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 إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من فؤادها 

    ،والنجاح  سعى وشقى ألنعم بالراحة والهناء إلى من

 والديا الكريمين رحمهما هللا  وطيب ثراهما وأسكنهما فسيح جنانه 

 ارحمهما كما ربياني صغيرا" إليهما أدعوا "وقل ربي 

 إلى من علمني كيف أرتقي سلم الحياة بحزم وعزم وسعى في سبيل نجاحي 

 زوجي الغالي

 إلى فلذات كبدي أوالدي وأحفادي النبراس المنير لدروب حياتي  

 إلى إخوتي األعزاء حفظهم هللا ورعاهم

 ة، ومن فكرهم منارة تضيء لنا الحياإلى من صاغوا لنا علمهم حروفا

 إلى أساتذتنا الكرام

 . إليهم جميعا أهدي هذا البحث

 ةــــــي حوريــــــاللــــفي                                                                      



   

 

 

 

 مة  يـــطستاذة المشرفة الدكتـــــورة حميـــدي فوالعظيم إلى األ أتوجه بالشكر الجزيل 

   على قبولها تأطير هذه المذكرة،

 ،  من توجيهات قيمة ومعلومات واسعة وعلى كل ما أسدته  

  ،وصبرها الالمتناهي  لى سعة صدرهاوع

 في تتويج إنجاز هذا العمل،  واضع التي كان لها األثر البالغ وسمة الت 

 فإني أكن لها كل المحبة والتقدير واإلحترام. 

 كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر واإلمتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة  

 الذين تكرموا لقراءة هذا العمل وتقييمه، 

 آميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن. فجزاهم هللا جميعا خير الجزاء ، وأجزل لهم في العطاء،  



   

 أ
 

 مقدمــــــــــــــــــــــــــة:

ــائي ئيـــــة قـــــديم قـــــدم اإلنســـــانإن اإلثبـــــات فـــــي المـــــواد الجنا ، وهـــــو مـــــرتبق بكـــــل جهـــــد قضـــ
ــار ال ــبيل إ هــ ــي ســ ــا افــ ــتفيد منهــ ــع برمتــــهحقيقــــة يســ ــد البحــــث لمجتمــ ــة إال بعــ ــر الحقيقــ ، وال تظهــ

فاإلثبــــــــات الجنــــــــائي علــــــــى هــــــــذا النحــــــــو هــــــــو الع ــــــــب   ،عنهــــــــا وثبوتهــــــــا بالوســــــــائل واألدلــــــــة
الرئيســــــي للحكــــــم الجنــــــائي إذ فيــــــه يكمــــــن الســــــبب الــــــذي يقــــــود القاضــــــي إلــــــى إصــــــدار الحكــــــم 

 باإلدانة أو البراءة.

ــات بخمــــ  مراحــــل تعــــر  األولــــى ب  ــة وقــــد مــــرت فكــــرة اإلثبــ ــة كانــــت خاليــ ــة البدائيــ المرحلــ
، وفـــــــي المرحلـــــــة ال انيـــــــة إتجـــــــه l’ordalieمـــــــن أي تنظـــــــيم قـــــــانوني لقواعـــــــد اإلثبـــــــات اإللهـــــــي 

ــن أهــــم  ــديني ومــ ــات الــ ــا مــــذهب اإلثبــ ــاد فيهــ ــي ســ ــة اإللهيــــة التــ ــى المحاكمــ ــات إلــ ــر الجماعــ تفكيــ
، أمــــا وهــــو إجــــراء يخضــــع لــــه مــــن يشــــتبه فيــــه وســــائله اليمــــين علــــى الكتــــب المقدســــة والمبــــارزة،

فإنهــــــا تأخــــــذ صــــــورة اإلقتتــــــال الفــــــردي بــــــين المــــــتهم  le duel judiciaireالمبــــــارزة القضــــــائية 
ــد المتبـــــارزينوال ــي بمـــــوت أحـــ ــحية وتنتهـــ ــة الضـــ ــة القانونيـــــة، والمرحلـــ ــي مرحلـــــة األدلـــ ،  ال ـــــة هـــ

ــام األدلــــة الجنائيــــة حيــــث كــــان المشــــر  يقــــوم بتحديــــد القيمــــة  وهنــــا  هــــرت الجــــذور األولــــى لنظــ
لمشــــــر  هـــــو الســــــيد والقاضـــــي هــــــو اإلثباتيـــــة للقاضـــــي لــــــيقلي دوره إلـــــى حــــــد كبيـــــر لي ـــــبح ا

ــد ــي العبـــ ــذاتي حيـــــث المشـــــر  يتـــــر  للقاضـــ ــا  الـــ ــة اإلقتنـــ ــة عرفـــــت بمرحلـــ ــة الرابعـــ ــا المرحلـــ ، أمـــ
ــة هـــــي مر  ــة الخامســـ ــرة ،وفـــــي المرحلـــ ــة كبيـــ ــلطة تقديريـــ ــه ســـ ــة اإلثبـــــات ومنحـــ ــات حريـــ ــة اإلثبـــ حلـــ

جــــــت ثــــــورة المعلومــــــات والتكنولوجيــــــا فــــــي ع ــــــرنا الحــــــالي ، حيــــــث إنتهالعلمــــــي والتكنولــــــوجبي
باســــــتعمال وســـــــائل جديـــــــدة لخدمــــــة البشـــــــرية، غيـــــــر أنـــــــه فــــــي ذات الوقـــــــت فتحـــــــت تكنولوجيـــــــا 
المعلومــــــات البــــــاب أمــــــام ارتكــــــاب صــــــور مــــــن الجــــــرائم لــــــم تكــــــن معروفــــــة ســــــابقا بــــــل أصــــــبح 

ــ  الحقي  ــة وطمــ ــل لعدالــ ــاولون تظليــ ــذين يحــ ــاة الــ ــاح الجنــ ــن اخت ــ ــا مــ ــنن فيهــ ــيما التفــ ــة ال ســ قــ
ــاح مــــن تتــــبعهم  ــز  كيانــــه لــــذل  ال منــ ــح فــــي المجتمــــع وتزعــ ــة تتــــر  أثرهــــا الواضــ وأن الجريمــ
ومعــــــاقبتهم وكــــــأنهم فــــــي ســــــباف مــــــع رجــــــال البحــــــث الجنــــــائي فــــــي تطبيــــــ  األســــــاليب العلميــــــة 
ــا ي ــــــعب الوصــــــول إلــــــى  ــا مــــ ــودة التــــــي غالبــــ ــة اإلجراميــــــة المنشــــ ــتجالء الحقيقــــ المتطــــــورة الســــ



   

 ب
 

ــا عــــن طريــــ  األ ــة كــــاإلعترا دمرتكبيهــ ــة التقليديــــة المألوفــ ــا  ،لــ واإلقــــرار وشــــهادة الشــــهود وغيرهــ
ــدا  ــزور وخــــ ــ  والــــ ــنقي والتحريــــ ــة للــــ ــا معرضــــ ــائل كونهــــ ــن الوســــ ــي  مــــ ــاق  فــــ ــواس، وتنــــ الحــــ

ــهود ــوال الشـــ ــا كـــــان أقـــ ــا  مرتكبيهـــ ــة واكتشـــ ــى الجريمـــ ــول إلـــ ــذه األدلـــــة للوصـــ ــز هـــ ــام عجـــ ، وأمـــ
جنائيــــة ألدلــــة علميــــة دقيقــــة لهــــا القــــدرة ذلــــ  مبــــررا كافيــــا إلعطــــاء حريــــة اإلثبــــات فــــي المــــواد ال

، ال ينتابـــــه الشــــ  وال يقبـــــل التأويـــــلعلــــى إماطـــــة الل ــــام عـــــن المجــــرم إلـــــى درجــــة اليقـــــين الــــذي 
ــه إذ  ــوم لـــ ــيها المحكـــ ــوس ويرتضـــ ــا النفـــ ــ ن لهـــ ــة تطمـــ ــائية عادلـــ ــام القضـــ ــون األحكـــ ــا تكـــ ــدر مـــ بقـــ

نـــــه لـــــم قتنـــــع بفعلـــــه وأ، والمجـــــرم الـــــذي ي لبـــــريء الـــــذي يرتـــــاح للحكـــــم بـــــالبراءةوالمحكـــــوم عليـــــه، ا
، مهمــــا حــــاول تظليــــل وتمويــــه الباحــــث الجنــــائي مخفيــــا ا ثــــار يحكــــم عليــــه بــــأك ر ممــــا يســــتح 

ــا وأن التـــــــي ــاد  خ وصـــــ ــود لكشـــــــف غمـــــــو  الحـــــ ــد تقـــــ ــين  قـــــ ــائي صـــــــرا  بـــــ التحقيـــــــ  الجنـــــ
ــ   ــةالمحقـــ ــة  الجريمـــ ــد حقيقـــ ــاني، األول ينشـــ ــاول التظلوالجـــ ــاني يحـــ ــائ  ، وال ـــ ــل وطمـــــ  الحقـــ يـــ

، وإلمـــــام بـــــالعلوم تكـــــون للمحقـــــ  الجنـــــائي خبـــــرة وفراســـــة، ولكـــــن بقـــــدر مـــــا العقـــــابليفلـــــت مـــــن 
الجنائيـــــة والنفســـــية واإلجتماعيـــــة ومـــــا يتمتـــــع مـــــن كفـــــاءة وقـــــدرة وســـــيطرة علـــــى مســـــرح الجريمـــــة 
بقـــــدر مــــــا تكــــــون النتيجــــــة فــــــي صــــــالح التحقيــــــ  بالخ ــــــوح تلــــــ  الوســــــائل العلميــــــة الحدي ــــــة 

ــل ا ــرعي والتحاليـــ ــن الطـــــب الشـــ ــتمدة مـــ ــمات المســـ ــع الب ـــ ــاليب رفـــ ــة فأســـ ــة بيولوجيـــ ــة كأدلـــ لطبيـــ
ــة وغيــــر الحيويــــة التــــي ت بــــت  ــا مــــن ا ثــــار الحيويــ ــدم والمنــــي والعــــرف واألنســــجة وغيرهــ وبقــــع الــ

ــه أ ــات منـــ ــذ عينـــ ــاد  يتطلـــــب أخـــ ــتهم للحـــ ــاب المـــ ــة أو تنفـــــي إرتكـــ ــه وذلـــــ  بمعرفـــ و مـــــن مالبســـ
راء وغيرهــــــا، كــــــل وكــــــذا ت ــــــوير األجســــــام الحــــــراري باســــــتخدام األشــــــعة تحــــــت الحمــــــ  ،الخبــــــراء

ــاني عــــــن طريــــــ  معالجــــــة األ ــد شخ ــــــية الجــــ ــا تحديــــ ــائل وأخــــــر  الهــــــد  منهــــ ثــــــر هــــــذه الوســــ
، وهنـــــــــا  أجهـــــــــزة ووســـــــــائل غيـــــــــر  بيولوجيـــــــــة كتلـــــــــ  العـــــــــال  بمســـــــــرح الحـــــــــاد  أو بجســـــــــمه

ــوتية  و  ــة ال ـــ ــلكية كاألدلـــ ــلكية والالســـ ــزة الســـ ــن األجهـــ ــتمدة مـــ ــورالمســـ ــاط ال ـــ ــرا  إلتقـــ ، وإعتـــ
زة اإللكترونيـــــــــة والحاســـــــــبات ا ليـــــــــة للكشـــــــــف عـــــــــن تزويـــــــــر المراســـــــــالت ....أو مـــــــــن األجهـــــــــ 

ــتندات واألوراف ال ــاءالمســـــ ــوم الكيميـــــ ــ  علـــــ ــن طريـــــ ــة عـــــ ــ  ماليـــــ ــن طريـــــ ــرار عـــــ ــف اإلســـــ ، وكشـــــ
ــرعي والو  ــري الطـــــب الشـــ ــالجنيوم البشـــ ــمى بـــ ــا يســـ ــى مـــ ــول إلـــ ــالم صـــ ــى دور اإلعـــ ــافة إلـــ ، باإلضـــ



   

 ت
 

ــة  كأدلـــــــــة جـــــــــرائم غســـــــــيل األمـــــــــوالا لـــــــــي للح ـــــــــول علـــــــــى األدلـــــــــة المعلو  ــع التو ، و ماتيـــــــ قيـــــــ
ــا يســـــــــمى بالنحـــــــــل البوليســـــــــ اإللكترونـــــــــي لفـــــــــ  رمـــــــــوز الجريمـــــــــة ي فـــــــــي اكتشـــــــــا  ، ودور مـــــــ

، ورغـــــم أنـــــه ال يمكـــــن  ح ـــــر الطـــــرف العلميـــــة  الحدي ـــــة المســـــتخدمة فـــــي اإلثبـــــات المتفجـــــرات
الجنــــائي نظـــــرا لمــــا تشـــــهده مـــــن تطــــورات هائلـــــة فــــي مجـــــال البحـــــث العلمــــي إال أنـــــه سيقت ـــــر 

تـــــي ي ـــــار بشـــــأنها الجـــــدل حـــــول أهميتهـــــا ومـــــد  مشـــــروعيتها البحـــــث علـــــى الوســـــائل العلميـــــة ال
ــذيري والت  ــل التحــ ــل التحليــ ــتجواب م ــ ــي اإلســ ــتخدم فــ ــي تســ ــ  التــ ــة كتلــ ــائل الجنائيــ ــي المســ نــــويم فــ

ل علـــــــى الـــــــدليل المـــــــادي ، أو تلـــــــ  المســـــــتعملة للح ـــــــو المغناطيســـــــي وجهـــــــاز كشـــــــف الكـــــــذب
 وليسية.....، وإستعرا  الكالب الب كتحليل الدم، وغسل المعدة، وأخذ الب ما

واإلشــــــكالية التــــــي تبــــــرز فــــــي هــــــذا اإلطــــــار تن ــــــب بالدرجــــــة األولــــــى بمــــــد  مشــــــروعية 
بمـــــــد   ، ومــــــن ناحيـــــــة أخــــــر  ي ـــــــة فــــــي اإلثبـــــــات الجنــــــائي مــــــن ناحيـــــــةالوســــــائل العلميــــــة الحد

ــة  ــراد المحميـــــ ــيات األفـــــ ــا فـــــــي اإلثبـــــــات خاصـــــــة إذا مســـــــت حقـــــــوف وحريـــــــات وخ وصـــــ قيمتهـــــ
 قانونا.

 ؟ ثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحدي ة، ما عالقة اإلومن هنا نتساءل

مـــــا هـــــي الوســـــائل العلميـــــة الحدي ـــــة المعتمـــــدة مـــــن قبـــــل رجـــــال التحقيـــــ  الجنـــــائي إلقامـــــة 
 الـــدليل الجنـــائي ؟ مـــا مـــد  اعتمـــاد أحكـــام القضـــاء علـــى الـــدليل العلمـــي وقناعـــة القاضـــي بـــه

 ؟
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 أسباب إختيار موضوع البحث:

، والتعــــــر  علــــــى أمهـــــــر التقنيــــــات العلميـــــــة اإلثبــــــات الجنـــــــائيول لمعرفــــــة ميـــــــدان الفضــــــ  -
 والوسائل المتطورة المستعملة للكشف عن الجناة.

ــة والتقنيــــة والطبيــــب الشــــرعي  - ــدور الفعلــــي لكــــل مــــن الشــــرطة العلميــ الرغبــــة فــــي معرفــــة الــ
 من خالل المهام المسندة إليهم ال سيما في مسرح الجريمة.

دي ـــــة فـــــي اإلثبـــــات الجنـــــائي علـــــى حقـــــوف وحريـــــات أثـــــر اســـــتخدام الوســـــائل العلميـــــة الح  -
 األفراد وسالمتهم.

 تقدير القاضي الجنائي للدليل المستمد من الوسائل العلمية الحدي ة. -
 شح الدراسات الجزائرية في هذا الموضو . -

 أهميــــــــــــة الموضوع:

يـــــة تبـــــرز أهميـــــة الدراســـــة لهـــــذا الموضـــــو  كونـــــه يتنـــــاول أحـــــد  الطـــــرف والوســـــائل العلم -
فــــي اإلثبــــات الجنــــائي والــــذي يعتبــــر مــــن المواضــــيع التــــي أولــــت لهــــا معظــــم التشــــريعات 
أهميــــــة بالغــــــة حيــــــث عملــــــت علــــــى تكــــــوين بــــــاح ين وخبــــــراء متخ  ــــــين فــــــي الميــــــادين 
ــة  ــن جهـــ ــة مـــ ــة الجريمـــ ــة ومحاربـــ ــن جهـــ ــوجي مـــ ــور التكنولـــ ــة التطـــ ــايتهم مواكبـــ ــة غـــ الجنائيـــ

 أخر .
جهــــــات التحقيــــــ  والحكــــــم عــــــن طريــــــ  مــــــنحهم  دور خبــــــراء األدلــــــة الجنائيــــــة فــــــي تنــــــوير  -

 تقارير ونتائج دقيقة مؤكدة إستنادا على أس  علمية صحيحة وقاطعة.
مــــــد  اعتمـــــــاد أحكــــــام القضـــــــاء علـــــــى الــــــدليل العلمـــــــي المســـــــتمد مــــــن الوســـــــائل العلميـــــــة  -

 الحدي ة.
ــ   - ــال التحقيــ ــي مجــ ــلة فــ ــة الحاصــ ــة التطــــورات الحدي ــ ــوده فــــي مواكبــ الفــــرات التشــــريعي وجمــ

 .الجنائي
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 منهج البحث:

إن المـــــنهج الـــــذي اتبعتـــــه فـــــي هـــــذا البحـــــث هـــــو المـــــنهج الوصـــــفي حيـــــث قمـــــت بوصـــــف 
مختلــــــف الوســــــائل واألدلــــــة البيولوجيــــــة وغيــــــر البيولوجيــــــة ســــــواء فــــــي مكــــــان الحــــــاد  أو علــــــى 

 أداة الجريمة.

بمخـــــــابر الشـــــــرطة  كمـــــــا قمـــــــت بوصـــــــف الوســـــــائل واألجهـــــــزة العلميـــــــة الحدي ـــــــة الخاصـــــــة
 وما تملكه من تقنيات عالية الجودة. ،العلمية والتقنية

ــة إ  و  ــدة علـــــى ا راء الفقهيـــ ــراء الموضـــــو  معتمـــ ــرا ل ـــ ــي نظـــ ــنهج التحليلـــ ــى المـــ عتمـــــدت علـــ
ابق يمكـــــن والمـــــواد القانونيـــــة التـــــي تـــــنظم هـــــذا الموضـــــو  حتـــــى أصـــــل فـــــي النهايـــــة إلـــــى  ضـــــو 

ة هـــــذه الوســـــائل حتـــــى يعتمـــــد القضـــــاء علـــــى ، وبيـــــان مـــــد  مشـــــروعي اإلعتمـــــاد عليهـــــا مســـــتقبال
ــة ــائ  مضــــبوطة ودقيقــ ــائج وحقــ ــنهج المقــــارن حيــــث تطرقــــت إلــــى نتــ ــا علــــى المــ ، وإعتمــــدت أيضــ

 .الوطنية منها واألجنبيةمختلف التشريعات 

 الصعوبات والعقبات:  

 من أهم العقبات التي واجهتني أثناء البحث: 

وتشــــــبعه حيــــــث ينفــــــرد كــــــل وســــــيلة بموضــــــو  ســــــعة موضــــــو  الوســــــائل واألدلــــــة العلميــــــة  -
 منف ل.

ــد - ــتجد  كوفيــــ ــرا للوبــــــاء المســــ ــع نظــــ ــاد علــــــى  19 نقــــــي المراجــــ ــن اإلرتيــــ ــذي منعنــــــا مــــ الــــ
 المكتبات الجامعية وغيرها.

وجــــــــود بعــــــــ  الم ــــــــطلحات العلميــــــــة  والتقنيــــــــة خاصــــــــة المتعلقــــــــة بــــــــاألجهزة العلميــــــــة  -
 والتي ال يفهمها إال أصحاب اإلخت اح.
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 خطــــــــة البحث:

 ف لين:قسمنا خطة الدراسة إلى 

 األدلة الجنائية وتضمن مبح ين:ماهية    الفصل األولتناولنا في 

 .الجنائية وعالقتها باألثر المادي: أقسام األدلة المبحث األول

 .: أنوا  ا ثار الماديةالمبحث الثاني

، لــــة الجنائيــــة فــــي الكشــــف عــــن الجريمــــةفقــــد خ  ــــناه لــــدور خبــــراء األد الفصــــل الثــــانيأمــــا 
 ا خر مبح ين:وتضمن هو  

ـــالمب ــع حث األولـــــــ ــي تتبـــ ــة فـــ ــة الحدي ـــ ــائل العلميـــ ــة والوســـ ــة والتقنيـــ ــرطة العلميـــ : دور الشـــ
 ا ثار المادية.

: دور الطبيــــب الشـــرعي فـــي إقامـــة الــــدليل الجنـــائي ومـــا مـــد  مشــــروعية المبحـــث الثـــاني
ســـــــــــــــــــــــــــــــائل الحدي ـــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــي اإلثبـــــــــــــــــــــــــــــــات الجنـــــــــــــــــــــــــــــــائيالو 



   

 
 



األوللفصـــلا

ماهيــــةاألدلــــــةالجنائيـــة
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 تمهيــــــــــــــــــــد:

، مفهومهــا وتقســيماتها وأنواعهــا علينــا أن اإلثبــات واألدلــة الجنائيــةحتــى نبحــث فــي وســائل 
لــوال واقعــة الجريمــة التــي أضــحى لهــا أثــر بــارز فــي المجتمــع ال ســيما نتطــرف إلــى ســبب وجودهــا 

وأن محترفو اإلجرام يتخذون منحنا خطيرا باستعمالهم أساليب إجرامية متطورة ووسائل تكنولوجيــة 
حدي ــة تتماشــى بخطــى ثابتــة مــع التقــدم العلمــي وكــأنهم فــي ســباف مــع رجــال البحــث الجنــائي فــي 

 تطورة في ارتكاب جرائمهم.تطبي  األساليب العلمية الم

إن دور الجهات األمنية والقضــائية كــان وال يــزال هــو معرفــة الحقيقــة والوصــول إلــى المجــرم 
الحقيقــي لــذا نجــدهم يســتعينون بمختلــف الوســائل العلميــة والفنيــة أثنــاء إجــراء التحقيــ  أخــذا مــنهم 

، األمـــر الـــذي بـــدال مـــن أدلـــة اإلثبـــات التقليديـــة بمعطيـــات الع ـــر الحـــديث العلميـــة والتكنولوجيـــة
هــذا مــا جعلنــا نقســم هــذا الف ــل إلــى  ،جعلها تسب  في الميدان لتساعد البحــث والتحقيــ  الجنــائي

ــاني  ــث ال ـ ــادي، والمبحـ ــاألثر المـ ــا بـ ــة وعالقتهـ ــة الجنائيـ ــام األدلـ ــناه ألقسـ ــين : األول خ  ـ مبح ـ
 ألنوا  ا ثار المادية.

 

 

 

 

 

 

 



ـــــــــة الجنائيـــــــــــةالفصل األول: ماهيــــــــــة األدلـــــــــــــــــ  
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  2   
 

 .ةر المادياثباآل أقسام األدلة الجنائية وعالقتها المبحث األول:

عن    الكالم  انقسام  إن  وإن  وجودها،  سبب  عن  البحث  إلى  يجرنا  الجنائية  األدلة 
تأ عدة  أعطى  لها  تعري   إعطاء  حول  والباح ين  كيفية  الفقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  عن  وتفسيرات  ويالت 

 . ةالت انيف  هر ما يسمى با ثار المادي ، ومن خالل هذه ت نيفها

 المطلب األول: مفهوم األدلة الجنائية وأقسامها

 الفرع األول: المقصود بالدليل الجنائي.

