 
شرطة ظروف ارتكابها، اما الول ة حواإلجابة عن التساؤالت أو النقاط التي بقيت عالقة وغامض

علمية فهي تقوم بفحص اآلثار وذلك باستخدام أحدث التقنيات في عمليات اكتشاف الجريمة لا
والحماية والحفاظ على اآلثار المتحصل عليها، باإلضافة إلى فحصها وتحليلها في المختبرات 

مياء والفيزياء وعلم لكيم االجنائية للوصول إلى النتائج المطلوبة، كما يستخدم في ذلك عل
 .1ومجموعة من العلوم األخرى لتشريحا

 :المطلب الثاني

 نشأة وتطور جهاز الشرطة العلمية والتقنية

تطورت الجرائم وأصبحت الكشف عنها عسيرا وال يتاح من مجرد التحري استقاء      
مستمد من ال فسيالمعلومات بل الفحص الدليل المادي حيث أصبح أكثر أهمية من الدليل الن

شهود، وهذا ما فرض إيجاد جهاز يعتمد عليه في دراسة هذه اآلثار كاجدهم أقوال من يحتمل تو 
مداده بمختلف الوسائل والتقنيات العلمية الحديثة للوصل إلى حقيقة الفعل وتحديد هوية المجرم  وا 

يقافه وتقديمه للعدالة لمحاكمته بهدف حماية المجتمع من وقوع جرائم أ  .خرىوا 

 :الفرع األول 

 لمية والتقنيةعرطة النشأة جهاز الش

في ليون بفرنسا بواسطة  1911من أوائل مختبرات الشرطة العلمية المختبر الذي أسس عام     
باستخدام معطيات العلوم الطبيعة في  له ونادى الذي عين مفتشا إدموندلوكارد –الطبيب الفرنسي

تاباته كلج في وقد عا،ي علم الطب الشرعي وحده ر فحصاالكشف عن مرتكبي الجرائم دون االن
قد ولج مكانا معين  تحليل التراب وكيف أنه يفيد في الوقوف على ما إذا كان المتهم األولى

                                                 
 8إثبات الجريمة،مرجع سابق،ص في ، دور الشرطة العلميةماني عالء الدينسل1
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وقد جعل لوكارد من معمل بوليس ليون مركز علميا يمد ،وعلقت بحذائه أتربة من هذا المكان 
 .القضايا الجنائية باألدلة المادية

 1945أسس الشرطة العلمية سنة  نأول م ومن ناحية أخرى يعتبر لوكارد،ناحية  منا ذه    
لتصبح بعد ذلك جهاز رئيسيا يعتمد عليه في التحقيقات الجنائية من خالل االعتماد عليها في 

 .1فك رموز مختلف أنواع الجرائم عبر مختلف مناطق العالم
يها قدمة إلنشاء مخابر جنائية على أراضلمتل اأما الدول العربية فقد أخذت من خبرة الدو    

ومع ،باإلقليم الجنوبي لجمهورية مصر العربية  1957شاء أول معمل جنائي عربي سنة نوكان إ
تطور أساليب البحث العلمي في مكافحة الجريمة تمت إعادة هيكلة هذا المعمل ليطلق عليه 

ل أخرى على رأسها اإلمارات دو  ليهونفس المنهج سارت ع،اسم معهد علوم األدلة الجنائية 
1973ث أنشأت المختبر الجنائي بأبو ظبي سنةيتحدة حالعربية الم

، أما في الجزائر فقد قامت 2
حيث كان مخبر الشرطة العلمية  1962جويلية  22االستقالل بإنشاء الشرطة الجزائرية في 

 :لح التالية مصاال أنداك يشكل فرعا من فروع مصالح تحقيق الشخصية والتي تنقسم إلى
سموم، مصلحة األسلحة والقذائف مصلحة الوثائق لعلم ا مصلحة الطب الشرعي، مصلحة

 .والخطوط، كان يسيرها دكتور في الطب يساعده أربعة عناصر من ضباط الشرطة مساعدين

و مع بداية السبعينات و نظرا لتوفر إطارات جامعية مؤهلة وضع المختبر ميكانيزمات جديدة 
بر يشكل حاليا المخبر المركزي تا المخطور المجتمع و تزايد اإلجرام،و أصبح هذلت كبةموا

 1999جويلية22للشرطة العلمية الكائن مقره بشاطوناف الجزائر العاصمة ،حيث تم تدشينه في 
تقني مسرح الجريمة موزعين عبر دوائر  511مختص إلى جانب  171حيث كان يضم حوالي 
خابر مجهزة مهذه البرين الجهويين لوهران و قسنطينة ،و كل لمخى االعاصمة،باإلضافة إل

هناك مشاريع مستقبلية إلنشاء مخابر  بأحدث التقنيات و األجهزة العالمية المتطورة ،كما أن
 .3أخرى في تمنراست ، ورقلة، بشار

                                                 
 . 11و 16، ص 0222،البوليس العلمي أو فن التحقيق منشأة المعارف مصر ،رمسيس بهنام 1
 221،ص0221، دار الكتب و الوثائق الرسمية،الجنائي الفني و البحث الجنائي ،مصريق عبد الفتاح مراد ،التحق2
 ،ورد بدون ذكر المؤلف8،ص 1222ورة، ا لجزائر ،عدد خاص،متطة عالية و تكنولوجيا طة العلمية ،خبر مخبر الشر  3
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ث و أصبح اليوم جهاز الشرطة العلمية الجزائرية يحتل مراتب هامة عالميا في مجال البح
أو  IBISد نظام ايبيس التقني متي تعتدولة ال 32ائي الفني حيث يعتبر من أصل لجنا

سرائيل،ويعد هذا النظام بنك معلومات  البالستيك من بينها ألمانيا ،المملكة العربية السعودية،وا 
إجرامي خاص بتخزين جميع البيانات المتعلقة بظرف أو مقذوف سالح ناري سواء تم العثور 

ألف قذيفة في عملية  15الي و نظام حريمة أو بمكان آخر ،و يضم حاليا هذا الالجرح عليه بمس
الجزائر المرتبة الثانية عالميا بعد  وال تزال متواصلة ، و قد احتلت 2113انطلقت منذ سنة 

 1الواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بهذا النظام
يص بنك معلومات خاص باألسلحة تخصم بكما قامت الشرطة العلمية من خالل هذا النظا   

طة التي سلبت منهم بعد اغتيالهم في اعتداءات إرهابية ونفذت بها الحقا ر في الشلموظ التابعة
اغتياالت ضد مواطنين آخرين كما يشتغل هذا المخبر على إعداد بنك معلومات مدني خاص 

صة من مصالح األمن،وهم برخون بتخزين و تدوين البيانات المتعلقة باألسلحة التي يحوزها مدني
تم استدعاؤهم خالل انطالق العملية ،وقاموا بإطالق رصاصة  ات حيثقضاة، تجار، و شخصي

من أسلحتهم و بناءا على الظرف تم تسجيل كل البيانات المتعلقة بصاحب السالح ،نوعه،رقمه 
 .التسلسلي،و العملية مازالت متواصلة

ل نظام في العالم لتحلي ية الجزائرية على أحدثعلمال يحتوي المخبر المركزي للشرطةو    
 AFIS « Automatique Fingerاألصابع ،و هو نظام البصمة اآللي  تبصما

Identification System »  تضمن بطاقات بصمية ونطقية ألشخاص مشبوهين خضعوا
 يهاعل حتى بصمات عثر ،أو للتعريف أو التوقيف من طرف مصالح الشرطة أو الدرك الوطني

صمات لجثث مجهولة وجدت بعد ت با ألحقالجريمة ،ولم يتم اكتشاف أصحابها،كم بمسارح
حدوث كوارث كبرى في البالد خاصة تلك التي شهدتها الجزائر من زلزال بومرداس و فيضانات 

 .،و قد تم بفضل هذا النظام تحديد هوية بعض الجثث التي تم انتشالها باب الواد
،حيث  شرطةاكز الد تحويل أي شخص أو مشتبه فيه لمر ا النظام عنبهذات يتم تدوين المعلوم

تدون معلوماتهم الخاصة مع أخذ بصمات اصابع اليدين العشرة ،إضافة إلى أخذ صورة مقابلة 

                                                 

www.echoroukonline.com1لنائلة بن رحال مجلة الشروق اليومي الح الشرطة العلمية و التقنية،مقال مص الشروق تزور
 0221أفريل 11زائر الج

http://www.echoroukonline.com/
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و صور جانبية،و تحفظ في هذا النظام عن طريق اإلعالم اآللي ،ومن ثم فهو بمثابة أرشيف 
بصمة مشتبه فيها مع البصمات المحفوظة ة لارنقضائي يرجع إليه عند طلب أي مق

فقط ليصل في األخير إلى نتائج محققة و دقيقة  رق البحث حوالي ربع ساعةيستغم،حيث بالنظا
 .1يحرر بشأنها تقرير خبرة يسلم للجهات القضائي

 :الفرع الثاني 

 .التطور التاريخي لجهاز الشرطة العلمية والتقنية

ي الذ نتقاملعادات والتقاليد التي تأمرهم باالفراد يخضعون لاأل ميعفي بداية األمر كان ج    
جاء بعد ذلك تولي الملك في المجتمعات الذي  ثم يعتبر األسلوب الوحيد إلنزال العقوبة بالجاني

أخذ على عاتقه إنزال العقاب على المجرم ولقد مر التحقيق الجنائي بمراحل كبيرة ومختلفة ولكل 
 .التحقيق يسيرون عليها في ادةه عزمان ومكان كان ل

 ،هم ليعرف إذا كان صادقا أم كاذبام عن طريق جس نبض المتق يتالتحقيفي اليونان كان      
من خالل الملك سلمان الذي فصل في قضية نزاع بين امرأتين يتنازعان  و كان ذلك في بابل

ما واألخرى صرخت داهأح الطفل، فكان حكم الملك أن يقسم الطفل مناصفة فوافقت حول أمومة
عطائه من هذا الموقف أن االبن لها فأعطها الطفل،في عرف خرى فلأل باكية عدم قسم الطفل وا 

األرض بين آن وآخر أو  كان اإليطاليون يعلقون المتهم من رأسه بحبل تم يدلونه إلى أوروبا
تم جر يتفيجبرونه على مصارعة الوحوش وكانوا أيضا يضعون الماء في جوفه حتى يكاد 

انتا ينتقل المتهم إلى كهف مظلم را كانجلت بطنه إلخراج الماء من فمه أما في يضربونه على
لقائه شبه عار على ظهره تم  تحت األرض يوضع ثقل من الحديد فوق جسمه وتقدم له األكل وا 

والماء الفاسد، عند العرب كان العرب يستعملون طريقة تسخين قضيب من الحديد ويلحسه 
فيكون برئ وهذا رطب لسانه ا خاف يكون هو المجرم أما إذا لحس القضيب فيكون فإذهم المت

وكذلك الحال اذا احترق لسانه يكون هو المجرم وهذا ما يحصل منه إلى ،ما يسمى بالبشعة 
يومنا هذا لدى بعض من القبائل العرب وهذا راجع إلى العامل النفساني الذي يكون فيه البريء 

ذا غرق ئا و عد بريق وبعضهم كان يلقي بالشخص في بركة ماء فإذا طفأ قل غيرغير متوترا و  ا 

                                                 
1www.echoroukonline.comمرجع سابق 

http://www.echoroukonline.comمرجع
http://www.echoroukonline.comمرجع
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فإن مات عد مجرما وان نجا أو  عد مجرما وكان بعضهم يجبر المتهم على تجرع سائل ضار
يدخل  في عصر قدماء المصرين كان المتخاصمون يحتكمون لآللهة إذا أما تقيأ عد بريئا،

تصدر  أو،أصوات نهما رواية ثم تسمع من الهيكلل مص كالمدعي والمدعى عليه هيكال ويق
في و أو إشارات تبين الصادق من الكاذب وهي أصوات الكهنة المختفيين،  رموزداخله من 

الصين القديمة كانوا يقدمون للمتهم كمية من دقيق األرز ليضعاها ثم يبصقها بعد ذلك فإن كان 
ذا االعتقاد قائما على أن نه بريء وكان ها ألنو مذنب وان كان رطبا أع الدقيق جافا قرر بأنه

مل لديه وظائف العدد بطريقة اعتيادية وبالتالي تؤدي إفرازاتها المختلفة التي ء تعالبري اإلنسان
، 1إذا كان مذنبا فيكون منفعال وبالتالي تتوقف الغدد عن اإلفرازات فيجف الفم منها اللعاب إما
مظلمة وبداخلها حمار مطلي ذيله باللون  اخل غرفةم دمتهكانوا يضعون ال في الهند القديمة

لب من المتهم أن يمسك الذيل بكلى يديه فإذا خرج من الغرفة وبيده السواد دلى ويط األسود
على انه بريء ألنه مسك ذيل الحمار ولم يحق أما إذا خاف ولم يمسك ذيل الحمار فيكون هو 

كانت إحدى  عن طريق الطالء في إفريقيا ءريلباو  الجاني أي أنهم كانوا يميزن بين المذنب
ربط كل المتنازعين في شجرة على شاطئ النهر معرضين اللتهام التماسيح ية تإلفريقالقبائل ا

اإلفريقية تلجأ إلى وضع حشرة  وكانت قبائل، فإذا التهم التمساح إحداهما قبل اآلخر على حق 
لتهمة كانت تتجه إلى قها  في وجه قاتله وايبصوف كانوا يعتقدون بان القتيل س في فم القتيل إذا

زيارة جثة القتيل حيث كان يخص أو يبصق القتيل الحشرة في وجهه رفض الذي يالشخص 
فيفضح أمره، في العصر اإلسالمي إن الشريعة إلسالمية نزلت من عند رب العزة شريعة 

اهلل سيدنا محمد لق ف خسماوية شاملة كاملة جامعة مانعة ليس فيها نقصان نزلت على اشر 
سلها اهلل سبحانه وتعالى لجميع خلقه لم يميز فيها ها أر شموليتلكمالها و  و صلى اهلل عليه وسلم

بين إنسان وآخر إال بالتقوى وهي ال تخص دولة عن أخرى فيها للجميع ولدين وحده هلل فأمره 
 .2ة شهودبعأر  أن تكون الشهادة من ذي عدل وخاصة في جرائم الزنا لحساسيتها  طلب

                                                 
 قسم ،نيةأكاديمية فلسطين للعلوم األم مقدم محمد حمدان عاشور ،أساليب التحقيق و البحث الجنائي،1

 11،10،ص 0212المناهج،فلسطين،
 :1، 12،مرجع سابق،البحث الجنائي و ق أساليب التحقي، مقدم محمد حمدان عاشور2



 النظري لجهاز الشرطة العلمية والتقنية اإلطار:              الفصل األول
 

 

16 

 :الثاني المبحث
لتقنية واألساليب المعتمدة في البحث ية واالعلم هياكل وفروع جهاز الشرطة

 .الجنائي
إن للمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية المتواجد بالعاصمة له عدة تقسيمات داخلية      

أ لهذه التقسيمات تلجال غير أن بعض الدول تفضل أ،والذي بدوره متواجد في أغلب دول العالم 
ر الجنائية والبيولوجية أو غير اآلثاكافة  بل تخصص مخبر جنائي لكل أجهزته لفحص

ال ،بيولوجية وفي مختلف الجرائم في حين أن الدول التي تعتمد هذه التقسيمات ومنها الجزائر 
ال قسم نفصي اتعد وكونها تقسيمات إدارية تكفل حسن سير المخابر كما أن هذا التقسيم ال يعن

نما يبقى التداخل بينهما الغي عنه يمة واحدة إلى تضافر جهود كل اج جر قد تحتف، عن آخر وا 
 . 1األقسام لكشف خباياها

 :المطلب األول 

 .هياكل وفروع مخابر الشرطة العلمية والتقنية 

ي و تقنال قسمين القسم العلمي و القسمحيث أن مخبر الشرطة العلمية و التقنية يتكون من      
لشرطة العلمية والفرع ابر امي لمخفي فرعين نخصص الفرع األول للقسم العلهذا ما سنتناوله 
 .الثاني للقسم التقني

 الفرع األول

 :المصلحة المركزية لمخابر الشرطة العلمية و التقنية:

 .تشمل هذه المصلحة دائرتين الدائرة العلمية و الدائرة التقنية
 :الدائرة العلمية .0
 :درج تحت هذا القسم فروع عديدة وهي ني

                                                 
ة نايف العربية للعلوم األمنية يميأكاد ،نظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العربية صم،عمر الشيخ األ1
 .12ص  1222الرياض ،
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تتمثل مهمة هذا الفرع في البحث عن اآلثار البيولوجية  :اثية ة الور فرع البيولوجيا والبصم.1
واللعاب  مع ،السائل المنوي ،العرق ،كالشعر واألظافر وكذا السوائل واإلفرازات الحيوية كالدم 

كما ،بصمة الوراثية تحديد مصدرها وطبيعتها ال نيةكما يتم استخدام تق،تحديد مصدرها وطبيعتها 
ويشرف على ، البنوة لوراثية للتعرف على مجهولي الهوية وقضاياصمة اية البيتم استخدام تقن

 .1هذا الفرع دكتور مختص بمساعدة تقنيين مختصين
 واهمستكان هذا الفرع يسمي بفرع البكتيريولوجيا ويتم على :فرع مراقبة النوعية الغذائية  .9

شف عن نوعية والك،ن جهة حاالت التسمم م تحليل المادة الغذائية التي تسبب في إحداث
وهذا بواسطة تحاليل تكون خاضعة للمقاييس الدولية ومقاييس ،وجودة هذه المادة الغذائية 

وكذا طبقا للقانون الخاص ،جزائرية تحدد من خبراء مختصين في ميدان صناعة المواد الغذائية 
من هلك و المست ستهلك ومن جهة أخرى تقوم أيضا بإجراء للقانون الخاص بحمايةالمية بحما

 2جهة أخرى تقوم أيضا بإجراء تحاليل جرثومية للمياه المعدنية
يعمل هذا الفرع مهندسون كيميائيون مهمتهم إجراء تحاليل :والمخدرات الشرعي الكيمياء فرع. 3

وكذا تحليل المواد المشكوك فيها ،بمسرح الجريمة ها عليعلى مختلف المواد المجهولة التي يعثر 
 ة هل هيا فعال مخدرات أم ال مع تصنيفها وتحديد نوعها لمعرفخدرات على أنها م

يعمل مختص هذا الفرع مباشرة من مصلحة الطب الشرعي التي تزودهم  :التسمم  فرع علم. 4
كتحليل محتويات المعدة ،إلى الوفاة  أدىذي والسبب ال، بالمواد المراد تحليلها لمعرفة محتوياتها 

ومن أمثلة هذه المواد مادة ،وتحديد درجة خطورتها 3د السامةالمواف على واألمعاء والكبد للتعر 
كما يقوم هذا الفرع بتحليل الدم للبحث عن نسبة الكحول فيه وهذا ،الزرنيخ والخمور بأنواعها 

 في جنح السياقة في حالة سكر
يمة إن للطبيب الشرعي دور كبير وكبير جدا في تشخيص حالة الجر : رعيالشفرع الطب  . 5
حيث تتمثل مهمته في ، حديد الفعل اإلجرامي ونتائجه في مجال تحقيقات الجنائية وفي ت، 

ويقوم ، تحديد سبب الوفاة وهذا عن طريق التشريحات وفحص األشخاص المشبوه في موتهم 
                                                 

 .وما بعدها  12ة ، مرجع سابق ، صخبرة عالية وتكنولوجيا متطور ، علميةال مخبر الشرطة1
ئية في الدول العربية أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية جناوعية في المختبرات الالرقابة الن يخ األصم، نظامشالعمر 2
 .02ص  1222الرياض ،
 . 12 ئية في الدول العربية، مرجع سابق، صجناعمر الشيخ األصم، نظام الرقابة النوعية في المختبرات ال3
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لباطنية التي توجه لتحاليل أخرى كيميائية أو ء اعضاالطبيب الشرعي بأخذ عينات من األ
 1بيولوجية

يختص هذا الفرع بإجراء التحاليل على مختلف المواد المجهولة التي  :ء الشرعيةكيميافرع ال. 6
يعثر عليها بمكان الجريمة،و المواد التي يشتبه فيها على أنها مواد مخدرة لمعرفة طبيعتها،هل 

 .ا مواد أخرى،و تقدير الكميات التي تناولها الشخصأنهأو تعتبر فعال مواد مخدرة،
 :قنيةترة الالدائ. 9

 :أربعة فروع وهي كالتالي  تشمل
وتتمثل مهامه في فحص المستندات والوثائق ،يعد من أهم الفروع  :فرع الخطوط والوثائق . 1

ذا فحص وك،ها وتزييف تزويرها للكشف عن إمكانية،اإلدارية كجوازات السفر، رخصة السياقة 
وكذلك مضاهاة الخطوط مضاء ة واإلالوسائل المكتوبة كرسائل التهديد ومعرفة صحة الكتاب

 .2اليدوية وتحليل األخبار ومختلف مواد الكتابة وآالتها وأنواعها
، األلوان،أما بالنسبة لتزوير العملة فيعتمد أخصائيون هذا الفرع على تحديد نوع الحبر والورق 

اع ف أنو ك مختلوغيرها من العناصر المعدة لألوراق النقدية ويستعملون في ذلية لسلاألرقام التس
 .3األشعة والتقنيات المتطورة

مهمة هذا الفرع هي تحديد نوعية السالح الذي ارتكبت به : IBISفرع األسلحة والقذائف.  9
العيار  نوعفة الجريمة سواء أسلحة نارية كالمسدس أو قذائف ويتم هذا التحديد عن طريق معر 

ريق الخطأ؟ وهذا عن طريق عن ط مدا أمبعدها يتم تحديد هل الطلقة أطلقت ع،الناري المطلق 
قياس قوة العيار الناري باإلضافة إلى ذلك يتم فحص الظرف أو كبسولة الطلقة أو المقذوف مع 

قم الر وفي األخير التعرف على  البحث عن المسحوق أي البارود،تحديد مسافة مسار الرمي 
 .التسلسلي للسالح 

                                                 
، ي حول الطب الشرعي القضائي وطنأشغال الملتقى ال ،يةألدلة الجنائالطب الشرعي وا ملعبد الرزاق بن سا،ناصر تلماتين 1

 :- 2ص ، 0221،الواقع واآلفاق
 . دهاو ما بع10مخبر الشرطة العلمية خبرة عالية وتكنولوجيا متطورة المرجع السابق ص2
 01و 02210السابق ص  لعربية ،المرجعال النوعية في المختبرات الجنائية في الدو عمر الشيخ األصم، نظام الرقابة 3
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ايا المواد المتفجرة ثم مقارنتها بتلك التي حص بقفرع بفيقوم هذا ال:فرع المتفجرات والحرائق  .3
أو حتى محاولة معرفة هوية ،أخذت من مسرح الجريمة لتحديد مصدر القنبلة أو المادة المتفجرة 
ات  آثار الحريق ومن خلفل مالشخص المسؤول عن هذه التفجيرات كما يختص هذا الفرع بتحلي

 .1ثم تحديد مسبباته
هذا الفرع إلى تحديد هوية المتكلم عن طريق جهاز قياس يهدف  : واتفرع مقارنة األص.4

حيث تجري مقارنة ومضاهاة الصوت مع ،قصد معرفة صاحبه ،الصوت أو التحليل الصوت
و ، ن أو متهمينوهيمشب أصوات مرجعية عديدة مخزنة أصال لدى الشرطة العلمية ألشخاص

2حقيق الشخصيةجيا تتكنولو تعتبر بذلك تقنية مقارنة األصوات آخر صيحة في 
. 

 :الفرع الثاني

 المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية

ف هذه المصلحة هو التحقق من شخصية مرتكبي الجرائم، و تتمثل وظيفتها األساسية هد    
حقيقية تحت أسماء مستعارة ،أو ال تهمفي الكشف عن هوية المجرمين الذين يخفون شخصي

زوير،و تتكون هذه المصلحة من ثالث بالت أو حتىأو وهمية  بانتحال شخصيات حقيقية
 :مكاتب

 :مكتب الدراسات أو التكوين. 0
قسم الدراسات و التجهيز،قسم اآلثار ،قسم التكوين ،و أخيرا :يضم هذا المكتب أربع أقسام هي  

تقريبية  وضع صورة إلى هذا األخير تقنية تهدف ويعتبرportrait robot قسم الرسم الوصفي
من رؤية  ان طريق األوصاف التي يقدمها الضحية أو الشهود الذين تمكنو هذا عتهم،و لوجه الم

 .3مالمح وجه مرتكب الجريمة

                                                 
 .01م، نظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العربية ،المرجع السابق ،ص  ألصعمر الشيخ ا1
نون ،الجزائر، السنة الجامعية رسالة ماجستير جامعة بن عك، لجريمة ت ااألدلة العلمية ودورها في إثبا: خربوش فوزية 2

 . وما بعدها 121 ص 0221-0220
 .وما بعدها  121ص  ، المرجع السابق،زية خربوش فو 3



 النظري لجهاز الشرطة العلمية والتقنية اإلطار:              الفصل األول
 

 

21 

قسم المراقبة و قسم التسيير و :يتفرع هذا المكتب إلى قسمين:مكتب المراقبة وتسيير المراكز .9
 .ملهااقبة عييرها و مر منهما هو التنسيق بين مختلف المصالح و المخابر و تس كل هدف

بطاقة بصمية و نطقية لمجرمين  231يحتوي هذا المكتب على أكثر من :مكتب المحفوظات. 3
، كما يحتوي على بصمات اآلالت AFISومشتبه فيهم ،وكلهم مسجلين في نظام البصمة اآللي 

ن للرقن في نفس ات أصابع اإلنسان حيث ال يمكن أن تجتمع آلتابصمر كالراقنة و التي تعتب
 AFISهذا المكتب إلى قسم تسيير المحفوظات ،قسم االستغالل وكذا قسم نظام تفرع ي.تابةالك

 :الذي يقوم عليه الرئيس المكلف بالنظام و يعمل تحت سلطته فرقتين للبحث

ل شخصية األفراد الذين تقدمهم مختلف حو  قيقاألولى هي فرقة التعريف تكمن مهمتها في التح
لعدلية لهؤالء و تقديم المعلومات الالزمة للنيابة و إدارة ابق ان السو دارات الشرطة ،كما تبحث عإ

الشرطة عن الذين تم القبض عليهم إضافة إلى ذلك تقوم هذه الفرقة بتحديد الشخصية من 
البحث عنهم،كما تعمل على التعرف وب مطلخالل مسك بطاقات التعريف للمجرمين الدوليين ال

ات االستعالم تقوم بحفظ جميع البصمات الواردة بطاق ن فرقةعلى الجثث المجهولة ، في حين أ
1إليها من فرقة التعريف

 

 :المطلب الثاني 

 أساليب وأدوات جهاز الشرطة العلمية والتقنية في البحث الجنائي

فمنها ما يستخدم  مجال التحقيق الجنائي متعددةفي ها إن الوسائل العلمية التي يلجأ إلي    
ن كما هو الشأن في االختبارات التي تجري داخل المعامل إلنساا عن ابشكل ظاهر ولكن بعيد

الجنائية ويتم فيها تطبيق النظريات العلمية الحديثة المتعلقة بالطب الشرعي والبوليس الفني 
ار الخبر الجنائية ومنها على سبيل المثال ال إط في وغير ما من المجاالت الفنية التي تندرج

عمليات كشف التزوير و تزييف وتحليل ، ر الحريق ل آثاتحلي، فحص األسلحة ، الحصر 
 .2الخطوط واختيار بعض المواد التي لها عالقة بالجريمة المرتكبة لتحديد طبيعتها وغيرها كثيرا

                                                 
 .12،11مخبر الشرطة العلمية خبرة عالية و تكنولوجيا متطورة ، مرجع سابق،ص  1
 –فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية ،، رسالة ماجستير،ل اإلثبات الجنائيمجاالوسائل العلمية الحديثة في  –وفاء عمران 2
 .1ص  0228/0222 –وري قسنطينة معة األخوة منتاج
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في الفرع األول األساليب والوسائل ول تناوعليه سنتولى دراسة هذا المطلب في فرع حيث ن
 :األجهزة المستعملة ثاني فرع الستعملة في البحث الجنائي والالم

 :الفرع األول 

 .الوسائل المستعملة في البحث الجنائي

تلعب االختبارات الكيميائية دورا هاما في إظهار اآلثار المادية  :االختبارات الكيميائية: أوال
في إطار التحقيق الجنائي  علقة بالجريمة بحثا عن الحقيقة القضائيةلمتة اوالعالمات المخفي

مقارنة الزجاج  وعلوم الكيمياء  ومن أمثلتها  ذه االختبارات على علوم الطبيعةتكز هإذا تر الفني 
حوادث المصادمات وتقدير سرعة السيارة في ،العالق بمالبس المتهم الموجود في محل الحادث 

ومعرفة المداد المستعمل فيها وعمر  باإلضافة إلى فحص المستندات ( حوادث المرور)
وكذلك هو الحال بالنسبة للمواد المخدرة ومن بين هذا  والسائل المنويالدم ص ك فحوكذل،الكتابة

 :االختبارات ما يلي
 :التحليل الطيفي . 1

ن المعدني للطالء كويالتيستعمل هذا التحليل لتحديد العناصر الداخلة في المركبات الكيميائية و 
ناصر المعدنية الداخلة في ى العالة علطيفية الدكما يسجل التحليل الطيفي الخطوط ال، منذ مدة 

spectrographe وذلك باستخدام جهاز يسمى جهاز التحليل الطيفي الذي  1التكوين الكيماوي
لى تحليل المادة ز عجهاحيث تقوم فكرة هذا ال، أصبح يكتسي أهمية كبيرة في التحقيق الجنائي 

لهذا الطيف ، ه اصا بطبقا خبالكهرباء إلى عناصرها األولية على اعتبار أن لكل عنصر 
وعند تصوير عملية التحليل الكهربائي ينجم عنها شرر كما يحدث .معامل انكسار خاص به 

في دت كما يستخدم هذا الجهاز في مقارنة صورة تحليل قشرة طالء وج، عن اللحام بالكهرباء
في  يشتبهعملة  محل تصادم سيارة مع صورة تحليل قشر من السيارة المشتبه فيها أو براءة من

 .2تزويرها لبيان أوجه الخالف بينهما وبين العملة الصحيحة
 :تحليل األحبار .0

                                                 
 . 121شرح التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي ،مرجع سابق ،ص ،لفتاح مراد د اعب1
 . 122ص ،بق المرجع السا، رمسيس بهنام ، البوليس العلمي أو فن التحقيق 2
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أن مشكلة تحليل األحبار تمثل إحدى التحديات التي تواجه الخبير المعاصر ألبحاث  الشك
ذلك أن التحليل وسيلة علمية وتقنية عالية في كشف جرائم ، االتهام  وعالمستندات موض

التقدير النسبي لعمر : خدم هذه التقنية في عدة حاالت نذكر من بينها وتست لتزويراالتزييف و 
لبيان ما إذا كان المداد المستخدم في  موضوع التحقيق وكذلك التفرقة بين األحبار المستندات

المضبوطة في حوزة  إضافة في محرر ما يتفق مع صيغته المداديةأو ير إجراء تعديل أو تغي
: الت األخرى و وهذا تعتمد تقنية تحليل األحبار على طريقتين الحا ما من اوغيره1المتهم

 الطريقة الطبيعية والطريقة الكيميائية

 : الطريقة الطبيعية -
لية دون تغيير وهي طريقة ألصه اوهي الطريقة التي إذا ما طبقت بقي المستند كما هو بحالت

مد إما على الفحص بالعين وتعت مستند،لاء لمحافظتها على سالمة امحببة لدى القضاة والخبر 
المجردة وبالميكروسكوب للون األحبار والمظهر العام للجرات أو دراسة المداد بتعريضه لألشعة 

 الفلورية ة و افذفوق البنفسجية واألشعة تحت الحمراء بأنواعها المنعكسة والن
الته األصلية في ح ن عليهاوالتي إذا طبقت فإنها تغير المستندات كما ك :الطريقة الكيميائية-

األمر الذي يستلزم أن ينفصل ، حيث يتطلب األمر أخذ عينات مادية من األسطر المكتوبة
ية مثل يائكيموتتضمن هذه الطريقة مجموعة من األساليب التحليلية وال، من المستند معها أجزاء
 غازيا التوغرافااللوني الورقي كرومGC.MS/M وكذا ماتوغرافيا السائل  HPLC التحليل   

وكذا التحليل اللوني الرقائقي حيث تعتبر هذه األخيرة التقنية األكثر انتشار في العالم لتحليل 
نجاح ت بخدموقد است،ولعل السبب في ذلك يرجع إلى سهولة تطبيقها ودقة نتائجها ، األحبار 

 .2اتبةكللتفرقة بين كافة أنواع األحبار السائلة والجافة وكذا أحبار اآلالت ال
  le serum deهو عبارة عن عقاقير مخدرة تسمى بعقاقير الحقيقة :لتحليل التخديريا. 3

verité  تستخدم في التحليل النفسي التشخيص واستجواب المتهم ويؤدي تعاطيها إلى نوم عميق
ال تتجاوز العشرين دقيقة تم تعقبها يقظة ويظل الجانب اإلدراكي سليما طوال فترة  رةفت يستمر

                                                 
 0221 ،اإلسكندرية،رف منشأة المعا كلية الشرطة:  يائوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجز ال: بوادي حسنين المحمدي 1

 22– 28 ص
 2 121إلى  122الوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجزائي، المرجع أعاله، ص من : بوادي حسنين المحمدي  
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لرغم من فقد اإلنسان القدرة على االختيار والتحكم اإلرادي في مشاعره الداخلية على اتخدير ال
ومن أهم ، مما يجعله أكثر قابلية لإليحاء ورغبة في المصارحة والتعبير عما يدور في نفسه 

سي طيويختلط هذا النوع من التحاليل مع تقنية التنويم المغنا، 1ر بنتوثال الصوديوماقيلعقهذه ا
والتي يمكن تعريفها بأنها   2ع بها دون شك إلى خبرات الحضارات اإلنسانية القديمةي يرجالت

ء داافتعال حالة نوع غير طبيعية تتغير فيها الحالة الجسمانية والنفسية للنائم ويتغير خاللها األ
لى ع لعقلي الطبيعي له وتجعل هذه الحالة نطاق االتصال الخارجي للنائم ضيقا فتقصرها

المنوم ومن ثم أمكن استعمال التنويم المغناطيسي مع المستجوبين بهدف الحصول يته و شخص
عادة إصدارها  على معلومات مختزنة لديهم يكونون يسبب النسيان غير قادرين على تذكرها وا 

ل مشروعة استخدام التحليل التخديري والتنويم المغناطيسي في مجال التحقيق حو  راءواختلف اآل
البيتها إلى القول أن تحذير الشخص أو تنويمه تم استجوابه أثناء ذلك هبت غذ، ئي ناالج

يعد إجراء باطال ألن ذلك يؤثر على إرادته بل قد يحجبها تماما ، للحصول منه على اعترافات 
، رخ على حقوق اإلنسان يؤدي ذلك حتما إما بطالن الدليل الناتج عنها صا داءومن ثم فهو اعت

 .3العلمية كدة ومن الناحيةير مؤ ئجها غتاكما أن ن
 :استخدام األشعة  :ثانيا
 :األشعة الظاهرة .1
وتستخدم في البحث عن اآلثار المادية الظاهرة والرسم  ،مصدرها الضوء الطبيعي أو الصناعيو 

 وتوغرافيا وتساعد على عملية الفحص الميكروسكوبي ه فوير الهندسي وتص
 :الشمس ا األشعة فوق البنفسجية ومصدره .2
خدم في عملية الكشف عن اآلثار المادية غير الظاهرة للعين المجردة تستخدم في عمليات تست

 كشف جوازات السفر المزورة وتزييف العملة وفحص األحجار الكريمة فتوهج الماس يختلف عن
الياقوت وكشف تزوير اللوحات الزيتية، يستخدم في تصوير بصمات األصابع إذا كانت هج تو 

                                                 
 1:2ص ، :122مطبعة عمار قريف باتنة ،: طب الشرعي ال الخبرة في:يحي بن لعلي 1
دار الجامعة الجديدة ،القانون الوضعي ي و ائم في الفقه اإلسالمدالل عن الجر التحري واالست طابضو : عادل عبد العال خراشي 2

 وما بعدها 06:ص ،  0226للنشر اإلسكندرية 
ي، مرجع سابق ص ائم في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعلجر ضوابط التحري واالستدالل عن ا: عادل عبد العال خراشي 3

 وما بعدها 22:



 النظري لجهاز الشرطة العلمية والتقنية اإلطار:              الفصل األول
 

 

24 

أو نقوش مزخرفة بمعالجته بمسحوق يتوهج تحت األشعة فوق البنفسجية  ملونةأجسام ى عل
تستخدم في جرائم الحريق أو التخريب خاصة إذا استعمل المجرم مواد لها خاصية التوهج  

 .مهوبقيت عالقة في جس
 .تستخدم في جرائم الزنا واالغتصاب لما لإلفرازات المنوية من خاصية التوهج 

 .ث عن بقع الدم، إذا كانت على سطح متوهجالبح عملية فيتستخدم 
 : ألشعة تحت الحمراء وتستخدم فيا_3
البويات التي نعلق مالبس الجناة نتيجة احتكاكهم باألبواب  خيوط النسيج وقشور ارنةقم_1

حول فتحة  بارودسطح القاتمة مثل األوراق المحترقة، إظهار مدى انتشار الاأل رهاأو كس
 .سود وقاتمى سطح أاري علق نالدخول لطل

متصاص اللون األحمر إلظهار ما تحته أو فوقه من ألوان أخرى لقراءة الرسائل المعلقة ا_2
 .دون حاجة لفضها لما يتميز به من قوة نفاذ لبعض األجسام 

ادث في حاالت وجود ضباب حيث يصعب التصوير العادي في حاالت حو ال تصوير_3
فت نتيجة لمرور الزمن أو إلظهار الكتابة التي التي اختتابات الكالمحو الكيميائي أو إظهار 

كتبت بالرصاص أو محوت في حالة اكتشاف  بقع الدم على األسطح القائمة حيث يمكن 
 .ون األحمراللات التمييز بينهما وبين المواد األخرى ذ

د و بمواي أي حالة تحقيق الشخصية كعملية إبراز عالمات الوشم التي أزيلت سواء بالكف_4
 .ة إلظهار بعض الرسائل المكتوبة بالحبر السري كيمياوي

 .ي مجال المراقبات الليلية ف_5

 وتستخدم في  :األشعة السينية-4
 .طرود البريدية وهي مغلقةلص اي فحلبحث عن األسلحة واألجسام الغريبة خاصة فا_1
ث يمكن ها بحيمالالمعادن خاصة في الحوادث التي تنشأ عن األسلحة عن استع رختياا_2

 .بيها وكشف ما لها من موادلمواد الداخلة في تركيفحص ا
 .لة التي يتعذر اخذ بصمات أصابعهاي إظهار وتسجيل بصمات الجثث المتحلف_3
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على مواد معدنية محتويا  ييزها ألن بعضها يكونوتمرق حص األقمشة والمنسوجات والو ف_4
 .كالصفيح و الرصاص

 .1مقلدةة من األخرى الالكريمار فحص وتمييز الماس واألحج_5
 :كلب البوليس  .3

إن جسم اإلنسان يبث باستمرار جزئيات من الروائح تستقر على األرض أو األشياء التي     
ه البد أن يترك أثر في مكان الحادث يكتسي برائحته إني فالجان يلمسها مباشرة ومهما كان حذر

ستفادة منه في اقتفاء األثر يمكن االوهذا  زهافهو ال يستطيع القضاء على الروائح أو منع إفرا
خاصة أن األثر قد يتعرض للعبث أو يتأثر ، صاحبه فال بد أن يستخدم الكلب البوليس سرعة 

عرف الكلب على الرائحة التي يجب التعرف عليها ثم ة تمليتبدأ ع.بالعوامل الطبيعية المحيطة 
تي ينبغي التعرف عليها ائح بالعينة الك الرو تل يؤمر باالتجاه إلى سائر األوعية وبعد أن يقارن

ينبح الكلب ازاء الوعاء المعني مشيرا بذلك إلى تطابق الرائحتين ويتم تكرار العملية التعرف على 
2وصول إلى نتيجة قطعية في المطابقةلل لفةالرائحة بواسطة كالب مخت

 

 :الفرع الثاني 

 .األجهزة المستعملة في البحث الجنائي  

عاتق خبراء الشرطة التقنية والعلمية هي البحث والتحري  ات الملقاة علىمسؤولين الم إن     
زالة الغموض عنها ،خاصة في ظل تعدد طرق اإلجرام وتفنن  بهدف الكشف عن الجريمة وا 

ن في ارتكابها  من خالل استخدام العلوم والوسائل الحديثة التي تسهل عليهم ارتكابها  رميلمجا
ة ولذلك كان لزاما على رجال الشرطة وخاصة يدي رجال الشرطت من أاإلفاللى وتساعدهم ع

رجال الشرطة العلمية والتقنية أن يستعينوا بنفس سالح المجرم ويطور أسلوبه من خالل 
األساليب  وات واألساليب واألجهزة العلمية المتطورة حتى يكتشف ويدحضألدث ااستخدام أحد

طور، خاصة فيما يتعلق باآلثار مهما بلغت من تجرمون ها المتهجاإلجرامية المبتكرة التي ين
أن هناك أجهزة  أخرى تستعمل في فحصها  الجنائية المتحصل عليها من موقع الجريمة  فيحين

                                                 
 112،  118- 111ابق ص ع سق والبحث الجنائي مرجساليب التحقيأ،حمدان عاشور  مدمقدم مح1
حقيق الجنائي التالجوانب الشرعية والقانونية الستخدام الوسائل العلمية الحديثة في ،الندوة العلمية ، العقيد جمال محمود البدور 2
 .01ص  -0221 -عمان–
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يه بالحديث ي مختبر الشرطة العلمية والتقنية وهذا ما سنتطرق إلء فبراوتحديدها من قبل الخ
 1جنائيال عن األجهزة المستعملة في التحقيق

 جهري هزة الفحص المجأ :والأ
تعتبر أجهزة الفحص المجهري من بين األجهزة التي يعتمد عليها خبراء  الشرطة العلمية      

ة وفحص اآلثار الجنائية المختلفة في مسرح اينبمعفي التحقيقات الجنائية خاصة مما يتعلق 
كالبقع  و ميتةحية أ، ائلة و سالجريمة، وهذا بغض النظر عن طبيعتها سواء كانت صلبة أ

ة والمنوية، آثار الطالء على الشعر والنسيج وغيرها حيث يبدأ الخبراء بفحص اآلثار الدموي
حظة أن األثر كلما صغر حجمه لمالن اباستعمال العدسات والمكبرة لرؤيته بحجم أكبر، وم

عن  ة يغفلرك آثار دقيقيت فقد ثبت من التجربة أن المجرم كثيرا ما، كلما أفاد في كشف الجرائم
يبدأ الخبراء في فحص اآلثار باستعمال العدسات . نه نادرا ما يترك اثر كبير ظاهرارؤيتها ولك

حيث يوضع األثر المراد فحصه ، عافأض المكبرة والتي ال تزيد نسبة التكبير فيها عن خمسة
 مسافة ية مكبرة علىوهمتكون له صورة  على بعد أقل من البعد البؤري للعدسة المستعملة متى

 .2فتراه العين بزاوية أكبر سنتمتر 25ن تكون من المستحسن أ
 :الميكروسكوب العادي المحمول  .0

أعلى درجة من النقاوة ومجهز ،ة يئييتكون هذا الجهاز من وحدتين من العدسات عينية وش   
ى العدسة عل حيث يوضع األثر المراد فحصه،حامل للشرائح ومرايا عاكسةبوسيلة إضاءة و 

فتتكون له صورة من الجهة القابلة كما ، من البعد البؤري لها بقليل لى مسافة ابعد ينية عالس
األنسجة  االقمشة أو وة أيستخدم هذا الميكروسكوب لفحص آثار الطلقات النارية أو الكتاب
عن طريق آلة تصوير  وعموم األحكام التي لها تجاعيد وتسجل الصورة بعد الفحص

 3وسكوبيكر بالم
 :المقارن  بروسكو لميكا.9

                                                 
 . 62ص ،سابق مرجع ،ريمة ية في مسرح الجملعل،دور الشرطة التقنية و ا السالم زكاري عبد1
 :11ص 0218، 1ج،1ط  لذهب،مشروعية األدلة العلمية في اإلثبات الجنائي و مبادئ حقوق اإلنسانو احسن أب2
ياض المركزي للدراسات األمنية الر ،ه في إثبات جرائم الحدود والقصاص دور الدليل الجنائي المادي و  ،أحمد ابو القاسم 3

 082 ، 080ص  ، 1222 ، والتدريب
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ويستخدم ، كون هذا الميكروسكوب من وحدتين شيئتين من العدسات ووحدة عينة واحدة يت     
 .واألنسجة اش لقملفحص البصمات وآثار الشعر و األلياف وقطع ا

 :الميكروسكوب المجسم  .3

فله وحدتين شيئتين ،ين تلفيرى بها اثر واحد في اتجاهين مخ هو عبارة عن ميكروسكوب      
 ات، حيث يوضع األثر على الوحدتين الشيئتين ،وبالرؤية العينتينينيتين من العدسدتين عووح

جاهين مختلفين ،ويستخدم هذا ات في من الوحدتين العينتين فإنه يمكن رؤية صورتين لألثر
ر على ثااآلثار التي تحتاج لتجسيم وعمق ميداني كالشعر واآل فحصالميكروسكوب في 

 1المقذوفات النارية

 :يوب اإللكترونروسكلميكا.4

نسبة لإللكترون وليس لإللكترونيات يتم استعماله في فحص اآلثار التي يكون حجمها أدق      
ذا الجهاز على الشعاع االلكتروني الذي يمكن الحصول عليه د هعتمحيث ي،غرام  1.1من 

 عث فيضفينب، ر موجب داخل أنبوبة مفرغة آلخاباستخدام فرق جهدين قطبين أحدهما سالب و 
فإذا وضع جسم صلب معتم فإنه يظهر له ،من القطب السالب نحو الموجب من اإللكترونات 

غناطيسية يمكن التحكم في سير األشعة المت ظل واضح يمكن استقباله، وعن طريق المجاال
قوة تكبير فائقة تصل إلى لى فيمكن الحصول ع،اإللكترونية التي تسير داخل األنبوب المفرغة 