: أدلــة والجمــع ،ادومــا بهــا اإلرشــ ، الدليل في اللغــة  هــو مــا يســتدل بــه، وقيــل : هــو المرشــد 
فــه بــه أحمــد فتحــي ســرور بأنــه ، اإلصــطالح القــانوني تعــددت تعاريفــهوفــي ، 1وأدالء منهــا مــا عرب
"، ويق ــد بالحقيقــة كــل مــا للوصــول إلــى الحقيقــة التــي ينشــدها القاضــيالوسيلة التي يستعين بهــا "

 يتعل  بالوقائع المعروضة على القاضي ألعمال حكم القانون عليها.

إثبــات فهو"الوســيلة المبحــو  عنهــا فــي التحقيقــات بغــر   ،التعريــ  الجنــائي للــدليلأمــا  
 .2واقعة تهم الجريمة "

وتوســع عمــار عبــاس الحســيني فــي تعريفــه فقــال: "كــل وســيلة مــرخي بهــا أو جــائزة قــانوا  
هــو الوســيلة التــي يســتعين بهــا القاضــي للوصــول إلــى اليقــين ات أو نفــي الواقعــة المرتكبــة" أو"إلثبــ 

   .3القضائي الذي يقيم عليه حكمه في ثبوت اإلتهام المعرو  عليه"

 

دار  ،روس مـن جـواهر القـاموس، تـا  العـد بن محمـد بـن عبـد الـرزاف الحسـيني، الملقـب بمرتضـى الزبيـديأبي الفي  محم- 1
 .325-324ح 7بيروت(   - ت د -ط ر د –الحياة  مكتبة

المعايطة - 2 عمر  من ور  خدمة د/  في  الشرعي  الطب  والقضاء،  جااألمن األمنية، للعلوم العربية نايف مركزمعة ،

.32،ص2007الدراساتوالبحوث،الرياض

ديثةفيكشفالجريمة،منشوراتحلبالحقوقية،الطبعةاألولىوالوسائلالحد/عمارعباسالحسيني،التحقيقالجنائي- 3
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، فيشــمل كــل مــا رام الوصــول إلــى فــا الــدليل الجنــائي بطريــ  التجريــدفالتعريفــان األوليــان عر 
 ، ما دام األمر يؤول إليه إلصدار الحكم.الحقيقة أما األخير فخ ه بالقاضي

ات أو وعادة ما يكون الدليل عند خبراء التحقي  والبحث الجنائي هو كل شيء يفيــد فــي إثبــ 
 ، أو كل ما يت ل ات اال مباشرا بإدانة متهم أو تبرئته.يةنفي مسألة معينة في القض

ــائم علــى المنطــ  والعقــل فــي إطــار مــن الشــرعية اإلجرائيــة  ويــر  بعضــهم أنــه "البرهــان الق
   .1إلثبات صحة افترا  أو لرفع درجة اليقين اإلقناعي في واقعة محل خال "

ئي ال يســـتعين ويقتنـــع بهـــا القاضـــي الجنـــا، فمـــا فـــي األدلـــة الجنائيـــة عـــدم  التحديـــدواألصـــل 
ــين ــد معينـ ــر أو تحديـ ــع لح ـ ــه تخضـ ــل عليـ ــل يح ـ ــن أي دليـ ــه مـ ــون قناعتـ ــه أن يكـ ــاز لـ ــذا جـ ، لـ

و  فالمشــر  لــم يقيــد األدلــة بن ــوح تتطلــب شــكلية معينــة، ألن الجــاني عنــد اقترافــه لجريمتــه ســ 
ي ســو  يعــدم تلــ  األدلــة التي يق د بها إبعاده عــن شــبهة الجريمــة وبالتــاليتخذ مختلف الوسائل  

 .2التي قد يحددها المشر  ويهمل تل  التي ال يحددها المشر   

 الفرع الثاني: أقسام األدلة الجنائية.

، فــرأ  بعــ  الخبــراء أن عين لألدلة حتــى يمكــن اإللمــام بهــالم يتف  الفقهاء لوضع تقسيم م
دلـــة ثالثـــة ، فكانــت األذلـــ  الو يفــة واألثـــر المترتــب علـــى للــدليل و يفـــة يؤديهــا ، فقســـمه حســـب
 ، أدلة نفي.أصنا  هي: أدلة إتهام، أدلة حكم

ونظر آخرون إلى الدليل من حيث صلته بالواقعة المــراد إثباتهــا فقســمها إلــى : أدلــة مباشــرة 
 وأدلة غير مباشرة.

ــة قوليــة وأدلــة ، فقســمه تبعــا لم ــدرها إلــىإليــه مــن حيــث م ــدرهبينمــا نظــر آخــرون  : أدل
 وأدلة شرعية )قانونية(.فعلية مادية  

 

.32منصورعمرالمعايطة،المرجعالسابق،ص- 1
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 ونظر فري  رابع إليه من حيث قيمته في اإلثبات فقسمه إلى: أدلة كاملة وأدلة غير كافية.

ــة ــوا  األدلـ ــنيف ألنـ ــدد الت ـ ــم تعـ ــة ورغـ ــة مكملـ ــة الجنائيـ ــو أن األدلـ ــه هـ ــ  عليـ ، إال أن المتفـ
 .1بالحجة والبرهانلبعضها، وتخدم هدفا مشتركا، هو التعر  على الجاني وإثبات الواقعة 

 أوال: تقسيم الدليل تبعا لوظيفته:

هو ما يسمح بتقديم المتهم إلى المحاكمة أو رفع الدعو  ضــده مــع رجحــان  :دليل اإلتهام -1
 الحكم بإدانته وذل  عن طري  إثبات الواقعة اإلجرامية ونسبتها إليه.

وقـــو  فـــاألول هــو مـــا يقدمـــه المـــدعي لي بــت هـــد  إدعائـــه بإفـــادة  :دليــل اإلثبــات والح ــم -2
ومد  نسبتها إلى المتهم ، بتوضيح  رو  ارتكبها، أما ال اني فهو ما تــوفر فيــه   الجريمة

 .2اليقين التام والقطع الكامل باإلدانة ولي  مجرد ترجيح هذه األدلة
ــل النفـــي -3 ــا يســـ  :دليـ ــو مـ ــتهمهـ ــاحة المـ ــة سـ ــي وقـــو  امح بتبرئـ ــى ، بنفـ ــبتها إلـ ــة أو نسـ لجريمـ

 .3المتهم

 ثانيا: تقسيم الدليل من حيث قيمته في اإلثبات:

هي التي إذا توفرت ألزمت القاضي قانونا بــالحكم بالعقوبــة، باعتبــار أنهــا   األدلة الكاملة: -1
، وهــذه األدلــة متــوفر كافية إلقناعه والتأثير في حكمه أي كــان اقتناعــه الوجــداني الخــاح

 تشمل:
ة يجــب تــوفر شــاهدي رهيــة يشــهدان علــى الواقعــة بأنهمــا قــد رأيــا الواقعــ  شــهادة الشــهود: -أ

 ، فال تقبل الشهادة السماعية.شهادتيهماجازمين في بنفسيهما  

 

. 34 ح الساب ، المرجع المعايطة، عمر من ور/د- 1
   .157 ح الساب ، المرجع الحسيني، عباس عمار /د- 2
 األردن، عمـان، ال ال ـة، الطبعـة والتوزيـع، للنشـر ال قافة دار الجنائي، والتحقي  الجائية األدلة المعايطة، عمر من ور /د - 3
 30 ح
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 أو  الرسمية أحدهما كامال، يكون  حتى أن شرط فيه يتوفر أن يجب:  الكتابي  الدليل -ب
 . المرتكبة  بالجريمة  تعلقه عالقته وا خر لمتهم، بها يعتر 

ــة:   -ت رتكــاب المــتهم ادت ضــرورة إتعــد القرينــة دلــيال كــامال متــى كانــت واضــحة، وأفــ القرين
 للجريمة.

وهــو إقــرار مــن طــر  الجــاني بارتكــاب الجــرم المنســوب إليــه ويعــد أحيانــا ســيد اإلعتــراف:  -ث
 األدلة.

أن تجعــل المــتهم  وهي األدلة الضعيفة أو الناق ة، والتي من شــأنها  األدلة غير الكافية: -2
لتحقيــ ، ولكــن مــن ، وهــي تعنــي تــوفر دوافــع للشــ  تســمح بفــتح بــاب افــي وضــع اإلشــتباه
 أدلة مكملة لغيرها تخول للقاضي اإلستناد إليها في الحكم.الممكن أن تكون  

 تقسيم الدليل تبعا لصلته بالواقعة المراد إثباتها: ثالثا:

، قـــة المباشـــرة بـــين المـــتهم والجريمـــةهـــو الـــدليل الـــذي يؤكـــد وجـــود العال: الـــدليل المباشـــر -1
، وإمــا معنويــا كشــهادة الشــهود األمــوال المســروقة فــي حيــازة المــتهمفيكون إما ماديا كوجود 

 .1الذين أدركوا وقو  الجريمة بإحد  الحواس الخم 
وهو الدليل الــذي يتجــه إلــى إثبــات واقعــة لهــا صــلة  (:الدليل غير المباشر )الدليل الظرفي -2

حــدد الوقــائع األخــر  وتأكــد  القاضــي قــد  غير مباشرة  بالجريمــة، ويشــترط لقبولــه أن يكــون 
هادة الشــهود ، فم ــال ال ــاني شــ " أو "معنويــا" قــد يكــون ماديــا الــدليل أيضــا " ، وهــذاصــحتها

 .2وهو يهدد المجني عليه بقتلهالذين سمعوا المتهم  

 رابعا: تقسيم الدليل حسب مصدره:

، بحيــث ال يمكــن اإلثبـــات ا حــددها المشــر  وعــين قــوة كـــل منهــاهــي مـــ  :األدلــة الشــرعية -1
بغيرهــا، كمــا ال يمكــن للقاضــي أن يعطــي أي دليــل منــه قــوة أك ــر ممــا أعطاهــا المشــر ، 

 

.  35 ح والقضاء، األمن خدمة في الشرعي الطب المعايطة، عمر من ور/د -1
.  15ح الساب ، المرجع الحسيني، عباس عمار  /د -2
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هذا الرأي أن هذا النو  من األدلة هو األصــل فــي المــواد المدنيــة، أمــا فــي   وير  أصحاب
، والقاضــي لــه الحريــة فــي تكــوين قناعتــه مــن دلــة غيــر مح ــورةالمســائل الجنائيــة فــإن األ

 دليل في الدعو . أي
ــدليل القــولي -2 هــو الــدليل الــذي ينبعــث مــن عناصــر شخ ــية تتم ــل فيمــا ي ــدر عــن  :ال

الغيــر مــن أقــوال، وتــؤثر فــي اقتنــا  القاضــي بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خــالل تأكــده مــن 
صــدف هــذه األقــوال، ويســميها الفقهــاء وخبــراء القــانون "األدلــة المعنويــة" ألنهــا تســتنبق مــن 

ات واألقــوال المنطوقــة التــي يــدلي بهــا الجنــاة أو المشــتبه فــيهم، أو تلــ  التــي واقــع اإلعترافــ 
 .1ترد على لسان شخي ما كالمجني عليه أو الشهود أو المبلغين أو المرشدين

دي أو دليــل هــو الــذي ينبعــث مــن رأي الخبيــر الفنــي حــول تقــدير دليــل مــا :الــدليل الفنــي -3
، فالخبرة وســيلة إثبــات خــاح تنقــل إلــى مــنح الــدعو  دلــيال يتعلــ  معنوي قائم في الدعو  

 درايــة أو  معرفــة يتطلب حيث المتهم، إلى المعنوي  أو  المادي إسنادها أو  الجريمةبإثبات 
 .2لد  عضو السلطة القضائية المختي نظرا إلى طبيعة ثقافته وخبراته العلمية  تتوافر ال

، ويطلــ  عليــه الــدليل الفعلــي أنــوا  األدلــة الجنائيــة وأهمهــارز يعتبــر مــن أبــ : الدليل المادي -4
، ونظــرا ألهميــة هــذا النــو  مــن ثــر المــادي ذي اإلرتبــاط بالجريمــةألنــه ينــتج عــن وجــود األ

، كمــا أنــه قــد حظــي بأهميــة  خاصــة فــي مجــال البحــث ألدلــة فقــد ســميت باألدلــة الحقيقيــةا
العلميــة والعمليــة  واألســاليبلوســائل خاصــة وأنــه يــرتبق بشــكل مباشــر با والتحقيــ  الجنــائي

 والفنية الحدي ة في مجال كشف الجريمة.

ي يظهـــر ويوضـــح معنـــى الــدليل المـــادي الجنـــائي هـــو مـــا ذكـــره خبـــراء والمفهــوم العلمـــي الـــذ
التحقيــ  والبحــث الجنــائي وخبــراء القــانون بأنــه عبــارة عــن "الحالــة القانونيــة التــي تنشــأ عــن ضــبق 

اديــة فــي مكــان الجريمــة أو الحــاد  أو فــي صــورة المــتهم والتــي تنشــأ عــن األثــر أو المتخلفــات الم
 

 . 33 ح الجنائي، والتحقي  الجنائية األدلة المعايطة، عمر من ور /د-1
 ح الســنة، نــذكر بــدو باإلســكندرية، المعــار  منشــأة الشــرعي، الطــب مســائل فــي الجنائيــة الخبــرة الشــواربي، الحميــد عبــد /د -2
18. 
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الفحــي الفنــي العلمــي لهــا بواســطة الخبــراء "فتوجــد ال ــلة أو الرابطــة بينهمــا وبــين المــتهم، وهــذه 
 الرابطة قد تكون إيجابية فت بت ال لة أو سلبية فتنفيها.

التعبيــــر الــــدقي  عــــن الــــدليل المــــادي ورأ  من ــــور عمــــر المعايطــــة أن هــــذا المفهــــوم هــــو 
، ويظهــر أنــه ال بــد مــن ر الدليل المادي هو األثر المــاديالجنائي  حيث يظهر بوضوح أن م د

 .1معالجة عملية فنية لهذا األثر لتوجد ال لة أو الرابطة بين المتهم والجريمة

المــادي وأحيانــا يســتعمل وفــي الواقــع قــد يطلــ  م ــطلح األثــر المــادي للداللــة علــى الــدليل 
 ، وعليه وجب التفرقة بينهما.تعمل أحدهما للداللة على اإلثنينالدليل للداللة على أثره وقد يس

 الفرق بين الدليل المادي الجنائي واألثر المادي:

أعــم ، أما  األثــر هــو قو  الجريمة ونسبتها إلى مرتكبهاالدليل المادي هو المرتبق بماديات و 
فالب ــــمة تفيــــد أثــــرا ماديــــا عنــــد اكتشــــافها ولكــــن بعــــد معالجتهــــا فنيــــا وعلميــــا  ،وأشــــمل مــــن ذلــــ 

، فــإن تطابقــت أو وجــدت عالقــة شــتبه فيــه قــد ترتقــي إلــى دليــل مــاديومضاهاتها مــع ب ــمات الم
 .2بينها وبين ارتكاب الجريمة ت بح دليال ماديا على ارتكاب الجريمة

 في مسرح الحادث:المطلب الثاني: طرق البحث عن اآلثار المادية  

ل  إلخفــاء األدلــة التــي ، فاستغل المجرم ذياة تطورت أساليب ارتكاب الجريمةمع تطور الح 
، ثــم الهــرب بســرعة مــن مســرح الجريمــة واإلختفــاء وســق ماليــين البشــر، بــل محاولــة تكشــف عنهــا

، فكــان لزامــا علــى األجهــزة المعنيــة بمكافحــة الجريمــة أن وجــوده فــي ملــف عــن مكــان آخــر إثبــات
، عــــن مالحقــــة المجــــرمين وكشــــف جــــرائمهمتطــــور أســــاليبها بمــــا يســــاير التقــــدم حتــــى ال تتخلــــف 

 ولت بح دائما في موقف التفوف عليهم.

 

 .42 ح الجنائي، والتحقي  الجنائية األدلة المعايطة، عمر من ور /د- 1
. 42نف  المرجع ، ح  المعايطة، من ور /د- 2
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ثبــات الجريمــة ولــذل  اتجهــت البحــو  الجنائيــة العلميــة الحدي ــة إلــى البحــث عــن وســائل إل

مســرح ، فاهتمــت هــذه البحــو  بدراســة ا ثــار الماديــة التــي يتركهــا الجنــاة ب بيهــاوالكشــف عــن مرتك

 .1، ونسبتها إلى مقترفها الحقيقيالجريمة، والكشف عن طبيعتها

   الفرع األول: مفهوم اآلثار المادية:

، ال بــد القيــام أوال لماديــة المتواجــدة فــي مســرح الحــاد قبل الخو  في البحــث عــن ا ثــار ا
لتــي ســيحولها ، واتبر نقطة البداية للمحق  الجنــائيالتعر  على المق ود بهذه ا ثار التي تعمن  

 ، يوصل في النهاية إلى الكشف عن الفاعل الحقيقي للفعل الجنائي.إلى دليل مادي ملموس

 :أوال: تعريف اآلثار المادية

 . 2، وجمعه آثارابقي من رسم الشيء األثر لغة ما

اصطالحا فعرفها جالل الجابري بأنها المواد أو األجســام التــي توجــد بمكــان الحــاد  أو   أما
 .3ذات صلة بالحاد  ويمكن إدراكها وإحساسها بإحد  الحواس

وعرفهــا من ــور عمــر المعايطــة بأنهــا عالمــة  توجــد فــي مكــان الجريمــة أو تشــاهد بمالبــ  
 الجاني أو جسم المجني عليه أو المتهم.

 

 اإلسكندرية،  الحديث،  الجامعي  المكتب  الجنائية،  واألدلة  فيه  والت ر    الجنائي  التحقي   الروس،  أبو  بسيوني  أحمد  اللواء- 1
.  317  ح ،2008  ال انية، الطبعة

  –  الرسالة  مؤسسة :    النشر دار  –  سلطان المحسن عبد زهير:    وتحقي  دراسة   )   للغة مجمال فارس، بن أحمد  الحسن  أبي- 2
  الرازي  عبدالقادر بكربن أبي بن محمد هللا  عبد أبي الدين لزين ال حاح ومختار(  1/86( )   م1986/   هـ  1406-  2ط  -بيروت
   (.4/ 3)العروس وتا ( 13) ح( مبيروت1999/  هـ1420- 5ط– الع رية المكتبة: الناشر–  محمد الشيخ يوسف :المحق  –
.   52 ح ،2009  األردن، عمان، والتوزيع، للنشر ال قافة  دار  القضائي، الشرعي الطب الجابري، جالل/د- 3
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، وبعبارة أوسع هو كل ما يع ر عليه المحقــ  فــي مســرح الحــاد  ومــا يت ــل بــه مــن أمــاكن
، أو يحملهــا الجــاني نتيجــة تقاتلــه مــع المجنــي عليــه بإحــد  أو فــي جســم المجنــي عليــه ومالبســه

 .1الحواس أو بواسطة األجهزة العلمية والتحاليل الكيميائية

 ثانيا: مصادر اآلثار المادية:

المكـــان الـــذي يحتـــوي ا ثـــار التـــي تفيـــد المحقـــ  الجنـــائي فـــي الح ـــول علـــى ويق ـــد بهـــا 
 ، وأهم تل  الم ادر:مة من واقع ملموس ال يعتريه الش معلومات مؤكدة عن الجري 

 مسرح الجريمة بما يحتويه من آثار. -1
 الجاني ومالبسه ، فقد تعل  بهما بع  ا ثار التي تدل على عالقته بالجريمة. -2
عــادة مــا يح ــل التفاعــل واإلحتكــا  بــين الجــاني والضــحية وتعلــ  بجســم ، فالمجنــي عليــه -3

اني، خاصــة الضحية أو مالبسه بع  ا ثار التي يمكــن أن تفيــد المحقــ  فــي معرفــة الجــ 
 .2، أو آثار آلة استخدمت في تنفيذ الجريمةإذا كانت إفرازات جسمه

 ثالثا: أنواع اآلثار المادية:

يق ــد بهــا مــا ال تــراه العــين دون اإلســتعانة بــأي  وســيلة مــن  الظــاهرة:اآلثــار الماديــة  -1
 وسائل اإل هار كالعدسات أو الميكروسكوب أو األشعة المختلفة.

، إلثبـــات حالتهـــا ومكـــان وجودهـــا د مـــن ت ـــويرها قبـــل رفعهــا مـــن محلهـــاوهــذه  ا ثـــار ال بـــ 
فيجعــل لهــا قالــب ي ــف فــي مــادة ، فإن تعذر ذلــ  رفعها وعالقاتها بما يحيق بها من مواد ثم يتم

 الشمع أو غيرها بق د الح ول على شكلها بالحالة التي تركها الجاني في محل الحاد .

ــة:-2 ــة الخفي ــار المادي ، بــل ال بــد مــن اإلســتعانة  ــد بهــا مــا ال تــراه العــين المجــردةويق اآلث
الجــاني علــى زجــا   التــي يتركهــا، كآثــار الب ــمات ة الطبيعية والكيمياوية إل هارهــابالوسائل الفني 

 

. 86 ح الجنائي، والتحقي  الجنائية األدلة المعايطة، عمر من ور/د- 1
. 87 ح الساب ، المرجع المعايطة، عمر  من ور/د- 2
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ــة ــذة أو خزانـ ــدم نافـ ــار الـ ــرة، أو آثـ ــية الحجـ ــن أرضـ ــولة مـ ــتخدام المغسـ ــار باسـ ــذه ا ثـ ــف هـ ، وتتكشـ
 .  1األشعة فوف البنفسجيةّ أو تحت الحمراء أو العدسات المكبرة أو المواد الكيماوية

جســم مــن اإلنســان كــإفرازات الا ثار المادية الخفية إما أن تكون آثار حيوية م درها جســم 
، وا الت واألدوات المســتخدمة فــي ر غيــر حيويــة كــالمالب ، أو آثــاشــعر ورائحــة وآثــار األصــابع
 .2، التربة(، الزجا ، اإلطاراتاألليا الجريمة )السالح الناري، 

 رابعا: أهمية اآلثار المادية:

 تتلخي أهميتها فيما يلي:

النقاط في بداية البحث الجنــائي بمســرح الجريمــة، كالتأكــد كشف الغمو  المحيق ببع   -1
مــن صــدف أقــوال المجنــي عليــه والشــهود المشــتبه فــيهم، وب ــفة عامــة هــي تســاند األدلــة 

 المعنوية والتقين من مد  صدقها أو كذبها.
 االستدالل على كيفية ارتكاب الجريمة. -2
الحاد  عن طريــ  ا ثــار الماديــة إيجاد الرابطة بين شخي المتهم والمجني عليه ومكان  -3

 التي تركها أو انتقلت إليه من مكان الحاد .
 .3اإلستعرا  على شخ ية المحني عليه -4

 الفرع الثاني: كيفية التعامل مع اآلثار المادية في مسرح الحادث:

تــم  قبل التعر  إلى كيفية تعامل المحققــين وخبــراء األدلــة الجنائيــة مــع ا ثــار الماديــة التــي
أهميتــه فــي بيــان ، ال بــد مــن إعطــاء تعريــ  لمســرح الحــاد  مــع ت عليهــا فــي محــل الجريمــةع ور  ال

 مجال البحث والتحقي  الجنائي.

 

. 282 ح الساب ، المرجع الشواربي، الحميد عبد/د-1
   .88 ح الجنائي، التحقي  و الجنائية األدلة المعايطة، عمر من ور/د-2
 . 318 ح الساب ، المرجع الروس، أبو بسيوني أحمد اللواء-3
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 أوال: تعريف مسرح الحادث )مسرح الجريمة(

، وهــذه الــدائرة تضــي  وتتســع الجريمــة  والــدائرة التــي تحــيق بــه  هو المكان الــذي ارتكبــت فيــه
ــة التــي تركهــا المعتــدي والتــي تعبــر وتف ــح الجريمــة و ــرو  ارتكابهــا  وأهميــة تبعــا لنــو  ، واألدل
وهــو ذو أهميــة كبيــرة حيــث يمــنح لضــباط الشــرطة  القضــائية فرصــة التنقيــب والبحــث عــن  ،عنهــا

 األدلة التي خلفها الجاني وراءه.

لــه ، كونــه تباط مســرح الجريمــة بمســار التحقيــ ومن خالل هذا المفهوم يظهر جليا  مد  ار 
ن يمكـــن ، فمـــن خــالل ا ثـــار واألدلــة المتواجـــدة فــي ذلـــ  المكــاعالقــة مباشــرة بالجـــاني والضــحية
، مهمــا كانــت بســاطة وتفاهــة الــدليل ع ــر عليــه، ومــن أجــل ذلــ  يــتم معرفــة كــل مالبســات الواقعــة

مباشـــرة بعـــد وصـــول علـــم إلـــى ضـــابق الشـــرطة القضـــائية بوقـــو  جريمـــة اإلنتقـــال فـــورا إلـــى عـــين 
تخــاذ اإلجــراءات المناســبة لح ــر مكــان الجريمــة حفا ــا علــى ا ثــار الموجــودة بــه فــي المكــان ال

 . 1انتظار خبراء تم تكوينهم مخت ين برفعها ومعاينتها ويدعون بتقنيي مسرح الجريمة

 ثانيا: أهمية مسرح الحادث:

تحكــم العالقــة بــين العناصــر األساســية للجريمــة )الجــاني والمجنــي عليــه ومســرح الحــاد ( 
، وهــي لوكاردأو قاعــدة  نظرية تبادل الموادنظرية مهمة من نظريات البحث الجنائي تعر  باسم 

 العلمي للبحث عن األدلة في مسرح الحاد ، وتني القاعدة على أنه:  األساستعد  

 ا خــر، إلــى كليهمــا مــن للمــادة  انتقــال  دائمــا  يوجــد  فإنــه  ببعضهما،  جسمين  أي  تالم   عند"
 ".  األخر  في اأثر   تتر ة دما كل وأن

وم ـــال ذلـــ  أنـــه إذا وضـــع شـــخي مـــا كفـــه علـــى ســـطح مكتـــب ن فإنـــه بهـــذا الـــتالم  يـــتم 
انتقال ب مته إلى سطح المكتب ن في الوقــت نفســه الــذي ينتقــل فيــه ذرات مــن التــراب أو الغبــار 

 

1 -  الجامعة   دار  مقارنة،  دراسة  القضائي  الضبق  مرحلة  في  والتحري   البحث   إجراءات   بوصلعة،  ثورية
.  319 ح  ، 2015 اإلسكندرية الجديدة،
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دلــــيال علــــى حــــدو  هــــذا  األثــــرينمــــن ســــطح المكتــــب إلــــى كــــ  هــــذا الشــــخي ، ويكــــون كــــال 
 .1التالم 

 ثالثا: إجراء المعاينة الفنية:

خــذ بواســطة الفنيــين فــي محــل إن معنى هذا الم ــطلح عنــد المحقــ  هــو اإلجــراءات التــي تت 
، ســــواء عــــن طريــــ  وصــــفه أو ت ــــويره أو رســــمه أو رفــــع ل ثــــار الماديــــة عنــــه كآثــــار الحــــاد 

 يتخلف من الجاني.، وكل ما لشعر والمنسوجات والزجا  والطالءالب مات أو آثار الدم وا

عالقــــة  ، وضــــبق كــــل مــــا لــــهالفنيــــة كــــذل  شــــخي الجــــاني وشــــركائه كمــــا تشــــمل المعاينــــة
، وربما احتا  األمر إلى إجراء واحد أك ر من هذه اإلجراءات حسب  رو  كــل حادثــة بالجريمة

 وأحوالها وما يراه المحق  الزما لها.

 ية:ويمكن بيان إجراءات المعاينة الفنية في النقاط التال

 وصف الجريمة بالكتابة:  -1

، تحديـــــد الجهـــــات األربـــــع بي للجريمـــــة إذا حـــــدثت داخـــــل المســـــكنويشـــــمل الوصـــــف الكتـــــا
، ثــم يليــه الطــاب  والشــقة التــي شــهدت الجريمــة، األصــلية، ثــم ينتقــل إلــى وصــف الشــار ، العمــارة

وقعــت فيهــا وصف الشقة بذكر عدد غرفها ومميزات كل واحــة منهــا، وبعــدها ي ــف الغرفــة التــي 
، جــدرانها، م ــابيحها، ثــم ي ــف وصــفا دقيقــا  وذلــ  ببيــان مســاحتها، أبوابهــا،  نوافــذها الجريمــة

 محتويات الغرفة بدء بأحد جوانبها إلى أن ي ل إلى النقطة التي انطل  منها.

، كــأن ي ــف الج ــة إن عد اإلنتهاء من وصف مكان الجريمة، يقوم بوصف جسم الجريمــةب 
، بســها، ا ثــار الموجــودة علــى جســمهارتكبــة قــتالك بــذكر وضــعيتها، حالتهــا، مالكانــت الجريمــة الم
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 ، أمــا إذا وقعــت الجريمــة فــي مكــان مفتــوح1والوســائل المســتخدمة فــي ارتكــاب الجريمــة إن وجــدت
، ومكــان وجودهــا مــع والخــرو  منــه، وا الت المســتخدمة ي ــف طبيعــة المكــان وطريقــة الــدخول

 .2وصفها وصفا دقيقا

 تصوير مجال الحوادث: -2
لــة الجنائيــة لي ــور إن الم ور الجنائي هــو أول مــن يــدخل مســرح الحــاد  قبــل خبــراء األد

رة شــاملة ، فيشر  أوال في أخــذ صــو الفوتوغرافي أو الت وير بالفيديو ، إما بالت وير محل الحاد 
  يقــوم بأخــذ ، كــذلبأي عالمة في الطريــ  المــؤدي إليــه، محاوال ربطه  لمسرح الحاد  من الخار 

والعالمــات الدالــة علــى  األرقــامصــور ل ثــار الموجــودة عــن قــرب بواســطة عدســة "المــاكرو" لبيــان 
 .3األثر ومن جميع اإلتجاهات

، فــال اتهــا عــن طريــ  الت ــوير يؤكــد صــحتهافوجــود  الب ــمة مــ ال فــي مســرح الجريمــة وإثب 
ــاد  يـــدعي ــه لـــم يكـــن بمســـرح الحـ ــا ، ومـــن العســـير ح ـــر الالمـــتهم أنـ حـــاالت التـــي يســـتعين فيهـ

 .4، إال أنه يمكن القول أن الت وير ضروري دائمابالت وير
، وشــاهد عــدل لمحــل الحــاد  فــي وير على أنه يم ل صورة طبــ  األصــلوتبدو أهمية الت 
 .5إدانة المتهم أو تبرئته

 الرسم الهندسي:   -3
يق ــد بــه  رســم ، و و الرســم التخطيطــي أو مخطــق الحــاد الرســم الكروكــي أويسمى أيضــا ب 

، أو هــو رســم مخطــق توضــيحي وتقريبــي لمحــل الحــاد  بمقيــاس رســم تف ــيالت محــل الحــاد 
 

،  ادة الدكتوراه علوم )فر  الحقوف( بهلول مليكة ، دور الشرطة العلمسة التقنية في الكشف عن الجريمة ، رسالة لنيل شه   -  1
 .  56، كلية الحقوف، ح  1جامعة الجزائر 

 .  279د/ عبد الحميد الشواربي ، المرجع الساب ، ح  - 2
 .   250 ح الجنائي، والتحقي  الجنائية األدلة المعايطة، عمر من ور/د - 3
 الدراسات   عمادة  إلى  مقدمة  رسالة  الجريمة،  عن  بالكشف  وعالقتها  لتقنية  سائال   لو  المحققين  إستخدام  العطوي،  فريج  محمد  -4

  ح   ،2009  مؤتة،  جامعة  الجريمة،   علم  تخ ي  االجتما   علم  في  الدكتوراه   درجة  على  الح ول  لمتطلبات  استكماال  العليا،
52   .
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، وذلــ  بغيــة إعطــاء صــورة واضــحة ومف ــلة لمحــل ( مــ ال100،1( أو )50،1قــد يكــون ) معــين
قــع الحــاد  واألمــاكن المجــاورة ووصــفه الحــاد  وأســلوب وقــع الجريمــة ويضــمن هــذا المخطــق مو 

 .1من الداخل وموقع منافذ الدخول والخرو  منه

 رابعا: رفع األثر من مسرح الحادث:

، يجــب علــى الخبيــر إجــراء عــدد مــن لعينات المختلفة  فــي مســرح الحــاد عند التعامل مع ا
ــة و  ــهالخطـــوات الهامـ ــا منـ ــا ورفعهـ ــد تحريزهـ ــا إلـــى الضـــرورية عنـ ــا علـــى ســـالمتها فـــي نقلهـ ، حفا ـ

ــا يـــؤدي  ــأ فـــي خطـــوات التعامـــل معهـ ــائج المعمـــل الجنـــائي، فـــأي خطـ إلـــى حـــدو  أخطـــاء فـــي نتـ
 ، قد يبرئ مجرم أو يدان بريء.التحليل

 رفع وجمع العينات:   -1

 ثـــار حتـــى ت ـــل ســـليمة إلـــى مـــن الضـــروري أن يلتـــزم الخبـــراء الدقـــة والحـــرح فـــي رفـــع ا
ولتفــادي تلــو  وتلــف ا ثــار الماديــة ينبغــي علــى فريــ   ،قابلــة للفحــي والتحليــل، وتكــون المختبــر

يقــة الرفــع البحث إتبا  طريقة من الطرف التي تنــتهج فــي عمليــة جمــع ا ثــار والتــي تتم ــل فــي طر 
، وإذا كانــت كهربائيــة وطريقــة المكنســة العاديــة، طريقــة المكنســة الاليدوي، طريقة الشريق الالص 

، آثـــار إطـــارات الســـيارة هـــا، لتعرضـــها للتلـــف كآثـــار األقـــدامرفعهـــا ممـــا ال يمكـــن نقل ا ثـــار المـــراد
ونشير إلى أن اختبــار اســتخدام طريقــة مــن الطــرف المــذكورة يتوقــف   ،تجري لها قوالب من الجب 

 .2على طبيعة وحجم األثر المراد رفعه

 تحريز العينات: -2

فتحــرز ن تفــي بغــر  الفحــي الفنــي، تؤخــذ الكميــة الكافيــة مــن األثــر المــادي كلمــا أمكــن أ
، وخاليــا مــن وعــاء الــذي توضــع فيــه ا ثــار نظيفــا، ويجب أن يكون الوترسل إلى المختبر الجنائي
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عــ  ا ثــار ، كمــا أنــه يجــب أن تكــون الوســائل التــي ترفــع بهــا ب خبريــةكل ما يؤثر في النتيجــة الم
 .1ن أي شائبة، وبذل  تتحدد نظافة األثر المرفو  مالدقيقة نظيفة كالملقق

عديمــة المســامات فعينــات الحرائــ  والمتفجــرات مــ ال تحــرز فــي أكيــاس بالســتيكية خاصــة 
الف، كمــا يجــب رفــع كــل عينــة علــى حــدة، ، ثــم فــي حاويــات معدنيــة محكمــة اإلغــ للمواد المتطــايرة
، أما عينات مخلفــات اإلطــالف النــاري فتحــرز بعــدة طــرف أهمهــا: حلقــات الكربــون وبشكل منف ل
 ســـالح مـــن أو  النـــاري، بـــاإلطالف بقيامـــه المشـــتبه ووجـــه يـــدي مـــن كمســـحة تؤخـــذ التـــيالالصـــقة 
، وهــي فــع مخلفــات اإلطــالفعليــه، كمــا يمكــن اســتخدام طريقــة أخــر  لر  المجنــي مــن أو  الجريمــة،

 .2%5-1تي يتم غمسها بحم  النيتري  المخفف بنسبـــــــــــــــــــــــــــــة عبارة عن مسحات من القطن ال

، وتوضــع معــه ويغلــ  المالئــم تكتــب البيانــات الخاصــة بــهوإذا ما وضع األثر داخــل الحــرز 
والتاريخ ورقم القضــية بالشمع، ويكتب على الحرز من الخار  البيانات عن األثر ومكان الحاد  

 .3، ومن قام بعملية التحريز ويوقع عليهوإسم الشخي

 حفظ العينات: -3

ــن أي  ــا مـ ــة عليهـ ــمن المحافظـ ــة تضـ ــرزة بطريقـ ــة والمحـ ــة المرفوعـ ــار الماديـ ــر ا ثـ يجـــب حفـ
خارجية أخر  قد تغيــر مــن نتيجــة األثــر المرفــو ، حيــث ها لظرو  جوية أو و ، أو من تعرضتل

فاعــــل مــــع الجــــو إن بعــــ  المــــواد تت ــــف بخــــواح كيميائيــــة خاصــــة كقابليتهــــا للتطــــاير، أو الت 
يحة وســليمة حفا ــا ، لذا يجب حفر هذه ا ثار المادية وتخزينهــا بطريقــة صــح المحيق، أو التبخر
 حفظها في أماكن ذات درجة حرارة معتدلة أو باردة نسبيا.، كما يجب  عليها من التلف
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 الملــ  كليــة والبحوثـات، الدراســات مركـز الجنائيــة، الكيميـاء آلجــابر، ســعيد بـن  ســلطان/  الضـباح محمــد بـن الــرحمن عبـد/د-2
 .  95 ح ، 2013 السعودية، العربية المملكة األمنية، فهد
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 نقل العينات:  -4
يعــد نقلهــا مــن مســرح الحــاد  إلــى معامــل التحليــل مــن الخطــوات المهمــة والحساســة، حيــث 
يجــب مراعــاة طبيعــة العينــات المرفوعــة ومــد  مالئمــة وســيلة النقــل لهــا مــن حيــث درجــة الحــرارة 

 .1واألمان، وطريقة وضع العينة في وسيلة النقلالمناسبة، ووسائل السالمة 
 المبحث الثاني: أنواع اآلثار الماديــــــــــة.

ــد إ تتنـــو  ــاني بعـ ــا الجـ ــار التـــي يخلفهـ ــه مـــن جريمـــة ألخـــر  وذلـــ  حســـب ا ثـ قترافـــه لجريمتـ
، المنــي، جسم اإلنسان كالدم إفرازاتما هو ناتج عن   و رو  ارتكابها، ومن هذه ا ثار   روفها

الجريمـــة كاألســـلحة متعلــ  بـــاألدوات التــي ارتكبـــت بهــا الشــعر األ ـــافر وغيــرهم ، ومنهـــا مــا هـــو 
 ، واألتربة وغيرهم.أو ما وجد بمسرح الجريمة كالزجا وا الت   النارية

بــين : المطلــب األول تعرضــنا فيــه ألهــم ا ثــار وعليــه فقــد قســمنا المبحــث ال ــاني إلــى مطل
 ، أما المطلب ال اني فقد ذكرنا فيه ا ثار المادية غير الحيوية.لمادية الحيويةا

 المطلب األول: اآلثار المادية الحيوية.

 الفرع األول: آثار البصمات.

، فهــي تحتــوي اإلنســان أطــرا الب مة هي بطاقة شخ ية ربانية أودعها هللا عز وجل فــي 
أصابعه وراحتي كفيه وباطني قدميه منذ والدتــه وحتــى على ك ير من الخطوط التي تكسو رهوس 

 بعد موته بمدة زمنية.

وتتكون الب ــمة فــي اإلنســان وهــو فــي رحــم أمــه فــي الشــهر الرابــع وتكتمــل خلقــا فــي الشــهر 
 .2السادس وهي آخر ما ي يبه التحلل من أجزاء الجسم

 

. 26 ح الساب ، المرجع آلجابر، سعيد بن سلطان الضباح، محمد بن لرحمان عبدا /د- 1
.   07 ح  ،2006 بيروت، التوزيع، و للنشر ال قافة  دار الب مات، علم إلى المدخل الدروبي، فالح كاسب طه- 2



ـــــــــة الجنائيـــــــــــةالفصل األول: ماهيــــــــــة األدلـــــــــــــــــ  
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  17   
 

الفوت هــو مــا ، و لخن ر إل طر  البن روهي مشتقة من الب م أي فوف ما بين طر  ا 
 طوال.  إصبعينبين كل  

إن هــذه الخطــوط خاصــة بكــل فــرد وال تطــاب  خطــوط أي فــرد آخــر علــى اإلطــالف وتعتبــر 
 الب مات من أهم أدلة اإلثبات الجنائي.

وتتكــون الب ــمة منــذ انقســام البويضــة الملقحــة وتبقــى كمــا هــي حتــى بعــد المــوت ويــر  كــل 
بحيث يكون الشقان ب مة جديدة ينقل الفــرد أحــد  وآخر من األم األبفرد أحد شقي الب مة من 

 وهكذا..... أبناءهشقيها إلى 

عنــدما نشــر الــدكتور "أليــ  جيفــري" عــالم  الوراثــة   1984وقد  هــرت الب ــمة الوراثيــة عــام  
ا فــي بجامعة ليستر بلندن بح ا أو ضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر عــدة مــرات وتعيــد تقســيمه

حتــى توصــل بعــد عــام واحــد إلــى أن التتابعــات  أبحاثــه، وواصــل عشــوائية غيــر مفهومــةتتابعــات 
حتــى وإنــا كانــا تــوأمين إن هــذا يعتبــر ضــربا مــن  اثنــينمميــزة لكــل فــرد وال يمكــن أن تتشــابه بــين 

 المستحيل.

 :  أوال: البصمة الوراثية

لجنين منــذ بدايــة الب ــمة الوراثيــة ألي إنســان هــي أصــل كــل العالمــات الوراثيــة الموجــودة بــا
 نشأته وتكوينه فهي تحدد ف يلة الدم وشكل الب مات ولون البشرة.

 مفهــــــــــــــــومها: -أ

المــال أي صــار إشتقت الوراثة من م در ور  أو إر  ويقال ور  فالن :  تعريفها لغة -1
 ، وجمعه مواريث وهو تركة  الميت.إليه بعد موت مورثه
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هــي ال ــفات الوراثيــة التــي تنتقــل مــن األصــول إلــى الفــرو  والتــي  : تعريفهــا اصــطالحا -2
 DNAمن شأنها تحديد شخ ية كل فرد عن طري  تحليل جــزء أو أجــزاء مــن حمــ   

 .  1والذي يحتوي على خاليا جسده
أو  هــي التركيــب الــوراثي النــاتج عــن فحــي الحمــ  النــووي لعــدد واحــد تعريفهــا علميــا: -3

 الدالالت الوراثية.أك ر من أنظمة  

 أهمية البصمة الوراثية:  -ب

وتبرز أهميتها فــي الف ــل الــدقي  لجــرائم الســرقة والقتــل واإلغت ــاب إذ يمكــن اســتعمال أي 
شــيء مــن مخلفــات المجــرم فــي مكــان الجريمــة ســواء كانــت ســائلة )دم، لعــاب، منــي( أو أنســجة 

والتعفن والعوامــل المناخيــة المختلفــة مــن حــرارة )لحم، عظم جلد، شعر( وهي تقاوم عوامل التحلل  
ا ثــار القديمــة  ى أنه يمكن الح ول على الب مة مــن، حت برودة ورطوبة وجفا  لفترات طويلةو 

 والحدي ة كما يمكن حفظها وتخزينها في الحاسوب ا لي للعمل بها عند الحاجة.

اإلر    وة وكــذل  فــي قضــاياوتعتبر الب مة من ادف القرائن في قضايا النسب العــائلي والبنــ 
 ، وكذا في جرائم اإلغت اب كأخذ عينة من السائل المنوي.وتوزيع التركات واألمال 

أخذ قطعة جلد من تحت األ افر أو الشعيرات من الجلد بجذورها في حالــة وفــاة الضــحية بعــد   -
 مقاومة المعتدي.

 دم أو سائل منوي مجمد أو جا  موجود في مسرح الجريمة. -

 .2ينة من اللعابع -

 

 

  كلية، الحقوف  قسم الماجستير، شهادة لنيل مذكرة النسب، ونفي إثبات في مشروعيتها ومد  الوراثية   الب مة بوصبع، فؤاد- 1
. قسنطينة منتوري   جامعة السياسية، والعلوم  الحقوف 

  ح  ،2014  األولى، الطبعة اإلسكندرية، القانونية، الوفاء مكتبة المعاصر، الشرعي والطب الجنائية األدلة  زكي، عالء- 2
41   .
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 خصائص البصمة الوراثية: -ج

أحدثت الب مة الوراثيــة ثــورة فــي الطــب الشــرعي والعلــوم الجنائيــة نتيجــة لمــا تعطيــه تحاليــل 
ADN     الدقيقــة األمــر الــذي جعلهــا تتمتــع بخ ــائي تميزهــا عــن بــاقي األدلــة العلميــة  األخــر
 من أهمها:

تعتبــــر الب ــــمة الوراثيــــة أدف وســــيلة عرفــــت حتــــى ا ن فــــي تحديــــد هويــــة اإلنســــان لدقــــة  ✓
 خ ائ ها فهي ال تقبل الش  والظن.

 تقوم الب مة الوراثية بو يفتين اإلثبات والنفي. ✓
فــرد وآخــر عنــد تحليــل الب ــمة الوراثيــة ومــن المســتحيل مــن الناحيــة   عدم التشــابه بــين كــل ✓

 الطبيعية أن تتطاب  ب مة شخي مع ب مة شخي آخر.
ــتعفن والتغيــرات الجويــة لمعرفــة أصــحاب  ✓ يتميــز الحمــ  النــووي بقوتــه وتحملــه لعوامــل ال

 الج ث واألشالء.
نقــل صــفات النــو  مــن يتمتــع الحمــ   النــووي بقــدرة فائقــة علــى االستنســا  ويعمــل علــى  ✓

 جيل إلى جيل.
 باإلضافة إلى وجود ب مات أخر   منها :  

 بصمة األصابع: -1

ــد  األصـــابعإن  ــة مـــ  أك ـــرتعـ ــائيجـــدو  وفعاليـ ــال اإلثبـــات الجنـ ، كـــون أن ن غيرهـــا فـــي مجـ
ــه يتــر  آثــارا علــى هــذه  وكــذا  األجســامالشــخي يالمــ  كــل شــيء فــي حياتــه اليوميــة ممــا يجعل

 الجناة حين ارتكابهم الجرائم يتركون ب ماتهم في مسرح الجريمة.
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 ف بصمة األصابع:يأوال : تعر 

نخفاضــات تتخــذ الحلمية البــارزة والتــي تحاذيهــا إ بأنها تل  الخطوط  األصابعتعر  ب مة   
أشكاال مختلفة في جلد أصابع اليدين والكفين من الداخل وهذه الب مات تتــر  طابعهــا علــى كــل 

 جسم خشنا كان أم ناعما.

 ثانيا: أهمية بصمات األصابع:

تبــــدو أهميــــة الب ــــمات فــــي التحقيــــ  الجنــــائي مــــن خــــالل معرفــــة شخ ــــية الجــــاني ألن  
دليــل قــاطع علـــى وجــود صــاحبها فـــي مكــان وجودهــا أو قـــام بإمســاكها وإســتعمالها بيـــده  الب ــمة

، كالج ث مجهولة الهويــة  ية الضحية خ وصا في حاالت القتلحين ذ يمكن التعر  على شخ 
الج ة يمكن معرفة  جنسها وشخ يتها وتكشــف  أصابعبمجرد إجراء بع  العمليات الفنية على 

 الوهمية الكاذبة. واألسماءللمتهم في جرائم التزوير وانتحال الشخ ية   أيضا عن الهوية الحقيقية

 ثالثا: خصائص بصمة األصابع:

أثبتت الدراسات الطبيــة والبحــو  العلميــة أن ب ــمات األصــابع تمتــاز بخ ــائي نلخ ــها 
 فيما يلي:

عــدم قابلتهــا للتغييــر : مهمــا بلغــت درجــة الحــروف والجــروح فإنهــا ال تــؤثر علــى الخطــوط  ✓
 الحليمة ألنها تعود إلى الظهور وبنف  أشكالها األصلية.