الميكروسكوب في عدة اختبارات ،كفحص نوع من األتربة ويستخدم هذا ،رة ليون محوالي م
ولقد كان الكتشاف . بس المشتبه فيهمالة بالدقيقة الموجودة بمسرح الجريمة ومقارنتها بتلك العالق

 .2ل المادي وتقيميهدليهذا النوع أثر واضح على استخدامه في مجال البحث والتعرف على ال
حتلها مختبرات الشرطة التقنية والعلمية واستخداماتها مية التي أصبحت تى األهيتبين لنا مد    

للشك، قدرتها ونجاحاتها في إثبات ال مجافي مجال اإلثبات الجنائي، حيث أثبتت بما ال يدع 
علمي دامغ يحسم القضية  ليلد الجريمة تحديد صلتها بمركبتها، و بالتالي تسهيل إمكانية تقديم

والجرائم غير ، اءة لذلك يتأثر بصدد إثبات الجرائم بشكل عام البر باإلدانة أو الحكم اتجاه  ويحدد
فكرة مدى ،فصل فيها إلى خبير بشكل خاص ال تاجالتقليدية التي تختلف عنها آثار مادية يح

                                                 
 :08 -082مرجع سابق ،ص  ،الحدود والقصاص ئي المادي ودوره في إثبات جرائماجنالدليل ال ،بو القاسمأحمد أ1
 021- :02المرجع السابق ص ،لحدود والقصاص م ااحمد ابو القاسم ،الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائ2
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اإلثبات استنادا إلى طبعة بعض في تقرير الخبير الفني واالعتماد عليه كدليل وحيد  إلى الركون
 .1مالجرائ
  جهاز كشف الكذب :ثانيا
ومن المعلوم أنه لم يثبت بعد أن هناك جهاز تقني حتى اآلن باستطاعته إعطاء إشارة أو    

يقول شخص ما الحقيقة ،أي أن جهاز كشف الكذب اعتقاد لم تثبت صحته ال ما إنذار عند
هو ر الفسيولوجي بدال من جهاز كشف الكذب ،و تغيصطالح قياس الولهذا سوف تعتمد على ا

لوظيفة ،ويعتبر جهاز قياس التغير الفسيولوجي من األجهزة العلمية الجهاز من حيث ا نفس
جنائي حيث أثبت العلماء لوظائف األعضاء أن ال بحثالتي يمكن االستعانة بها في ال

غير على معدل أدائها ة تلجسم في صور التفاعالت الداخلية لإلنسان تنعكس على وظائف ا
الحقيقة أم ال حيث أن الشخص عندما ال  إذا كان شخص يقولضح ما لتحصل على نتائج تو 

 :يقول الحقيقة تتباين حالتان 
 2حقيقة التي يجتهد إلخفائهاوظهور الره أم لخوف من انفضاحا: ألولى ا-
 .تأنيب الضمير عند البعض لعدم قوله الحقيقة :الثانية  -

 .ان على الجهاز العصبي لإلنسانالتان تؤثر الحوهاتان 
ضل من موقف األبرياء الذين لم يتعودوا على تلك المواقف حيث يعتريهم ون موقفهم أفا يكولذ 

يحسد عليه مما يجعل النتائج غير  رْي في مواقف الالبذا الخوف واالضطراب مما يجعل ه
تعاملين مع الجهاز، ومع المتهمين دى المة لخبر  دقيقة لهذه التقنية باإلضافة لهذا البد من توفر

التدريبات تحت إشراف علمي وفني  تتوفر لديهم الدراية الكافية وتلقي أن،هذه المواقف  في مثل
ألخطاء وأن يكون لديه القدرة كيفية االستفادة من الية من اوخ يمةتكون األجهزة سل ودقيق، وأن

 لالقياسات المختلفة التي تجرى في هذا المجا
 :التنويم المغناطيسي :لثااث

                                                 
 116ص  ،،مرجع سابقدود والقصاصجرائم الحدوره في إثبات و مادي الدليل الجنائي ال الذهب، حسن أبو1
في العلوم ماجستير رسالة ،التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ودورها في ضبط الجريمة ،سالم بن حامد بن علي البلوي 2

 .18- 11ص  0222، اضلريا،الشرطية 



 النظري لجهاز الشرطة العلمية والتقنية اإلطار:              الفصل األول
 

 

29 

ر يمكن إحداثه صناعيا عن طريق اإليحاء لكات العقل الظاهلبعض مهو نوع من النوم      
يصاحبه تغير في حالة النائم  غير طبيعية نوملة والتنويم المغناطيسي هو افتعال حا، بفكرة النوم

،ويتبع ذلك تقوية عملية   ليانفسيا وجسميا، وبذلك تتغير إرادة العقل الطبيعي وملكاته الع
يه فيبوح بمعلومات ال يمكن ان يبوح  بها لو كان االنقياد والتوج ون سهلاإليحاء لدى النائم ويك

لطرق التي اتجهت إليها األنظار حديثا لالستعانة ن اي مفي كامل وعيه ،ويعد التنويم المغناطيس
حيث أن له ، في األسلوب اإلجرامي طورالستجواب لمواجهة التبها في التحقيق الجنائي أثناء ا

 1ص الحقيقة التي ال يمكن الوصول إليها بواسطةة المتهم واستخالى شخصياألثر الفعال عل
ية التي لتنويم المغناطيسي على الثقة العلمذ اتحو اإلجراءات العادية وبالرغم من ذلك لم يس

د إلى نتائجه في اإلثبات تناالحصول على المعلومات الصحيحة وبالتالي ال يمكن االس تضمن
 .2حالة الواعي المدرك ألفعاله طيسيا ال يكون فيم مغناالجنائي ألن الشخص المنو 

 :الجريمة  االنترنت ودورها في إثبات :رابعا

النترنت الوسيلة العلمية ذات التقنية العالمية والتي تعد وسيلة مجدية تعتمد ة اشبكأصبحت     
اليوم في البحث عن مرتكبي الجرائم ،خصوصا أن المجرمين  ميةعليها مخابر الشرطة العل

خاصة عصابات الجريمة ،ه الشبكة في ارتكاب بعض الجرائم بحوا يستغلون هذصأ فسهمأن
نترنت حققت العديد من المعجزات في الا أثبتت كل المؤشرات أن قدول المنظمة العابرة للحدود

ي الماضي قاصرا على توزيع صور المشتبه ن فمجال البحث الجنائي فلم يعد األمر كما كا
فقد تمكنت العديد ،لجماهير على اإلبالغ عنهم التليفزيون لحث اشاشات فيهم عبر الصحف أو 

ا وفرنسا في المرتبة الثالثة من استخدام االنترنت كأداة انيريطمن الدول وفي مقدمتها ألمانيا وب
كل الحاالت المشبوهة في كل أنحاء  علىوتمكن هذه الشبكة من التعرف ،لضبط المجرمين 

في طريقها رغم أن االنترنت ،3"األنتربول " ائية ولية للشرطة الجنمة الدالعالم باالتصال بالمنظ
كل مجاالت  لى المستوى العالمي الستخدامها فين علقر الن تصبح عصب الحياة في هذا ا

أصبحت من ضحايا النشاط  هانأ إلى دورها الفعال في البحث الجنائي إال الحياة، إضافة
                                                 

 -11 ص، يمة ،المرجع السابق ضبط الجر ائي ودورها في نيق الجالتقنيات الحديثة في التحق علي البلوي،ن حامد بن سالم ب1
12 

 12ص ،نفس المرجع أعاله ، سالم بن حامد بن علي البلوي، التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ودورها في ضبط الجريمة 2
-62 
 ما بعدهاو  1:ص  1221،اإلسكندرية  ، منشأة المعارف ،1ط"أدلة مسرح الجريمة ،د الفتاح الشهاوي عب قدري3
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واستغالل االنترنت في غسيل  ماتقها كسرقة المعلو عن طريأن هناك جرائم ترتكب  اإلجرامي إذ
 1"منها مستقبال ية وقااألموال، ومعرفة هذه الجرائم ضروري لمحاولة ال

 
 خالصة الفصل

ر الحديث قد لعصالعلمية المتقدمة التي ظهرت على الساحة في االشك أن التطورات     
صول إلى وفة من قبل،و للو كن معر ات الجنائي لم تأحدثت تغيرات جذرية في وسائل اإلثب

يتمثل  ة ولميأفضل النتائج،كان ضروريا تنظيم جهاز متخصص في الحصول على األدلة الع
 تعدتاريخي و فروعه و في جهاز الشرطة العلمية و التقنية حيث درسنا مفهومه و تطوره ال

الكبير في  لدورهاالتقنية إحدى األجهزة المهمة في تحقيق العدالة و ذلك لعلمية و ة االشرط
ع و معن أدلة اإلثبات العلمية بسبب تخصصها و قدرتها على التعامل مع هذه األدلة ، الكشف

الوسائل العلمية الحديثة المستعملة من  لتطور التكنولوجي الملحوظ أدى إلى ظهور الكثير منا
ذه بين ه و رأينا أنمن لشرطة العلمية و أصبح يعمل بها للوصول إلى الفاعلز اقبل جها

رف بمشروعية استخدامها كاألشعة و الكمبيوتر و االنترنت و الوسائل المعت
 .رهاوغي...... الميكروسكوب

 

 

                                                 
 6ص ، المرجع السابق ، ي إثبات الجريمة ا فاألدلة العلمية ودوره، ش فوزية خربو 1
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يه الجاني من ارتكاب فعله الجرمي وابتدأ ك المكان الذي انتهى فذل يعتبر مسرح الجريمة     
لبحث والتحري من أجل إجالء الغموض على ظروف ومالبسات إجراءات عمليات المحقق فيه ا

الجاني لم يمكن علم التحقيق الجنائي معروفا عندما كانت ية هو  الجريمة والكشف عن
بلية خاضعة لسيادة السلطات الدينية وفيما ت قاإلنسانية تعيش في صورة مجتمعا المجتمعات

ى وضع قواعد وأساليب علمية وعملية ر الحديث يتجه إلي العصبعد بدأ تفكير المجتمعات ف
ا ولهذا نتناول في هذا الفصل مبحثين نعالج في بيهرتكللكشف عن الجرائم ومعالمهما وتحديد م

التقنية وذلك بتعريف مسرح الجريمة ة و اق مسرح الجريمة باألدلة العلميالمبحث األول استنط
جراء الثاني  اآلثار الجنائية المتحصل عليها  تعالج في  المبحثاتها و وتوثيقها والمعاينة الفنية وا 

 .في مسرح الجريمة 

 :لالمبحث األو
 استنطاق مسرح الجريمة باألدلة العلمية والتقنية

لجرائم رة مسرحا فاتلزم بالضرو تس فهي ال، إذا كانت كل جريمة تستلزم مكان لحدوثها    
كل مراحلها وأجزائها  اقعة اإلجرامية بيه الو بوجود مسرح تحدث عل تتميزالمادية هي التي 

ال  لية فهي تتميز بوجود مكان لها لكيشكال أما الجريمة، خاصة السلوك اإلجرامي والنتيجة 
ة ال يعني أن المسرح ريمبين مسرح الجريمة ومكان الج يصدق عليه وصف الجريمة والتمييز

ذا األساس ،وعلى ه1ورة لذلكجدت ضر معاينته بل حتى المكان يمكن معاينته إن و وحده تجوز 
 .ءاتهاجراوا   يقضي تحديد مفهوم مسرح الجريمة وتوثيقه والمعاينة الفنية

 :المطلب األول 

 مفهوم مسرح الجريمة

ر الجريمة التي تمت على ت سالمتحدث عن مكونا،مسرح الجريمة هو الشاهد الصامت     
باع أساليب إت فال بد أن يواكب لجريمةر التقني في أدوات اونظرا للتطو ،أرضه وفوق سطحه 

ائما للحصول منه على نتائج ج دحتاجديدة في الكشف عن مرتكبها ولهذا فان مسرح الجريمة ي

                                                 

10-11ص ، دور الشرطة العلمية و التقنية في الكشف عن الجريمة، مرجع سابق ،بهلول مليكة  1 
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وأخرى  صيةفحصه ومعاينته عدة ضوابط منها ضوابط شخمحددة وفعالة من القائمين على 
 .1الصامت الشاهد اق هذاتحتاج إلى خبرة القائم عليها هذا فضال عن األدوات الالزمة الستنط

 :فرع األول ال

 و كيفية حمايته و تحصينه تعريف مسرح الجريمة

 :مسرح الجريمةيف تعر  :أوال
زئياتها ة جيراد بمسرح الجريمة الرقعة المكانية التي حدثت فوقها الواقعة اإلجرامية بكاف     

لكيان المادي على ا بمعنى أن يحدد لكل تغيير قد طرأ، ومراحلها وخاصة الحدث اإلجرامي 
 .لو سطح المكان الذي شهد حدوث الجريمة فوقه يع الذي
ظاهرا ومحددا في الجرائم ذات النتيجة وذلك على خالف  رح الجريمةمس كونوغالبا ما ي     

وتحديدا ( مسرح)وليس ( مكان)السلوك المجرد حيث يسمى  ائمالجرائم الشكلية والتي تتمثل بجر 
مسرح لها يجري عليه السلوك اإلجرامي ود هي التي تتميز بوجمادية لذلك فإن الجريمة ال

ل نه ومثالها جرائم القتل والسرقة ومكان مسكون فهنا يقع كئ عناشوالحدث الضار أو الخطر ال
، كما  2الجرائم غير محددة المجني عليهكس وذلك على ع،منها على المجني عليه محدد 

بط التحقيق بمنطقة البدء في ضا دلة فهو الذي يزودفة األيعرف أنه المكان الذي تنبثق منه كا
أو متباعدة تكون في مجملها مسرح جريمة فكل  صلةمت بحثه عن الفاعل واحد أو عدة أماكن

، إذن هو الذي يعطي 3رحهامس منه على إثر مرتبط بالجريمة ويكون جزء منمكان يستدل 
، ة لالتهام ؤيدقاب عن األدلة المشف النلضابط األمن الخيط األول في البحث عن الجاني ويك
أي يمكن فيه تمثيل أحداث ،نية ثا مرةوهو المكان الذي يصلح إلعادة تصوير بناء الجريمة 

يقة عند حسن لحقاهد الصامت ذو الحجة القوية الذي ينطق باالجريمة كما وقعت وهو الش

                                                 
 0222ية طباعة اإلسكندر لطالل لطاق مسرح الجريمة ، نشأة المعارف شركة د طه متولي، التحقيق الجنائي وفن استنأحمطه 1

 16، ص 
دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة  –إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة عمان ، لطيف الجبارةال عبد الفتاح عبد2

 02ص  0211األولى، 
مرجع ، يالتحقيق الجنائ يثة فيقانونية الستخدام الوسائل العلمية الحدالجوانب الشرعية وال،ال محمود البدور جم العقيد 3

   0ص،سابق
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لذي ن ارت به ويشمل المكاالتي مالتعامل مع اآلثار المتخلفة وهو المرآة العاكسة لكل األحداث 
والمكان الذي اختفى فيه بعد مة جريأعد فيه الجاني جريمته واألماكن التي أخفيت فيها أدوات ال

 1الجريمة
 :حماية و تحصين مسرح الجريمة :ثانيا
مة معينة يتم تبليغ الشرطة بحدوثها سواء عن طريق الهاتف أو جريأي عند وقوع أي جريمة    

الغهم عن وقوع تلك الجريمة ،هنا يجب على إلبى أقرب مركز شرطة صيا إلحضور المبلغ شخ
غ تخص صول على أكبر قدر ممكن من المعلومات من الشخص المبلالحمة متلقي بالغ الجري
 :البيانات التالية 

 قع الجريمةلمو العنوان التفصيلي -
 نوع الجريمة-
 تحديد وقت حدوثها ووقت اإلبالغ -
 ن المبلغ من رؤيتهإن تمكالسؤال عن المتهم -
 (مالبسه ،طوله ،مالمح وجهه ،مميزاته الخاصة)كر أوصافه ذ-
 (لونها، نوعها ،رقمها)أوصاف السيارة التي كان يستقلها المتهم  كرذ-
 .م هربة أهل مازال المتهم موجود بمكان الجريم-
 (.اسمه ،عنوانه)أخيرا االستفسار عن هوية المبلغ -

فقد يكون المتهم هو المتصل لإلبالغ عن اه كل األحوال االنتبطة في وعلى رجل الشر       
 2جريمته
الشرطة العلمية و التقنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة عند وقوع الجريمة  على رجال غينبو لهذا ي

 :زهي كاآلتي

                                                 

 . 00  01مرجع سابق ص ، أساليب التحقيق والبحث الجنائي ،ان عاشور حمدمقدم محمد 1.
الطبعة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي ، ابةشام عبد الحميد فرج، معاينة مسرح الجريمة ألعضاء القضاء و النيه 2

 ابعده ما و 2،ص :022األولى ،مصر ،نوفمبر 
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من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  42نصت المادة لقد  :يل الجمهوريةر وكطاخإ: ثالثا
لقضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها ة اجب على ضابط الشرطأنه ي على
قضائية بدون تمهل إلى مكان ورية على الفور حيث ينتقل بعد ذلك ضابط الشرطة الجمهال وكيل

يع التحريات الالزمة ،وعليه أن يسهر على المحافظة على اآلثار التي جم وقوع الجريمة التخاذ
وال يقتصر إبالغ .أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة كنهأن يضبط كل ما يم ي و لهيخشى أن تختف

ملزم بمجرد علمه  ائيةقط بالجناية المتلبس بها،حيث أن ضابط الشرطة القضة فوريوكيل الجمه
هورية فورا و جسدية لألشخاص كجرائم القتل بإبالغ وكيل الجمال بوقوع أفعال تمس بالسالمة

ية إدارة الضبط القضائي على مستوى هور يل الجمهنا تولي وك يظهر وعليه1بكافة الوسائل،
اوي و اختصاصها،و هذا من خالل ضرورة تبليغه بكافة الشكرة دائالمحكمة التي يعمل ب

قرر االنتقال إلى مسرح الجريمة فيترتب عن ذا البالغات عن الجرائم حتى يقرر بشأنها ،و إ
الجمهورية الذي  كيلجع االختصاص هنا لو ،إذ ير ذلك رفع الضابط يده عن البحث و التحري
من  56ائية و هذا ما أشارت إليه المادة قض رطةيباشر اإلجراءات بنفسه أو يكلف ضابط ش

سبب  على جثة شخص ،و كان ثوريتبع في حالة العونفس اإلجراء 2جراءات الجزائيةقانون اإل
بط و بدون عنف،فعلى ضاعنف أ الوفاة مجهوال أو مشتبه فيه، و سواء كانت الوفاة نتيجة
ضابط الشرطة بغير تمهل إلى  تقلوينالشرطة القضائية إبالغ وكيل الجمهورية على الفور بذلك،

ى المكان إذا رأى إل بالمعاينات الالزمة ،و قد ينتقل وكيل الجمهورية مسرح الجريمة للقيام
الوفاة و قد  يد سببضرورة لذلك ،و يصطحب معه خبراء فنيين منهم الطبيب الشرعي لتحد

من قانون  62ة مادو هذا ما أشارت إليه ال جراء ذلك ضابط الشرطة القضائيةإل ينتدب
 .3اءات الجزائية اإلجر 
طار وكيل الجمهورية بوقوع إخ إن أهم إجراء يتم اتخاذه بعد:االنتقال إلى مسرح الجريمة:رابعا

ديد من تح األدوات المطلوبة معهزين بة ،هو تحديد الضباط المتنقلين لمسرح الجريمة مجالجريم
                                                 

 -الواقع واآلفاق–أشغال الملتقى الوطني حول الطب الشرعي القضائي لة الشرعي و المحاكمة العاد الطب: يوسف قادري  1
 12من  ص0226الديوان الوطني لألشغال التربوية  0221ماي  06-01الجزائر يومي 

و النشر و التوزيع  لطباعةق  ،دار هومة ليو التحق التحري:ن اإلجراءات الجزائية الجزائري عبد اهلل اوهايبية ،شرح قانو  2
 60،62،ص0221،ائر،الجز 

–الطب الشرعي و األدلة الجنائية ،أشغال الملتقى الوطني حول الطب الشرعي القضائي :بن سالم عبد الرزاق -تلماتين ناصر3
 2:-22مرجع سابق ض -اقع و اآلفاقالو 
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نتظام مما يحقق نجاح التحقيق با عملهو الشخص الذي يصدر األوامر ،وهذا حتى يكون ال
أخطاء أو  أية،و يجب أال يصدر عن كل ضابط شرطة ينتقل إلى مسرح الجريمة  1الجنائي

عن مسرح  لمسؤولو على ضابط الشرطة ا قيمة اآلثار المادية، إهمال من شأنه أن يؤثر على
ا يتيح له معرفة مهمرا بتسجيل وقت االنتقال إلى مكان الحادث ،باعتباره أم يقوم الجريمة أن

ة و أقوال دلعن وقوع الجريمة و االنتقال ،ويسمح كذلك بتقدير األ المدة التي تفرق بين اإلبالغ
ومن 2الاألعم الشهود و ظروف الواقعة بصفة عامة ، و ألن تدوين الوقت يضفي الدقة على

يه أو عل جنيسرح الجريمة تتدهور بسرعة بفعل الزمن ،فقد يموت الميمة مالمعروف أن ق
نا ياح على اآلثار أو تلوثها أو تدمرها فعامل السرعة هتقتضي العوامل الطبيعية كاألمطار و الر 

 القضيةمهم ،حيث أن التأخر في االنتقال إلى مسرح الجريمة دقيقة واحدة يؤخر التحقيق في 
 .3أخر في االنتقال لمدة ساعة يؤخر التحقيق لشهر كاملن التليوم كامل،في حين أ

إن الهدف األساسي لصيانة مسرح الجريمة و المحافظة :التحفظ على مسرح الجريمة:مسااخ
ه على الحالة التي وجد عليها دون أي تغيير أو عبث،فلما يصل أول قاءعليه و تأمينه هو ب

سالفة الذكر عليه القيام بأول إجراء و هو ال 42الجريمة حسب المادة مسرح  رطة إلىضابط الش
مل على إبقاء مكان الحادث في الجريمة بما فيها اآلثار المتواجدة به،و الع سرحى مالتحفظ عل

كان عليها عندما تركه الجاني ،و مراعاة عدم لمس أو إزالة أي أثر تي نفس الظروف المادية ال
منع دخول المتطفلين إلى مسرح الجريمة و ءات كببعض اإلجرا القيام ،وعليه 4مادي أو نقله
يه ،و كذا التأكد ما إذا عدم األكل و الشرب و التدخين أو رمي أشياء ف ه وياتالعبث بمحتو 

حياة أو متوفى، و عليه كذلك إبعاد الصحفيين ومنعهم من ال كانت الضحية مازال على قيد
إليها ،هذا لتفادي تسرب أية توصل األولية التي تم ال لتحقيقتسجيل معلومات عن أعمال ا

                                                 
ص  1288ياض،الر راسات األمنية و التدريب بي للدة ،المركز العر طيات الشر األصول العلمية إلدارة عمل:س أبو شامة عبا 1

 وما بعدها 11
الشرطة وحقوق ضحايا الجريمة سلسلة حقوق ضحايا الجريمة، دار الفجر للنشر و : أحمد عبد اللطيف الفقي 2