تتميــز ب بــات شــكلها: تبقــى ب ــمة األصــابع مالزمــة ل نســان وهــو جنــين فــي شــهره الرابــع  ✓
 وتكتمل عند بلوغه الشهر السادس وتبقى معه إلى ما بعد الوفاة.

، يألصبعين حتى ولو كانــت لــنف  الشــخ عدم تطاب  الب متين لشخ ين مختلفين أو ل ✓
بـــل حتـــى فـــي حالـــة التـــوأم الحقيقـــي الـــذي هـــو مـــن بويضـــة واحـــدة فـــإن ب ـــماتهما تكـــون 

 مختلفة تمام عن بعضهما.
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 . 1  11/12/2007أم لة عن ب مة األصابع : تفجير المجل  الدستوري بتاريخ  
وبرجوعنــا إلــى قــانون اإلجــراءات الجزائيــة الجزائــري نجــد المشــر  قــد أشــار إلــى تقنيــة ب ــمة 

التــي توجــب علــى ضــابق  42األصابع ب فة ضمنية وذلــ  اســتنادا إلــى الفقــرة ال ال ــة مــن المــادة 
الشــرطة القضــائية عنــد انتقالــه إلــى مكــان الجنايــة المتلــب  فيهــا أن يســهر علــى المحافظــة علــى  

 .2، وأن يضبق كل ما يمكن أن يؤدي إلى إ هار الحقيقةثار التي يخشى أن تختفيا 

 األصــابعضاء الجزائــري القضــاء المقــارن ولــم يختلــف عنــه باألخــذ بالب ــمات ولقد ساير الق
 256544بح ا عن الحقيقة واعتبرها مجرد قرينة تحتا  إلى إلى أدلة أخر   وهذا ما أقــره القــرار 

عن المحكمــة العليــا الــذي ف ــل فــي الطعــن بــالنق  المقــدم مــن   04/06/2002ال ادر بتاريخ  
ضـــاء ورقلــة حيـــث صــادف علـــى الحكـــم المســتأنف القاضـــي ببـــراءة طــر  النائـــب العــام لمجلـــ  ق

مــة مطابقــة تمامــا المتهم رغم وجــود خبــرة عمليــة تؤكــد أن الب ــمات التــي وجــدت فــي مســرح الجري 
، وذهبــت المحكمــة العليــا إلــى أن وجــود الب ــمات فــي مســرح جريمــة مــا ال مــع ب ــمات المــتهم

وإنمــا يعــد قرينــة تحتــا  إلــى دليــل قضــائي يــدعمها يرقى إلى درجة الدليل القطعي والكافي ل دانة 
 . 3إضافة على أن الخبرة تخضع للسلطة التقديرية المخولة لقضاة الموضو 

منهــا فــي اإلثبــات الجنــائي إال  االســتفادةوقــد جــاء المشــر  الجزائــري بقواعــد مســتحدثة يمكــن 
أنــه لـــم يشـــر ب ـــورة صـــريحة إلـــى اســـتخدما الب ـــمة الوراثيـــة بوصـــفها وســـيلة علميـــة جديـــدة مـــن 

مــن  قــانون  68وسائل اإلثبات بل أشار إليها  ب فة ضمنية وهذا ما يستشــف مــن نــي المــادة  

 

 بتاريخ عشر التاسعة الدفعة العلمية  الشرطة مادة إطار  في  للقضاء، العليا المدرسة  طلبة علىألقيت  محاضرات- 1
 .يوسف صحراوي  السيد   طر  من 03/03/2011
 تــــم الجزائــــري  العلميــــة الشــــرطة مخبــــر مــــن مخت ــــين خبــــراء طــــر  مــــناالنفجــــار  ومكــــان الجريمــــة مســــرح بمعالجــــة حيــــث* 

 مــــــع الســــــياقة برخ ــــــة الموجــــــودة الب ــــــمة وبمقارنــــــة اإلنتحــــــاري، أصــــــبع مــــــن قطعــــــة وكــــــذا الســــــياقة، رخ ــــــة علــــــى الع ــــــور
 عبدالناصــــر أبــــو الــــرحمن بعبــــد والمكــــنن" العربــــي شــــار " للمــــدعو وتعــــود بينهمــــا التــــام التطــــاب  تبــــين األصــــبع قطعــــة ب ــــمة
 (.16-15-14-13)  رقم الملح  أنظر ،العاصمي

 .47 ح ، 2000 الجزائر للفنون، الوطنية المؤسسة القضائية، القرائن زبدة، مسعود- 2
-2010 الجزائر، جامعة الحقوف، كلية الماجستير، شهادة لنيل مذكرة القضاء، أمام العلمي الدليل  قبول بوشو، ليلى- 3

   . 73،74 ح  ، 2011
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 االعتــداءات، قتــلا الاإلجراءات الجزائية  في فقرتها األخيــرة وهــي محــددة فــي بعــ  الجــرائم أهمهــ 
 وفي المجال المدني كقضايا إثبات النسب وتحديد األبوة.، 1، السرقاتالجنسية

وتعد الجزائر األولى على المستو  العربي وال انية على المستو  اإلفريقي مــن حيــث إنشــاء 
التـــابع  2004جويليـــة  20أكبـــر صـــرح علمـــي متم ـــل فـــي مخبـــر الب ـــمة الوراثيـــة وذلـــ  بتـــاريخ 

بر العلمــي والتقنــي لمديريــة الشــرطة القضــائية متبعــا كافــة المقــايي  الدوليــة التــي تتــوفر علــى للمخ 
 . ADNأغلب المخابر العالمية لتحليل  

 بصمة األذن: - 1

 ،بــنف  الفــرد  من ال ابــت علميــا أن ب ــمة األذن اليمنــى تختلــف عــن ب ــمة األذن اليســر  
، وال يتغيــر شــكل األذن مــن آخر  كما يختلف الشكل العام لب مة األذن وحجمها من شخي إلى

 .2الميالد

ــدار أو أي مكــان  ويــتم رفــع ب ــمة األذن مــن مســرح الجريمــة مــن علــى زجــا  أو أبــواب ال
ن خلــو الــدار أو المكــان ، بغية استراف الســمع أو التأكــد مــ مل أن تكون أذن الجاني قد المستهيحت 
محتمــل أن يكــون الجــاني قــد ، أو حتــى مــن علــى ســماعة الهــاتف إذا مــا كــان مــن الســاكنيهمــن 

 ، بل وحتى ب مة أذن المجني عليه.استخدمه

اعة الهــاتف ويمكن التعر  على ب مة األذن بطريقة )أوتوفون( من خالل جهاز يشبه ســم
، ويحتـــوي بداخلـــه علـــى نظـــام إضـــاءة وآلـــة ت ـــوير تلقـــق التجويفـــات يوضـــع فـــرف صـــيوان األذن

 . 3الداخلية لألذن واألجزاء

 
 

  والتعر  القضائية اإلجراءات  في الوراثية الب مة باستعمال المتعل  ،2016 يونيو 19 في المؤر  03-16 رقم  قانون - 1
 . 37 العدد ر،   ، األشخاح على

   .154 ح الساب ، المرجع المعايطة، عمر من ور /د-2
 .  392 ح  الساب ، المرجع الحسيني، عباس عمار/د -3
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 بصمة الصوت: -2

يحد  ال وت فــي اإلنســان نتيجــة اهتــزاز األوتــار ال ــوتية فــي الحنجــرة لفعــل هــواء الزفيــر 
الشــفاه يعهــا مــع بمساعدة العضالت المجاورة التي تحيق بها تســعة غضــاري  صــغيرة تشــتر  جم

 . 1، لتخر  نبرة صوتية تميز اإلنسان عن غيرهواللسان والحنجرة

مة" ويسمى الجهاز الذي يكشف عن ب مة ال وت بـ"اسبكتوغرا " الذي يحــدد هويــة "ب ــ 
، ويقــوم ذلــ  الجهــاز برســم صــوت اإلنســان علــى شــكل خطــوط صــوت المــتكلم ولــو بكلمــة واحــدة

 .2قوة والذبذباتبيانية تحدد له ثالثة أبعاد هي الوقت وال

وفــي الوقــت الحاضــر تســتخدم هــذه األجهــزة فــي كشــف الجريمــة مــن خــالل مراقبــة الخطــوط 
 ، أو المشتبه فيهم ومقارنتها.تسجيل أصوات المتهمينالهاتفية أو 

 بصمة األقدام:  -3

ــا مـــن األدلـــة وفـــي الوقـــت الحـــالي أصـــبح تتبـــع آثـــار  األقـــدام يـــدرس دراســـة علميـــة باعتبارهـ
، وبيــان طــرف اإلســتفادة منهــا فــي إثبــات الفعــل ي يرتكبهــا الجــاني فــي مكــان الحــاد الماديــة التــ 
 .3الجنائي

الجريمــة محتذيــة وتختلف القيمة القانونية لهذه ا ثار حسب ما إذا كانت القدم عنــد ارتكــاب 
، ت المميــزةلحذاء فيه بع  العالما أن األثر المترو   أي،  أم عارية )حافية(، فإذا كانت محتذية

، إذ ال يعــدو أن يكــون مجــرد قرينــة ضــد ذلــ  المــتهم ع أن يكــون عائــدا إلــى الجــاني حتمــاال يقطــ 
 ولي  دليال قاطعاك.

 

 لمتطلبـات استكماال الرسالة هذه قدمت  الجنائي، اإلثبات في ودورها الحدي ة العلمية األدلة حسن، يوسف الرحمن عبد آمال-1
   .93 ح ،2012-2011 األوسق الشرف  جامعة الحقوف، كلية العام، القانون  علوم قسم الماجستير، درجة على الح ول

.   396 ح الساب ، المرجع الحسيني، عباس عمار /د-2

 .178 ح الساب ، المرجع المعايطة، عمر من ور /د-3
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، فــإن ب مات( ألصــابع وراحــة القــدم واضــحة، أي أن الخطوط الحلمية )الوإذا كانت عارية
الــــدليل يتوقــــف علــــى عمليــــة هــــذا  دلــــيال قاطعــــا مــــع مالحظــــة أن قبــــول عنــــد ذلــــ  يكــــون األثــــر 
 .1المرفو  وبين أثر قدم المتهم  األثريجب أن ي بت من خاللها التطاب  التام بين   أي، المضاهاة

و علــى أي ســطح لــين فــي قد يجد الباحث الجنائي أن هنا  آثار أقــدام غــائرة فــي الطــين أ 
، ومــن المحتمــل علــى هي ــة قوالــب مــن الجــب  والشــمع  رفعهــا، األمــر الــذي يتوجــب  مكان الحــاد 

 األر أن يشــاهد فيهــا خطوطــا حلميــة واضــحة علــى القالــب بعــد رفعــه، ال ســيما لــو كانــت جــدا 
 .2الذي انطبع فيها األثر الغائر ناعمة التربة

، وقــد قــدام جنائيــا مــن حيــث داللتهــا علــى الطريــ  التــي ســلكها الجــانيوتبــدو أهميــة آثــار األ
، ر إلــى عــدد الجنــاة فــي مســرح الحــاد ، كمــا تشــي بــالمحق  ذلــ  إلــى منطقــة شــهود عيــانؤدي يــ 

، وكذا الحالة التي عليهــا تحديد الدور الذي قام به كل جانييمكن    األقدامكذل  عن طري  موقع  
 الجاني.

فــإن ا ثــار قــد تــدل إذا كــان الجــاني مريضــا )أعــر  مــ ال( أو مســرعا أو مــتمهال أو حــامال  
 .3ألشياء ثقيلة

 الفرع الثاني : بقع الجسم الحيوية.

ك يرا ما يع ر المحق  في محل الحــاد  علــى آثــار ماديــة علــى شــكل بقعــن والبقــع غالبــا مــا 
علــى نــو  الجريمــة المرتكبــة، فجــرائم القتــل يتوقــف  ، ومعرفــة نــو  البقــعوالشــكل تتشــابه فــي اللــون 
ــر  ــ  العـ ــادمات تتميـــز بو وهتـ ــة، والم ـ ــرح الجريمـ ــدماء علـــى مسـ ــع الـ ــود بقـ ــىجـ الجـــاني  ، وعلـ
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، ويمكــن اكتشــا  وجــود البقــع بــالعين المجــردة أو باالســتعانة بعدســة والمجنــي عليــه ومالبســتهما
 .1مكبرة أو برائحتها إذا كانت لزجة أو سائلة أو صلبة

 هم البقع التي يفرزها جسم اإلنسان نجد:ومن أ 

 أوال:  البقع الدموية.

معظــم الجــرائم ، بحلهــا غمــو  ن أهــم األدلــة فــي التحقيــ  الجنــائيالبقــع الدمويــة مــ تعتبــر  
، فــإن ر، ونظرا ألن الدم قد يعلــ  علــى األشــياء أو يت ــل بهــا بطريــ  التنــاث والتعر  على المجرم

، كالتجـــاوي  تنفـــذ إلـــى أمـــاكن غـــائرة غيـــر مرئيـــة متعـــددة قـــد تمتـــد أو آثـــاره تنتشـــر فـــي مواضـــيع 
، ويمكــن أن نجــد الــدم فــي مــا يجعلهــا فــي حكــم ا ثــار المخفيــةوال قــوب والمســافات غيــر المرئيــة م

ــى ــتهم أو علـ ــم المـ ــى جسـ ــ ال علـ ــة مـ ــرح الجريمـ ــافره مسـ ــت أ ـ ــه وتحـ ــل ومالبسـ ــة القتيـ ــى ج ـ ، وعلـ
ــيات ــل األرضـ ــا  وقفـ ــع األثـ ــدران وقطـ ــاب والجـ ــي البـ ــتعملت فـ ــي اسـ ــلحة وا الت التـ ــى األسـ ، وعلـ

 .2ارتكاب الجريمة وعلى إطارات السيارة في حواد  المرور

ويدل شكل بقع الدم على  رو  تكوينهــا ، فــإذا كانــت من ــورة علــى الحــائق أو المالبــ  أو 
انفجــار  كان ذل  دليال على استخدامه آلة حادة في قطع شريان أو وريد بالجسم أد  إلى  األثا 

ســننة ، أمــا إذا كانــت البقعــة علــى شــكل دوائــر مبالشكل الذي لوحر في مكان الحاد الدم وتناثره  
مــن جســم صــاحبها وهــو واقــف فــي ، فــإن ذلــ  يشــير إلــى تســاقطها تكاد تكون متساوية في الحجــم

شـــكل زجاجـــة لهـــا ، أمـــا إذا كانـــت البقـــع علـــى شـــكل كم ـــري أي لهـــا قاعـــدة ورأس أو علـــى مكانـــه
 .3صاحبها  سير  أثناء  سقوطها إلى، فإن ذل  يشير  عن 
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، خاصــة فــي جــرائم قل الجنائي في معرفة هوية الجانيوتكمن أهمية البقع والتلوثات في الح 
أو ب ــمة الحــام  النــووي للبقــع  ، وذلــ  عــن طريــ  تحديــد الف ــائل الدمويــة،القتل واإلغت اب

الدمويــة وب ــمة الحــام  ، وبعــد ذلــ  يــتم مقارنــة الف ــائل الموجــودة فــي مســرح الجريمــة  الدموية
 ، أو بعد االنتهاء منها.جاني وسلوكه عند ارتكابه للجريمة، وكذا معرفة حركة الالنووي لهم

  مــروري إذا كــان تحــت معرفــة كــذل  مــدة أهليــة الشــخي لقيــادة الســيارة أثنــاء ارتكابــه حــاد
 تأثير مسكرات أو مواد مخدرة أو غيرها.

المخــدرة  معرفــة ســبب الوفــاة فــي بعــ  الوفيــات كالكشــف عــن ك يــر مــن المــواد الســامة أو 
 كون مسؤولة عن تل  الوفاة.ت التي  

المســــاعدة فــــي معرفــــة زمــــن وقــــو  الجريمــــة، وذلــــ  مــــن خــــالل صــــورة لــــون الــــدم المرفقــــة 
 .1بالتقرير

 ثانيا:  البقع المنوية:

ريقـــه الجـــاني علـــى جســـم يتخلـــف الســـائل المنـــوي علـــى تلـــ  الجـــرائم الجنســـية وال ســـيما مـــا ي 
فرشــة مالبســه أو علــى األ هــا أو حتــى علــى، وتحديــدا أعضــائه التناســلية ومــا يجاور المجنــي عليــه

، ومــن الضــروري فحــي مــا عســى أو ت فــي مســرح الجريمــة أو بــالقرب منــهواألغطيــة التــي كانــ 
بقـــع منويـــة، للتأكـــد مـــن  أنهـــايوجـــد بمســـرح الجريمـــة أو علـــى المجنـــي عليـــه مـــن بقـــع تشـــتبه فـــي 
 طبيعتها أو ربما ال تكون بقع منوية إنما سوائل أخر  شبيهة بذل .

ويعتمد السائل المنوي على المواد الحية الموجودة فيه، لذا كان من المهم عدم تعــر  هــذه 
اد للكشـــق والحـــ ، ال ســيما إذا وجـــدت تلـــ  البقــع المنويـــة علـــى ســطوح  صـــلبة كاألرضـــيات  المــو 
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الخشبية وما شابه، بل التحفر عليها ونقلها بالحالــة التــي كانــت عليهــا كنقــل الشــيء الــذي وجــدت 
 .1عليه تل  البقع إن أمكن ذل 

عتــداء الجنســي ائم اإلوتبــدو األهميــة الجنائيــة للبقــع والتلوثــات المنويــة مــن خــالل إثبــات جــر 
 وذل  بإثبات وجود السائل المنوي في المجني عليه أو عليها. ،كاإلغت اب واللواط

التعـــر  علـــى هويـــة المجـــرمين فـــي الجـــرائم الجنســـية عـــن طريـــ  ب ـــمة الحـــام  النـــووي 
D.N.A    أو المجني عليهــا أو مكــان الواقعــةللسائل المنوي الذي يرفع عن مالب  المجني عليه ،
األمــاكن الحساســة للمجنــي عليــه أو عليهــا ومقارنتهــا بالحــام  النــووي للمــتهم وهــي دليــل و مــن 
 .2ونفي كذل   100%

 .ثالثا: أثر اللعاب

يتخلف اللعاب في مسرح الجريمة على شكل ب اف، أو قد يتم الع ور علــى بعــ  األشــياء التــي 
 .3ع  المناديل الورقيةاستخدمها الجاني كأعقاب السجائر أو األقداح التي شرب منها أو ب 

 _ كذل  أماكن العضة ا دمية سواء على جسم الجاني أو على جسم المجني عليه.

 ، وخاصة الفاكهة كالتفاح والكم ري._ بقايا المأكوالت ال لبة

ــي أمـــاكن تلـــ   ــرود الملغومـــة فـ ــة الرســـائل والطـ ــ  فـــي حالـ ــع البريـــد وذلـ ــة الرســـائل وطوابـ _ أغلفـ
 .4عاب عادة في ل   األغلفة والطوابعالحواد   حيث يستعمل الل

الفنيـــة الجنائيـــة للتلوثـــات اللعابيـــة مـــن خـــالل التعـــر  علـــى المجـــرمين عـــن  األهميـــةوتبـــدو 
، حيــث يــتم للعابيــة الموجــودة فــي مســرح الحــاد طريــ  الــربق بــين المــتهم وآثــار البقــع والتلوثــات ا
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ــيلة الـــدم مـــن خـــالل اللعـــابالـــربق إمـــا عـــن طريـــ   عـــن طريـــ  تحديـــد الحـــام  ، أو تحديـــد ف ـ
 النووي.

 .1المدمنين عن الكوكايين  األشخاحات وخاصة الكشف عن تعاطي المخدر  -

 رابعا : أثر العرق والرائحة:

الجســم عــن الوســائل اإلخراجيــة التــي يــتخلي  ، ويعــد إحــد العــرف هــو أحــد إفــرازات الجســم
طريقها من بع  المواد غير المرغوب فيها، وله دور مهم في مجاالت التعر  بالبحث الجنــائي 

 . 2الملو  بالعرف  في مسرح الجريمة بالمشتبه فيهعن طري  ربق األثر  

، 1913تحقيــ  شخ ــية الفــرد إلــى عــام  فــيويرجع تاريخ استخدام فتحات مســامات العــرف 
ــارد" أو  ــدأ "لوكـ ــدما بـ ــا عنـ ــي ثنايـ ــة فـ ــزة الكائنـ ــات المميـ ــاهاة العالمـ ــي مضـ ــا فـ ــن نوعهـ ــة مـ ل محاولـ

 الخطوط الحلمة والناتجة عن مساهمات فتحات العرف.

، األمــر ي حالة نفسية مضطربة وغيــر مســتقرةي الغالب يرتكب الشخي جريمته وهو فإذ ف
، ناهيــ  عمــا قــد يعلــ  بــالكفين مــن رف وخاصــة بمنطقــة الكفــين والقــدمينالــذي يزيــد مــن إفــراز العــ 

شــحومات أو أصــبات أو أتربــة ممــا يــؤدي إلــى ح ــول ب ــمة لهــا صــفة ال بــات  مــواد دهنيــة أو 
 .3النسبي وبشكل أك ر وضوحا

اس فــي تمييــز الرائحــة مــن ، ويختلــف النــ ســان رائحــة عــرف تختلــف مــن شــخي  خــرلكــل إن 
، وعر  اإلنسان خاصة في المجاالت الشرطية من تتبع المجرم بعد وقو  الجريمــة شخي  خر

عــن طريــ  الرائحــة مــن خــالل مــا يتخلــف عــنهم آثــار فيهــا رائحــة  الجــاني، واســتفاد التحقيــ  مــن 
، وقــد هذا األسلوب من طعن أمام القضاء  المجرم بالكالب البوليسية بالرغم مما يواجهنتائج تتبع  

علميــة للتغلــب  أجهــزةوجد اتجــاه علمــي حــديث فــي الكشــف عــن الرائحــة المميــزة ل نســان بواســطة 
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، واســـتخدم لهـــذا الغـــر  جهـــاز ت ـــاحب اســـتخدام الكـــالب البوليســـية علـــى نقـــاط الضـــعف التـــي
وتعــد هــذه الرائحــة مــن وســائل  ســطته يمكــن تحليــل أي رائحــة، يــة والتــي بواالكرومــاتوجرافي الغاز 

 .1وتوجيه البحث وليست أدلة  االستدالل

 خامسا: أثر البراز والبول:

الجــاني بــالتبول أو التبــرز فــي مكــان الجريمــة إمــا بــدافع الحاجــة أو بــدافع الســخرية  قــد يقــوم
بـــدافع التـــوتر الع ـــبي الـــذي يعانيـــه الجـــاني فـــي ، أو إلســـتهزاء مـــن صـــاحب المكـــان المســـروف وا

 مسرح الجريمة.

وقــد يأخــذ التبــول رائحــة ولونــا مختلفــا أو كــذا التبــرز عــن الحــاالت العاديــة وذلــ  مــن خــالل 
الفحي المجهري لهما إذ من خــالل ذلــ  يتوصــل الخبــراء إلــى معرفــة بعــ  األمــرا  الم ــاب 

 جاني.بها الجاني وهو ما يساعد على تحديد شخ ية ال

 :سادسا: اآلثار الحيوية األخرى 

 األسنان:   -1

، كمــا تعتبــر خيــر تتحمــل الحــرارة واألشــعة البنفســجية، إذا أنهــا  هي أك ــر األعضــاء صــالبة
، كمــا يمكــن أو اصطناعية، أو حد  ترميم فيهاوسيلة للكشف عنها ومعرفة ما إذا كانت طبيعية 

، ليتبــين فيمــا إذا كــان صــاحبها مــدمنا علــى ولونهــالشخي من خالل حجم األســنان  معرفة عمر ا
   .2التدخين أو القهوة أو المشروبات الكحولية

ى المجــرمين الفنية  ثار األسنان في المجــال الجنــائي مــن خــالل التعــر  علــ   األهميةوتبدو  
، وذلــ  عــن طريــ  فحــي آثــار األســنان التــي كجريمــة القتــل واإلغت ــاب  ،في العديد من الجــرائم
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ــاني  ــا الجـ ــي يتركهـ ــى المجنـ ــا علـ ــى بقايـ ــاد  أو علـ ــرح الحـ ــة فـــي مسـ ــة آدميـ ــة عضـ ــي هي ـ ــه فـ عليـ
 المأكوالت.

، كــالجرائم التــي يســعى ث المجهولة فــي الك يــر مــن الحــواد وأيضا مهمة للتعر  على الج  
، أو معرفــة بعــ  أســباب م الجريمــةاقهــا مــن أجــل إخفــاء معــالفيها الجــاني إلــى تشــويه الج ــة وإحر 

الوفيـــات خاصـــة الناتجـــة عـــن التســـمم المـــزمن بالســـموم المعدنيـــة م ـــل الـــزرنيخ والرصـــاح حيـــث 
 .1تترسب هذه السموم في جذور األسنان وتتر  أثرا يدل عليها

 الشعر:   -2

ســـاقق نتيجـــة المقاومــــة أو جـــرائم العنــــف، إذا يت  -كـــأثر مــــن آثـــار الجريمـــة–يـــالزم الشـــعر 
ــا بم التماســـ   ــه عالقـ ــد يع ـــر عليـ ــهوقـ ــتبه فيـ ــه أو المشـ ــالفرا  أو البـــ  المجنـــي عليـ ــا بـ ، أو عالقـ

 األدوات المستعملة.

ولــذل  ترســل  ،، م ــل الــدم والمســاحي  والــدهون به أيضــا آثــار أخــر  تفيــد التحقيــ   وقد يعل 
 إلى المعمل الجنائي داخل أنابيب اختبار.عينات الشعر 

، مــن حيــث اللــون جنــي عليــه أو المشــتبه فيــه بــالمجهرويفحي الشــعر ويقــارن مــع شــعر الم
، كمــا ة ال ــبغة فــي حالــة الشــعر الم ــبوتوالسم ، وطبيعة ومميــزان لــب الشــعرة والنخــا ، وك افــ 

 تقارن طول تموجاته إذا كان طوله يسمح بذل .

 األظافر:  -3

إن أهميــة ا ثــار التــي تحــدثها األ ــافر فــي جســم المجنــي عليــه أو فــي جســم الجــاني تكمــن 
فيما تحتويه من مواد لها عالقة بالجريمة يمكن تحليلهــا وإثبــات وجــود نســيج بشــري أو أثــر مخــدر 

، ولــي  معنــى ذلــ  إهمــال مــن نســيج مالبــ  المجنــي عليهــا مــ الأو بقايا المزروعــات أو الخيــوط  
 ي توجد في رقبة المشتبه فيه ويتف  وقت حدوثها مع وقت القتل واإلغت اب.السجحات الت 
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وعلى ذل  ففي هذه الجرائم يمكن الح ول على ما يوجد تحــت األ ــافر بواســطة عــود مــن 
الكبريــت يبــر  طرفــه ثــم تقــي األ ــافر بعــد ذلــ  وتوضــع فــي داخــل أحــراز مناســبة وترســل إلــى 

 .  1التحليل في المخبر

 : اآلثار غير الحيوية.المطلب الثاني

 الفرع األول: آثار األسلحة النارية والمقذوفات:

 أوال: األسلحة النارية:

، الناريــة األســلحةمــن  أيحينمــا ي ــل ضــابق الشــرطة إلــى مســرح الجريمــة اســتخدم فيهــا  
لج ــة فيجب عليه أال يحر  السالح من مكانه إلى أن يتم ت ويره فوتوغرافيا لبيتن مكانه بالنسبة 

، ويؤيــد مــا مــاكن مميــزة ثابتــة بمســرح الجريمــةالقتيل إن وجدت، مع بيان مكــان الســالح بالنســبة أل
ت أو تقــدم أيضــا أن يعمــل رســميا كروكيــا مبينــا عليــه األبعــاد لبيــان موقــع الســالح بالنســبة للمنقــوال

لتــي مــن ، ومعرفة وضع السالح بجوار الج ة هــو مــن بــين األدلــة افي مكان الجريمة ب فة عامة
 .2شأنها أن تعرفنا بما إذا كانت الوفاة نتيجة للقتل أو اإلنتحار

، ترفــع ب ــمات األصــابع الموجــودة علــى أجزائــه نــد الفحــي األولــي والخــارجي للســالحوع
أخــر  عاقــة بالســالح كالــدم  المختلفة خاصة األماكن الناعمة منــه بعــد ت ــويرها مــن الخبيــر أثــارا

، وعــن طريــ  مقارنتهــا با ثــار المماثلــة عنــد المشــتبه فيــه يمكــن تحديــد والتراب، واألليا ،  والشعر
 .3صاحب السالح

 ثانيا: آثار المقذوفات النارية:

 ، والبارود.المقذوفات النارية إلى :الرصاصة، والظرو  الفارغة  تنقسم
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   الرصاصة:  -1

و الرصاصــة فــي مكــان الجريمــة كمــا لــو وجــدت داخــل جســد المجنــي عليــه أقــد يع ــر علــى 
لـــم يكـــون هنـــا   ، إنأو عنـــد اســتخدامها لكســـر قفـــل البـــاب، بــالقرب منـــه بعـــد أن اخترقـــت جســـده

، كاســـتخدام الطلـــ  النـــاري لتخويـــ  األشـــخاح المتواجـــدين فـــي مكـــان شـــخي مقتـــول أو جـــريح
 الجريمة.

الرصاصـــات فـــي معرفـــة اإلتجـــاه الـــذي أطلقـــت منـــه  وتبـــدو أهميـــة قيـــام المحقـــ  بجمـــع تلـــ 
رفــة نــو  وحجــم منشــأ الســالح النــاري، ، وفــي معا يفيــد تحديــد مكــان ارتكــاب الحــاد الرصاصة بمــ 

عــ  التشــويه وهــو مــا يــدل علــى أن الرصاصــة قــد تعرضــت إلــى ب كما  يمكن أن يالحر المحق   
 .1ان أو ما شابههخروجها من السالح الناري بجسم صلب كالجدر   رتطمت بعدأنها إ

 الظروف الفارغة:    - 2

ــة مـــن ا ــان تخـــر  الظـــرو  الفارغـ ــقق فـــي مكـ لســـالح النـــاري بعـــد انطـــالف الرصاصـــة، وتسـ
ــتخدامه ــار، وفـــي دائـــ اسـ ــا علـــى عشـــرة أمتـ ــد قطرهـ ــان المحتمـــل أن يكـــون رة ال يزيـ ــا المكـ ، ومركزهـ

 الفاعل قد استخدم السالح فيه.

مهمــة كالب ــمات  يغفــل عمــا قــد يوجــد عليهــا مــن آثــار  ، أالويجب على المحق  عنــد رفعهــا
لهذا كان مــن المناســب أن ترفــع بعــود ثقــاب  ،أو ذرات التراب أو بقع الزيت أو الدم أو ما شابهها

، ثــم يوضــع فــي حــرز ويــتم ذكــر المكــان الــذي ع ــر عليــه أو مــا يماثلــه حيــث يغمــ  فــي الغــال 
 .  2فيه
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 البارود:    - 3

، ويعــد هــذا أو عــديم الــدخان  األبــي والبــارود    األســودهنا  نوعان من البارود همــا البــارود  
ســبطانة ، منهــا محــل الحــاد  أو فــي أنبوبــة "يوعا وتضبق آثاره فــي مواضــع معينــةاألخير أك ر ش

 ، أو على جسم أو مالب  الجاني أو المجني عليه .أو ماسورة" السالح الناري 

وقــت الــذي مضــى هــذه ا ثــار فــي مســرح الجريمــة  إلــى معرفــة الويرجــع فائــدة البحــث عــن 
، حيــث أنــه كلمــا كانــت رائحــة البــارود وذلــ  بطريقــة "شــم" فوهــة الســالح ،علــى اســتخدام الســالح

، ومــن جهــة أخــر  لمضــاهاة السالح مستخدم حدي ا هــذا مــن جهــة  دل ذل  على أن  واضحة كلما
 .1رود المضبوط  في سالح المشتبه فيهالبارود المع ور عليه في محل الجريمة مع البا

 النارية:  األسلحةاألهمية الفنية الجنائية لكشف آثار  - 4
 ، وجرح الخرو  على جسم الم اب معلى المالب .بين جرح المقذو  الناري التمييز   -
 تحديد اتجاه وزاوية اإلطالف من خالل تحديد مكان وشكل فتحة الدخول. -
 منها العيار الناري ب ورة تقريبية.نطل   تحديد المسافة التي إ -
ة البــارود مــن ، كشم رائحــ دام السالح الناري ب ورة تقريبيةتحديد الوقت الذي مضى استخ  -

، حيـــث يتميـــز دخـــان البـــارود بوجـــود رائحـــة خاصـــة بـــه تبقـــى لمـــدة فوهـــة ســـبطانة الســـالح
اســـتخدامه إال ســاعات فـــإذا كانـــت الرائحـــة قويــة أمكـــن القـــول أن الســـالح لــم يمـــ  علـــى 

 .2وقت ق ير

 والمواد المتفجرة.  آثار اآلالت  :الفرع الثاني

ــطو أو  ــرقة والســـ ــوال كالســـ ــرائم األمـــ ــي جـــ ــاني فـــ ــأ الجـــ ــد يلجـــ ــاالت قـــ ــن الحـــ ــر مـــ ــي الك يـــ فـــ
ــيارة  ــتح ســـــ ــبا  أو فـــــ ــاب أو شـــــ ــر بـــــ ــتخدام بعـــــــ  ا التكســـــ ــى اســـــ ــة إلـــــ ــار أو خزانـــــ ، كالمنشـــــ
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، عـــــــدد كســـــــر الزجـــــــا  وغيـــــــر ذلـــــــ لمعـــــــادن و والســـــــكين والمفـــــــ  والفـــــــأس والســـــــاطور وقطـــــــع ا
 وكذل  في الجرائم الواقعة على األشخاح كضرب المجني عليه أو قتله أو إخافته.

ومــــــن المنطقـــــــي أن الجـــــــاني يســـــــتخدم هـــــــذه ا الت لمــــــا تتميـــــــز بـــــــه مـــــــن قـــــــوة وصـــــــالبة 
، ولهـــــــذا كـــــــان مـــــــن ســـــــرها أو قطعهـــــــامقارنـــــــة بتلـــــــ  التـــــــي تســـــــتخدم لفتحهـــــــا أو تهشـــــــيمها أو ك

 .1تتر  هذه ا الت آثارا على تل  األجسامالطبيعي أن 

ــا العديــــــدة  التــــــي تحــــــدثها ا لــــــة علــــــى وآثــــــار ا الت هــــــي تلــــــ  الخطــــــوط الدقيقــــــة وال نايــــ
 .2، وهذه الخطوط عرضة للتغيير واإلتال  إذا احت  بها جسم آخرسطح الجسم

ــالعين المجـــــردة أو بو  ســـــطة اومتـــــى اكتشـــــف مكـــــان وجـــــود األثـــــر بمحـــــل الحـــــاد  ســـــواء بـــ
ــةعدســــ  ــياء أخــــر   أســــر ، ة مقربــ ــاوره مــــن أشــ ــا يجــ ــع مــ ــه مــ ــة لــ ــورة فوتوغرافيــ ــذ صــ ــ  بأخــ المحقــ

 ستفاد منها في حالة تلف األثر عند نقله. قبل رفعها

ــه ــعب نقلــ ــا ي ــ ــر ممــ ــان األثــ ــا إذا كــ ــزء أمــ ــر جــ ــعب كســ ــائق ي ــ ــى حــ ــد علــ ــو وجــ ــا لــ ، كمــ
ــة ا  منـــــه صـــــب لـــــه قالـــــب بواســـــطة مـــــادة المـــــوال  التـــــي تنقـــــل جميـــــع الـــــدقائ  التـــــي تتركهـــــا لـــ

ــاد  ــل الحــ ــوط فــــي محــ ــة خطــ ــى هي ــ ــلح لعمــــل علــ ــمة ت ــ ــى صــــورة مجســ ــل علــ ، وبــــذل  تح ــ
 .3المضاهاة

تعــــــر  المتفجـــــــرات علـــــــى أنهــــــا عبـــــــارة عـــــــن مركبـــــــات كيميائيــــــة أو مخلـــــــوط مـــــــن عـــــــدة  -
مركبــــــات  يكــــــون مــــــن خ ائ ــــــها اإلحتــــــراف الســــــريع تحــــــت مــــــؤثرات معينــــــة لتعطــــــي كميــــــات 

 ــــل إلــــى أجــــزاء المليــــون فــــي ال انيــــة. ويكــــون لهــــا هائلــــة مــــن النــــواتج فــــي لحظــــة قياســــية قــــد ت 
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ـــة  ــغق عاليــــــــــــــــــــــــ ــوة ضـــ ــأثيرا و قـــ ــا تـــ ــا حولهـــ ــى مـــ ــؤثر علـــ ــدا تـــ ــة جـــ ــرارة عاليـــ ــة حـــ ــحوبة بدرجـــ م ـــ
ته حسب نو  وكمية المتفجرة المستخدمة  .1تدميريا تختلف شدب

فقـــــد تكـــــون  والتخريـــــب،ة عامـــــة إلـــــى إلحـــــاف الضـــــرر واإلنفجـــــارات الجنائيـــــة تهـــــد  ب ـــــف
ــد  ــومموجهـــــة ضـــ ــرد أو خطـــــاب ملغـــ ــكل طـــ ــى شـــ ــراد علـــ ــاكن األفـــ ــفة بأمـــ ــوة ناســـ ، أو تركيـــــب عبـــ

ــا قــــد تكــــون موجهــــة ضــــد الممتلكــــات كالمبــــاني والمنشــــآت  ــيارة المجنــــي عليــــه، كمــ خفيــــة فــــي ســ
ــن  ــائرات عـــــ ــل كالطـــــ ــائل النقـــــ ــد وســـــ ــوان  ن أو ضـــــ ــك  والمـــــ ــق الســـــ ــور وخطـــــ ــة كالجســـــ الحيويـــــ

 .2رودطري  حقائب السفر والط

ــرا الحتمــــــال  ــارح الحــــــواد  نظــــ ــر وأعقــــــد مســــ ــار مــــــن أخطــــ ــرح حــــــاد  االنفجــــ ــد مســــ ويعــــ
 وجود مواد متفجرة لم تنفجر بعد والتي قد تعر  خبير رفع ا ثار إلى الخطر.

المكونــــات األساســــية بقايــــا المتفجــــرات هــــو التعــــر  علــــى  إن الهــــد  الرئيســــي مــــن رفــــع
 المستخدمة في تكوينها.

 المطلوب رفعها من مسرح حادث التفجير:وأهم اآلثار  

، م ــــــل الســــــجاد واألوراف القــــــدرة علــــــى امت ــــــاح نــــــواتج التفجيــــــرالعينــــــات ال ــــــلبة ذات  -
 والقطن والمنسوجات وغيرها.

 بقايا المواد التي لم تفجر. -
ــر الحاويـــــات - ــي التفجيـــ ــتخدمة فـــ ــيارات المســـ ــرة والســـ ــواد المتفجـــ ــا المـــ ــود بقايـــ ــال وجـــ ، الحتمـــ

 فيها.
، الحتمـــــال وجـــــود بقايـــــا لـــــبع  مكونـــــات ع التفجيـــــرالمواقـــــع القريبـــــة مـــــن موقـــــ تربـــــة مـــــن  -

 المواد المتفجرة مختلطة معها.

 

205.1د/منصورعمرالمعايطة،المرجعالسابق،ص-  

207.2د/منصورعمرالمعايطة،المرجعالسابق،ص-  
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ــا يـــــتم تحريزهـــــا كـــــل عينـــــة علـــــى حـــــدة فـــــي أكيـــــاس  بعـــــد تحديـــــد العينـــــات المطلوبـــــة رفعهـــ
ــتيكية خ  ــةبالســـــ ــلة ،اصـــــ ــب معدنيـــــــة منف ـــــ ــي علـــــ ــو  بـــــــين  ،وتوضـــــــع فـــــ ــ  لتالقـــــــي التلـــــ وذلـــــ

 .1نات في جو معتدل أو بارد نسبياكما تحفر هذه العي   ،العينات

 آثار حوادث الحريق:   -أ 

ــاجال ــا عــ ــتلزم بح ــ ــة تســ ــة رهيبــ ــ  العمــــدي جنايــ ــان الحريــ ــا كــ ــرح لمــ ــي مســ ــة فــ ــا للغايــ   دقيقــ
ــا ــة بموقعهـــ ــاط  المحيطـــ ــي المنـــ ــة وفـــ ــن الجريمـــ ــؤولين عـــ ــال البحـــــث المســـ ــن فريـــــ  رجـــ ــزم مـــ ، لـــ

ــدواف ــول الـــ ــات حـــ ــذه التحريـــ ــاب هـــ ــةع المحتملـــــة الرتكـــ ــات عالجريمـــ ــن نـــــاتج ، أخـــــذ عينـــ ــدة مـــ ديـــ
للتحقــــــــ  إذا كانــــــــت هنــــــــا  آثــــــــار مــــــــن زيــــــــوت أو كيروســــــــين أو مــــــــواد االحتــــــــراف واألنقــــــــا  

 ندال  الحري .ألقيت عليها سلفا للمساعدة على سرعة إبترولية قد 

ويالحــــر أيضــــا علــــى أخــــذ عينــــات مــــن التربــــة مــــن مكــــان الحريــــ  والطــــرف المؤديــــة إليــــه  
ــب  ــريتطلـــ ــاهاة  األمـــ ــة مضـــ ــع التربـــ ــات مـــ ــذه العينـــ ــون عالهـــ ــي تكـــ ــة التـــ ــي مالبـــــ  وأحذيـــ ــة فـــ قـــ

ــه ــتبه فيمــــــــ ــوير المشــــــــ ــة والت ــــــــ ــة والكيميائيــــــــ ــة والمجهريــــــــ ــوح الفيزيائيــــــــ ــؤدي الفحــــــــ ــد تــــــــ ، وقــــــــ
اإلســـــبكتروجرافي إلـــــى تأكيـــــد التماثـــــل بـــــين عينـــــات التربـــــة ومـــــا كـــــان عالقـــــا بمالبـــــ  أو أحذيـــــة 

 المشتبه فيهم.

ــواد الكربونيـــــة  ــع آثـــــار المـــ ــد يـــــؤدي تتبـــ ــى الحـــــوائق  إلـــــى وقـــ ــن الـــــدخان( علـــ )الناتجـــــة عـــ
يتجـــــه أوال ، علمـــــا بـــــأن المســـــار الطبيعـــــي للحريـــــ  يـــــه الباحـــــث حـــــول مكـــــان بدايـــــة الحريـــــ توج 

 ، ثــــم يمتــــد بطي ــــا أفقيــــا مــــا لــــم تكــــن هنــــا  مــــواد بتروليــــة أو زيــــوت قــــدرأســــيا ســــريعا إلــــى أعلــــى
اللهــــــب إلــــــى أعلــــــى كلمــــــا ، ويمتــــــد متــــــداها أفقيــــــا ســــــريعا، فحين ــــــذ يكــــــون إألقيــــــت علــــــى األر 
 .2تزايد اإلمتداد األفقي
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تــــــتم كــــــذل  معاينــــــة المكــــــان مــــــن الخــــــار  لبيــــــان حالــــــة المنافــــــذ واألبــــــواب لمعرفــــــة مــــــد  
، مشـــــتعلة مـــــن الخـــــار  أجســـــامإمكـــــان دخـــــول شـــــخي بطريقـــــة غيـــــر مشـــــروعة وإمكـــــان قـــــذ  

ــتم معاينــــة ا ــا تــ ــهكمــ ــداخل لدراســــة محتوياتــ ــان مــــن الــ ــنلمكــ ــة ك ، والبحــــث عــ يميائيــــة مــــواد غريبــ
ــا، وكــــــذا فحــــــي، وأخــــــذ أو بتروليــــــة  األجهــــــزة الكهربائيــــــة وتوصــــــيالتها، عينــــــات منهــــــا لتحليلهــــ

 .1واألدوات التي تستعمل الحرارة لتشغيلها كالمواقد والمدفآت

 آثار األتربة:   -ب

ــطحية المفك  ــة الســــ ــي الطبقــــ ــز هــــ ــي تمتــــ ــية التــــ ــرة األرضــــ ــن القشــــ ــة مــــ ــتلق كــــ ــا ، وتخــــ فيهــــ
إلـــــــى  50، نـــــــواتج المـــــــواد المتحللـــــــة علـــــــى عمـــــــ  يتـــــــراوح بـــــــين المعدنيـــــــةالمـــــــواد العضـــــــوية أو 

 .مكعبسنتيمتـــــــر    100

هــــذا يســــاعد ، فــــإن فــــي مالبــــ  المجنــــي عليــــه أو الجــــاني عنــــد الكشــــف عــــن وجــــود تربــــة
ضــــية عــــن طريــــ  ح ــــر ، وبالتــــالي تســــهيل مهمــــة كشــــف خطــــوط القفــــي تحديــــد نوعيــــة التربــــة

 معينة تحمل خ ائي التربة المفحوصة.البحث في مناط   

ــة ا ــا مــــن األدلــ ــة كغيرهــ ــائي للتربــ ــل الجنــ ــة التحليــ ــد عمليــ ــدأ وتعتمــ ــى مبــ ــة األخــــر  علــ لماديــ
ــتم المقارنـــــة ــتبه بـــــه يـــ ، حيـــــث إن التربـــــة التـــــي يـــــتم الع ـــــور عليهـــــا عالقـــــة علـــــى الشـــــخي المشـــ

تربـــــة الموجـــــودة فـــــي مســـــرح الجريمـــــة والمنـــــاط  جمعهـــــا بحـــــذر شـــــديد لمقارنتهـــــا مـــــع عينـــــات ال
 المجاورة لها.