 61-:6،ص 0222،زيعالتو 
الطب الشرعي ،المرجع  شرطة والمحاماة و ال والنيابة معاينة مسرح الجريمة ألعضاء القضاء و :هشام عبد الحميد فرج  3

 11،صابقالس
،ص 0222،ديسمبر12خلف اهلل عبد العزيز ،إجراءات البحث الفني و التقني بمسرح الجريمة ،مجلة شرطة الجزائر عدد 4

12-1: 
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لى ضابط كما يجب ع.في أخذ احتياطاته حتى ال يكشف أمرهني لجامعلومة كون ذلك يساعد ا
أن يقوم بتأمينه عن طريق إحاطته بالشريط  يمةالشرطة القضائية بمجرد وصوله إلى مسرح الجر 

مسرح الجريمة حدود  ،و تبدأ باقي األماكنمة عن األصفر العازل و هذا ليعزل مسرح الجري
لى اإلحاطة التامة به ويرجع أمر تحديد  إصوالبمكان وقوعها و يتسع في شكل حلقات و 

في مسرح الجريمة أو يء ،كما يجب عدم لمس أي ش1احة إلى السلطة التقديرية للمحققالمس
 عمل على التقليل إلىر و اله من مكانه إلى غاية و صول المختصين، وعدم إتالف اآلثاتحريك
مصابين و عند إزالة الخطر ال نقلالحدود من التغيرات الضرورية عند ضرورة إسعاف و  أبعد

زالة األنقاض الغا:العامل مثل   الخ....ز المتسرب أو إطفاء النار وا 
آثار األقدام أو الدماء في األراضي المكشوفة :ثار بالشكل المناسب مثلغطية اآلك تو كذل

 ثارووصف وضعية المصابين واآل(األمطار،الرياح)الجوية حوال ون عرضة للتأثر باألدما تكعن
 2ات الطارئة المشروع بهامتروكة من أعمال المحققين وتدوين كل التغير ال

إن اإلجراءات السالفة الذكر و التي يقوم بها ضباط :يةعلمانتقال خبراء الشرطة ال: سادسا
ة التابعين للشرطة لجريمر وصول خبراء مسرح اانتظا الشرطة القضائية،و تكون في
ورية للتنقل ذين يتم استدعائهم بموجب تسخيرة وكيل الجمهوالعي،العلمية،ومن بينهم الطبيب الشر 

من ثمة يصبح كل من هم بمسرح الجريمة بمثابة ، و و القيام بالمعاينات الالزمة لمسرح الجريمة
ر يكمل دور اآلخر م بدو كل واحد يحاول القياادث ،و فريق واحد متكامل للبحث في مسرح الح

أن يسهلوا على المحقق وفريق الشرطة القضائية الحقيقة، لى ا إللوصول إلى أدق النتائج و أقربه
غير  األدلة و كذا إبعاد األشخاصية بغرض حماية للمكان و وقا عمل الشرطة العلمية

،وهذا شيء  ن التقاط أو تحريك أيتراس مالمسؤولين من المكان ومنع دخولهم ،و ينبغي االح
دى العدالة كما عليه إبالغ خبراء ه ليمتحتى ال تصبح حجة الدليل موضوع شك و تسقط ق

تحديد المهام من لعلمية بما توفرت من معلومات لديه عن الجريمة حتى يتمكن الشرطة ا
في كشف  د بعيديعد دور خبراء الشرطة العلمية جوهريا،حيث يساهمون إلى ح3.المطلوبة

                                                 
 :12 ،ص:0211،021يمة، رسالة ماجستير ،جامعة المسيلة،، أساليب و فنيات التحري في مسرح الجر هرةحمادي ز  1
ت الجريمة،مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للدرك الوطني ثبارطة العلمية و دورها في إى ،الشعباس عيس 2

 06-01،ص0210-0211،زرالدة،الجزائر،
 86،ص0212شر و التوزيع ،عمان ،دار المناهج للن ألدلة الجرمية،و ا،التحقيق الجنائي  محمد حماد الهيتي 3
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س قائمة رأ علىا طبقا لتخطيط منظم،حيث يأتي دور الطبيب الشرعي و هذ غموض الجريمة
ة و التحقق من الوفاة و تحديد وقتها و معاينة مواضيع الخبراء لتولي الفحص الخارجي للجث

ة ووصف كل إصابة على حدة،مع وصف وضع الجثة و تحديد اتجاهها لذا وجب على صاباإل
له إلى مسرح الجريمة أال يلمس الجثة ، و أن د وصو ط الشرطة القضائية عنأو ضابالمحقق 

من قبل الطبيب الشرعي البد من  اإلمكان عدم تحريكها من مكانها،وبعد فحصهادر ل قيحاو 
صحية لحفظ الجثث و حتى تحقق هذه اإلجراءات النتائج المرغوب ال نقلها بصفة سريعة للمراكز

ين خبراء الشرطة العلمية القائمين على ه ،وبين عمل المحقق و فريقنسيق بفيها ،فال بد من الت
فهم كل فرد لمهام باقي أفراد طاقم يمة المكلفين برفع اآلثار المادية و كذا تلجر ح احماية مسر 

 .1البحث
 :الفرع الثاني 

 ثيق مسرح الجريمةو ت

ر عنصر حيوي هام ة يعتبأن التوثيق الدقيق والشامل لمسرح الجريمة بطريقة منهجية منظم    
ة نظر ومراجعة التحقيق فتر ول إجراءات التحقيق والذي يمكن االستعانة به ط ري فيوضرو 

الجريمة  سرحضية بالمحكمة على المحقق الجنائي دائما أن يتذكر أن دخوله لموأثناء نظر الق
ح ، بالمسر ولذلك يجب عليه توثيق كل المالحظات والمشاهدات الموجودة ، يكون لمرة واحدة

جيل الصوتي لتسوا مة من خالل التسجيل الكتابي في محضر التحقيقالجريويتم توثيق مسرح 
، وتوغرافي إضافة إلى التصوير بالفيديو والرسم التخطيطي والتصوير الف، بجهاز تسجيل

 .2ل بالحاسب اآلليسجيوالت
 :توثيق مسرح الجريمة بالكتابة . 10

ورة الوقائع الجنائية عبر نقل صمن أقدم الوسائل في  لكتابةيعتبر توثيق مسرح الجريمة با 
كبيرة في اإلثبات الجنائي وله أهمية ، يعبر عنها بتحرير المحاضرة و ائيمراحل الدعوى الجن

حلة التقاضي ، لذا على المحقق أن يضع في اعتباره مر  ونقل ما حدث بوسيلة موثوق فيها إلى
كشف عليه ، م بالكاملة للمحل الذي يقو حيحة و أن عمله يقتصر على مجرد نقل صورة ص

                                                 
 01و06،ص 0221، ثةحديالقاهرة،مطابع الوالء ال يمة،اينة مسرح الجر عميد فرج ،مهشام عبد الح 1
 . 101مرجع سابق، ص ، معاينة مسرح الجريمة ، هشام عبد الحميد فرج 2
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خاصا  ضمن محضر الكشف أي استنتاج لما يعتقدهن يق أوعلى هذا األساس يمتنع على المحق
نما يترك هذا إلى حين مناقشة من ي بسؤالهم أو عند المحاكمة أمام  قومبالكشف الذي أجراه وا 

ريمة ل توثيق مسرح الجن أج، وم1اومازالت هذه الطريقة إلى يومنا هذ، المحكمة المختصة 
دث وصفا مفصال ودقيقا وبعبارات لحال ابالكتابة يجب على المحقق أن يصف بالكتابة مح

مستعملة في ال ووصف محل الحادث يشتمل وصف اآلثار والبقع المتروكة واآلالت، واضحة 
وتذكر ،مة الجري الجريمة واألشياء الموجودة في مواقعها والحالة التي كانت عليها بعد وقوع

م على مسافة قريبة الدقع مثال ب) فال يجوز ذكر عبارات غامضة ، ضبوطة ورة ماألبعاد بص
جب ا يكم( سم من رأس الجثة  25كر بقعة الدم بيضاوية الشكل على بعد من رأس الجثة بل تذ

المحل تم تجري تسمية ، أن يذكر ساعة وتاريخ وصوله إلى محل الحادث وأسماء المرافقين له 
 2كز الشرطةمر  قربوموقعه والمسافة بينه وبين أ،لجهات األربعة حسب اويعين حدوده الخارجة 

 :توثيق مسرح الجريمة بالتسجيل الصوتي  .19

 :التسجيل الصوتي بمزايا كثيرة منها  هازطريقة تسجيل معاينة مسرح الجريمة بج تمتاز.1
 .رعة انجاز المهمة س. 2
 .فصيال أكثر تلتسجيل بطريقة تلقائية ا. 3
 ز بالدم أو ماء المطر قفاال تابة في ظروف غير مناسبة مثل بللة الكلتغلب على مشكلا. 4
ع وض ده فيمن حرية حركة اليدين في التأمين الشخصي للمحقق أثناء وجو  ستفادةاال. 5

 .ن أو صعوده لسلمغير آم

عقب االنتهاء ساسية يمكن إجراء عملية التسجيل عن بعد باستخدام أجهزة تسجيل أكثر ح      
ويتم سجيل وكتابته على ورق التيط الصوتي يجب تفريغ محتويات شر سجيل من عملية الت

يانات المسموعة البمراعاة الدقة والمراجعة لما كتب للتأكد من تطابق البيانات المكتوبة مع 
ى ذمة وبفضل تحرير شريط التسجيل عل،ثم يتم التوقيع على ما تم تفريغه ، بشريط التسجيل

ل مغادرة مسرح قب جيلالتأكد من صالحية شريط التس جنائيالقضية ،يجب على المحقق ال

                                                 
 60نة الفنية لمسرح الجريمة ،مرجع سابق،صعايإجراءات الم،عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة 1

. 62ريمة، نفس المرجع، ص الج ة الفنية لمسرحنءات المعايإجرا،عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة 2 
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م يت حتى ال يحدث ماال يحمد عقباه بعد مغادرة مسرح الجريمة واكتشاف أن الشريط لم الجريمة
 .1التسجيل عليه

 :توثيق مسرح الجريمة بالتصوير الفوتوغرافي . 3

أركان إجراءات أهم  نمكمال لتسجيله بالكتابة وهو م غرافيايعتبر تسجيل الحادث فوتو      
الوسائل الهامة التي تستفيد منها الشرطة العلمية و التقنية،فهناك ية الحديثة و من تقنال المعاينة

ن وصفها بالكتابة ،كحوادث المركبات و الحرائق و المظاهرات و يجب يمكبعض الجرائم ال 
 :اليالجريمة و تكون حسب التسلسل التلمسرح التقاط صور فوتوغرافية كافية 

 .مة و المكان المحيط بهنب مسرح الجريجوايع ور عامة تشمل على جمص.1
يان تكون مأخوذة ألحور توضيحية لمسرح الجريمة من الزوايا الملحقة و في معظم اص.2

 .من ثالثية األقطاب
على الهدف مرقمة ور تفصيلية لكل من اآلثار الجنائية المعثور عليها و تكون ص.3

 .المصور

ي تركها عليه الجاني،أو إذا كان الفعل ة التحالال ل الحادث فيير محوتبدو أهمية تصو      
قية عن الجريمة وقت حقيمستمر و أمكن تصويره ،بأنه يعطي المحقق أو القاضي صور 

 كين فياكتشافها أو أثناء وقوعها و الخطوات التي مرا على مراحل ارتكابها و األفراد المشتر 
رح الجريمة و تنشيط ذاكرة يل مستمثو  إعادة تكويني في أهمية التصوير الجنائوتبرز ، 2ذلك

 ح الجريمةمسر ينساها ،وتوضيح تفاصيل  المحقق و استعادة التفاصيل الهامة ،التي قد
و يساعدها في اتخاذ القرارات و إصدار  إلى كون التصوير الجنائي يفيد العدالة ،باإلضافة

بوضع أعمدة  به، جدةتواية المالمادوجميع اآلثار  ويتم تصوير مسرح الجريمة3منصفة أحكام
م حتى تظهر بأن لكل أثر رقم معين ،و نصل إلى مرحلة أخرى من التصوير عندما تقو  مرقمة

دقة في رقة رفع البصمات برفع اآلثار الجنائية من مكانها و تصوير هذه اللحظة لتبيان الف
                                                 

 . 100مرجع سابق ص ، هشام عبد الحميد فرج، معاينة مسرح الجريمة1
لمطبوعات أعمال الضابطة العدلية،األردن،دائرة اة  في إجراءات التحقيق الجنائي:عبد الكريم الردايدة ،الجامع الشرطي  2

 .120،ص 0226للنشر،
 ةنايف للعلوم األمني ،أكاديمية1،الطبعة ث الجنائي لبحفنية الشرطية للتحقيق و اد الد كامل ،القواعيق عبد الحممحمد فارو 3

 001،ص1222،الرياض،
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مته لدى يط قتسق تى القبل تلك اللحظة لم يتم تحريكه من مكانه ح األثر العمل و تحديد إن
 فإن وجدت جثة بمسرح الجريمة يتم التقاط صور للوجه  كامال وأخرى للجانب األيمن.العدالة
لضرورة يمكن التقاط صور أخرى لكامل الجسم و كذلك للجانب األيسر من و عند ا وجهمن ال

س البو المصابات و األسنان و الوشم و أثار العمليات لية لإلالوجه،كما يجب أخذ صور تفصي
ع ضرورة وضع شريط قياس أو مسطرة مدرجة على الشيء أو بجواره ،وال يسمح بدفن أي م

ويرها و أخذ بصماتها ،وال يجوز أبدا استعمال مصابيح كاشفة تص جثة لشخص مجهول إال بعد
 .1عكاسات قد تخفي تفاصيل الصورةن االنعند تصوير الجثة المبللة و المغطاة بالدم أل

 :بالتصوير بالفيديو  يمةلجرسرح اتوثيق م .4

في  ازةأصبح استخدام كاميرا الفيديو في تصوير مسرح الجريمة شائع ويعطي نتائج ممت      
 .ومن مميزات التصوير بكاميرا الفيديو.فحص الحوادث الجنائية 

 .عطي وصف حي وحقيقي لمسرح الجريمةي.1
 .المحكمة  ال فيو ألقوتبرز أهمية هذه ا،المجني عليه قبل وفاته  أقوالسجيل ت. 2
 وتعتبر قرينة هامة في حالة تغيير المتهم للقصة أو إنكاره،تسجيل استجواب المتهم . 3
 .رافعتالل
لمحافظة على أحداث المسرح كاملة للمراجعة المستقبلية عن حالة المسرح وقت ا.4

 .اكتشاف الجثة
 .ار وتحديد مواضعهاآلثا لتعرف علىا.5
 .هدة به مشاال ضع الجثمان واإلصاباتو .6
 .األبواب والشبابيك والحجرات واألثاث  حالة.7
  به ة في المسرح والمنطقة المحيطةحالة اإلضاء.8

 . 2حالة الطقس.9
 :توثيق مسرح الجريمة بالرسم التخطيطي  .15

                                                 
 86-81قدري عبد الفتاح الشنهاوي ،أدلة مسرح الجريمة،مرجع سابق،ص 1
 . 102مرجع سابق ص ، الجريمة معاينة مسرح  هشام عبد الحميد فرج،2
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وأبعاد و أشكال و  مواقع المخطط هو رسم إيضاحي ينظم لتحديد أماكن الجريمة و بيان     
بيعة المحل و أسلوب وقوع الجريمة ، و عن ط رة لغرض إعطاء فكرةباشة مكل ماله عالق

عن رسم خطي بسيط يشير إلى موقع وجود الجثة رة الرسم التخطيطي لمسرح الجريمة هو عبا
و هو  1القة بأشياء هامة و ثابتة في مسرح الجريمة في حالة كون الجريمة جريمة قتل ،وع

سرح الجريمة و يمتاز الرسم ذة لمو لفوتوغرافية المأخر الصو يدة للتقرير المكتوب و اضافة جدإ
 :التخطيطي بعدة ميزات منها

 .يجعله أداة مفيدة و مهمة  ا و هو ماو التركيز عليهمة اآلثار الها رازبا.1
 لجريمةبارة عن خطوط و عالمات يرسمها المحقق على شكل خارطة يبرز فيها مكان اع.2

 .و كل ماله عالقة بها

ة األبعاد و المقاييس الحقيقية أو الفعلية ها دقسم التخطيطي من ابسط الطرق و أكثر لر ا        
 :لتخطيطي لمسرح الجريمة كما يلي م او تبرز أهمية الرس

 نشيط ذاكرة المحققت.1
 نشيط ذاكرة الشاهدت.2
 .نشيط ذكر المتهم المتعاونت.3
 .وثيق المحضر المكتوبت.4
 2.كمةلومة للمحلمعل اوصيت.5

 :ح الجريمة لمسر  انه يجب إتباع اآلتي في إعداد الرسم التوضيحي اكم
 التخطيطي و التحضيري لمسرح الجريمة سم يقوم محقق مسرح الجريمة بإعداد الر .1
 .أي ورقة أخرى يعد الرسم التوضيحي على ورقة مخطط مسرح الجريمة أو.2
 .المسرحن ة ععامخذ فكرة مة ليأيقوم المحقق بمعاينة شاملة لمسرح الجري.3

                                                 
 12مة ،مرجع سابق،صجريالمعاينة الفنية لمسرح الات ف جبارة ،إجراءياح عبد اللطعبد الفت 1
 11-:1عبد الفتاح عبد اللطيف جبارة، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، ص  2
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 ريطمسافات و األبعاد بدقة باستخدام الشيد التحد و دقيقة و يتم أن تكون القياسات واضحة     
أداة الجريمة  و الشبابيك و الساللم و األشياء الهامة األخر ، مثل إظهار مكان األبواب .المتري

 .أي اثر مادي آخر في الموقع و البقع الدموية أو
افة المعلومات و اإلرشادات و المصطلحات الالزمة لتصوير مسرح كلى وي عيحت و أن    

األشياء و تواجد األشياء و  ت األصلية و أسماءجهاطلحات المتداولة و تحديد الالمص الجريمة
و  إلى أسفل الجثة و اآلثار المتعلقة بالحادث يرسم الشيء بالكيفية التي نراه بها من أعلى

الرسم التخطيطي  اعتبار .آو من الجانب م من األماميرسأو  األفقي المسقطيسمى ذلك ب
االحتفاظ به بملف  سم النهائي ،ويجبالر ييره أو تعديله بعد جب تغالتحضيري اثر مادي ال ي

 1.القضية حتى يتم إحالته إلى النيابة العامة
 :توثيق مسرح الجريمة بالتسجيل بالحاسب كاآللي. 6

ريمة بأجهزة الحاسب اآللي بإدخال صور مجسمة جالرح لمست دقيقة رسوما يمكن إعداد     
حصول على صور مما يساعده في ال يمةة في مسرح الجر مشاهدعن األشياء ال( ثالثية األبعاد)

ذات أبعاد حقيقية للموقع واألشياء الموجودة فيه وفق األبعاد التي تم تسجيلها بالرسم التخطيطي 
اعتمادها اعتماد كامل على الصور المأخوذة  إال يقةهذه الطر يعيب  وال، لمسرح الجريمة 

أجهزة الجانب اآللي في  قبلمست السابق إعدادهطيطي لمسرح الجريمة باإلضافة للرسم التخ
مسرح الجريمة قد يكون رائع بإظهار الحقيقة التي ال يرقى لها شك من خالل تمثيل حركة 

 . 2األشياء وهو ما يسمى محاكاة الواقع

                                                 
تير في هة الجريمة ،بحث مقدم لنيل شهادة الماجسحة اإلجراءات الجزائية و أثرها في مواج، صعبد اهلل محمد علي المليح 1

 18-11،ص 0211ة شرطة دبي ،سنةيميالجنائي ،أكاد ثالبح
 . 128، 126مرجع سابق ص ، فرج ،هشام عبد الحميد 2
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 : انيلب الثمطال

جراءاتها  المعاينة الفنية وا 

ر موجودات ناصلجريمة بعكان اإن المعاينة ماهي إال معايشة لمسرح الجريمة،وربط أر     
رح الجريمة في إجراء هام ليس من الناحية القانونية فقط بل من الناحية الموضوعية للتحقيق مس

 :ذاته و هذا ما سنتناوله في ما يلي

 : الفرع األول

 . نة الفنية وأهميتهايامعالوم مفه
 :مفهوم المعاينة الفنية  .0

الجريمة بعناصر موجودات ط أركان ورب،يمة الجر  إن المعاينة ماهي إال معاينة لمسرح     
فهي إجراء من ،للوصول إلى استخراج دليل يؤدي للوصول إلى الحقيقة ، مسرح الجريمة 

حقيقة في واقعة أو جريمة تبلغ إظهار ال دفتهسيالذي  االبتدائي أو التحقيق إجراءات االستدالل
فيها عن طريق  ثباتإل ةع أدلوذلك لكشف عناصرها وأركانها ، وجم، السلطات إلى أمرها

وآثار ناشئة عن وقوعها  حصر وتفحص مكونات المكان الثابتة موجوداته المنقولة من أجسام
ئمة في مكان الجريمة قاال ةالحال وذلك الستخالص الدالالت منها، فهي مشاهدة واثبات،
ها ة بصل ن لهمات حالة  األشخاص الذيواثب، واألشياء التي تتعلق بها وتفيد بكشف الحقيقة،

واثبات كل ما يتعلق     بماديات الجريمة وتعرف أيضا بأنها وسيلة ، كالمجني عليه فيها 
 رتكابها وتشملبا قام ومن،ة بواسطتها بتمكين القاضي أو المحقق من اإلدراك المباشر للجريم

التي ،ص شخااأل و إثبات حالة األماكن أو األشياء أو، إثبات النتائج المادية التي نتجت عنها 
 .1والوسيلة التي استخدمت في ارتكابها أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة،لها عالقة بالجريمة 

 أهمية المعاينة الفنية  .9

 لجريمة وما به من أدلةورة صحيحة واقعيه لمكان اص طيعتأنها  للمعاينة أهمية بالغة إذ    
ن جريمة بقيت الحقيقة بشأنها مم وك فتفصح عن مرتكب الجريمة وعن كيفية تنفيذها ،، مادية

                                                 
 جامعة،رسالة ماجيستر في القانون العام ،ي األدلة العلمية الحديثة ودورها في اإلثبات الجنائ،آمال عبد الرحمن يوسف حسن 1

 . 1:0،  1:1ص  0211/0210الشرق األوسط سنة 
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أو تم إجرائها دون احترام شروط ،مجهولة وغامضة وذلك لعدم إتمام إجراءات المعاينة بشأنها 
 :معاينة كما يلي الة يمصار أهومن هنا يمكن اخت، صحة إجرائها 

ع و وق واثبات، الوقوف على حالة المكان ومعالمه وحدوده ومواقع األماكن التي تحيط به     
 .ريمة مع العمل على تحديد الفعل المادي الذي قام به واألضرار الناتجة عن الجريمة الج

يفية ك ورصتي على تنقل المعاينة صورة واضحة لمكان ارتكاب الجريمة مما يساعد القاض
 .1ارتكابها
 .إلى مكان ارتكاب الجريمة  وضح معاينة مسرح الجريمة كيفية دخول الجانيت.1
وذلك من خالل اآلثار التي يرتكبها ،ة إلى تحديد شخصية الجاني لدقيقاينة المعؤدي ات.2