 وتكون طرق رفع عينات التربة كاآلتي: 

ــه التربـــــــة المتماســـــــكة م ـــــــل آثـــــــار التربـــــــة الطينـــــــة - ــتبه بـــــ  ،والمتواجـــــــدة علـــــــى حـــــــذاء المشـــــ
ورقيــــــة  أكيــــــاس، وتجمــــــع فــــــي ا عــــــن طريــــــ  مشــــــرط أو ســــــكين بالســــــتيكيويمكــــــن رفعهــــــ 

 نظيفة وتسجل عليها جميع البيانات.
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ــل  - ــة م ــــ ــطوح المختلفــــ ــى الســــ ــودة علــــ ــار الموجــــ ــياتا ثــــ ــا  األرضــــ ــن رفعهــــ والمالبــــــ  يمكــــ
 .1بواسطة أشرطة الصقة أو بفرشاة تنظيف المالب  على حسب المادة المرفوعة

 آثار الزجاج:   -ت  

ــا  شـــــبا  ــي زجـــ ــا كســـــر فـــ ــاد  مـــ ــن إرتكـــــاب حـــ ــنجم عـــ ــد يـــ ــاثر قـــ ــل ا، فيتنـــ لحـــــاد  بمحـــ
ــبب مــــــن األســــــباب ، أو قطــــــع منــــــه صــــــغيرة ضــــــمن مخلفاتــــــه ، ويعلــــــ  يكــــــون وجودهــــــا ألي ســــ

، أو ن أو فــــــي جيــــــوب أو فــــــي ثنايــــــا القمــــــا بعضــــــها بمالبــــــ  الجــــــاني أو فــــــي ثنايــــــا البنطلــــــو 
ــين  ــياراتيكـــــون محشـــــورا بـــ ــارات الســـ ــين نقـــــو  إطـــ ــة بـــ ــاد العالقـــ ــي إيجـــ ــع فـــ ــذه القطـــ ــد هـــ ، وتفيـــ

ن تلـــــــ  العالقـــــــة بـــــــالمالب  أو بالســـــــيارة ، وإثبـــــــات أن العينتـــــــين المشـــــــتبه فيـــــــه أو الســـــــيارة وبـــــــي 
 .  2لزجا  واحد

ــا  مهشــــــم أ ــى زجــــ ــور المحقــــــ  علــــ ــد ع ــــ ــاد عنــــ ــي مكــــــان الحــــ ــور فــــ و علــــــى ، أو مكســــ
فــــي مكانــــه بالحالــــة ، ينبغــــي عليــــه أال يلمســــه بــــل بــــتحفر عليــــه جســــم المجنــــي عليــــه أو المــــتهم

، وعلـــــى الخبيـــــر أن ي ـــــور ه وفح ـــــةدعي الخبيـــــر فـــــي الحـــــال لرفعـــــ ويســـــت  التـــــي وجـــــد عليهـــــا،
ــد مــــن ــا  بعــــد التأكــ ــود الزجــ ــه أمــــاكن وجــ ــار ب ــــمات علــــى أجزائــ ــدم وجــــود آثــ ــار عــ ــة آثــ ، أو أيــ

 ، وإال رفعها أوال.ر  كبقع الدم أو الشعر أو الدهانأخ 

ــا ــا  مــــن مكانهــ ــع قطــــع الزجــ ف  ، وتلــــف فــــي ورف نظيــــف أو فــــي أكيــــاس مــــن الــــور ثــــم ترفــ
وإذا وجـــــد أن رفـــــع ألـــــواح الزجـــــا  المكســـــور ســـــو  تعرضـــــه  وتكتـــــب عليهـــــا البيانـــــات الالزمـــــة،

ــانبي الزجــــــا  المكســــــور  ــانع مــــــن ل ــــــ  قطعــــــة مــــــن القمــــــا  علــــــى أحــــــد جــــ للكســــــر، فــــــال مــــ
ــر ــى المختبـــ ــه إلـــ ــين نقلـــ ــر لحـــ ــن التفكـــــ  والكســـ ــه مـــ ــكل  ،لحمايتـــ ــى شـــ ــا  علـــ ــان الزجـــ ــا إذا كـــ أمـــ
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ـــــ  ــة مهشــ ــع دقيقـــــ ــاطقطـــــ ــاة أو ملقـــــ ــطة فرشـــــ ــع  بواســـــ ــة أو ور مة فتجمـــــ ــل علبـــــ ــع داخـــــ ف ، وتوضـــــ
 .  1سيلوفان نظيفين

 األهمية الفنية آلثار الزجاج في المجال الجنائي:

ــرمين - ــى المجـــــ ــر  علـــــ ــه التعـــــ ــتبه بـــــ ــتهم أو المشـــــ ــين المـــــ ــربق بـــــ ــ  الـــــ ــن طريـــــ ــ  عـــــ ، وذلـــــ
جســـــــم أو مالبـــــــ  المـــــــتهم أو  والجريمـــــــة بفحـــــــي آثـــــــار تهشـــــــم الزجـــــــا  الموجـــــــود علـــــــى

ــيارة ــرح  الســـ ــان أو مســـ ــي مكـــ ــودة فـــ ــا  الموجـــ ــار الزجـــ ــع آثـــ ــة مـــ ــالطرف العلميـــ ــا بـــ ومقارنتهـــ
 الحاد .

وتمييـــــز فتحـــــة الـــــدخول مـــــن  ،التعـــــر  علـــــى اإلصـــــابات الناريـــــة علـــــى األلـــــواح الزجاجيـــــة -
 فتحة الخرو .

ــة اإلطــــالف ن  - ــد زاويــ ــاري،تحديــ ــذو  النــ ــير المقــ ــاه ســ ــة اتجــ ــا أو  ومعرفــ ــان عموديــ ــل كــ وهــ
 مائال.

 .2من مقذو  ناري ل طالف في حالة اإلصابة بأك ر   التسلسل الزمنيترتيب   -

 آثار إطارات السيارات:    -ه

قـــــد تكـــــون الســـــيارة أداة للجريمـــــة أو وســـــيلة لنقـــــل المجـــــرمين واألشـــــياء المتعلقـــــة بالجريمـــــة 
ومـــــن هنـــــا أصـــــبح اإلهتمـــــام بدراســـــة آثـــــار الســـــيارة ضـــــروريا ل ســـــتفادة منهـــــا فـــــي حـــــال كانـــــت 

 .  3عالقة بالجريمة التي وقعتلها 
ــا أن تكــــــــون قــــــــد انطبعــــــــت علــــــــى ســــــــطح جــــــــا  كــــــــالطر  ــة هــــــــذه ا ثــــــــار إمــــــ ف النظاميــــــ

 ( أو على سطح رخو كالتراب أو الطين أو ما شابه فيكون األثر غائرا.)الشوار 
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ــى  ــة األولـــــ ــي الحالـــــ ــوغرافيففـــــ ــوير الفواتـــــ ــا بالت ـــــ ــتم رفعهـــــ ــة يـــــ ــة ال انيـــــ ــي الحالـــــ ــا فـــــ ، أمـــــ
 ي  عمل قالب من الجب  أو الشمع.فيجري نقل األثر عن طر 

ــا   ــتم االحتفـــ ــي يـــ ــار التـــ ــن ا ثـــ ــة مـــ ــع مجموعـــ ــارات مـــ ــ  اإلطـــ ــار تلـــ ــاهاة آثـــ ويجـــــري مضـــ
ــائي" لمعر  ــا لــــــد  دائــــــرة األدلــــــة الجنائيــــــة "المعمــــــل الجنــــ فــــــة نــــــو  وحجــــــم المركبــــــة صــــــاحبة بهــــ

ــا تحــــت نفــــ  الظــــرو  الاألثــــر ــتم أخــــذ أثرهــ ــتباه بمركبــــة معينــــة يــ تــــي حــــد  ، وفــــي حالــــة اإلشــ
 .1، ثم تجري المضاهاة بين األثرين  ا األثر في محل الحاد فيه

ــارات ــار اإلطــ ــيارة وفضــــال عــــن آثــ ــاقق مــــن الســ ــار الزيــــت المتســ ــتفادة مــــن آثــ ، يمكــــن اإلســ
ــا  وكــــــذل  مــــــن األتربــــــة التــــــي قــــــد تكــــــون عالقــــــة بــــــالعجالت لمعرفــــــة األمــــــاكن التــــــي مــــــرت بهــــ

 .2السيارة

 المجال الجنائي من خالل:وتكمن أهمية آثار إطارات السيارات في 

ــد   -1 ــا، تحديـــ ــيارة وحجمهـــ ــو  الســـ ــةنـــ ــة أو ثقيلـــ ــت خفيفـــ ــا إذا كانـــ ــار أي فيمـــ ــل إطـــ ، ألن لكـــ
 ، حتى لو كانت من نف  الطراز.ميزات خاصة تختلف من سيارة ألخر  سيارة م

يمكـــــن معرفـــــة الفـــــروف المناخيـــــة التـــــي وقعـــــت فيهـــــا الجريمـــــة مـــــن خـــــالل معاينـــــة آثـــــار   -2
 اإلطارات على األر .

 معرفة اتجاه المركبة على وجه التقريب إن كانت قائمة من األمام أو الخلف.  -3
، وآثــــــــار ههــــــــا بدراســــــــة آثــــــــار إطــــــــارات الســــــــيارة يمكـــــــن تحديــــــــد ســــــــرعة الســــــــيارة واتجا  -4

 .3اإلحتكا  وتساقق األجزاء المكسورة
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 آثار الطالء:    -ي
، حـــــــواد  الســـــــيري مجـــــــاالت عـــــــدة  م ـــــــل : يســـــــتفاد مـــــــن كيميـــــــاء الطـــــــالء جنائيـــــــا فـــــــ  

ــاب ــرائم القتـــــل واإلرهـــ ــال والتزويـــــر، وجـــ ــرائم الســـــطو واإلحتيـــ ــواح  ،وجـــ ــة خـــ ــ  دراســـ وعـــــن طريـــ
ــرف انتقال ــات الطــــــــالء وطــــــ ــةطبقــــــ ــواد واألدوات المختلفــــــ ــى المــــــ ــا إلــــــ ــن هــــــ ــن الكشــــــــف عــــــ ، يمكــــــ
 غمو  القضايا وإ هار الحقيقة.

ــريقتين  ــن خـــــالل طـــ ــاد  مـــ ــرح الحـــ ــة مســـ ــار الطـــــالء علـــــى طبيعـــ ــع آثـــ ــة رفـــ ــد طريقـــ وتعتمـــ
 رئيستين هما:

، حيــــــث ذلــــــ  باســــــتخدام قطــــــن مبلــــــل باألســــــيتون ، و الرفـــــع علــــــى هي ــــــة مســــــحات -1
، الء المتنقلـــــة علـــــى األجســـــام األخـــــر  يـــــتم غمـــــ  القطـــــن ثـــــم مســـــحه علـــــى عينـــــات الطـــــ 

ــم  ــالء الجســـــ ــن طـــــ ــزء مـــــ ــذ جـــــ ــتم أخـــــ ــي ال يـــــ ــ  لكـــــ ــ  وذلـــــ ــح برفـــــ ــتم المســـــ ــى أن يـــــ ويراعـــــ
 األصلي.

اد لكشــــــق باســـــتخدام مشـــــرط حـــــ ، وتـــــتم هــــــذه الطريقـــــة الرفـــــع علـــــى هي ـــــة قشـــــور -2
ــع ــن المواقـــ ــالء مـــ ــات الطـــ ــتبة  ، واألدواتعينـــ ــواءالمشـــ ــبطها ســـ ــال ضـــ ــي حـــ ــا فـــ ــت  بهـــ كانـــ

لمجهولــــــــة ملت ــــــــقة علــــــــى الجســــــــم األصــــــــلي، أو قشــــــــورا للجســــــــم قشــــــــورا مــــــــن العينــــــــة ا
 .1األصلي بذاته

 آثار األنسجة:   -ن
ــاني  ــتهماإذا تماســـــ  الجـــ ــه وتمزقـــــت مالبســـ ــا ســـــاقطت بعـــــ  وت  مـــــع المجنـــــي عليـــ أجزائهـــ

ــل الحــــاد  ــي محــ ــار مــــن ناحيــــ فــ ــذه ا ثــ ــر  علــــى هــ ــن التعــ ــدة فــــي ، يمكــ ــة البلــــى أو الجــ ة حالــ
ــايا القتــــل والخنــــ  النســــيج ــا فــــي قضــ ــة الخياطــــة والبقــــع بأنواعهــ ــالرقع وفتلــ ، العالمــــات المميــــزة كــ

مــــــن  كانـــــت منزوعـــــة األقمشـــــة ســـــواءحـــــول جســـــم المجنـــــي عليـــــه، وعنـــــد الع ـــــور علــــــى آثـــــار 
، فــــــال بــــــد مــــــن ت ــــــويرها فــــــي مكــــــان الع ــــــور عليهــــــا، ثــــــم نــــــي عليــــــهمالبــــــ  الجــــــاني أو المج 
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ـــــــــة الجنائيـــــــــــةالفصل األول: ماهيــــــــــة األدلـــــــــــــــــ  
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ــا فـــــي محـــــل الحـــــاد ، وذلـــــ  عـــــن  ،رفعهـــــا وتجـــــر  مضـــــاهاتها بقطعـــــة النســـــيج المع ـــــور عليهـــ
 .1طري  استخدام الميكروسكوب واألشعة فوف البنفسجية والطرف الكيميائية
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ـــــــــة الجنائيـــــــــــةالفصل األول: ماهيــــــــــة األدلـــــــــــــــــ  
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 خالصـــــــة الفصل األول:

الف ـــــل نســـــتطيع القـــــول بـــــأن جمـــــع األدلـــــة الجنائيـــــة وعلـــــم التحليـــــل فـــــي خالصـــــة هـــــذا  
الجنـــــــائي خ وصـــــــا فـــــــي مســـــــرح الحـــــــاد  يبـــــــدأ باســـــــتبيان األدلـــــــة وا ثـــــــار الماديـــــــة وجمعهـــــــا 
واســــــتخراجها وتحليلهــــــا ثــــــم دراســــــتها علــــــى مســــــتو  المخــــــابر العلميــــــة علــــــى اخــــــتال  أنواعهــــــا 

ل العلمــــي الــــذي يقــــدم يــــد العــــون حتــــى يتســــنى للم ــــالح المعنيــــة الوصــــول إلــــى الحقيقــــة والــــدلي 
ــة  ــة الحدي ــــ ــائل العلميــــ ــتعمال الوســــ ــاكمتهم باســــ ــاة ومحــــ ــائية للقــــــب  علــــــى الجنــــ ــات القضــــ للجهــــ
لرفـــــــع اللـــــــب  عـــــــن الجريمـــــــة ومرتكبيهـــــــا.  وهـــــــذا مـــــــا جعلنـــــــا ننظـــــــر إلـــــــى دور خبـــــــراء األدلـــــــة 
ة الجنائيـــــة مـــــن شـــــرطة علميـــــة وتقنيـــــة فـــــي تتبـــــع ا ثـــــار الماديـــــة باإلنتقـــــال إلـــــى مســـــرح الجريمـــــ 
واســـــــــتعمال الوســــــــــائل العلميــــــــــة الحدي ــــــــــة والمتطـــــــــورة ومراقبــــــــــة مــــــــــد  مشــــــــــروعيتها، وكــــــــــذل  

تنــــــا  القاضـــــي الجنــــــائي ، ومـــــد  اقالشــــــرعي فـــــي إقامـــــة الــــــدليل الجنـــــائي اإلســـــتعانة بالطبيـــــب
 ، كل هذه المسائل سنف لها في الف ل ال اني.بهذه األدلة
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  الفصل الثاني

 دور خبراء األدلة الجنائية في الكشف عن الجريمة 



 الفصل الثاني: دور خبراء األدلة الجنائية في الكشف عن الجريمة 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  
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 تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــد:

فـــــي إبـــــداء دور خبـــــراء األدلـــــة الجنائيـــــة فـــــي الكشـــــف عـــــن الجريمـــــة ودور قبـــــل التوغـــــل  
شــــــــرعيون ال بــــــــاس أن نشــــــــرح المق ــــــــود  أطبــــــــاءهــــــــؤالء ســــــــواء شــــــــرطة علميــــــــة أو تقنيــــــــة أو 

ــال ــدانبــــ ــدتها فــــــي الميــــ ــة وفائــــ ــتعين بهــــــا خبرة الفنيــــ ــي يســــ ــة التــــ ــي اإلستشــــــارة الفنيــــ ــالخبرة هــــ ، فــــ
تقـــــــدير المســـــــائل  الفنيـــــــة التـــــــي القاضـــــــي أو المحقـــــــ  فـــــــي مجـــــــال اإلثبـــــــات لمســـــــاعدته فـــــــي  

مــــــــن قــــــــانون  149يحتــــــــا  فــــــــي تقــــــــديرها إلــــــــى خبــــــــرة فنيــــــــة أو درايــــــــة علميــــــــة طبقــــــــا للمــــــــادة 
ــة ــراءات الجزائيــ ــام اإلجــ ــائية للقيــ ــات القضــ ــر  الجهــ ــن طــ ــدب مــ ــل منتــ ــاهدا بــ ــي  شــ ــالخبير لــ ، فــ

ــه وإ  ــة إليــ ــام الموكلــ ــابع فنــــيبالمهــ ــائل ذات طــ ــاء رايــــه فــــي مســ ــذل  لــــي  بقاضــــي إذ ال عطــ ، وكــ
نــــه الف ــــل فــــي المســــائل التــــي ت ــــار فــــي الــــدعو  إال إذا اقتنــــع بهــــا القاضــــي اقتناعــــا  تامــــا يمك

ال يمكنــــــه ردهــــــا . ويمكــــــن لــــــه ردهــــــا متــــــى وجــــــد فيهــــــا نقــــــي فــــــالخبرة وســــــيلة إثبــــــات خاصــــــة 
ــتهم ــى المـــ ــوي إلـــ ــادي أو المعنـــ ــنادها المـــ ــة أو إســـ ــات الجريمـــ ــ  بإثبـــ ــيال يتعلـــ ــدعو  دلـــ ــنح الـــ  ،تمـــ

ــات معر  ــب هــــذا اإلثبــ ــث يتطلــ ــرة هنــــا  حيــ ــلطة القضــــائية، والخبــ ــوافر لــــد  الســ ــة ال يتــ فــــة أو درايــ
ال تتوقــــف فقــــق عنــــد هــــؤالء بــــل تعــــداهم إلــــى الطبيــــب الشــــرعي الــــذي يعتبــــر  طرفــــا رئيســــيا فــــي 
ــد  ــد  واحــ ــى هــ ــلوا إلــ ــة لي ــ ــة والتقنيــ ــرطة العلميــ ــر الشــ ــع عناصــ ــات مــ ــادل المعلومــ ــاون وتبــ التعــ

ــا ــة المتشـــ ــوط الجريمـــ ــل خيـــ ــو حـــ ــى الح هـــ ــل إلـــ ــةبكة والتوصـــ ــة الكاملـــ ــاس  ،قيقـــ ــذا األســـ ــى هـــ وعلـــ
 قمنا بتقسيم هذا الف ل إلى مبح ين إثنين هما:

 : التعري  بالشرطة العلمية والتقنية والفرف بينهما.  المبحث األول

 : دور الطبيب الشرعي في إقامة الدليل الجنائي.المبحث الثاني

، ومــــا هــــي أبــــرز مهمــــتهم فــــي معرفــــة مــــن هــــم خبــــراء مســــرح الحــــواد  قبــــل التطــــرف إلــــى
ــع ا ــل مــــ ــريةالتعامــــ ــابات البشــــ ــة واإلصــــ ــار الماديــــ ــت   ثــــ ــي اشــــ ــرة التــــ ــدد الخبــــ ــأس أن أحــــ ، ال بــــ
 منها لفر الخبراء.
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لقاضـــــي أو المحقـــــ  فـــــي وعليـــــه فـــــإن الخبـــــرة هـــــي االستشـــــارة الفنيـــــة التـــــي يســـــتعين بهـــــا ا
ها إلـــــى خبـــــرة لمســـــائل الفنيـــــة التـــــي يحتـــــا  فـــــي تقـــــدير ، لمســـــاعدته فـــــي تقـــــدير امجـــــال اإلثبـــــات

ــة علميــــــة ــة أو درايــــ ــم عملــــــه فنيــــ ــائية المخــــــتي بحكــــ ــلطة القضــــ ــد  عضــــــو الســــ ــوافر لــــ ، ال تتــــ
وثقـــــــافتهن فقـــــــد أجـــــــازت التشـــــــريعات للقاضـــــــي الجـــــــو  إلـــــــى األخ ـــــــائيين إذ تبـــــــين لـــــــه وجـــــــود 

التــــــي يـــــة ، شـــــرط أال يكـــــون هـــــذا الـــــنقي مرتبطـــــا بالمســـــائل القانون عرفتـــــهنقـــــي معـــــين فـــــي م
ــيلة إثبـــــات خـــــاح تمـــــنح الـــــ هـــــي مـــــن محـــــ  و يفتـــــه أو تخ  ـــــه  ــيال فـــــالخبرة وســـ دعو  دلـــ

، حيـــــث يتطلـــــب هـــــذا ها المـــــادي أو المعنـــــوي إلـــــى المـــــتهم، أو إســـــناديتعلـــــ  بإثبـــــات الجريمـــــة
 اإلثبات معرفة أو دراية ال تتوافر لد  عضو السلطة القضائية.

ــة الجنائيـــــة ال تق ــراء األدلـــ ــمية خبـــ ــار أن تســـ ــرطة العلميـــــة وباعتبـــ ــر الشـــ ــى عناصـــ ــر علـــ ت ـــ
ــيا فــــي  األطبــــاءوالتقنيــــة فقــــق، وإنمــــا تمتــــد لتشــــمل طــــاقم  الشــــرعيين الــــذين يعتبــــرون طرفــــا رئيســ

ــث  ــ  بحـــ ــع فريـــ ــوا مـــ ــرين، فيكونـــ ــين ا خـــ ــراء الفنيـــ ــاقي الخبـــ ــع بـــ ــات مـــ ــادل المعلومـــ ــاون وتبـــ التعـــ
ة ، والتوصــــــــل إلـــــــى الحقيقــــــــ نجــــــــاح فـــــــي حـــــــل غمــــــــو  الجـــــــرائم المعقـــــــدةمتكامـــــــل  هـــــــدفهم ال

 الكاملة.

 المبحث األول: التعريف بالشرطة العلمية والتقنية والفرق بينهما.

 ، تطل  ويراد بها أحد األمرين:  تسمية الشرطة العلمية والتقنية

، المعتمــــــد عليهــــــا فـــــــي ســــــاليب والوســــــائل العلميــــــة والتقنيــــــةإمــــــا مجموعــــــة المعــــــار  واأل
 إقامة الدليل في الدعو  الجزائية.، بهد   نة والبحث واإلختبارات والتحاليلالمعاي 

، مــــن أجــــل جمــــع وحفــــر كــــل تجــــري علــــى مســــرح الجريمــــة مــــال التــــيوإمــــا مجموعــــة األع
ــر  ــاد  اإلجرامــــــيالعناصــــ ــتغاللها علميــــــا بتطبيــــــ  مختلــــــف وا ثــــــار الماديــــــة للحــــ ، بق ــــــد اســــ
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، لتحديـــــد هويـــــة مرتكـــــب الجريمـــــة يـــــة فـــــي دراســـــة هـــــذه ا ثـــــار وتحليلهـــــاالفـــــرو  والتقنيـــــات العلم
 .1وأسلوبه اإلجرامي

 الفرق بين الشرطة العلمية والتقنية:

ــي مجموعــــــة  ــرطة التقنيــــــة هــــ ــالالشــــ ــة األعمــــ ــة لمعاينــــــة الجريمــــ ويتحــــــدد ، التقنيــــــة المتبعــــ
، والـــــذي يتجســـــد فـــــي بحـــــث ا ثـــــار الماديـــــة بهـــــد  اســـــتغاللها نطـــــاف عملهـــــا بمســـــرح الجريمـــــة

 الحقا.

ــة ــا الشـــــــرطة العلميـــــ ــة أمـــــ ــال الشـــــــرطة التقنيـــــ ــة ألعمـــــ ــال الالحقـــــ ــة األعمـــــ ، فهـــــــي مجموعـــــ
ة التــــي تــــم جمعهــــا مــــن ، لدراســــة ا ثــــار الماديــــ فــــي تطبيــــ  مختلــــف التقنيــــات العلميــــةوالمتم لــــة 

 ، بهد  تحديد هوية مرتكبيها.مسرح الجريمة

ــة ــز بـــــين الشـــــرطة العلميـــ ــم هـــــذا التمييـــ ــإن ســـــمة التكامـــــل تجمـــــع  غيـــــر أن رغـــ والتقنيـــــة، فـــ
لـــــى  يكمـــــل عمـــــل ال انيـــــة ، وعمـــــل األو ال انيـــــة يشـــــكل قاعـــــدة لعمـــــل األولـــــى ن عمـــــل، ألبينهمـــــا

علـــــى الشـــــرطة التقنيـــــة أن تقـــــوم بمهامهـــــا علـــــى أكمـــــل وجـــــه لكـــــي تســـــمح للشـــــرطة وعليـــــه يقـــــع 
ــى  ــول إلــــ ــد تتحــــ ــا قــــ ــائج أعمالهــــ ــرامة، ألن نتــــ ــة وصــــ ــا بجديــــ ــتكمال مهامهــــ ــة اســــ ــر العلميــــ عن ــــ

العلميــــــة إذن يتوقــــــف علــــــى فعاليــــــة أعمــــــال ، فنجــــــاح عمــــــل الشــــــرطة إثبــــــات )إدانــــــة أو بــــــراءة(
 .2الشرطة التقنية

 المطلب األول: أقسام وفروع مخابر الشرطة العلمية والتقنية.