 .بمكان ارتكاب الجريمة والتي توضح الكثير من عاداته 
وبصفة خاصة ،في األدلة ووسائل اإلثبات األخرى يوبد عما تكشف المعاينة ما قد يوجك.3

 2.األدلة المعنوية 

 :الفرع الثاني  

 يمةالجر  ينة مسرحمعااإلجراءات الفنية ل

يتطلب إجراء المعاينة الفنية لمسرح الجريمة التي تعتبر من أهم اإلجراءات في التحقيقات      
أقوى األدلة الجنائية التي يطمئن  نم لكوعصب التحقيق ودعامته والتي تعتبر كذ، الجنائية 

ذو ادي سواء كان ر مإلى بعض اإلجراءات التي يجب مراعاتها حفاظا على كل أث3إليها المحقق
وقد يقوم بهذه ، وتختلف تلك العملية باختالف طبيعة المكان محل المعاينة ، مة أو غير ذلك قي

بحيث ، يمة إثباتا دقيقا ومحددا ر جالح العملية فرد ويفضل أكثر حتى يكون إثبات محتوي لمسر 
 .اه اآلخر ير  إذا اغفل أحدا القائمين بالمعاينة وجود شيء في مسرح الجريمة يمكن أن

 :معاينة مسرح الجريمةطرق  .0

                                                 

شريعة    قانون، جامعة  –مذكرة  ماستر في العلوم اإلسالمية ، ائيوالخبرة في اإلثبات الجن ينةدور المعا،اري محفصة ع 
.   06. 01ص  0211- 0216 يالشهيد حمه لخضر الواد 1 

 . 16ص  0210.  دار الفكر والقانون. 1،طولوجيا الحيوية قانون الجنائي واستخدامات التكن،لفتاح د امحمد لطفي عب( 2
 :8ص ’ 1220، اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،ئية جنااإلثبات في المواد ال،جة فر  مصطفى مجدي3
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ولهذا قبل الدخول إلى مسرح الجريمة تحديد المسارات حسب طبيعة محل المعاينة من     
 .1األربعة أو طرق المعاينة الفنية له بإحدى الطرق رسيلممسرح الجريمة وهذا وتحدد اتجاهات ا

 :طريقة الشريط الواحد  .0

، ي العراء شكل المستطيل أو المربع يمة فن يتخذ نطاق مسرح الجر حي إن هذه الطريقة تتبع    
ج في بداية الضلع الغربي للمستطيل أو المربع في ، ب ، وذلك بأن يسر المعاينون الثالثة أ 

وهكذا حتى يستكشفوا محتوى المربع أو ،ضلعه الجنوبي صوب الضلع الغربي ل ازمو اتجاه 
دوا إلى نقطة االنطالق ى يعو مواز للضلع الشمالي حتار المستطيل عند ضلعه الغربي في مس
 2في ملتقى الضلعين الشرقي والجنوبي

 :طريق الشريط المزدوج .9

جوب أن يكون مسرح الجريمة مهيكل و  يثح ال تختلف هذه الطريقة عن الطريقة السابقة من   
ئمين بالمعاينة عند لقاو المستطيل إنما تختلف عن سابقتها في وجوب إتباع اهندسيا إلى مربع أ

اتجاهين حدهما يكون مواز  ربع أو المستطيل الذي تجري معاينته في مسارين اوم المدخوله
 .3بينو لجاو واآلخر مواز للضلعين الشمالي ،للضلعين الشرقي والغربي 

 ( طريقة عقرب الساعة ) الطريقة اللولبية  .3

 وقوة القائم عليها اليقظة التامة من والتي تحتاج، إن هذه الطريقة من الطرق الهامة     
وذلك وصوال إلى الدخول 4المالحظة وتستخدم في مكان الجريمة التي يكون على شكل دائري

يث يبدأ الباحث من مركز المسرح أو من ح مةير في كل مكان مهما كان حيزه  داخل مسرح الج
م يأخذ خطوة جانبية ن ثائرية حتى يصل إلى نهاية المكامحيطه الخارجي ثم يتحرك بطريقة د

 .5من فحصه بالكامل االنتهاء مرة أخرى ويكرر ذلك في المكان حتى دوراتويبدأ ال
 :طريقة التقسيم على مناطق  .4

                                                 
 . 21ص ،بقمرجع سا،التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة ، طه أحمد طه متولي 1
 81و فن التحقيق، المرجع السابق ص البوليس العلمي أ،رمسيس بهنام 2
دار ، كشفها و فحصها:صول التعامل معها أ، أنواعها  ،ا مصادره، لجنائية المادية ة ااألدل ،يتي اله د حماد مرهجمحم 3

 010ص  0228،الكتب القانونية
 :2،  22ص  ،نفس مرجع أعاله  ،سرح الجريمةق ملجنائي وفن استنطاالتحقيق ا،طه أحمد طه  متولي 4
 1:6،  1:1رجع السابق ص مل،،الجريمة معاينة مسرح  ، هشام عبد الحميد فرج5



 دور الشرطة العلمية والتقنية في مسرح الجريمة   :       الفصل الثاني
 

 

47 

فمثال إذا ، كبيرة  في مسرح الجريمة إذا كان ذو رقعةم خدستتإن هذه الطريقة غالبا ما       
مسطحة فيمكن هيكلة هذه  حراويةرضا صكان مسرح الجريمة قطعة ارض زراعية  كبيرة أو أ

،في هذه الطريقة يبدأ المعاينون  1رضية هندسيا إلى مربعات أو مستطيالت صغيرةة األالقطع
وربما تكون ،مربع من المربعات األخرى  كلص فحو معاينة المربع المركزي ثم تليها معاينة 

ك طالما أنها تنسجم مع تل، حد إطار المربع الوا المعاينة لكل مربع بإحدى الطرق السالفة في
بمعنى انه من الممكن أن تتبع أكثر من طريقة في أسلوب ، مساحتها صغر  الطرق بسبب

 .2المعاينة 
 :الطرق الفنية لرفع اآلثار الجنائية  .9

ريقة المثلى لجمع وتغليف األثر تمهيد النقلة إلى المختبر الجنائي تختلف باختالف إن الط      
نوع األثر،ومهما كان نوعه فان الحصول على كمية كبيرة منه تزيد من حاجة التحليل بطريقة 

يث كبيرة منه بمسرح الجريمة، وتنقسم اآلثار المادية من ححالة تواجد كمية أفضل إال عند است
 .رح الجريمة الى آثار ظاهرة وأخرى خفيةها بمسهور ظ
هي تلك اآلثار التي يمكن للمحقق الجنائي أن ،اآلثار المادية الظاهرة : رفع اآلثار الظاهرة. 0

يدركها بالعين المجردة دون االستعانة بأي وسيلة من وسائل اإلظهار كالعدسات و 
ال يعني بحجم هذه اآلثار صغرت أم وية،و يماكال الميكروسكوبات أو األشعة المختلفة أو المواد

كبرت فإذا أمكن رؤيتها بالعين المجردة فهي أثر مادي ظاهر فهذه اآلثار توجد في صور 
مختلفة ،فقد تكون صلبة كطلقة نارية أو مسدس أو قطعة من الخشب أو الصاج أو الحديد أو 

لبقع الدموية و المنوية أو زجة كاو لأنة الزجاج أو تكون سائلة كالبترول و مشتقاته وقد تكون لي
كبعض المأكوالت و قد يكون األثر المادي حامال شكل المادة التي استخدمت في ارتكاب 

 .3الحادث كأثر أجنة على قطعة من الزنك أو الخشب أو أثر المفتاح المصطنع في قفل الباب

                                                 
 :2ص ،نفس المرجع ، نائي وفني استنطاق مسرح الجريمةلتحقيق الج،ا طه أحمد طه متولي 1
مرجع كشفها و فحصها ،:أصول التعامل معها  ،ااعهأنو ، مصادرها ، األدلة الجنائية المادية  ،محمد حماد مرهج الهيتي2

   082ص ، سابق
ضد مجهول،الطبعة دة ي الكشف عن الجرائم المقيي فم البحث الجنائاالعمري،إسه جزاء غازي العصيمي 3

 1:2،ص0220األولى،الرياض،
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االستعانة بالوسائل تقتضي بل  ردةهي اآلثار التي ال تراها العين المج :رفع اآلثار الخفية  .9
غير ظاهرة التي يتركها الجاني على ،الفنية الطبيعية والكيميائية إلظهارها كآثار البصمات 

زجاج النافذة أو الخزانة الحديدية ،فيستعان باألجهزة الطبية كالميكروسكوب أو العدسات المقربة 
عن تلك اآلثار في األماكن  للكشف ئيةايميأو باألشعة فوق البنفسجية أو السينية أو المواد الك

ال يقف أمام التعامل مع اآلثار المادية  و المحقق الجنائي الناجح، 1التي يحتمل وجودها فيها
الظاهرة فقط،ولكنه يسعى للوصول إلى كشف البصمات على الزجاج أو مساكات األبواب أو 

ل الدماء في أن غسيما كني الدواليب أو أي سطح المع يحتمل أن يجد عليه بصمات الجا
جرائم القتل تختلف عنه آثار ال تدرك بالعين المجردة سواء كان على بالط أرض المسكن أو 
على مالبس المتهم ،وكثيرا ما يؤدي اكتشاف اآلثار المادية الخفية إلى كشف غموض و 

إن  ى ومالبسات الجريمة،فالمجرم عندما يرتكب الجريمة يكون في حالة نفسية مضطربة حت
معتاد اإلجرام ،وما ذلك إال خشية من أن يكشف و يقبض متلبسا بالجريمة و مهما  كان من

كان لديه من الحرص و الوسائل التي تعينه على إخفاء آثاره ،فالبد أن يترك من اآلثار المادية 
 ،الظاهرة أو الخفية ،في مكان الجريمة ما يدل عليه إذا كشف ذلك المحقق الجنائي ،وأحسن

 2.هاادة منستفاال
يعد عملية رفع اآلثار الجنائية من على :تحريز اآلثار الجنائية و إرسالها إلى المخابر . 3

مسرح الجريمة تأتي مرحلة تحريزها ،أي وضعها في حرز يناسب حالها حتى ترسل إلى مخابر 
أو  كسرالشرطة العلمية ليتم فحصها، و يجب أن تتم عملية تحريزها بطريقة ال تعرضها لل

أو التلون مما يفسد قيمتها كأدلة ،تختلف عملية التحريز باختالف طبيعة األثر و حجمه التلف 
 :كما سنبينه فيما يلي 

إن األكياس التي ينبغي أن تحفظ فيها األدلة مصنوعة من البوليتين يقفلها سداد الصق      
تستعمل لحفظ لون فلة االبني قية،يظهر الختم كلمة باطل إذا تم التالعب به ،أما األكياس الور 

العينات التي تفسد و تفسخ إذا وضعت في أكياس البوليتين كما أن األكياس الورقية هي 
يتم حفظ اآلثار  -.المفضلة في الغالب للسماح بحركية الهواء و من ثم بقاء العينات جافة

                                                 
 02ع سابق ص مرج،DNAمحمد أحمد غانم ، الجوانب القانونية و الشرعية لإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثية1
 لقرائن الطبية المعاصرة ور اة و األثر،مؤتمنالقري...يل ،مفهوم مسرح الحادث بين الداللة و الدل عبد اهلل بن محمد اليوسف 2
 21،ص:021،المجلد األول،(البحوث العلمية و أوراق العمل)ارها الفقهية آث
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 إلىيؤدي  هذاالصغيرة مثل الشعر و األلياف في ورقة مطوية ،ثم توضع في ظرف ورقي و 
التعرف على األثر الموجود بالورقة بدال من البحث في كامل الظرف على أثر ضئيل  سهولة

أو أجسام ملطخة (دم ،سائل جسماني)تصعب رؤيته  أما العينات البيولوجية و القابلة لإلنتان 
ة البد من حفظها في وعاء سميك مقاوم لعبور الماء ، ومقاوم(سكين ،قطع قماش بها دماء)
تستعمل أكياس 1ب مع وضع ملصقة عليه بها عبارة تحذيرية خطر إنتانيالثقو  ر والنكسال

النايلون لتحريز أنقاض النيران التي كانت قد احتكت بالمتفجرات ، و ينبغي أن تقفل من األعلى 
بشريط بالستيكي أو شريط الصق أو بسلك لتأمين ختم محكم اإلقفال ،وتحرز اآلثار السابقة 

ن مناسب يضمن حفظها و سالمتها من أي طمس ،كون أن ي مكافو  بعضها عن منفصلة
األثر السائل قد يحدث عنه تلوث لآلثار األخرى في حالة الجمع بينها، و عند وضع األثر 
داخل الحرز المالئم تكتب بيانات خاصة به حول نوع األثر ،مكان الحصول عليه ،وقت و 

، تاريخ ومكان حدوثها ،اسم الخبير ريمة جال ، نوع يزهتاريخ جمع األثر مع تحديد وقت تحر 
القائم بتحريز األثر و توقيعه، رقم القضية و تحديد جهة اإلرسال، و أخيرا الرقم التسلسلي 
للحرز، بعدها يتم قفل الحرز بالرصاص المختوم مع سلك أو الشمع األحمر المختوم مع خيط 

تتضمن بيانات واقية بقدر اإلمكان علمي لر اللمخب جهة،كما يتم كتابة استمارة التحليل للحرز مو 
 2عن القضية لتسهيل عمل الخبراء مع تحديد نقاط االستفسار المطلوب اإلجابة عنها

متضمنة نبذة عن القضية و نقاط (مختبر الشرطة العلمية و التقنية)وتوجه إلى المختبر الجنائي 
لمختبر في أقرب اآلجال مع إلى ا رازل األحنق االستفسار المطلوب اإلجابة عليها ،و أخيرا يتم

مراعاة عدم تعرضها للحرارة العالية او الرطوبة ،ومن أجل ذلك و على غرار ما هو معمول به 
في هذا المجال في الدول المتقدمة ، عملت المديرية العامة لألمن الوطني على خلق غرف 

نات و المحجوزات بالعي فاظمي للحقليمؤمنة على مستوى والية األمن أو األمن الجهوي و اإل
التي ترفع من مسرح الجريمة و الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه األماكن المتعلقة باألمن و 

،و كيفية التعامل المهني و القانوني ....السالمة على مستوى البنيان و األبواب و النوافذ
 لألشخاص العاملين بها مع هذه اآلثار

                                                 
 8:جع سابق ،صمر  بوزرزور فاطمة ، الشرطة العلمية ودورها في إثبات الجريمة،1
-166جع سابق ،ص مر  ،ة، الطب الشرعيطحاماة، الشر اينة مسرح الجريمة،العضاء النيابة ، المهشام عبد الحميد فرج،مع 2

161-168 
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تتم عملية الفحص و المضاهاة عليها بهدف الحصول  جنائيلر االمختبلى بعد إرسال األثر إ
على العالمات و المميزات التي تجعل منها دليال صالحا في اإلثبات يمكن االعتماد عليه في 
اإلدانة أو البراءة ،بعد عرضه على بساط المناقشة أمام القضاء ،وقبل خضوعه لتقييم المحقق، 

 .القضية أو الدعوى إلى الجهات المختصة إحالة عدملة أو إحاو من ثم تولد القناعة ب

 :المبحث الثاني 
اآلثار الجنائية المتحصل عليها من مسرح الجريمة ودور الشرطة العلمية والتقنية 

 في فحصها
تعد أدلة كل األشياء واألدوات وبقايا اآلثار المرتبطة بجسم الضحية والجاني التي تضبط      

البقع الدموية أو البصمات أو اللعاب أو الشعر أو ار آث سواء كانت، مة في مسرح الجري
الحيوية كآثار األسلحة وعجالت  حيويا باإلضافة إلى المواد الغير األسنان مما يعد دليال

لذا البد من تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين تدرس في .1السيارات واآلالت وبقايا الزجاج واألتربة
 .ة وفي المطلب الثاني اآلثار المادية غير الحيوية يحيو لار المادية اآلثا: المطلب األول :

 :المطلب األول 

 (البيولوجية) دور الشرطة العلمية والتقنية في فحص اآلثار المادية الحيوية 

فرازات الجسم        سنتناول في هذا المطلب ثالثة فروع نتحدث فيها عن البصمة الوراثية وا 
 .والبصمات

 :ول األ الفرع 

 ةالوراثيالبصمة 

كطبعات الحمض النووي ،البصمة الجينية،اختبارات  لبصمة الوراثية عدة تسمياتل       
وقد  Acide désoxyribonucléiqueو هو اختصار للعبارة الفرنسية ADNالحمض النووي 

رر الحمض النووي عبارة عن بصمة جينية ال تتك:عرفها الدكتور عبد الهادي مصباح كالتالي

                                                 
 . 82ص ،  0216 ،دمشق،الهيئة العامة السورية للكتاب ، التحقيق الجنائي والطب الشرعي ، عة القدسي بار 1
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حمل في كل ما سوف يكون عليه هذا اإلنسان من بق،وهي تاتطبنفس المن شخص آلخر 
صفات وخصائص و أمراض الشيخوخة ،وهي ناتجة عن التقاء الحيوان المنوي لألب ببويضة 

المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في  13-16و بالرجوع إلى القانون رقم 1األم و حدوث الحمل
 2ن خالل فقرات متتالية في المادة ه أورد مدنجألشخاص التعرف على او  اإلجراءات القضائية

فحسب الفقرة  منه تعريفات علمية لمصطلحات عديدة مترابطة فيما بينها و هي البصمة الوراثية
التسلسل في المنطقة غير مشفرة من الحمض النووي،أما الحمض النووي ) 2األولى من المادة 

 .2(نسجيالحمض الريبي منقوص األك
 
 :لوراثيةللبصمة ا يلمساس العاأل .0

بليون شخص في هذا العالم فأنه من النادر أن  612في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من       
وحيد   تجد اثنين متماثلين تماما في نمطهم الجيني وبالتالي النمط الظاهري إال في حالة التوأم

ن فا 1953في عام " حجري"و "سونواط:"عالمان ال وطبقا لما نكره(.التوأم المتشابه ) الزيجوت
ويحتوي ، جزء الحمض النووي يتكون من شريطين يلتفان حول بعضهما على هيئة سلم حلزوني

ارتباط أربع قواعد  ودرجات هذا السلم تتكون من، الجزء على مشابعات من الفوسفات والسكر
 G،جوانين Cستيوزين ،T،تايمن Aكيميائية تحت اسمأدينين

 ين ونصف بليون قاعدة كل مجموعة مان من نحو ثالثة بالينساإلالجزيء في اويتكون هذا     
إذا بعملية بسيطة ،من هذه القواعد تمثل جينا من المائة من ألف جين الموجودة في اإلنسان 

قاعدة تحمل جينا معينا يمثل نسبة مميزة لهذا  21211نجد أن كل مجموعة مكونة من 
،وتعتبر 3ول وغيرهاشعر أو البكاء أو الطال ونأو ل،العين قد تكون لون مه هذه اس، الشخص 

فحوص الحمض النووي الوراثي المستخدمة في المجال الجنائي من أهم التقنيات الحديثة التي 
مما ، كان لها دور كبير في كشف غموض كثير من القضايا الجنائية وقضايا النسب المختلفة

                                                 
هية مقارنة،دار النفائس للنشر و ثية و أثرها على األحكام الفقهية دراسة فقورا،البصمة ال خليفة علي الكعبي1

 02،ص0226،عمان،التوزيع
ضوابط استخدام البصمة الوراثية،مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات و  تقنيات عبد الرحمان نصيب، ،جليلة مصعور2

 028،ص0211،جوان11الحاج لخضر،العدد  -1-األكاديمية،جامعة باتنة 
،  12مرجع سابق ،ص  ،ضبط الجريمة  الحديثة في التحقيق الجنائي و دورها في سالم بن حامد بن علي البلوى التقنيات3

82. 
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وعند ورود ، 1ة قواعد استخدامهااعامر أو أولية و  جينية محلية ناتدعا إلى إنشاء قواعد بيا
العينات إلى مخبر البيولوجيا التابع للشرطة العلمية يتم تسجيل القضايا وتكوين ملف بها، بعدها 

بعدها يتم ،الخبرة  يتم تعقيم األدوات وتحضير المحاليل التي يتم استعمالها في مختلف أطوار
ة تبادلية يتكون منه الحمض بعالقذي الل البروتين وهذا بفض(  DNA)استخالص عينات بالـ 

نكليوتيدات، ذلك أن الترابط بين خيوط الحروف األربعة ليس قويا  8إلى  4قصيرة تتكون من 
درجة تفصل تلك الخيوط  111والى ما يقرب درجة غليان الماء ( DNA) بالـفإذا تم تسخين 

عينة ة في إزالة الدهون من الاليو الم الخطوط وتكمن، أخرى رة االرتباط م وعندما يبرد تعود إلى
وهذا " التفاعل التسلسلي ألنزيم بوليميراز " وتنقيتها بواسطة اختيار ( DNA)واستخراج مادة بالـ 

لمضاعفة الحمض النووي وخلق نسخ متعددة منه إلجراء المقارنة مع حفظ المفاعالت 
كورة ليتم فحصها بواسطة لمذاح بالعينات صفائ م إعداديت وبعدها، المضاعفة لعينات المقارنة 

إلثبات صحة النتائج وتحرير تقرير  3111و 311ملية اإللكتروفوريس الشعيري على أجهزة ع
،ومما سبق ذكره فان أهمية جهاز الشرطة العلمية قد ازدادت في اآلونة األخيرة بعدما 2بذلك

 .ب الجرائمتكافي ار  مقسمةلمية وعملية ل عأصبح المجرمون يلجؤون إلى استعمال الوسائ

 :الفرع الثاني 

 دور الشرطة العلمية في فحص إفرازات جسم اإلنسان

من بين أهم اآلثار المادية التي تم رفعها من مسرح الجريمة في إفرازات الجسم تتمثل في      
 .البقع الجسم الحيوية و غير الحيوية

 :بقع الجسم الحيوية .0

 .ية دموالبقع ال .0

كبيرة ،فالدم عبارة عن سائل يجري وية التي تتخلف عن الجريمة لها أهمية لدمإن البقع ا        
في كل أجزاء الجسم ،و يترتب عن حدوث خدش أو جرح نزيف دموي ،األمر الذي يجعل منه 
دليال ماديا يستفاد به في مجال التحقيق الجنائي ،وخاصة أنه يتخلف أنه يتخلف عن جرائم 

                                                 
 . :6ص ، الوسائل الحديثة  في اإلثبات الجنائي بدون  ذكر سنة  ، حمود ال إبراهيم بن ناصر1
إجازة المدرسة العليا مذكرة التخرج لنيل ، اإلثبات دراسة مقارنةفي حلفاية وآخرون البصمة الوراثية ومدى حجيتها ، الزبير 2

 2دهاوما بع :0ص   0221، 0220لثالثةالدفعة ا، للقضاء 
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ة بعد رفع البقع الدموية ، يبدأ خبراء الشرطة العلمي1االغتصاب ل وكجرائم القتعدي و العنف الت
أو بعد وصولها إليهم إلى المختبر بعملية فحصها و إجراء مختلف االختبارات عليها لمعرفة 
مصدرها هل هي دماء بشرية أو لحيوانات ،و إذا كانت آدمية فهل هذه الدماء لشخص دون 

الختبار الكيميائي م إلنسان أم أنه مادة مشابهة بواسطة االدما إذا كان يمكن تحديد  ؟ واآلخر 
الذي يعمل على تواجد انزيم البروكسيدين بالدم و المساعد على عملية   Benzidineالبنزدين

التأكسد الذي يتفاعل مع االختبار الكيميائي و يكون االختبار بمزج قطرتين من الماء 
زرق دل حلول البقعة، فإذا تحول لونها إلى األن مضافة قطرة محجما ثم إ 21ذي ( األكسجين)

على أنها دم،و كمرحلة ثانية للفحص حول معرفة هل الدم آدمي أم أنه من مصدر حيواني أو 
أي نوع من الحيوانات، و يكفي للتأكد من ذلك عمل اختبار الترسيب و ذلك بإضافة مواد 

رية بيضاء فهو دم حيواني و ليس جب ول إلى مادةموية فإذا تحالدكيميائية خاصة إلى البقع 
،وفي األخير تأتي مرحلة تحديد صاحب البقع الدموية، و ذلك من خالل تحديد الزمر و  إنساني

الفضائل الدموية بالكشف عن المكونات المميزة لكل فصيلة دموية فإذا كانت فصيلة بقعة الدم 
ا ،أما إذا تطابقتا فهذا معناه أنه حبهأنه ليس صا لك دليال علىن ذمغايرة لفصيلة المشتبه فيه كا

التي تعطي توهجا  (luminol)، و أيضا يتم فحصه بمادة اللومينول2المحتمل هو صاحبها من
 hydrazine )أزرق عندما تالمس الدم ،وهي مصنوعة من الهيدرازين و بيروكسيد الهيدروجين

and hydrogenperoxide) في مسرح الجريمة  قيقق واسع للتحينول على نطالومويستخدم ال
ذلك ألن كميات ضئيلة من الحديد الموجودة في هيموغلوبين الدم  و علم الطب الشرعي و

جدا  تنشط و تؤدي إلى توهجه ،و تستخدم مادة اللومينول في فحص وجود دم بكميات ضئيلة
إلى  قيقل فريق التحظيفه قبل وصو تن يمكن رؤيته بالعين المجردة ،أو في حالة الدم تم بحيث ال

 .3مسرح الجريمة
 :البقع المنوية  .9

المني هو الماء الدافق الهالمي ذو الرائحة القوية المميزة الذي يخرج من قضيب الرجل         
ويتكون السائل المنوي الذي تفرزه غدة البروستات وجزء ،البالغ عند بلوغ الشهوة الجنسية ذروتها 

                                                 
 126األدلة الجنائية المادية ،مرجع سابق،ص  ي،هيتمحمد حماد مرهج ال 1
، ط ية المستخدمة في إرتكاب الجريمةليساحمد بسيوني أبو الروس ،مديحة فؤاد خضري ،الطب الشرعي و الوسائل العلمية البو 2
 102-112،ص 0221اإلسكندرية ، الجامعي الحديث،المكتب ، 1

3https ://www.aljazeera.net   10:22على الساعة  0202أوت 18أطلع عليه يوم  
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عليها  البقع المنوية من أهم األدلة التي يتم االعتماد تعدو  1المنوية في الحيواناتثل خلوي المتم
إذ يمكن وجودها على جسم المجني عليها أو ،والزنا  إثبات الجرائم الجنسية كاالغتصاب في

مالبسها الداخلية وخاصة حول أعضائها التناسلية وأيضا في مكان الجريمة على السرير أو 
، اآلثار على جسم الضحية على الطبيب الشرعي ذه البحث عن ه ويقع دور ،ا يرهالسجاد أو غ

بقياس درجة الحرارة المجني عليها حول المهبل ، وم بعد معرفة أن الجريمة الجنسية حيث يق
قطنية مبللة بماء مقطر  وحول الشرج مع أخذ مسحات من المنطقتين مستخدما في ذلك مسابر

رسالهاا و ثم يتم تجفيفها وتحريزه قف عملية فحص البقع المنوية على وجود تتو ، و 2المختبرإلى  ا 
لكن ، بها إذ ال يمكن الجزم بأن البقع المنوية إال إذا شوهد حيوان منوي كامل الخاليا الحية 

الحيوانات المنوية ال تبقى مدة طويلة من الزمن في البقع المنوية لذلك إذا وجدت بقع منوية 
الخبير إلى بعض التحاليل الكيميائية للكشف جأ بها هنا يل يوانات منويةد حجافة فال يمكن وجو 

لبقعة ومن هذه االختيارات تعريض البقعة لألشعة فوق البنفسجية حيث تظهر بلون عن مادة ا
 .3مشع ومضيء  إذا كانت البقعة منوية

الية ه على نسبة عوائاللعاب هو أحد اإلفرازات الجسم الطبيعية و يتميز باحت:البقع اللعابية. 3
واللعاب  4مة الحامض النوويالمفرزة التي يمكن من خاللها تحديد فصيلة الدم و بص وادمن الم

سائل يفرز من الغدد اللعابية الموجودة في الفم ،ويحتوي هذا السائل على أنزيمات تساعد على 
 السجائر التياب ،،تتواجد آثاره على أعق 5عملية الهضم و له أهمية في التحقيق الجنائي

نتيجة عضة أو على و يتركها في محل الحادث ،كذلك على جسم المجني عليه  انييدخنها الج
،و يتم رفع اللعاب في أماكن تواجدها 6بقايا فاكهة أكلها كالتفاح تترك بقاياها في مسرح الجريمة

و بعد ذلك قع بواسطة مسحة من القطن المبلل خفيفا بالماء المقطر ،حيث يمسح بها مكان الب

                                                 
 106معاينة مسرح الجريمة، مرجع سابق ص ،فرج هشام عبد الحميد 1
 068ص ، مرجع سابق . و البحث الجنائي فنيمراد عبد الفتاح ،التحقيق الجنائي ال2
 . 102سابق ص  معاينة مسرح الجريمة، مرجع،عبد الحميد  فرح هشام3
 122ينة الفنية لمسرح الجريمة ،مرجع سابق ،ص معااللطيف جبارة ،إجراءات ال بد الفتاح عبدع4
الدعاء العام و المحامون و أفراد الضابط و الرجال القضاء )منصور عمر المعايطة،ا ألدلة الجنائية و التحليل الجنائي  5

 11،ص0222لتوزيع ،عمان،،مكتبة دار الثقافة للنشر و ا 1طبعة (ة العدلي
،مكتب الجامع 1د الخضيري ،الطب الشرعي و مسرح الجريمة الطبعةفؤاسيوني أبو الروس، مديحة  بأحمد  6

 101،ص 0221الحديث،القاهرة،
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،يتم 1بر الجنائيلطلق لتجف ثم توضع في أنبوبة زجاجية وترسل إلى المختء اضع في الهواتو 
 .كشف اللعاب في البقع و التلوثات المشتبه بها على االختبارات الكيميائية و المجهرية

توي تح تلك اإلفرازات الجسمية التي ال يقصد باآلثار غير الحيوية :بقع الجسم غير الحيوية. 9
لجريمة قد تمكن رق و البولو البراز و التي عند العثور عليها بمسرح االعات حية مثل على مكون

رجال الشرطة العلمية و التقنية من معرفة هوية و شخصية المتهم و ذلك من خالل تقنية 
 :الحمض النووي و هي على النحو التالي

ية هو  للتعرف على حقيق الجنائيالتأوجه داللته و مدى االستفادة من وجوده في : العرق
و يتركز بالداخلية و أغطية الرأس  ةيتواجد على المالبس الداخلية و الخارجي. األشخاص 

و ذلك استنادا إلى المالبس و األغطية يحتويان على خاليا الجسم  DNAبالحامض النووي 
 .2البشري
عا دفو إما يكون م و هو في ذلك يمةأو البول في مكان الجر  بالتبرز أحيانا يقوم الجاني :البول

خرية و االستهزاء بصاحب المكان بعامل االضطرار و قضاء الحاجة فعال أو يكون بدافع الس
المسروق أو يكون التبول أو التبرز نتيجة التوتر العصبي الذي يعانيه الجاني عند ارتكاب 

شخاص و على هوية األ عرفو أوجه داللته و االستفادة منه في التحقيق الجنائي للت3الجريمة
استنادا إلى أن البول و ذلك  DNAعلى المالبس الداخلية غالبا و الحامض النووي  اجديتو 

 .4يحتوي على خاليا الجسم البشري أثناء االحتكاك باإلحليل ،وفي حالة االلتهابات و األمراض
ر يلة مثل الشعضئ الجرائم المصحوبة بعنف غالبا يتخلف عنها في مسرح الجريمة آثار :الشعر

مسرح الجريمة ،و يفضل تي تنتقل ما بين الجاني و المجني عليه و أداة الجريمة و ال و األلياف
من األجزاء ( شعرة 41-31)دائما في كل القضايا الجنائية الحصول على عينات الشعر 

راحل المالمختلفة من الجثة قبل دفنها حتى في حالة عدم العثور على شعر بمسرح الجريمة في 
،تؤخذ ذ عينات الشعر عن طريق االقتالع للحفاظ على بصيالت الشعرتؤخللمعاينة ، األولية

                                                 
 160مرجع،صإجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة ،نفس الة، عبد الفتاح عبد اللطيف الجبار 1
 12،مرجع سابق،صثر القرينة و األ....الدليل  بين الداللة و هوم مسرح الحادثعبد اهلل بن محمد اليوسف، مف2
عمار عباس الحسيني، التحقيق الجنائي و الوسائل الحديثة في كشف الجريمة ،منشورات الحلبي الحقوقية 3

 و ما بعدها61:،ص0211ان،،لبن
 12-2:جع،صر نفس الم(ألثر االقرينة و ..يل ،مفهوم مسرح الحادث بين الداللة و الدل عبد اهلل بن محمد اليوسف 4
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عينات من شعر الرأس المقدمة و المؤخرة و اليسار و اليمين و قمة الرأس ،يجب تجفيف 
عينات الشعر في الهواء العادي ،و للشعر أهمية في مسرح الجريمة فهو يحدد ما إذا كان 

،و التعرف على (عرق أبيض،زنجي،أم آسيوي)ق لعر ،و تحديد ا سان أم حيوانإن الشعر يخص
عر من خالل تحديد فصيلة الدم و بصمة الحمض النووي للشعر ،وتحديد شخصية صاحب الش

أصباغ كيميائية أو مزيالت )، و تحديد ما إذا كان الشعر معالج أم ال (ذكر أم أنثى)الجنس 
 و ذلك...(رأس أو عانة شعر)من الجسم  د مكان الشعرحديو في حدود ضيقة يمكن ت(الشعر

 .1من خالل اإلفرازات المصاحبة للشعر

 :الفرع الثالث 

 .دور الشرطة العلمية في فحص البصمات المستحدثة 
 :بصمة العين  .0

والشركات تؤكد انه ، بصمة ابتكرتها إحدى الشركات األمريكية لصناعة األجهزة الطبية       
كون العين أساسا من ثالث طبقات أهمها وتت،  2في كل شيءان متشابهتان عين دال يوج

القرص توجد في منتصف فتحة يدخل منها الضوء تسمى القزحية التي الشبكية التي تأخذ شكل 
وصورة القزحية بمكونتها تختلف من شخص آلخر وال ، تعتبر المكون الرئيسي لبصمة العين 

فضال على انه يستحيل ،خص صمة مميزة للشحة الن تكون بصاليمكن تكرارها وبالتالي تصبح 
أن هناك مسافة تفصلها عن القرينة التي تعد الطبقة العبث بها أو تغييرها ألنها مغطاة كما 

أجزاء كبيرة من العين أو  و أي محاولة لتغيير هذا النظام تؤدي فورا إلى تدمير، الثالثة للعين 
العلمية بواسطة جهاز طة ص من قبل الشر بصمة عين الشخيل ، ويتم تسج3فقدان البصر تماما

حيث يجلس الشخص أمام الجهاز ،ية في العين يعمل على تسليط األشعة على األوعية الدمو 
ثم يقارنها ببصمات العين األخرى المسجلة على  ، وعيناه مفتوحتان فيلتقط الجهاز البصمة 

شابه الكبير التوبعد ، الشخص كمبيوتر هوية ال وخالل ثانية يحدد،الكمبيوتر الملحق بالجهاز 

                                                 
 166-161-:16فرج، معاينة مسرح الجريمة، مرجع سابق، ص  ميدهشام عبد الح 1
ص ،سابق المرجع ال، العلمية الحديثة في التحقيق الجنائيئل البدور جمال محمود الجوانب الشرعية و القانونية الستخدام الوسا2

08 . 
 26221ص ،المرجع السابق ، إثبات الجريمة لمية و دورها فيفوزية خربوش، األدلة الع3-
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تتمتعان بنفس الدرجة في إثبات الهوية  بين بصمة العين واألصبع سببا لعد هاتين الوسيلتين
فان القياس الذي ، وبما أن الدالئل العلمية تؤكد على عد بصمة األصبع دليل إلثبات الهوية 

 ستلزم ا ييجعل من بصمة األصبع أصال ومن بصمة العين فرع
 :ة الصوت بصم -9

ين كوسيلة ث إن للصوت عالقة وثيقة بالجريمة اذ يمكن استخدامه من قبل المجرمحي     
الزمة في مراحل اإلعداد والتحضير وحتى التنفيذ وهذا من خالل استخدام األجهزة السلكية 

صفقات الكبرى ال والالسلكية منها الهاتف المحمول كأداة لتسهيل االتفاق الجنائي وكذا لعقد
هديد كما تستخدم الصوت عبر الهاتف كوسيلة البتزاز أو الت،أو المخدرات  لحةسحول تجارة األ

،  ويجري الحصول على البصمة الصوتية من 1أو لطلب الفدية ال سيما في جرائم الخطف
الشرطة العلمية بتسجيل الصوت وهو نقل الموجات الصوتية من مصادرها نبرات ومميزاتها 

بحيث "كاسيت " إلى شريط تسجيل ،من عيوب في النطق  ملهحالذاتية بما تردية وخواصها الف
دراك خواصه التي تشكل عناصر المقارنة  يمكن إعادة سماع الصوت للتعرف على مضمونه وا 

، 2عند مضاهاته مع الصوت الشخص المشتبه فيه، مما يتبع تقرير إسناده إليه أو نفي ذلك
إلى  خابر الشرطة العلمية وبالضبطى ملالت الصوتية إية على التسجيحتو وترسل األشرطة الم

ضاهاة بمقارنة الصوت الثابت على الشريط مع أصوات حيث تتم الم، فرع مقارنة األصوات 
وقد تتم المقارنة مع ،مرجعية مخزنة على مستوى هذه المصلحة ألشخاص متهمين أو مشبوهين 

التحليل از هباالستعانة بجتتم المضاهاة ،و  شريط أخر سجل به صوت المشتبه فيه
specctrgrapheالصوتي

3. 
 :بصمة األذن  .3

لبصمة في مجال التحقيق الجنائي من جهة ما أثبتته التجارب العلمية يتضح استخدام هذه ا   
إن لكل أذن خصائص ال تشتبه فيها مع غيرها "اللفونسبرتليون "م على يد  1879منذ عام 

اثر بصمة األذن دورها في التحقيق عن بحث لى هذا كان للفرد الواحد وعال حتى على مستوى،
قد يصعب إيجادها في بعض القضايا لعدم مالمسة األذن إال أن بصمات هذا النوع ،الجنائي 

                                                 
 121ص، مرجع سابق ،زية خربوش، األدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة فو 1
 61ص ، مرجع سابق ، اإلثبات الجزائي في محمدي بوادي حسنين، الوسائل العلمية الحديثة 2
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ومع ذلك فيمكن إيجاد بصمات هذا النوع عند األبواب والنوافذ التي قد ،الماكن الجريمة غالبا 
لمنزل أوال وكذا يمكن وجود ي احد فأكد من وجود أليها يقصد الته عيسعى الجاني لوضع أذن

أوضح األلماني  1971وقع الجريمة، وفي عام مثل هذه البصمات في األماكن الضيقة في م
أن هناك إمكانية لتقسيم األذن البشرية وتبعه عدد من العلماء أضافوا الكثير في ميدان " هيرشي"

وقد "روثر " و"ندلوه "جا جورج الن: هم من يق الشخصيةتحقاالستفادة من بصمة األذن في 
في اليابان حيث قتل شخص  1951فائدتها في التحقيق الجنائي عام  أثبتت بصمات األذن

حتى تم اكتشاف ، تم نقلها إلى منزلها وأنكر أن المرأة كانت معه تلك الليلة ، امرأة في بيته 
 1جرمه علىبصمات أذن المرأة في منزله فكانت دليال 

 :ة الرائحة بصم .4

تختلف عن اآلخر بسبب إفراز سائل أبيض  أثبتت الدراسات أن لكل إنسان رائحة حيث     
ثقيل يحتوي على مواد تتحلل بواسطة البكتيريا الموجودة على الجلد وينتج عنها مواد طيارة ذات 

سان رائحة ما كان لكل إنه لرائحة مميزة يفرز هذا السائل مع العرق ،وبصدد قرينة الرائحة فان
حيث ، ف عن غيره فانه يمكن استخدام بصمة الرائحة في التعرف على الجاني ختلزة تممي
عان بالكالب البوليسية في شم األثر المادي الذي يتركه الجاني في محل الحادث ثم في يست

عتبر من ص يتتبع رائحته والتعرف على صاحبها ،فاختالف الروائح البشرية باختالف األشخا
 2قينيا ليس بالتجربة وحدها إنما بواسطة بعض األجهزة المتطورةا يباتهر التي يتم إثاألمو 

من الثابت علميا أن الجلد الذي يغطي أصابع اليد والكفين وكذلك الشفاه له  :شفاه بصمة ال .5
كشف ال مميزات منفردة في نوعيتها وينتج عنها انطباعات تقوم بدور أساسي وحيوي في مجال

الحقائق العلمية الحديثة أن الخطوط الموجودة على شفاه اإلنسان  بتتا أثة ، كمعن الجريم
أوان هذه الخطوط ال ، وال يمكن تماثلهما لكل وجه حتى بين التوائم ، خر تختلف من شخص آل

                                                 
ص ، 0216سنة ، رسالة ماجيستر،ة ثالعلمية الحدي لجنائي بالوسائلاإلثبات ا،ب عبد السالم األسمر الحضيري لحسن طي1

121-120 
 122ص ،اإلثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة، نفس المرجع ،الحسن طيب عبد السالم األسمر الحضيري 2
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 استعمال هذا النوع من البصمات في التحقيق الجنائي، ويمكن تتغير مع تقدم السن ولذا أمكن
 .1كواب التي استعملت للشرب في ساحة الجريمةاأل ت فيالبصماحصول على هذه ال
 :بصمة األسنان .6 

ت األسنان في التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي في تحقيق تبدو أهمية بصما     
حيث تحدث أثار بصمات األسنان على شكل عالمات سوائل المأكوالت أو ، شخصية األفراد
صاب أو القتل الجنسي ، كما قد تظهر هذه غتا االي ضحايكما ف، ي عليهمجنعلى جسم ال

حيث تساهم في التعرف على الجثث ، العالمات على الجاني حالة مقاومة المجني عليه
 .2المجهول أصحابها والتي انتشلت من كوارث الطيران أو الحرائق

 :المطلب الثاني

 (وجيةيولالب الغير)لغير الحيوية ر ادور الشرطة العلمية والتقنية في فحص اآلثا

قد اتجهت البحوث الجنائية العلمية الحديثة إلى البحث عن وسائل إلثبات الجريمة       
والكشف عن مرتكبيها واهتمت بدراسة اآلثار الجنائية التي يرتكبها الجناة بمسرح الجريمة 

وصول ابر للتوفرة في المخالموالبحث عن طبيعتها وفحصها بواسطة الوسائل واألجهزة العلمية 
يل الذي يؤدي إلى إثبات الجريمة أو نفيها و تعتمد نقطة االنطالق غي اغلب لدلإلى ا

لجنائية على اآلثار الجنائية التي تصبح بعد فحصها أدلة مادية وهي عبارة عن أدلة التحقيقات ا
، 3الشاهد الصامتبة محسوسة وملموسة وغالبا ما تكون معبرة عن الحقيقة ألنها تعتبر بمثا

يتعلق باألدوات التي يستخدمها في ( غير بيولوجي )لجنائية ما هو غير حيوي ر ابين اآلثا ومن
اإلجرامية وبالتالي  أخرى تساعد في فك غموض الحادثة آثار ته هذا باإلضافة إلىارتكاب جريم

تهتم بفحصها لة وكل اثر من هذه اآلثار المتحص، الوصول إلى الحقيقة مثل آثار األنسجة 
 .4ابرها من اجل الوصول إلى نتائج دقيقة في األخير إلى جهاز العدالةمخ العلمية فيلشرطة ا

                                                 
ذكر  ف الجريمة، بدوننية لبعض الوسائل التقنية الحديثة في كشمدى مشروعية استخدام األجهزة األم،زامل الحشان ال فهد1

 61.62ص ،السنة 
 128ص ،مرجع سابق ، األسمر الحضيري ، اإلثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثةم الحسن طيب عبد السال2
 . 1:ص ، ق سابمرجع ، مسعود زيدة ، القرائن القضائية3
 22ص ، مرجع سابق ، المادية  محمد حماد الهيتي، األدلة الجنائية4
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 :األول الفرع

 ستندات والخطوط حص المف

هي ،إن عملية مضاهاة الخطوط وفحص المستندات لمعرفة مدى تزويرها من عدمه       
ن يدان ملزمو ذا المون أن خبراء هك، ليست عملية شكلية فقط بل هي علم وفن قائم بذاته

 .تطبيق خطوات متعاقبة ليقرروا في النهاية ما إذا كانت الكتابة أو الوثيقة هي مزورة أم الب
 :المالية وير النقود واألوراقتز .1

نص المشرع الجزائري على جرائم التزوير بصفة عامة في الفصل السابع من الكتاب      
ن المؤبد  بعدما كانت لسجمنه على عقوبة ا 197ة إذ نصت الماد، 1تالثالث من قانون العقوبا

 21لمؤرخ في ا 16/23من القانون  61العقوبة هي اإلعدام وهذا بعد تعديليها بموجب المادة 
المعدل لقانون العقوبات وهذا لكل من قلد أو زور أو زيف نقودا معدنية أو  2116ديسمبر 

، ال يخفى 2هاابعالعامة وتحمل ط لخزينةأسهم تصدرها اأو أوراق نقدية أو سندات أو أذونات 
ايا قد ضبأن التقدم العلمي كان له انعكاسات على طريقة ارتكاب الجرائم كما أن تطور الق ألحد

فأصبح من . تضاعف في العدد بنسبة مذهلة لم تكن متوقعة كاستعمال األختام و التزوير
براء الخفريقا هاما من  لعلميةمخبر الشرطة اضم الضروري اللجوء إلى الخبرة الفنية لذا ي

، أما بالنسبة لتزوير األوراق المالية فإنها تعد من احدث أنواع 3والمختصين في كل فروعه
ام في العصر الحالي حيث يستخدم المجرمون آالت النسخ والسكانير في عمليات تزوير ر اإلج

، لظاهرة سطحها شكال اتنسخ فقط األ التفي حين أن هذه اآل%81األوراق المالية وهذا بنسبة 
كون أن العملة الحقيقية تحتوي ، العملة الحقيقية من المزيفة  ضل أنه فيديو سكانير تظهروبف