يطلـــــ  م ـــــطلح المخبـــــر علـــــى كـــــل جهـــــة تتـــــولى تحليـــــل وفحـــــي معطيـــــات معينـــــة فـــــي 
، أمـــــا المخبـــــر الجنـــــائي فهـــــو الجهـــــة قنيـــــة فنيـــــةمجـــــاالت مختلفـــــة بنـــــاءا علـــــى طـــــرف وأســـــاليب ت 

ــار الماديـــــة  ــل ا ثـــ ــالل فحـــــي وتحليـــ ــن خـــ ــة الجنائيـــــة، مـــ ــوم األدلـــ ــ  علـــ ــة بتطبيـــ ــة المكلفـــ الفنيـــ

 

.181بهلول،مرجعسبقذكره،صمليكة-1

.182مليكةبهلول،مرجعسبقذكرهنص-2
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ــة أ ــرح الجريمـــــــ ــة بمســـــــ ــتهمالمتخلفـــــــ ــحية أو المـــــــ ــم الضـــــــ ــة بجســـــــ ــارير و العالقـــــــ ــدار التقـــــــ ، وإصـــــــ
 .1الخاصة بكل أثر

، وكــــــان والتقنيــــــةلشــــــرطة العلميــــــة ولقــــــد أنشــــــأت الجزائــــــر غــــــداة اإلســــــتقالل أول مختبــــــر ل
ســــــلحة ، األذ كــــــان يتكــــــون مــــــن فــــــرو  الطــــــب الشــــــرعي، علــــــم التســــــممبم ابــــــة اللبنــــــة األولــــــى إ

ــائ  ، كمــــــا عملــــــت الجزائــــــر باســــــتمرار علــــــى تطــــــوير هــــــذا المخبــــــر والقــــــذائف، الخطــــــوط والوثــــ
 البسيق حتى أصبح من المنشآت األساسية التي يرتكز عليها جهاز األمن.

يــــــة والتقنيــــــة هــــــي مديريــــــة متفرعــــــة عــــــن مديريــــــة الشــــــرطة القضــــــائية مــــــن والشــــــرطة العلم
مهامهــــا التنســــي  بــــين جميــــع الم ــــالح التابعـــــة لهــــا والعمــــل علــــى تطويرهــــا وع ــــرنتها ســـــواء 

 ، أو فيما يخي التجهيزات والمعدات.ما يتعل  بالعاملين بها وتكوينهمفي 

ــابع ل ــدهما تــ ــأت الجزائــــر مخبــــرين أحــ ــياف ذاتــــه أنشــ ــذا الســ ــد الــــوطني للبحــــث وفــــي هــ لمعهــ
ــا للمعهـــــد الـــــوطني لألدلـــــة الجنائيـــــة وعلـــــم اإلجـــــرام 2فـــــي علـــــم التحقيـــــ  الجنـــــائي ، وا خـــــر تابعـــ

وتعمــــل هــــذه المخــــابر كلهــــا متــــى اســــتدعى األمــــر تــــدخلها بنــــاءا علــــى طلــــب  3للــــدر  الــــوطني 
 .4السلطات المخت ة بغر  تفسير وتحليل مسائل ذات طابع فني

 دائرتين : الدائرة العلمية والدائرة التقنية. و تتم ل هذه المخابر في

 الدائرة العلمية:   -1

 تندر  تحت هذه الدائرة عدة فرو  هي:

ــار :  فـــــــرع البيولوجيـــــــا والبصـــــــمة الوراثيـــــــة- يخـــــــتي بالبحـــــــث والتعـــــــر  علـــــــى ا ثـــــ
، الشـــــــعر، مـــــــن حيـــــــث م ـــــــدرها، ف تهـــــــا وطبيعتهـــــــا، كالـــــــدم ، اللعـــــــاب، المنـــــــي الحيويـــــــة

 

.103مليكةبهلول،المرجعالسابق،ص-1

.2004ديسمبر29المؤرخفي432-04تمإنشاؤهبموجبمرسومرئاسيرقم-2

.2004يونيو26المؤرخفي183-04تمإنشاؤهبموجبمرسومرئاسيرقم-3

.139مليكةبهلول،المرجعالسابق،ص-4
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ــجة، وغيـــــــ  ــا بالشـــــــخي رهماألنســـــ ــتظهاره عالقتهـــــ ــة الســـــ ــها الجينيـــــ ــدد خ ائ ـــــ ــم تحـــــ ، ثـــــ
 1محل المقارنة متهما كان أم ضحية.

يخـــــتي بتحليـــــل عينـــــة مـــــن المـــــواد الغذائيـــــة تحلـــــيال فـــــرع مراقبـــــة النوعيـــــة الغذائيـــــة: -
كيميائيــــــا وبكتريولوجيــــــا لتحديــــــد مــــــا إذا كانــــــت المــــــادة الغذائيــــــة ســــــامة أو غيــــــر  –فيزيــــــو 

 سامة وصالحة ل ستهال .

ــاء الشـــــــرعية والمخـــــــدرات: - ــه القيـــــــ فـــــــرع الكيميـــــ ــن مهامـــــ ــارات مـــــ ام بمختلـــــــف اإلختبـــــ
، مـــــــن خـــــــالل فح ـــــــه د طبيعـــــــة الشـــــــيء وتكوينـــــــه الكيميـــــــائي، بهـــــــد  تجديـــــــ الكيميائيـــــــة
، الطـــــــالء، الزجـــــــا ، األنســـــــجة، والغـــــــازات المختلفـــــــة ه لمعرفـــــــة هويتـــــــه كاألتربـــــــة،وتحليلـــــــ 
 وغيرها.

ــة المخــــــدرات والمــــــؤثرات  ــولى تحديــــــد طبيعــــ ــل إلــــــى كــــــذل  تتــــ ــية مــــــن أجــــــل التوصــــ النفســــ
 .2إثبات أن المواد المضبوطة هي مواد مخدرة

ــذا الفــــر  مــــع م ــــلحة الطــــب الشــــرعي يعمــــل مخت ــــو فــــرع علــــم التســــمم:  - ، مهمــــتهم هــ
ــادة  ــأثير المــــ ــاالبحــــــث فــــــي تــــ ــممالســــ ــابين بالتســــ ، والبحــــــث عــــــن مة وكيفيــــــة عــــــال  الم ــــ

 من خالل تحليل المعدة ومحتوياتها. 3أسباب التسمم
ــرعي:  - ــب الشـــ ــرع الطـــ ــذ فـــ ــة وأخـــ ــريح الج ـــ ــتهم فحـــــي وتشـــ ــرعيون مهمـــ ــاء شـــ ــم أطبـــ يضـــ

، مـــــن أجـــــل تشـــــخيي وتحديـــــد ليلهـــــا فـــــي المعامـــــل الطبيـــــة الشـــــرعيةالعينـــــات الالزمـــــة تح 
 الفعل اإلجرامي.

 ، من أهمها:وتشمل هذه الدائرة على عدة فرو   الدائرة التقنية: -2
ــائ   فـــــــرع الخطـــــــوط والوثـــــــائق:  - ــد مـــــــن صـــــــحة الوثـــــ ــتم التأكـــــ ــلحة يـــــ ــذه الم ـــــ فـــــــي هـــــ

، كمــــــا ل  التأكــــــد مــــــن صــــــحة الوثــــــائ  الســــــريةواإلمضــــــاءات والتحقــــــ  مــــــن النقــــــود وكــــــذ
 

.148مليكةبهلول،المرجعالسابق،ص-1

.152السابق،صينظرمليكةبهلول،المرجع-2

.239د/إبراهيمصادقالجندي،المرجعالسابق،ص-3
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خطيـــــة أو غيـــــر يقـــــوم بمقارنـــــة األحبـــــار ونـــــو  الـــــورف ومضـــــاهات الكتابـــــات ســـــواء كانـــــت 
 .1خطية

ــمات:  - ــى فـــــرع البصـــ ــمات للتعـــــر  علـــ ــة الب ـــ ــلحة مقارنـــ ــذه الم ـــ ــتو  هـــ ــى مســـ ــتم علـــ يـــ
ــا أنـــــه مجهـــــز بأنظمـــــة التعـــــر  ا لـــــي علـــــى الب ـــــمات  الـــــذي يســـــمح  AFISالج ـــــث كمـــ

ــيهم  ــوم علـــ ــمات المحكـــ ــا بب ـــ ــ  مقارنتهـــ ــن طريـــ ــ  عـــ ــين وذلـــ ــمات المتهمـــ بتشـــــخيي ب ـــ
 المخزنة في بن  المعطيات في وقت قياسي.

يـــــتم علـــــى مســـــتو  هـــــذا الفـــــر  تحليـــــل ا ثـــــار الدقيقـــــة التـــــي والقـــــذائف:  األســـــلحةع فـــــر  -
ــلح  ــل األســـــ ــذوفات وتحليـــــ ــا المقـــــ ــةتتركهـــــ ــاب الجريمـــــ ــي ارتكـــــ ــتعملة فـــــ ــة ة المســـــ ، إن عمليـــــ

تحديــــــد وتشــــــخيي األســــــلحة الناريــــــة المســــــتخدمة فــــــي الجــــــرائم فــــــي الجزائــــــر، يقــــــوم بهــــــا 
، وقـــــــد لألمـــــــن الـــــــوطني أو الـــــــدر  الـــــــوطنيبع مخبـــــــر البالســـــــتي  للشـــــــرطة العلميـــــــة التـــــــا

ــذ  ــابر منــــ ــذه المخــــ ــبحت هــــ ــة  2003أصــــ ــارات الناريــــ ــخيي العيــــ ــام تشــــ ــى نظــــ ــد علــــ تعتمــــ
ــي   ــام إبــ ــدعى نظــ ــةIBISيــ ــة الفارغــ ــذو  واأل رفــ ــة المقــ ــى رقمنــ ــام علــ ــذا النظــ ــوم هــ  ، ويقــ

ــرائم ــارح الجـــ ــن مســـ ــا مـــ ــم رفعهـــ ــي تـــ ــي التـــ ــات التـــ ــدة معطيـــ ــي قاعـــ ــورها فـــ ــم تســـــجل صـــ ، ثـــ
ــن مق ــن الخبيـــــــر مـــــ ــي الجـــــــرائم تمكـــــ ــلحة المســـــــتعملة فـــــ ــلحة المشـــــــبوهة باألســـــ ارنـــــــة األســـــ

 .2والمرقمة مسبقا في هذا النظام  
، والبحـــــث فـــــي ي هـــــذا الفـــــر  بتحديـــــد طبيعـــــة الحريـــــ يخـــــت فــــرع المتفجــــرات والحرائــــق:  -

، وكـــــذل  دراســــــة وفحــــــي المــــــواد التـــــي اســــــتعملت فــــــي إشــــــعال اشــــــتعال النيــــــران أســـــباب
ــات التـــــي النيـــــران مـــــن خـــــالل ال ــتقق مـــــن مســـــرح الحريـــــ عينـــ ــذا الفـــــر  تلـــ ــا يتـــــولى هـــ ، كمـــ

وكيفيـــــــة تشـــــــغيل الجهـــــــاز المســـــــتعمل فـــــــي  ،دراســـــــة وتجديـــــــد أنـــــــوا  المتفجـــــــرات وكميتهـــــــا
 .3التفجير
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يـــــــد بدقـــــــة مراحـــــــل فحـــــــي ال ـــــــوت يخـــــــتي بتحليـــــــل وتحدفـــــــرع مقارنـــــــة األصـــــــوات:  -
ــاعهما ــالم، وإخضــــ ــو  تجربــــــة  والكــــ ــت موضــــ ــي كانــــ ــوات التــــ ــع نمــــــاذ  األصــــ ــة مــــ للمقارنــــ

 .1سابقة

 الفرع األول: دور الشرطة العلمية والتقنية في تتبع اآلثار المادية.

إن رفـــــــع وجمـــــــع ا ثـــــــار الماديـــــــة المع ـــــــور عليهـــــــا وتحريزهـــــــا ال تتمتـــــــع بأيـــــــة فعاليـــــــة وال 
قيمــــــة إثباتيــــــة أمــــــام الجهــــــات القضــــــائية إذا لــــــم تخضــــــع  للتحليــــــل والفحــــــي مــــــن قبــــــل خبــــــراء 

ميـــــادين مختلفـــــة وفـــــ  منـــــاهج علميـــــة محكمـــــة اعتمـــــادا مخت ـــــين ذوي كفـــــاءات وتجـــــارب فـــــي 
 على أجهزة عليمة معتر  بدقة نتائجها.

ــراء   ــن الخبــــ ــة مــــ ــذه النخبــــ ــون هــــ ــذين يم لــــ ــم الــــ ــة هــــ ــة  والتقنيــــ ــرطة العمليــــ ــر الشــــ وعناصــــ
 استنادا  إلى تكوينهم العلمي الذي يؤهلهم ويسمح لهم بذل .

 مسرح الجريمة.الفرع الثاني: إنتقال الشرطة العلمية والتقنية إلى  

ــة   ــة بتســـــــخيرة مـــــــن وكيـــــــل الجمهوريـــــــة إلجـــــــراء عمليـــــ ــة الشـــــــرطة العلميـــــ يـــــــتم تنقـــــــل فرقـــــ
ــا    ــاد  للحفــ ــان الحــ ــريق فــــي مكــ ــوم بوضــــع شــ ــة تقــ ــرح الجريمــ ــولها إلــــى مســ ــد وصــ البحــــث وعنــ

ــدال ــذا منـــــع أي أجنبـــــي مـــــن الـــــدخولعلـــــى الـــ ــاد  ئل وكـــ ــان الحـــ ــان التنقـــــل إلـــــى مكـــ ــا كـــ ، وكلمـــ
، فــــــإذا كــــــان افظــــــة عليــــــه مــــــن اإلنــــــدثار أســــــر  وأدفوالمح  أســــــر  كلمــــــا كــــــان تح ــــــيل الــــــدليل

ــه يجــــب  ــة فإنــ ــار ماديــ ــة  ثــ ــياء حاملــ ــة وأشــ ــار ماديــ ــة آثــ ــرح الجريمــ ــاربمســ ــع ا ثــ ــدأ برفــ ــمالبــ  ، ثــ
، ويجـــــب اإلســـــرا  برفـــــع األدلـــــة المهـــــددة  بخطـــــر اإلتـــــال  بعـــــد ذلـــــ  األشـــــياء الحاملـــــة ل ثـــــار

ــا ــدءا با ثــ ــذا بــ ــ ال، وهــ ــار مــ ــاقق األمطــ ــن تســ ــاب...(ر مــ ــي، اللعــ ــدم، المنــ ــة  )الــ ــم البيرولوجيــ ، ثــ
ار الماديــــــــــة  ثــــــــــ ، بعــــــــــدها ا، األ رفــــــــــة، أثــــــــــار الرمــــــــــي...(األســــــــــلحةا ثــــــــــار البالســــــــــيتيكية  )

ــائ  ــز والوثــــــ ــمات(، األجهــــــ ــة للب ــــــ ــياء الحاملــــــ ــمات واألشــــــ ــذا الب ــــــ ــة، وكــــــ ل  2ة )اإللكترونيــــــ وأوب
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ــوير الجنــــائي حيــــث تنح ــــر  ــذات المكــــان هــــو خبيــــر الت ــ ــه خبيــــر يتواجــــد بــ ــاط مهمتــ فــــي إلتقــ
، ثـــــم يليـــــه خبيـــــر الب ـــــمات ويبـــــدأ فـــــور انتهـــــاء خبيـــــر الت ـــــوير عـــــدة صـــــور عامـــــة وتف ـــــيلية

ــور فـــــــ  ــتعانة بالم ـــــ ــا واإلســـــ ــن الب ـــــــمات ورفعهـــــ ــدقي  عـــــ ــوم بالبحـــــــث الـــــ ــاط حيـــــــث يقـــــ ي التقـــــ
 ، وبعد ذل  يقوم بمضاهاتها مع ب مات المشتبه فيهم.ال ور الفوتوغرافية لها

ر األســـــلحة الناريـــــة فـــــي حالـــــة مـــــا إذا كانـــــت الجريمـــــة ومـــــن خبيـــــر الب ـــــمات يـــــأتي خبيـــــ 
قـــــــد اســـــــتخدم فيهـــــــا ســـــــالح نـــــــاري وذلـــــــ  مـــــــن أجـــــــل رفـــــــع الســـــــالح وتأمينـــــــه وفح ـــــــه لبيـــــــان 

 صالحيته.

ــر بف ــتي الخبيـــــ ــ  يخـــــ ــواد  الحريـــــ ــي حـــــ ــباب وفـــــ ــة أســـــ ــ  لمعرفـــــ ــات الحريـــــ حـــــــي مخلفـــــ
 ال.ندالعه ومكان بداية نشوبه مع بيان إن كان هنا  مواد ساعدت على اشتعاله أم إ

ــه  ــث أنـــ ــة بحيـــ ــرائم المرتكبـــ ــو  الجـــ ــاختال  وتنـــ ــة بـــ ــة الجنائيـــ ــراء األدلـــ ــة خبـــ ــف مهمـــ وتختلـــ
قــــــد يلتحــــــ  بمســــــرح الحــــــاد  خبــــــراء فنيــــــون آخــــــرون وهــــــم الــــــذين يعرفــــــون بالشــــــرطة العلميــــــة 

، وقــــد يكــــون مــــن بــــين هــــؤالء الخبــــراء خبــــراء التزييــــف ملــــون علــــى مســــتو  المخــــابر الجنائيــــةيع
مهمــــــــتهم بفحــــــــي عمــــــــالت مزيفــــــــة مــــــــ ال أو مســــــــتندات مــــــــزورة أو والتزويــــــــر والتــــــــي تتحــــــــدد 

، أو قـــــد يكونـــــوا خبـــــراء الكيميـــــاء الشـــــرعية يـــــد التـــــي يع ـــــر عليهـــــا بمســـــرح الحـــــاد خطابــــات تهد
 .1وهم الخبراء الذين يستدعون لمكان الواقعة في حاالت خاصة بالتسمم والمخدرات

 تتبع اآلثار المادية.المطلب الثاني: الوسائل العلمية الحديثة ودورها في 

ــرف التـــــي تتخـــــذ مـــــن منجـــــزات العلـــــم  ــد بالوســـــائل العلميـــــة الحدي ـــــة هـــــي كافـــــة الطـــ يق ـــ
ــا وأســـــل ــديث منهجـــــا لهـــ ــي تحقيـــــ  نتائجهـــــاالحـــ ــائي قـــــد صـــــار وبا فـــ ــ  أن البحـــــث الجنـــ ، وال شـــ

ــة فــــــي  ــن نتائجهــــــا القاطعــــ ــة ل ســــــتفادة مــــ ــائل العلميــــ ــى تلــــــ  الوســــ ــادا كــــــامال علــــ ــد اعتمــــ يعتمــــ
يوجــــد بمســــرح الجريمــــة مــــن آثــــار تــــم التعــــر  علــــى حقيقــــة أو نوعيــــة تلــــ  كشــــف كافــــة مــــا قــــد 
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ــين شخ ــــــية الجــــــاني  ــمة بــــــين ذات األثــــــر وبــــ ــاد الرابطــــــة العلميــــــة الحاســــ ــار وأخيــــــرا إيجــــ ا ثــــ
 على إدانته.ات الجريمة وتقديم الدليل القادر بشكل يساعد في إثب 

مـــــادي العلمـــــي م ـــــل ل الولقـــــد أصـــــبح للقاضـــــي الجنـــــائي إســـــتعدادا كافيـــــا ل قتنـــــا  بالـــــدلي 
ــة ــه بقيـــــة األدلـــ ــان إدراكـــ ــاال  يســـــتطيع اإلنســـ ــائل وآليـــــات تـــــدر  مـــ ــم عـــــن وســـ ، وقـــــد كشـــــف العلـــ

بحواســـــــه  فكـــــــان لزامـــــــا علـــــــى القـــــــائم بـــــــالتحقي  أن يلجـــــــأ إلـــــــى الوســـــــائل واألســـــــاليب الحدي ـــــــة 
ــة  ــؤدي إلـــــى معرفـــ ــا يـــ ــهولة ممـــ ــا بســـ ــا وحفظهـــ ــار الماديـــــة ورفعهـــ ــه الكشـــــف عـــــن ا ثـــ ــنى لـــ ليتســـ

 الحقيقة.

ــن  ــن وســــائل ومــ ــة مــ ــو  الجريمــ ــة عقــــب  وقــ ــي المعاينــ ــتخدم فــ ــائل مــــا يســ ــاليب والوســ األســ
كشــــف ورفــــع الب ــــمات وبقــــع الـــــدم والمنــــي والعــــرف وغيرهــــا مـــــن ا ثــــار التــــي ت بــــت أو تنفـــــي 
ــة  ــ  بمعرفــــ ــه وذلــــ ــن مالبســــ ــه أو مــــ ــات منــــ ــذ العينــــ ــا يتطلــــــب أخــــ ــاد  ممــــ ــتهم للحــــ ــاب المــــ ارتكــــ

ــا أو الخبــــــرا ــام بعــــــد زوالهــــ ــا ي ء وت ــــــوير األجســــ ــتخدام مــــ ــوير الحــــــراري باســــ طلــــــ  عليــــــه الت ــــ
أبعـــــاد المقربـــــة التـــــي بواســـــطتها تـــــتم الرهيـــــة علـــــى  INFRA RED IRاألشـــــعة تحـــــت الحمـــــراء 

ــرة ــجية كبيــــــ ــوف البنفســــــ ــعة فــــــ ــينية ULTRA VIOLET، واألشــــــ ــعة الســــــ ــل  X-RAYS، واألشــــــ وكــــــ
  إلـــــى تحديــــــد شخ ـــــية مرتكـــــب الجريمـــــة عـــــن طريـــــ  معالجــــــة هـــــذه الوســـــائل وغيرهـــــا تهـــــد

 كان بمسرح الجريمة أو عال  بجسم الجاني. األثر سواء

باإلضـــــافة إلــــــى وســـــائل علميــــــة أخـــــر  ال تقــــــل أهميـــــة عــــــن األولـــــى لكــــــن نتســـــاءل عــــــن 
ليهــــــا ت ــــــلح شــــــرعا مــــــد  مشــــــروعية  اللجــــــوء لهــــــذه الوســــــائل وهــــــل المعلومــــــات المتح ــــــل ع

 ؟ هات القضائيةل ثبات أمام الجي 
 ول: األشعة غير المرئية.الفرع األ   -  وهذا ما سنحلله من خالل:

الفــــــرع الثــــــاني: أجهــــــزة التحاليــــــل والقيــــــا  وأجهــــــزة  - 
 أخرى.
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 الفرع األول: األشعة غير المرئية.

 :UTRAVIOLET (UV)أوال: األشعة فوق البنفسجية  

، ويمكــــــن الح ــــــول بنفســــــجية فــــــي الطبيعــــــة فــــــي ضــــــوء الشــــــم توجــــــد األشــــــعة فــــــوف ال
تيــــــــار كهربــــــــائي خــــــــالل بخــــــــار الزئبــــــــ ، طريــــــــ  التحليــــــــل الضــــــــوئي أو بــــــــإمرار  عليهــــــــا عــــــــن

 .1وترشيح األشعة ال ادرة بمرشح زجاجي م نع من الكوارتز

 وتستخدم األشعة فوف البنفسجية في المجال الجنائي في :  

الكشــــــــف عــــــــن مكــــــــان األثــــــــر كــــــــالبقع والســــــــوائل التــــــــي يمكــــــــن تحديــــــــد مكانهــــــــا ورفعهــــــــا  -
 لفح ها.