 المات خاصة تميزها عن بقية األوراق مثل الرسومات المميزة والتي تكون عادةععلى رموز و 
الخطوط السرية  كذلك، ثير من نسخها الك غائرة في الورقة النقدية لذلك ال تتمكن آلة النسخ أو

وعية الورق الذي يظهر باهتا في العملة الحقيقية باعتباره  يحتوي على مواد كيميائية متنوعة ن، 
أما فيما ، األشعة في حين يظهر ناصعا في العملة المزيفة  د تعريضها لمختلف أنواعنتتفاعل ع

                                                 
 .جزائري المعدل والمتمم ال المتضمن قانون العقوبات 1266يونيو  28  :مؤرخ في  66/116أمر رقم (1
 . 81ص ، مرجع سابق ، مسعود زيدة، القرائن القضائية 2
 . 112ص ، ع سابق مرج، يحي بن لعلي، الخبرة في الطب الشرعي 3
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خاصة بها مميزة ذ لها عالمات ر إيخص الصكوك البنكية فهي كذلك محمية من التزوي
كما أن الورق المصنوع من الصك ، والطباعة المكررة لرموز البنك والثقوب الخاصة ان كاأللو 

تحاليل  بع بمواد كيميائية سرية يتغير لونها بمجرد تعريضها أليةشهو كذلك من نوع خاص وم
 .1أشعة بغرض كشف التزوير أو
 :مضاهاة الخطوط  .2

والذي يختلف باختالف ظروف ، ميزل شخص خطه المأن لك اء علم الخطوطخبر يعتقد       
د يوبالتالي فان تحليل خصائص لخطوط في المضبوطات والوثائق قد يف،زمان ومكان تحريره 

ظهار الحقيقة وخاصة في قضايا التهديد عن طريق رسائل مجهولة  كشف غموض الجريمة وا 
الن ذلك ، فيهع خط المشتبه ريمة مجدت بمسرح الجة و الهوية أو عند مضاهاة خط وارد في ورق

قد يدل على المجرم ففي جريمة قتل كتب الضحية بدمه قبل موته على كف يده اسم الشخص 
حظ المحقق ذلك اخذ صورة لهذا االسم وقام بمضاهاتها بأوراق القتيل وتحقق الالذي قتله  ولما 

لصاق االتبأنها مكتوبة بخط يده وليس بخط شخص آخر يريد  سم بصاحب هذا االلتهمة ظليل وا 
وعند تفتيش مسكن صاحب االسم المذكور عثر عنده على أشياء كثيرة للضحية ،لالنتقام منه 

، تقوم مضاهاة الخطوط على دراسة بعض 2تكابه للجريمةر وبمواجهته بها ،اعترف با
ب الء وعدة جوانإلمطريقة الكتابة وا،الخصائص الجوهرية التي يتميز بها كل خط مثل شكله 

بد من فحص الخط األصلي ومقارنة خواصه بالوثائق المضبوطة ، ض ال، ولهذا الغر  أخرى
جالسا ، واقفا ) وفي عدة وضعيات  حيث يطلب من المتهم أن يكتب نصا معينا من عدة نسخ
تتكرر فيه بوجه خاص الحروف ...( ، على سطح مائل ،على سطح متموج ، على كف يد 

ة النص ،وعليه أال يضع أمامه الورقة محل لميير الشرطة العليه خببحيث يملي ع، يهاالمشتبه ف
اوال تضليل الخبير حالمضاهاة الن المشتبه فيه دون شك سوف يتفادى الكتابة بنفس الطريقة م

وليتم بعدها بدراسة شكل الخط من ، بعدها يقوم الخبير بتصوير الوثائق المشبوهة وتكبيرها 
السطر  لميل واالنحراف علىة اباتها مثل درجلوب كتوف وحجمها وأسلحر حيث أشكال ا

                                                 
ص ، 0221اص،جويليةخالجزائر، عدد  ، مجلة الشرطة، ع تنمية مديرية الشرطة العلمية والتقنيةانجازات ومشاري،أوراري كريم 1

12 -11 
 .81ص ، مرجع السابق ، مسعود زيدة ،القرائن القضائية( 2
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انتظام وتباعد الحروف بينها وبين الكلمة األخرى طريقة وصلها ،ارتفاعها أو انخفاضها 
 .1بعضها وكيفية وضع النقاط من فوقها وتحتها وكذا المد في حروف أخر الكلمةب

 :فحص المستندات والوثائق  .3

، سواء بالحذف 2المادي مغريا للتزوير نياأنواعها ميدا بمختلفائق والمحررات لوثتشكل ا       
 يفةز وكذلك بإضافة أسماء م، أو بوضع توقيعات وأختام مزورة ،أو بالزيادة في المحررات 

واالصطناع وبالمقابل ،أو بوضع توقيعات وأختام مزورة ،وبتقليد الوثائق ،بالزيادة في المحررات 
واالصطناع ،تقليد الوثائق  خصباألتطورا كبيرا و تزوير الكشف وفضح ال ائلفقد عرفت وس

وبالمقابل فقد عرفت وسائل الكشف وفضح التزوير تطورا كبيرا وباألخص ما يتعلق منها بطرق 
لتحليل الكيميائي للحبر والورق حيث يسمح هذا التحليل بمعرفة نوع الورق المستعمل مثل ا

كما يتم استخدام ،ي الورق العاد تلف عنيخ،من ورق خاص نع صكوك ،جوازات السفر ،فتص
وكذا ، الكشط أو المحو ،الفحص المجهري والعدسة المكبرة كذا للبحث عن أثار التغيير 

 : بتقنياته المختلفة ، ومن أهم التحاليل المتبعة في ذلك  يالتصوير الفوتوغراف
بمحلول  لصغيرةلقطع الورقية اي احيث تغل، تركيب الورق ويسمح بمعرفة طبيعة األلياف 

الصوديوم المخفف وتصبغ بصيغة اليود ، حالة المحو والشطب والكشط هنا يقوم  سيدبروك
جهر أو بالعدسة المكبرة تحت األشعة فوق مخبير الشرطة العلمية بإجراء الفحص بواسطة ال

ه عن أثار  بإرجاع حلمضمالبنفسجية، وأحيانا القيام بتفاعالت كيميائية حيث يمكن إبراز الخط ال
األمنيوم في حالة الحبر الذي يحتوي على مركبات الحديد  كيبريتور بخارلى ريق تعريضه إط

شافها باألشعة فوق البنفسجية أو كنفس الشيء بالنسبة للكلمات الممحية بالممحاة يمكن است
 فيمكن إزالة( (correcteurأما الكلمات بالقلم الطامس ،بتصوير الوثائق باألشعة تحت الحمراء 

أو بالتصوير على ألوان حساسة لألشعة تحت الحمراء وتتبع  يميائياء كالطمس البيضامادة 
أو  تمزيقها لوثائق أواأطراف  ، أما في حاالت حرق3نفس الطرق في كشف األختام المزورة

 طيها بغرض تغير لونها لإليهام بقدمها هنا يتم تحليل المحررات  في محلول برمنغنات
ه يمكن فضح هذا التزوير حيث يتغير لون الوثائق ومنمحلول مليان نا في بوتاسيوم وأحياال

                                                 
 .161- 160ص ، مرجع سابق ، يحي بن لعلي، الخبرة في الطب الشرعي 1
 ية والعموميةليب التزوير المختلفة في المحررات الرسمأسا، من قانون العقوبات الجزائري  016ن المادة تبي2
 .121الى  122ص ، مرجع سابق ، ثة في اإلثبات الجنائي حديمدي  ،الوسائل العلمية الحادي حسنين المو ب3
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لضوء اخاصة األجزاء المعرضة منها للهواء و  القديمة أصال بفعل عملية التأكسد والتي تصيب
في حين أن الورقة الجديدة التي أراد الفاعل جعلها تبدو ،ويكون أوضح على مستوى الحواف 

الصبغة اللونية على الوثيقة مع وجود  سارتحليل تظهر مبعد الر لونها فإنها غييقديمة بت
كما قد تظهر عليها خطوط داكنة هي بمثابة طيات قبل التلوين ، مساحات صغيرة غير ملونة 

 . 1لعالمفت

 :الفرع الثاني 

 فحص اآلثار األخرى

 :آثار استخدام األسلحة النارية  :أوال
واألسلحة الرشاشة  كالبنادق يلةاألسلحة الطو اليدوية أو  ارية المسدساتالنيقصد باألسلحة       

ضمن  97/16أو السالح الرشاش وقد صنفها المشرع الجزائري مع باقي األسلحة في األمر 
ار يهتم بها المحقق الجنائي ويجدها في مخلفات السالح الناري واآلثار ثوهذه اآل،2عدة أصناف

قذوف الناري والظرف الم: ائم نوعان تكب بها الجر ارية التي تر النالتي تتخلف عن األسلحة 
 3الفارغ

هو جسم معدني هو الجزء المعدني من  مقدمة الطلقة الحية التي  ينفصل :المقذوف الناري .1
البارود في حجرة إطالق النار ليسير في مسورة السالح في اتجاه الهدف  عنها عند اشتعال

وغالبا ( 111شكل )يرةت مقدمة مستدمقذوفات ذا: المقدمة إلى شكلوتقسم المقذوفات من حيث 
وغالبا ما تستخدم في (  112شكل )ما تستخدم في المسدسات ومقذوفات ذات مقدمة مدببة

خل مسورة السالح الناري متأثرا بالضغط المرتفع للغازات االبنادق ،فعندما ينطلق المقذوف د
تي تتطبع ال تعرض للمسورةالقطاع المس يتمدد ويمأل ذوفالناتجة عن اشتعال البارود  فان المق

وعند ضبط السالح 4آثار الشحنات على المقذوف والتي تعتبر بصمة خاصة بكل سالح 
صندوق ممتلئ بالقطن المكبوس ثم تقارن  يالمشتبه فيه يطلق منه ثالث طلقات على األقل ف

                                                 
 . 162ص ، مرجع سابق ، يحي بن لعلي،الخبرة في الطب الشرعي1
 اد الحربي واألسلحة والذخيرةالمتعلق بالعت 1221يناير  10المؤرخ في  21/26م رق االمر2
 18ص ،  1222نايف العربي للعلوم األمنية، ميةي اإلثبات الجنائي ،أكاديفاألثر المادي  دور،دي الحويقل معجب مع( 3
 128-121ص ، مرجع سابق ، هشام عبد الحميد فرج، معاينة مسرح الجريمة4
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ت مثلة التقنياومن أ(1جريمةال مقذوفات هذه الطلقات مع المقذوف المعثور عليه في مسرح
خدمة في فحص األسلحة جهاز قياس عرض السدود و الخدود للمقاذيف النارية و مستالحديثة ال

الص العينات من المسدسات خو جهاز است المقارنة و المنظار المكبر األجهزة الميكروسكوبية
 .2و البنادق

مجوف ( شسلحة الخرطو األ كرتوني أو بالستيكي في)هو جسم معدني:الظرف الفارغ .9
ند اشتعال المواد المتفجرة فيه داخل غرفة اإلطالق ويقذف به السالح ه عل المقذوف عنينفص

هذا الظرف في  دوتبدو أهمية تواج، يبقى داخل السالح حسب نوع السالح  إلى الخارج أو
لبصمة ل احيث توجد عليه عدة آثار مث مسرح الجريمة في تحديد هوية السالح المنطلق منه

يد هذا الظرف في تحديد مكان وقوف المتهم لحظة يف كما،كل سالح صة ومنفردة لوهي خا
اإلطالق حيث أن لكل سالح يقذف بالظرف الفارغ مسافة محددة مع وجود بعض االستثناءات 

، يتم تصوير الظرف الفارغ في 3متدرج كالسلم رج المقذوف ألسفل في مكان مائل أوحمثل تد
أو ما شابهه يوضع داخل الظرف  قاببواسطة عود ثيتم التقاطه قبل رفعه ثم مة مسرح الجري

لرفعه كما توضع قطعة قطن لسد فوهة الظرف الفارغ للمحافظة على رائحة البارود ثم يتم 
الظرف بواسطة ، (1)األسلحة والقذائف للشرطة العلمية ليتم فحصه تحريزه ويرسل إلى مخبر

ونية للسالح حلز حص الخطوط التطور يقوم بفو جهاز آلي موه ،الخاص باألسلحة IBISجهاز
المستخدم ويقوم في نفس الوقت بحفظ هذه البيانات وصور لها في ذاكرة الكمبيوتر والتي يمكن 

 .4الظرف محل الدراسة أو المقذوف الناريبالرجوع إليها في أي وقت لمقارنتها 
 :آثار المواد المتفجرة  :ثانيا
حيث استخدمها احد ،  يرةالقرون األخ ادة المتفجرة ظهرت فيأو الم األسودود يعتبر البار     

أن اكتشف احد العلماء  ثم تابع استخدامه إلى 1635مهندسي مناجم الفضة في ألمانيا سنة 

                                                 
 022ص  ،مرجع أعاله ، لحميد فرج، معاينة مسرح الجريمة د اهشام عب1
ص ، المرجع السابق ، مة ائي و دورها في ضبط الجريني التحقيق الجفتقنيات الحديثة سالم بن حامد بن علي البلوي، ال2

16،11 . 
 122،121هشام عبد الحميد فرج، معاينة مسرح الجريمة ،مرجع أعاله ،ص3،
 وما 116ص ، لمحاماة والشرطة وطب الشرعي معاينة مسرح الجريمة ألعضاء القضاء والنيابة وا،  هشام عبد الحميد فرج4

 بعدها  
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تم تطوير ، وللحد من خطورة استعمال هذه المادة ،جار فمادة اللنيتروجليسيرين شديد االن
د المتفجرة موال ومن أهم الالنيتروجليكو  بإضافة مل إحالل جزئيبع وذلك، صناعة المتفجرات 

المستخدمة حاليا الديناميت وهي أساسا عبارة عن مركبات النيتروجليسيرين باإلضافة إلى 
 والمتفجرات بصفة عامة عبارة عن مركبات،م و نيتروسليلوز ونترات األمني، النيتروجليكول 

ة مؤثرات معين االحتراق السريع تحت ون من خصائصهايك كيميائية أو مخلوط من عدة مركبات
تعطي كميات هائلة من النواتج في لحظة قياسية قد تصل إلى أجزاء المليون من الثانية ل

ثر على ما حولها تأثيرا تدميريا ؤ ،ويكون لها قوة ضغط عالية مصحوبة بدرجة حرارة عالية جدا ت
ي مكان ي حالة حدوث انفجار ففف 1لمستخدمة ة اتختلف شدته حسب نوع وكمية المادة المتفجر 

يتعين على خبراء الشرطة العلمية االنتقال بسرعة إلى مكان الحادث من اجل إجراء نه ما فإ
ينة مكان انفجار لم تعرف المادة االمعاينات الالزمة بشأنه والوقوف على مخلفاته فعند القيام بمع

اقية من إذا كان هناك رائحة بحقق إثبات ما الميجب على ،المتفجرة التي استعملت إلحداثه 
ر من عدمه  وذلك بان يتشمم بين األنقاض الكائنة في مركز االنفجار لمعرفة طبيعته فجااالن

بقايا االنفجار الموجودة في  نتحديد نوع المتفجر كيمائيا لتأتي بعدها عملية اخذ العينات م
رطة العلمية إلى مخبر الش رسالهاة لها تهيئة إلئممسرح الجريمة  والقيام بتحريزها في إحراز مال

صها هذا ويجب على خبراء الشرطة العلمية عند إجراء الفحوص على العينات التركيز علة لفح
وهذا كله يهدف الوصول ، ل القنبلة يمعرفة نوع المادة المتفجرة وكذا تحيد النظام المتبع في تشغ

     .2إلى معرفة هوية مقترفي الجرم
 ة والمالبس آثار األنسج :لثاثا
أو ،مالبس الجاني في قبضة القتيل عند مقاومته  من رح الجريمة قطعةقد نجد في مس      

علقت قطعة من هذه المالبس بمسمار أو ما شابه ذلك عند فراره أو أثناء تسلقه على حائط أو 
 فحص هذه القطعة تأو ترك الجاني منديله بالمكان هنا على خبير الشرطة العلمي ،نافذة 

 .جه الدليل منها ص و تبه فيه الستخالومضاهاتها مع ما يضبط عند المش

                                                 
 .101ص ، لجنائي، مرجع سابق ق ااألدلة الجنائية والتحقي ،عمر المعايطة  منصور1
 . 11:- 16:ص ، مرجع سابق ، عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي 2
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األقمشة سواء كانت مأخوذة من مالبس الجاني أو المجني عليه البد من  آثار عند العثور على
ثم إرسالها إلى مختبر ، بطرق سليمة حفاظا عليها  اتصويرها في مكان العثور عليها ثم رفعه

 مشةنسجة وقطع األقد عدة طرق يمكن بواسطتها فحص األتوج حصها، حيثلف الجنائي
يتم فحص ومضاهاة األقمشة باستخدام عدة أجهزة وتقنيات مثل أجهزة ،1والمالبس ومضاهاتها 

لتحليل الطيفي ، حيث يقوم اوجهاز ،الفحص المجهري كالميكروسكوب واألشعة فوق البنفسجي 
لنسيج تطابق الحواف  شكل ا،لونها ، ا ة من حيث نوعهاشيالخبير أوال بفحص القطعة القم

ه كما يظهر عدد الخيوط وسمكها ومتانتها وطريقة نسجها هل هي يدوية أم ومتوحجمه ونع
مضاهاة لالخ ،كما قد تتم ا....اصطناعية  وكذا نوعه هل من الصوف أو القطن أو الحرير 

ع منه لمعرفة مدى شكوك انه انتز المبين الجزء المعثور عليه بمسرح الجريمة مع األصل 
مثل مقارنة قطعة ،أضعاف  ب المقارن بقوة تكبير تبلغ أربعةسكو بواسطة الميكرو  مطابقاته وهذا

من قميص أو سروال مع قميص المشتبه فيه أو سرواله وموضع التماثل في شكل وطريقة 
 .2هء المنزوعة منلجز عه ومساحته وعدد الخيوط في كل فتلى ولونها ومالءمتها لو النسيج ون

 :آثار الزجاج والتربة  :رابعا
عن  حيان كثيرة يكون مسرح الجريمة هو سيارة حيث ترتكب بعض الجرائمي أف: ثار الزجاجآ.1

 احد طريق تكسير زجاج نوافذ السيارات وقد يكون مسرح الجريمة هو المنزل وحدث كسر في
ه من خالل الزجاج ر الجاني بجسدمرو إن ،نوافذه الزجاجية أثناء دخول أو هروب الجاني 

ة من الزجاج المكسور بمالبسه ويكون الزجاج في هذه اعملى تعلق أجزاء نالمكسور قد يؤدي إ
إن نوعية الزجاج المصاحب للجاني من نفس نوعية  الحالة ذو قيمة عظيمة حين يتم إثبات

ح الجريمة مسر الفني في  مسرح الجريمة، يعتبر أهم دور للضابط يالزجاج المحطم ف
الجاني موجود داخل السيارة أو  كانلتحديد ما إذا  صحوب بكسور زجاج وتحديد اتجاه الكسرالم

 .3المنزل أو خارجهما
التربة عبارة عم ذرات دقيقة تشكل عند تجمعها أرضية معينة تختلف طبيعتها :آثار التربة .9

صحراوية يتخلف نجد التربة الين ل التربة الزراعية التي يتخلف عنها الطين في حثومصدرها م
                                                 

 1:1ص ، مرجع سابق ، ودورها في إثبات الجريمة  ميةخربوش فوزية، األدلة العل1
 .0:6– 0:1ص ، ع أعاله مرج، عبد الفتاح مراد ،التحقيق الجنائي2
 .162- 168ص ، مرجع سابق، لجريمة ح اد الحميد فرج ،معاينة مسر بهشام ع3
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رح الجريمة على غير موضعها كتخلفها على حذاء مس تواجد التربة في، ويعتبر 1عنها الرمل
المجني عليه أو على حذاء الجاني أو على الجثة مهما لتحديد أن موضع قتل المجني عليه 

ة هذه ليقوم بمقارن ربةفيستغل الخبير الجنائي وجود مميزات الت، جثته  ليس نفسه مكان اكتشاف
المكان التي ارتكب به الجريمة مع التربة بة ى مثل مقارنة تر العينات من التربة بعينات أخر 

 .العالقة في حذاء المشتبه فيه
وسكوب ر تتم عملية الفحص آلثار التربة بعدة طرق و فتستخدم أجهزة الفحص المجهري  كالميك

ي عليها التربة كالنجارة االسمنت ائب التي تحتو لشو لمعرفة لون وحجم ونوع التربة وكذا نوه ا
تي تتواجد في التربة الزراعية وغيرها والتي تفيد في معرفة المنطقة والروث حبوب الطلع ال

في  من التربة كما قد تتم عملية الفحص بواسطة تقنية حرق التربة النوعالمتواجد بها هذا 
العضوية لمقارنة المسحوق  خلص من الموادللتدرجة مئوية  511العينتين عند درجة الحرارة 

 .2حة األبخرة المتصاعدة من العينتين رائو بمقارنة لون و المتبقي أ
. 
 
 

                                                 
 1:2ص ، مرجع سابق ، خربوش فوزية،األدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمة 1
 1:1- 1:2ص ، المرجع السابق ، حميد فرج ،معاينة مسرح الجريمةال هشام عبد2
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جهاز الشرطة العلمية و التقنية دور مهم في محاربة الجريمة و المحافظة على األمن يلعب     
ا متقدما في مو فأخذت مكانو نأمن و استقرار المجتمع فالجريمة في تزايد بو التصدي للعابثين 

ة ،وتعدت طابعها التقليدي إلى طابع الحداثة و قنياسة و في العلوم التمجاالت االقتصاد و السي
فأصبح لها هيكلها التنظيمي وحتى يستطيع جهاز الشرطة من الحد من الجريمة البد  التنظيم،

لضمان بنود أساسية  علىد من الجريمة ،وهذه الخطة البد ألن تشمل حمن وضع خطة عمل لل
توفر على الوسائل و التقنيات الالزمة ي  رطة العلمية والتقنيةالوقاية من الجريمة فجهاز الش

لترجمة العناصر المرفوعة من مسرح الجريمة و تحليلها مخبريا ،ومن أجل الوصول إلى هوية 
رح ك هو دراسة مسذل الجريمة فإن األسلوب الوحيد الذي يمكن من الفاعل و معرفة كيفية وقوع

،فالشرطة العلمية  غير بيولوجيةأو سواء كانت بيولوجية  الجريمة عن طريق االهتمام اآلثار
وغيرها من العلوم األخرى باإلضافة إلى ذلك أن الشرطة ...الفيزياء ،البيولوجيا، تستعين بالطب

سرح من م المرفوعةار عطاء و تقديم العناصر المستخلصة واآلثإالتقنية التي تمثل مهمتها في 
 .عطاء النتائجو إرطة العلمية للتحليل الجريمة و تقديمها إلى مخبر الش

ومن النتائج التي نستخلصها أن الشرطة العلمية و التقنية تستعمل أجهزة متطورة للكشف        
م األشعة و الكالب البوليسية إضافة اعن غموض الجريمة كالميكروسكوب و االنترنت واستخد

قنية و توتوجد هناك طرق فنية ل في  حماية و تحصين مسرح الجريمة ،أن دورها يتمثلى إ
تستخدمها الشرطة العلمية في ذلك و أن الشرطة العلمية تلعب دورا هاما في فحص اآلثار 

غير )تنقسم إلى أثار مادية  ةالجنائية خالل إجراء مختلف االختبارات عليها و أن اآلثار الجنائي
 يويةار بيولوجية حأث و( حيوية
 دى هوية المجرمين ذلك أنه ال يوجعل نية متطورة في التعرفو تعتبر البصمة الوراثية تق   

اثنان في العالم يتشابهان في تركيبة الحمض النووي حيث ساهمت بشكل كبير في كشف إثبات 
 .الجرائم
افة فع مستوى الثقى ر ق الجنائي العلمي يستدعي العمل عليإن االعتماد على التحق       

م التي تخدم القضاء كعلم األدلة علو القضاء ،و بتدريس ال العلمية و الفنية لرجال األمن و
سواء في كليات ...الجنائية ،التعامل الفني مع مسرح الجريمة،علم البصمات و الطب الشرعي

 .د الشرطة الجنائيةهالحقوق أو المدرسة العليا للقضاء و معا
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لة ليس بمنأى عن المجاد لثقة المطلقة في الدليل العلمي ،فهو ينبغي وضع اه الكما أن       
و المناقشة في إطار المعايير و الضوابط التي بمقتضاها يمكن إنزال الدليل العلمي منزلته 

س  القضائي إلى لالصحيحة ،مع ضرورة اإلبقاء على الخبراء المقيدين بجدول الخبراء بالمج
لخبرة و تجنب نقص ية ،ألن من شأن ذلك تقوية مردودية اعلمية و التقنال جانب خبراء الشرطة

كما أنه يجب تقوية العالقة بين الجهات القضائية و الشرطة العلمية و التقنية . الخبراء عددفي 
 .و إقامة جسر التعاون و التفاهم بينهما

 :رها كو من االقتراحات التي يمكن ذ  
 ب

نية  واطنين بجهاز الشرطة العلمية و التقخر لتعريف المآل رمجة أبواب مفتوحة من حينب
 .بها طو و الدور المن

 ا
لقيام بتحسين و توعية المواطنين بين الفترة و األخرى حول عدم العبث بعناصر مسرح ا

عليه  فظةالجريمة و إعطاء دروس تطبيقية و ميدانية حول مسرح الجريمة و كيفية المحا
 .و رفع اآلثار و تحريزها

 ا
 علمية و التقنية خاصةقانون خاص يوضح عمل عناصر الشرطة الفي وضع  سراعإلا

 .ظل األهمية التي تتمتع بها في
 م

إدخال المزيد من التطورات على المختبرات الجنائية سواء من إدخال األجهزة الحديثة و  
ن امل مع اآلثار المادية التي يمكلتعالسيما برامج متطورة للحاسوب اآللي لغرض ا

حرفية و  در مؤهلين بدرجة فنيةي مسرح الجريمة إضافة إلى إعداد كوالحصول عليها فا
دان أعلى عن طريق بعثهم لدورات خارجية متخصصة في هذا المجال والتعاون مع البل

 األخرى سواء عربية أو أجنبية
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 ة ــــــــــــــــــــــــــــلغة العربيــبال
 :ريعيةلتشوص اــــــــــــــالنص

 11/16/1966ي خ فالمؤر  49،ج ر ،ع  1966يونيو  18: مؤرخ في  66/156مر رقم اال. 1
 المتضمن قانون العقوبات

 1997يناير  21:هـ الموافق لـ 1417رمضان عام  12المؤرخ في  97/16االمر رقم . 2
 6 الرسمية العدددة لمعدل و المتمم الصادر في الجريا ةالمتعلق بالعتاد الحربي واألسلحة والذخير 

 1997جانفي 22بتاريخ 

 : ـــــــب العامةالكتـــــــ
، الجزء الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص ،ابو القاسم  مدحأ. 1

 .1993 ،الرياض، المركز العربي للدراسات األمنية و التدريب األول،
المكتب ، رف فيه واألدلة الجنائيةوالتص ائيالتحقيق الجن ،يوني أبو الروس بس مدحأ. 2

 .1998 ر،مص ،اإلسكندرية، الحديث معي الجا
و  بسيوني أبو الروس، مديحة  فؤاد الخضيري ،الطب الشرعي و مسرح الجريمة  مدحأ. 3

 . 2118مصر،الحديث،القاهرة، يمكتب الجامعال ، 2الطبعة،البحث الجنائي 
 مشقد ،الهيئة العامة السورية للكتاب،شرعي لطب الوا التحقيق الجنائي،لقدسي ارعة اب. 4

  2116 ،،سوريا
كلية الشرطة منشأة  ،الوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجزائي  ،محمديال وادي حسنينب. 5

 .،2115 ،مصر، اإلسكندرية،المعارف 
ة ضد قيدعن الجرائم المفي الكشف زاء غازي العصيمي العمري، إسهام البحث الجنائي ج. 6

 .2112،،السعودية الرياض ول، الطبعة األولى،مجه
دراسة فقهية مقارنة ،دار  ،ثية و أثرها على األحكام الفقهيةورالي الكعبي، البصمة الليفة عخ. 7

 . 2116،،األردنالنفائس للنشر و التوزيع،عمان
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 .2111 الجزائر،يع،للنشر و التوز  فميدة مسعود،  القرائن القضائية، مو ز . 8
أة المعارف شركة نش ،ق مسرح الجريمة التحقيق الجنائي وفن استنطا،  ه متوليه أحمد طط. 9

 . 2111 ،مصر،اإلسكندرية،طباعةلل طالل
ضوابط التحري واالستدالل عن الجرائم في الفقه اإلسالمي  ،ادل عبد العال خراشيع. 11

  2116 ،مصر،سكندريةاإل،دار الجامعة الجديدة للنشر،والقانون الوضعي 
الطبعة لجريمة ت المعاينة الفنية لمسرح اإجراءا ،بد الفتاح عبد اللطيف الجبارةع. 11

 2111، عمان،األردنر ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع ،دا،األولى
مبادئ حقوق اإلنسان،  ،حسن أبو الذهب، مشروعية األدلة العلمية في اإلثبات الجنائي .12

 2118،األول،الجزء ، الطبعة األولى
تب و بحث الجنائي ،مصر، دار الكالتحقيق الجنائي الفني و الشرح مراد، الفتاح  دعب .31

 .2115إلسكندرية ،مصر،، اميةالوثائق الرس

التحري و التحقيق ،الجزائر  ،عبد اهلل اوهايبية ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري .31
 .2115،،الجزائر،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع 

ديثة في كشف الجريمة حسيني، التحقيق الجنائي و الوسائل الحس الر عباماع. 15
 .2115،نانالحلبي الحقوقية ،لب ،منشورات

عمر الشيخ األصم، نظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العربية  .16
 .1999 ،السعودية،الرياض،نايف العربية للعلوم األمنية  ةأكاديمي

، دار النهضة العربية ، االستدالل الجنائي والتقنيات المتقدمة ،ويالشها تاحد الفقدري عب .17
  2115، ،مصررةالقاه

و الشرعية لإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثية ،  غانم، الجوانب القانونية  حمدمحمد أ .18
  2118، ،مصرالجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية

ية، ،دار المناهج للنشر و لجرمدلة ااأل ائي والهيتي، التحقيق الجن مرهج محمد حماد .19
 .2111،ان،األردن،عمالتوزيع 
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أصول  ،أنواعها  ،مصادرها  ،نائية المادية الجاألدلة  ،رهج الهيتي حمد حماد مم.21
 .2118،،القاهرة،مصردار الكتب القانونية ،كشفها و فحصها:التعامل معها 

،الطبعة لحيوية ا التكنولوجيا اتمقانون الجنائي واستخدا،حمد لطفي عبد الفتاح م.21
 .2112مصر،،قانوندار الفكر وال ،االولى
دار المطبوعات الجامعية ،الجنائية اد اإلثبات في المو ،رجة همصطفى مجدي .22
 .1992 ،،مصراإلسكندرية ،

 ، الرياض ،الطبعة األولىدور األثر المادي في اإلثبات الجنائي،معجب معدي الحويقل .23
 .1999،رياض،السعوديةة ،اليمنللعلوم األ ربيالع ايف،أكاديمية ن

قسم ، كاديمية األ شؤون،والبحث الجنائي أساليب التحقيق ، حمدان عاشورمقدم محمد .24
  2111،فلسطين  ،المناهج

لرجال القضاء و االدعاء )،األدلة الجنائية و التحليل الجنائي  منصور عمر المعايطة.25
ة دار الثقافة للنشر و التوزيع ب،مكت 1طبعة (ة ضابط العدليال العام و المحامون و أفراد

 2119،األردن،،عمان

 1994،،الجزائرباتنة  ،بعة عمار قريفمط :برة في الطب الشرعي الخ:يحي بن لعلي .26

 :تب المتخصصةــــــــالك
سلسلة حقوق ضحايا ،الشرطة وحقوق ضحايا الجريمة  ،عبد اللطيف الفقي مدحأ.1

 . 2113،،القاهرة،مصر التوزيعالفجر للنشر و دار  بعة األولى،الطالجريمة،
و نقدية،الطبعة  لية،دراسة مقارنة تحلييةجهاز الشرطة القضائ،د الغاني عب ياضر .2

 .2119،المغرب،الرباط ،مكتبة دار السالم ،الجزء األول ،األولى
،المركز العربي  ولىاأل الطبعة ،األصول العلمية إلدارة عمليات الشرطة،باس أبو شامة ع.3

 .1988،،السعوديةالرياض ،ة و التدريبللدراسات األمني
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أعمال الضابطة  وحقيق الجنائي التفي إجراءات :الشرطي  بد الكريم الردايدة ،الجامعع.3
 .2116،،االردنالعدلية،دائرة المطبوعات للنشر

يب البحث سالمرشد الشرطة القضائية في أ ،عميد شرطة إقليمي –صام المدني ع.4
 .2111 ،المغرب،الطبعة األولى،ائي تدالل الجنوالتحري وطرق االس

تحقيق و البحث الجنائي لل قواعد الفنية الشرطيةمد فاروق عبد الحميد كامل ،الحم.5
 .1999،،السعودية،الرياض،أكاديمية نايف للعلوم األمنية،الطبعة األولى 

 ألعضاء القضاء و النيابة و المحاماة ومة شام عبد الحميد فرج، معاينة مسرح الجريه.6
 2114الشرعي ،الطبعة األولى ،مصر ،  و الطبالشرطة 

 :ات و الرسائلـــــــــــــــــــــاألطروح
 :ات الدكتوراهـــــحطرو ا
رسالة دكتوراه في ،دور الشرطة العلمية والتقنية في الكشف عن الجريمة ،بهلول مليكة . 1

 2113-2112 ،الجزائر،بن عكنون لحقوق ،ة ا، كليالقانون الجنائي

 :رــــــــل الماجستيـــــــــــرسائ
ثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة اإل،سالم األسمر الحضيري لحسن طيب عبد الا. 1
 ،،كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج رسالة ماجيستر،

 .2116/ 2115ليبيا،
رسالة ،ا في اإلثبات الجنائي األدلة العلمية الحديثة ودوره،سف حسن رحمن يو آمال عبد ال .2

 2111/2112،جامعة الشرق األوسطكلية الحقوق ،،م لعاماجيستر في القانون ا
 ،كلية الحقوق،رسالة ماجستير، األدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمة : فوزية  خربوش. 3

 .2112-2111ون ،الجزائر، عكنجامعة بن 
ودورها في ضبط الحديثة في التحقيق الجنائي  التقنيات،حامد بن علي البلوي سالم بن . 4

 . 2119، ،السعوديةالرياض،،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ماجستير  رسالة،ة الجريم
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رسالة ة الجريمة ،اجهعبد اهلل محمد علي المليح، صحة اإلجراءات الجزائية و أثرها في مو . 5
 2115ليا،اإلمارات،ادارة الدراسات الع.رطة دبي كاديمية ش،أ ريماجست

شروعية استخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية ى ممد،شان و الحبنبركة  لفهد زام. 6
 2111رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الحديثة في كشف الجريمة،

ستر في ماجيرسالة اإلثبات الجنائي  ة في مجاللحديثالوسائل العلمية ا –ان عمر وفاء . 7
جامعة األخوة منتوري   ،كلية الحقوق،جنائيةال نون العقوبات والعلومفرع قا،القانون العام 

 .2118/2119 ،قسنطينة 

 :رـــــــــــــرسائل الماست
و ة شريع – مذكرة ماستر،ئي جنادور المعاينة والخبرة في اإلثبات ال،حفصة عماري . 1
- 2116 ادي،عة،جامعة الشهيد حمة لخضر الو العلوم اإلسالمية،قسم الشري ،معهدانونق

2117. 
،كلية في الحقوق ماستركرة دي زهرة،أساليب و فنيات التحري في مسرح الجريمة، مذحما. 2

 .2114،2115؛،جامعة المسيلة  و العلوم السياسية الحقوق
كلية ستر الما دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة مذكرة، نسيم جبارن، صونية روما. 3
 .2113 -2112،الجزائر ،، بجايةامعة عبد الرحمان ميرةج،لحقوق و العلوم السياسية ا
 ماستر مذكرة و العلمية في مسرح الجريمة، عبد السالم زكاري، دور الشرطة التقنية. 4

 ،أكادير االجتماعيةو  االقتصاديةة،كلية العلوم القانونية و منيالمنظومة الجنائية و الحكامة األ
  2118/2119المغرب ،

 قسم الحقوق ،سترما إثبات الجريمة، مذكرةدور الشرطة العلمية في "ماني عالء الدين سل. 5
 .2114-2113، ،بسكرة، الجزائر ،جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

 :نيةمذكـــــــــرات مه
مذكرة ، رنةثبات دراسة مقااإلحلفاية وآخرون البصمة الوراثية ومدى حجيتها في  الزبير. 1

 .2115، 2112الدفعة الثالثة، ضاء نيل إجازة المدرسة العليا للقالتخرج ل
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،مذكرة ، الجزائر وزارة العدلفاطمة ،الشرطة العلمية و دورها في إثبات الجريمة بوزرزور. 2
 .2118-2117،الدفعة السادسة عشرإجازة المدرسة العليا للقضاء  نيلنهاية الدراسة ل

ا علينيل إجازة المدرسة الها في إثبات الجريمة، مذكرة لشرطة العلمية و دور عباس عيسى ،ال .3
 .2112-2111للدرك الوطني ،زرالدة،الجزائر،

 :المقــــــــــــــــــــاالت 
مجلة الشرطة، ديرية الشرطة العلمية والتقنية،ة مانجازات ومشاريع تنمي،كريم  أوراري. 1
 .2111يليةجو اص،عدد خ ،رئاز جلا
، مقال  ثيةاستخدام البصمة الورالرحمان نصيب، تقنيات و ضوابط ليلة مصعور ،عبد اج. 2

الحاج لخضر ،العدد  -1-منشور في مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، جامعة باتنة 
 ،2117،جوان11
الجزائر  شرطة العزيز، إجراءات البحث الفني و التقني بمسرح الجريمة ،مجلة عبدخلف اهلل . 3

 .2113،ديسمبر71عدد
تحقيق الجنائي، مجلة مدرسة ال ل العلمية الحديثة فيبد الحميد مسعودي، دور الوسائع. 4

 2111الشرطة القضائية، العدد األول ، المديرية العامة لألمن الوطني،الجزائر،
نة و األثر، القري...ن محمد اليوسف ،مفهوم مسرح الحادث بين الداللة و الدليل  بعبد اهلل. 5
،المجلد (العمل راقالبحوث العلمية و أو )ة المعاصرة و آثارها الفقهية تمر القرائن الطبيمؤ 

 2114األول،
عثماني عبد الكريم ،بن لطرش طارق، ولمحان فيصل ،منهجية أخذ عينات من مسرح . 6

–ضائي ي القث عن البصمة الوراثية، أشغال الملتقى الوطني حول الطب الشرعلبحالجريمة ل
 ةوطني لألشغال التربويالديوان ال 2115مارس26-25ومي الجزائر ي-اآلفاق الواقع و

الجوانب الشرعية والقانونية الستخدام الوسائل ،الندوة العلمية ، العقيد جمال محمود البدور . 7
نائي، ت الجاألساليب العلمية و التقنية و دورها في اإلثبا، قيق الجنائيلتحالعلمية الحديثة في ا

 قاءات العلمية الللبحوث قسم الندوات و م األمنية ،مركز الدراسات و اايف العربية للعلو ،جامعة ن
  .-2117سنة  -عمان–
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قى ملتأشغال ال، عبد الرزاق بن سالم الطب الشرعي واألدلة الجنائية ،ناصر تلماتين . 9
ماي  26، 25ي يوم رالجزائالواقع واآلفاق ، الوطني حول الطب الشرعي القضائي 

 .2115،ةيمو معلا لاغشألل ينطو لا ناو يدلا2115
لمحاكمة العادلة أشغال الملتقى الوطني حول الطب و االطب الشرعي : قادري يوسف . 11

لديوان الوطني ا 2115ماي  26-25الجزائر يومي  -الواقع واآلفاق–الشرعي القضائي 
 2116 لألشغال التربوية

 :نيةلكترو المـــــــــــــــواقع اال 
  Education-onec/dz.blogspot.com1 . 

www.telexpresse.com/75010. html  http:// permalink-2 . 
   https ://www.aljazeera.net 3 . 
www.echoroukonline.com4 . 

 الفرنسيةراجع باللغة ــــــــــــالم
Nathalie de hais .Sherlock holmes .un précurseur des  polices 

scientifique et technique,  imprimerie des presses universitaires. 

France‘2001.  

 
 
 
 

 

http://www.telexpresse.com2/
http://www.telexpresse.com2/
http://www.echoroukonline.com4/


 

 



 الـفـهـرس
 

 111 

 شكر و عرفان 
 داءإه

 1 .............................................................................مقدمة
 6......................طة التقنية و العلميةاالطار النظري لجهاز الشر : ولالفصل األ

 8......................................ماهية الشرطة العلمية والتقنية:المبحث األول 

 10.....................................مفهوم الشرطة العلمية و التقنية: طلب األولالم

 10.................................يةف جهاز الشرطة العلمية والتقنتعري: فرع األولال

عن أهمية جهاز الشرطة العلمية و التقنية في البحث الجنائي و تفرقتها :الثاني  الفرع
 12.................................................................يةضائالقالشرطة

 15..........................از الشرطة العلمية والتقنيةنشأة وتطور جه :المطلب الثاني

 15.....................................نشأة جهاز الشرطة العلمية والتقنية:الفرع األول 

 18........................ي لجهاز الشرطة العلمية والتقنيةطور التاريخالت:الفرع الثاني 
حث البألساليب المعتمدة في از الشرطة العلمية والتقنية واهياكل وفروع جه: لمبحث الثانيا

 21....................................................................الجنائي

 21........................مخابر الشرطة العلمية والتقنية  روعهياكل وف:المطلب األول 

 21.....................رطة العلمية و التقنيةزية لمخابر الشالمصلحة المرك :ع األولالفر 

 25..................................المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية: لثانيع االفر 

 26.....از الشرطة العلمية والتقنية في البحث الجنائيجه أساليب وأدوات:المطلب الثاني 

 27..................................البحث الجنائي ل المستعملة فيالوسائ: الفرع األول

 32..................................ألجهزة المستعملة في البحث الجنائيا: الفرع الثاني



 الـفـهـرس
 

 112 

 40...................لتقنية في مسرح الجريمةو ادور الشرطة العلمية : الفصل الثاني
 41....................تقنيةلة العلمية والالجريمة باألد طاق مسرحاستن: المبحث األول

 41..............................................ح الجريمةمسر مفهوم : لمطلب األول ا

 42.....................و تحصينهته تعريف مسرح الجريمة و كيفية حماي: الفرع األول 

 48.................................................يمةتوثيق مسرح الجر : الفرع الثاني 

 55...........................................جراءاتهاوا   المعاينة الفنية:اني المطلب الث

 55.......................................مفهوم المعاينة الفنية وأهميتها : الفرع األول 

 57 .............................مةينة مسرح الجريلفنية لمعااإلجراءات ا: الفرع الثاني  
ية المتحصل عليها من مسرح الجريمة ودور الشرطة العلمية نائاآلثار الج: الثاني  المبحث

 63................................................................والتقنية في فحصها

) يوية حار المادية الية والتقنية في فحص اآلثدور الشرطة العلم: المطلب األول 
 64..............................................................(..........البيولوجية

 64.....................................................البصمة الوراثية: الفرع األول 

 66...................فرازات جسم اإلنساندور الشرطة العلمية في فحص إ:الفرع الثاني 

 71..................المستحدثة ماتالعلمية في فحص البص دور الشرطة: لفرع الثالث ا

ير الغ)دور الشرطة العلمية والتقنية في فحص اآلثار الغير الحيوية : المطلب الثاني
 74.......................(................................................البيولوجية

 75.........................................لمستندات والخطوطفحص ا: لع األو الفر 

 80.............................................فحص اآلثار األخرى: الفرع الثاني 
 87...................................................................... الخاتمة



 الـفـهـرس
 

 113 

 91...........................................................المصادر و المراجع 
101........................................................................الفهرس



 

 

 

 

 
 ترالماس  مــلخص مذكرة

تودع أسرارها وض الجريمة فهو مسإن مسرح الجريمة له أهمية كبيرة في الكشف عن غم
ال اخله و التي تساعد رجما ارتكب من أفعال بد اة و علىى الجنالشاهد الصامت علو 

الشرطة العلمية في عملهم للكشف عن غموض القضايا التي وقعت بالفعل و مهما يكن 
( حيوية أو غير حيوية)د أن يترك من اآلثار المادية البحرص الجاني و ذكائه و تخطيطه ف

ها ثار المادية التي خلفحماية اآليانة و يكشف سره ومن هنا تبرز أهمية ص ما يدل عليه و
عها من موقع الحادث و يتم تحريزها و إرسالها إلى المخابر الجنائية رف الجناة و التي يتم

خاصة و أنها تتوفر على وسائل و أجهزة ها لفحصها  حتى تحقق الغاية المرجوة من ورائ
 .زتمكنها من ذلك و في ظرف وجي

 :الكلمات المفتاحية
،األثار البيولوجية و  ثيقمسرح الجريمة ، التو  نية، الفروع، األجهزة،ة و التقالعلميالشرطة  

 .غير البيولوجية
 

Abstract of The master thesis 

The crime scene is of great importance in uncovering  the mystery of the crime, 

it is a repository of  its  secrets and a  silent witness to the perpetrators and  the 

actions committed inside it ،which help the scientific police  in their work to 

reveal the ambiguity of the cases  that have already occurred and whatever the 

care of the perpetrator  and intelligence and  planning  must leave the physical 

effects vital or non-vital evidence, and reveal his secret and hence highlights  the 

importance of maintaining and protecting the physical  effects left  by the 

perpetrators and being lifted from the scene of the  accident and  is sought  and  

sent to the criminal laboratories for examination until it  achieves the desired 

goal, especially since it has the means and equipment to enable it to do so and  

in a short time. 

keywords :scientific and technical police, branches of devices, crime 

scene, documentation ,Biological and non biological effects. 

 



 

 

 

 

 