 حاالت التزوير بالمحو أو باإلضافة أو طم  المستندات.الكشف عن   -
 الكشف عن الكتابة ببع  األحبار السرية. -
 الكشف عن األصبات والطالء والمقارنة بين بعضها البع . -
 إ هار آثار الب مات على األسطح متعددة األلوان. -
ــواد  الحريــــــ  أن  - ــي حــــ ــتعال فــــ ــى اإلشــــ ــاعد علــــ ــي تســــ ــواد التــــ ــود المــــ ــاكن وجــــ ــف أمــــ كشــــ

 .2ها يتأل  تحت األشعة فوف البنفسجيةمعظم

 :Infrared (IR)ثانيا: األشعة تحت الحمراء  

ــي  ــات الطيــــف وهــ ــول موجــ ــا أطــ ــة الطيــــف وموجاتهــ ــي مجموعــ ــة فــ ــر مرئيــ ــعة غيــ وهــــي أشــ
، ولهـــــذه األشـــــعة خاصـــــية النفـــــاذ أي ، فـــــي الشـــــم  وفـــــي أي ضـــــوء لـــــه حـــــرارةم ـــــدر الحـــــرارة

 3السينية.  األشعةاختراف المواد ولكن بدرجة أقل من  

 

.100األدلةالعلميةالحديثةودورهافياإلثباتالجنائي،صآمالعبدالرحمانيوسفحسن،-1

،رسالةمقدمةاستكماالقالجنائيودورهافيضبطالجريمة،التقنياتالحديثةفيالتحقيسالمبنحامدبنعليالبلوي-2

.71،ص2009،،الرياضرجةالماجستيرفيالعلومالشرطية،جامعةنايفللعلوماألمنيةلمتطلباتالحصولعلىد

.357،صئيوالتصرففيهواألدلةالجنائياللواءأحمدبسيونيأبوالروس،التحقيقالجنا-3
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ــار معينـــــة )كبقـــــع الزيـــــ  ــدم ويفيـــــد الت ـــــوير تحـــــت الحمـــــراء حـــــين البحـــــث عـــــن آثـــ ت أو الـــ
، قــــــد ال يتيســــــر كشــــــف مكــــــان وجودهــــــا علــــــى المالبــــــ  القاتمــــــة مــــــ ال( فــــــي مالبــــــ  الجــــــاني

، ولــــــــي  الغـــــــر  مــــــــن ير باألشـــــــعة المنظـــــــورةدة أو بالت ــــــــو حـــــــين الفحـــــــي بــــــــالعين المجـــــــر 
ــه ــدو الغــــــر  منــــ ــة، بــــــل ال يعــــ ــادة البقعــــ ــات نــــــو  أو مــــ ــة هــــــو إثبــــ أن  الت ــــــوير بتلــــــ  الطريقــــ

، فـــــــإن تيســـــــر كشـــــــف مكانهـــــــا ن ترســـــــل المالبـــــــ  إلـــــــى يكـــــــون مجـــــــرد إ هـــــــار مكـــــــان البقعـــــــة
جــــه المعمــــل الجنــــائي إلجــــراء التحاليــــل الالزمــــة إلثبــــات نــــو  البقــــع أو ا ثــــار ومادتهــــا علــــى و 

التحديـــــد وكــــــذل  يفيــــــد الت ــــــوير تحـــــت الحمــــــراء لبيــــــان مــــــد  انتشـــــار البــــــارود حــــــول فتحــــــات 
 .1دخول المقذوفات النارية في المالب 

 :X-Raysثالثا: األشعة السينية  

ــناعيةللح ــــــول علــــــى هــــــذه األشــــــعة يعتمــــــد اع ــادا كليــــــا علــــــى الم ــــــادر ال ــــ ، إذ ال تمــــ
التـــــــي ت ـــــــل إلـــــــى األر  وتتميـــــــز ضـــــــمن الطاقـــــــة الطيفيـــــــة للشـــــــم   األشـــــــعةتتـــــــوافر هـــــــذه 

، إذ عنـــــدما خاصــــية النفـــــاذ مــــن األجســـــام ال ــــلبة ( بـــــأن لهــــاXاألشــــعة الســــينية )أشـــــعة إكــــ  
ــة  ــه طاقــ ــويره ال تتخللــ ــاري ت ــ ــم الجــ ــى الجســ ــقق علــ ــه تســ ــل تتخللــ ــا، بــ ــاقطة جميعهــ ــعة الســ األشــ

 ، أما الجزء ا خر فيسل  أحد السبيلين:جزء منها فقق

ــارا ينتشـــــر خـــــالل الجســـــم   -1 فينحـــــر  عـــــن اتجـــــاه مســـــار األشـــــعة األوليـــــة، وينتشـــــر انتشـــ
 غير مباشر بداخله.

 2يمت ه الجسم ويستهل  في تحرير إلكترونات من الجسم الذي يجري ت ويره. -2

ــتخدم  ــعةوتســـــ ــينية  األشـــــ ــلالســـــ ــولتـــــــردد  األقـــــ ــان  واألطـــــ ــن دخـــــ ــي الكشـــــــف عـــــ ــة فـــــ موجـــــ
ــاتج ــارود النــ ــة البــ ــاري علــــى األقمشــ ــار نــ ــن إطــــالف عيــ ــين عــ ــة بــ ــي التفرقــ ــتخدم فــ ــا تســ ــا أنهــ ، كمــ

 

.465د/عبدالفتاحرياض،األدلةالجنائيةالمادية،ص-1

.54،المرجعالسابق،صمحمدفريجالعطوي-2
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ــة  ــواهر المزيفـــ ــليةالجـــ ــالح واألصـــ ــا أمـــ ــادة بهـــ ــة بمـــ ــرية المكتوبـــ ــة الســـ ــي الكتابـــ ــتخدم فـــ ــا تســـ ، كمـــ
 معادن الرصاح.

أمـــــا األشـــــعة الســـــينية ذات التـــــردد العـــــالي واألقـــــل طـــــول الموجـــــة ولهـــــا قـــــدرة عاليـــــة علـــــى 
يـــــات الطـــــرود المشـــــتبه احتوائهـــــا علـــــى األســـــلحة والكشـــــف عـــــن النفـــــاذ فـــــي الكشـــــف عـــــن محتو 

 .1وجود السبائ  في مالب  المهربين

 الفرع الثاني: أجهزة التحاليل والقيا :

 Spectrophotométrie  أوال: أجهزة التحليل الطيفي )األسب تروغراف(

، حيـــــث ع الزجـــــا  صـــــغيرة الحجـــــم ودقيقـــــة جـــــدايســـــتخدم هـــــذا الجهـــــاز عنـــــدما تكـــــون قطـــــ 
، ثـــــــم تجفـــــــف نـــــــزين إلزالـــــــة مــــــا يكـــــــون علـــــــ  بـــــــه مـــــــوادتوضــــــع فـــــــي محلـــــــول األســـــــيتون أو الب 

وتوضــــــع فــــــي جهــــــاز األســــــبكتروغرا  )التحليــــــل الطيفــــــي( لمعرفــــــة محتويــــــات المــــــادة الداخلــــــة 
ــة بوا ــذه العينــــ ــناعة هــــ ــادةفــــــي صــــ ــزة لكــــــل مــــ ــم تجــــــري نفــــــ  ســــــطة خطــــــوط الطيــــــف المميــــ ، ثــــ

ــارن ال ــم تقــ ــة ثــ ــات المقارنــ ــائجالعلميــــة علــــى عينــ ــوا  نتــ ــة فــــي أنــ ــذه التقنيــ ــراء إلــــى هــ ــأ الخبــ ، ويلجــ
 .2خاصة من الزجا  كزجا  العدسات والزجا  الفاخر الذي تضا  إليه بع  المواد

العلمـــــي فعاليتـــــه فـــــي تحليـــــل ا ثـــــار الماديـــــة الضـــــ يلة الحجـــــم  األســـــلوبولقـــــد أثبـــــت هـــــذا 
يـــــل قـــــاطع باإلمكـــــان تقـــــديم دل أصـــــبحالمع ـــــور عليهـــــا فـــــي مســـــرح الجريمـــــة مهمـــــا كـــــان نوعهـــــا 

المرفــــو  مــــن مســــرح الجريمــــة مــــع األثــــر المضــــاهي معــــه مــــن  األثــــرعلــــى تطــــاب  نوعيــــة مــــادة 
 المشتبه بهم أو نفي ذل  التطاب .
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 ثانيا: جهاز تحليل الجينات الذرية.

العلميـــــــة فــــــــي فحـــــــي ا ثــــــــار  األســــــــاليبيعـــــــد هـــــــذا األســــــــلوب العلمـــــــي مــــــــن أحـــــــد  
ــجة ــاء أو أنســــ ــا )دمــــ ــان نوعهــــ ــا كــــ ــة مهمــــ ــرح الجريمــــ ــي مســــ ــة فــــ ــة المتخلفــــ ــالء  البيولوجيــــ أو أشــــ

، حيـــــــث قـــــــدمت هـــــــذه الوســـــــيلة إمكانيـــــــة تحليـــــــل األثـــــــر البيولـــــــوجي آدميــــــة أو عظـــــــام وغيرهـــــــا(
ــواة العينــــة  ــن نــ ــأخوذ مــ ــي المــ ــنمق الجينــ ــد الــ ــى تحديــ ــول إلــ ــة والوصــ ــرح الجريمــ ــن مســ ــو  مــ المرفــ

ــدليل  مـــــن الم ــات نســـــبة األثـــــر إلـــــى صـــــاحبه بـــ ــم والتوصـــــل مـــــن خـــــالل ذلـــــ  إلـــــى إثبـــ شـــــتبه بهـــ
 .1قاطع حيث أن النمق الجيني لنواة هذه ا ثار ال يمكن أن تتشابه بين شخ ين

 ثالثا: جهاز قيا  اإلمتصاص:  

ــاس كميـــــة الضـــــوء الـــــذي  ــوائل المتشـــــابهة  اهريـــــا وذلـــــ  بقيـــ ــتعمل فـــــي مقارنـــــة الســـ ويســـ
ــاء ــائل أثنــ ــه الســ ــر،  يمت ــ ــائل ا خــ ــن الســ ــة مــ ــ  الكميــ ــتال  تلــ ــه واخــ ــن خاللــ ــوء مــ ــرور الضــ مــ

، ففـــــي م ـــــل هـــــذه الحـــــاالت واء المـــــري  لكـــــي يتجرعـــــه علـــــى فتـــــراتفقـــــد يضـــــا  الســـــم إلـــــى د
  يمكن قياس اإلمت اح إل هار اإلختال  الذي يمكن أن يكون  اهرا.

أو غيـــــــره وعنــــــد اإلشـــــــتباه إذا كانـــــــت الوفــــــاة نتيجـــــــة التســـــــمم بغــــــاز أول أكســـــــيد الكربـــــــون 
فـــــيمكن قيـــــاس اإلمت ـــــاح لعينـــــة مـــــن دم القتيـــــل لمعرفـــــة نســـــبة التســـــمم ومنهـــــا يمكـــــن تحديـــــد 

 .2هل الوفاة نتيجة لهذا الغاز أو نتيجة لسبب آخر

 رابعا: جهاز قيا  معامل اإلنكسار:

ــار  ــديث المســـــــتخدم لقيـــــــاس معامـــــــل اإلنكســـــ ــاز قيـــــــاس معامـــــــل اإلنكســـــــار الحـــــ يعـــــــد جهـــــ
مســــــرح الجريمــــــة ومقارنتهــــــا بالعينــــــات القياســــــية مــــــن األجهــــــزة الدقيقــــــة الزجــــــا  المرفوعــــــة مــــــن 

 جد ا إلجراء عمليات المقارنة والذي يعمل بنظام الحاسب إذا تم ربطه بالجهاز.

 

.50د/منصورعمرالمعايطة،المرجعالسابق،ص-1

.355اللواءأحمدبسيونيأبوالروس،المرجعالسابق،ص-2
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ــا    ــوا  الزجــ ــن أنــ ــو  مــ ــل نــ ــا  حيــــث أن لكــ ــمة للزجــ ــة الب ــ ــار بم ابــ ــل اإلنكســ ــد معامــ ويعــ
 . 1معامل إنكسار يميزه عن غيره من أنوا  الزجا 

 سا: المي روس وب.خام

 :Electronic Microscopeالمي روس وب اإللكتروني   -أ

هـــــي عبـــــارة عـــــن مجـــــاهر تســـــتخدم حزمـــــة مـــــن اإللكترونـــــات  بـــــدال مـــــن الضـــــوء لفحـــــي 
ــب ــر  تركيـــ ــوة تكبيـــ ــز بقـــ ــادة وتتميـــ ــلو  المـــ ــأك ر وســـ ــرية بـــ ــاهر الب ـــ ــل المجـــ ــوف أفضـــ ــة تفـــ عاليـــ

 من م ة مرة، ومن أهم أنواعها:

ــذ:  ➢ ــي النافـــــ ــ وب اإللكترونـــــ التركيــــــــب الــــــــدقي  ويســــــــتخدم لمعرفــــــــة تفاصــــــــيل المي روســـــ
 ، وذل  باستغالل اإللكترونات النافذة عبر العينة المفحوصة.للخلية وعضوياتها

ــ  : ➢ ــي الماســــ ــ وب اإللكترونــــ ويقـــــــوم بمســــــح ســــــطح العينـــــــة المــــــراد فح ـــــــها المي روســــ
ــة مـــــن  ــعة عاليـــــة الطاقـــ ــطة أشـــ ــعا  اإللكترونـــــاتبواســـ ــوم بتركيـــــز شـــ ــات أي يقـــ  اإللكترونـــ

ــة ــي العينـــ ــغيرة فـــ ــا بحيـــــث يضـــــرب نقطـــــة صـــ ــحا عاديـــ ــد ذلـــــ  مســـ ــة بعـــ ــم تمســـــح العينـــ ، ثـــ
 .2كمسح صورة تلفازية

ــيج المي روســـــ وب المقـــــارن:  -ب ــتخدم فـــــي فحـــــي ومقارنـــــة الشـــــعر والنســـ هـــــو جهـــــاز يســـ
قشـــــــور البويـــــــة واألتربـــــــة وآثـــــــار ا الت والطلقـــــــات ومقارنـــــــة الخطـــــــوط ومقارنـــــــة طبقـــــــات 

 .3التي تتخلف في حواد  الم ادمات وكسر الخزائن وما شابه ذل 
 

 

.58اتالجريمة،صمحمدبنأحمدأبوحيمد،تقاريرخبراءاألدلةالجنائيةوعالقتهابإثب-1

،كليةالمدينةالجامعيةاتالجرائممنخاللتقنيةالنانود/عمرعبدالمجيدمصبح،دوربقعالدمفياكتشافوإثب-2

.61،بدونذكرالسنة،صقانون،اإلماراتالعربيةالمتحدةبعجمان،قسمال

.354،المرجعالسابق،صاللواءأحمدبسيونيأبوالروس-3
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ــذا النــــو   ــدا ويتميــــز هــ ــه عبــــارة عــــن ميكروســــكوب يــــر  أثــــرا واحــ مــــن الميكروســــكوبات بأنــ
ــالي عــــن طريــــ  مركــــز اإلب ــــار فــــي المــــخ  فــــي اتجــــاهين مختلفــــين فلــــه شاشــــتان وعينــــان وبالتــ

 .1تتكون صورة مجسمة

ــة ومـــــن خـــــالل معالجتنـــــ  ــة والتقنيـــ ــا أن دور فريـــــ  لشـــــرطة العلميـــ ــين لنـــ ــذا المبحـــــث تبـــ ا لهـــ
ــن  ــاءات ويمتلكــــون مــ ــوا مــــن ذوي الكفــ ــم يكونــ ــين إذا لــ ــاألمر الهــ ــرائم ولــــي  بــ فــــي حــــل لغــــز الجــ
األجهــــــزة والتقنيــــــات العلميــــــة مــــــا هــــــي عاليــــــة الدقــــــة فــــــي تحليــــــل ا ثــــــار وقــــــدرة علــــــى  تفســــــير 

ــلي  ــتطيع والوصـــــــول إلـــــــى إصـــــــدار تقريـــــــر متكامـــــــل ،مانتـــــــائج التحليـــــــل تفســـــــيرا علميـــــــا ســـــ ، يســـــ
 عليه  في الف ل في القضايا المعروضة عليه.القاضي اإلعتماد  

 المبحث الثاني: دور الطبيب الشرعي في إقامة الدليل الجنائي.

ــات الت  ــه جهــ ــتعين بــ ــذي تســ ــب الــ ــرو  الطــ ــد فــ ــو احــ ــرعي هــ ــي الطــــب الشــ ــم فــ ــ  والحكــ حقيــ
، وتـــــم اســـــتخدامه فـــــي ع ـــــور مبكـــــرة ارتباطـــــا وثيقـــــا بالقـــــانون رتبق ، وهـــــو مـــــ الحـــــاالت الجنـــــائي

بإمكانيـــــات محـــــدودة وطـــــرف تقليديـــــة للغايـــــة وأخـــــذ فـــــي التطـــــور إلـــــى أن وصـــــل لمـــــا هـــــو عليـــــه 
ــار ال ــته ل ثــ ــه دراســ ــرز مجاالتــ ــن أبــ ــوم، ومــ ــاد اليــ ــرح الحــ ــي مســ ــاني فــ ــا الجــ ــي يخلفهــ ــذل  ، تــ كــ

 ، وغيرها من الدراسات.تإلختناقاالكدمات والرضو  وادراسته اإلعتداء كال دمات و 

ــة وفــــــي تحديــــــد الفعــــــل  ــدور الكبيــــــر فــــــي تشــــــخيي الجريمــــ ويلعــــــب الطبيــــــب الشــــــرعي الــــ
، ويظهـــــر رة علـــــى التكييـــــف القـــــانوني للوقـــــائعاإلجرامـــــي ونتائجـــــه، وبالتـــــالي يـــــؤثر ب ـــــفة مباشـــــ 

 .2ذل  جليا في حالة الوفاة أو الجروح أو اإلصابات بمختلف أشكالها ومسبباتها

 

 
 

.77،المرجعالسابق،صسالمبنحامدبنعليالبلوي-1

داراألول،جمهوريةمصرالعربية،،اإلصالبسيوني،الطبالشرعيواألدلةالجنائية،مكتبةالبسيونيمحمودأبوعبده-2

.82رنيت،ص،منموقعاألنتبدونذكرالسنة
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 المطلب األول: التعريف بالطبيب الشرعي واألعمال المنوطة به:

كلمــــة الطــــب الشــــرعي مكونــــة مــــن شــــقين همــــا طــــب وشــــر ، ومبحــــث الطــــب هــــو كــــل مــــا 
ــ  بج  ــايتعلــ ــا أو ميتــ ــان حيــ ــواء كــ ــان ســ ــم اإلنســ ــل ســ ــو الف ــ ــانون فهــ ــر  أو القــ ــا مبحــــث الشــ ، أمــ

ــةفــــي المنازعــــات بــــين األفــــراد وإثبــــات الحقــــوف ومــــن ثــــم إقامــــة العدا ــبيل 1لــ ــإذا كــــان علــــى ســ ، فــ
التوضــــــيح موضــــــو  القضـــــــية يتعلــــــ  بجســـــــم اإلنســــــان )إصــــــابته مـــــــ ال أو قتلــــــه أو اإلعتـــــــداء( 

أمــــور فنيــــة طبيــــة )بيــــان ســــبب فــــإن الف ــــل فــــي م ــــل هــــذا النــــو  مــــن القضــــايا يتطلــــب معرفــــة 
 ، أداة القتل، نو  اإلصابة وغيرها(.الوفاة، وقت الوفاة

ــور  ــدكتور من ــــ ــر  الــــ ــه يــــ ــرعي ب ــــــورته عمــــــر الوعليــــ ــب الشــــ ــوم الطــــ ــة أن مفهــــ معايطــــ
" فــــــر  طبــــــي تطبيقــــــي يخــــــتي ببحــــــث كافــــــة المعــــــار   الع ــــــرية الحدي ــــــة يكمــــــن فــــــي أنــــــه :

ــ   ــا يتعلـــــ ــع مـــــ ــل جميـــــ ــاح وحـــــ ــير وإيضـــــ ــد  تفســـــ ــا بهـــــ ــرعية وتطبيقهـــــ ــة والشـــــ ــرات الطبيـــــ والخبـــــ
بــــــــاألمور الفنيـــــــــة والطبيــــــــة والشـــــــــرعية للقضـــــــــايا والمســــــــائل التـــــــــي يكــــــــون موضـــــــــو  التحقيـــــــــ  

 .2القضائية فيها تتعل  بالجسم البشري وما يقع عليه من اعتداء" المنازعة

فـــــر  مـــــن فـــــرو  " كمـــــا يـــــر  الـــــدكتور حســـــنين علـــــي شـــــحرور أن  الطـــــب الشـــــرعي هـــــو :
، خدمـــــة لك يـــــر مـــــن المســـــائل القضـــــائية ، يخـــــتي فـــــي تطبيـــــ  العلـــــوم الطبيـــــةالطـــــب المتعـــــددة

ن ملمــــــا بجميــــــع شــــــرعي يكـــــو التـــــي ال  يســــــتطيع القاضـــــي البــــــت فيهـــــا بعيــــــدا عنــــــه فالطبيـــــب ال
 .3، وكذل  بأمور القضاء والقانون"فرو  العلوم الطبية

ــى المعنــــــ  ــين علــــ ــا متفقــــ ــريفين أنهمــــ ــن خــــــالل التعــــ ــر مــــ ــاح للطــــــب ونالحــــ ــام والخــــ ى العــــ
 ، أو ما تعل  بالمسائل القضائية.ما تعل  ببح ه في المسائل الفنية الشرعي سواء

 

.33براهيمصادقالجندي،المرجعالسابق،صد/إ-1

.17،صطبالشرعيفيخدمةاألمنوالقضاءد/منصورعمرالمعايطة،ال-2

.15،صونذكرالسنة،منموقعاألنترنيت،بدد/حسينعليشحرور،الطبالشرعيمبادئوحقائق،مكتبةنرجس-3
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يســــــــتعان بمعلوماتــــــــه وخبراتــــــــه الطبيـــــــــة أمــــــــا الطبيــــــــب الشــــــــرعي فهــــــــو الطبيــــــــب الــــــــذي 
ــة  ــايا المختلفــ الشــــرعية لخدمــــة العدالــــة عــــن طريــــ  كشــــف الغمــــو  الجانــــب الطبــــي مــــن القضــ
التــــي تعــــر  عليــــه مــــن قبــــل القضــــاء ويعتبــــر شــــاهدا فنيــــا محايــــدا أمــــام الهي ــــة القضــــائية التــــي 

 .1قامت باستدعائه

 :La réquisition médicaleالتسخيرة الطبية   ❖

الجهـــــــات القضـــــــائية  يرة الطبيـــــــة مـــــــن أك ـــــــر الوســـــــائل اســـــــتعماال الت ـــــــالتعتبـــــــر التســـــــخ 
ــه:بالطبيـــــب الشـــــرعي  ، والمشـــــر  لـــــم يوجـــــد لهـــــا تعريـــــ  قـــــانوني وعرفهـــــا عبـــــده البســـــيوني بقولـــ

ــرعي " ــدر للطبيــــــب الشــــ ــر ي ــــ ــا أمــــ ــةأنهــــ ــال توصــــــف بالطبيبــــ ــام بأعمــــ ــد القيــــ ــون ق ــــ ــد تكــــ ، قــــ
 .2"كتابية وقد تكون شفوية على أن تلتح  كتابيا بعد ذل  

ــهفا ــه بنفســ ــر نفســ ــرعي ال يحظــ ــائية لطبيــــب الشــ ــة قضــ ــن جهــ ــادر عــ ــر صــ ــذ ألمــ ــل تنفيــ ، بــ
وغالبـــــــا مـــــــا يظهـــــــر فـــــــي شـــــــكل تســـــــخيرة طبيـــــــة يكلـــــــف مـــــــن خاللهـــــــا اإلجابـــــــة عـــــــن األســـــــ لة 
ــي  ــرر فــ ــه ليحــ ــدود معرفتــ ــي حــ ــه وفــ ــه حســــب اخت اصــ ــالرد عليــ ــزم بــ ــو ملــ ــه وهــ ــة عليــ المطروحــ

لجهـــــــة التـــــــي انتدبتـــــــه وتتســـــــم هـــــــذه النهايـــــــة تقريـــــــرا مف ـــــــال عمـــــــا طلـــــــب منـــــــه يودعـــــــه لـــــــد  ا
ــا  ــه نظـــــرا لكونهـــ ــن البحـــــث عنـــ ــدليل أك ـــــر مـــ ــا  علـــــى الـــ ــتعجالي والحفـــ ــابع اإلســـ التســـــخيرة بالطـــ

 عملية فنية.

وال يمكـــــــن للطبيـــــــب الشـــــــرعي أن يـــــــرف  مـــــــا فـــــــر  عليـــــــه ألنـــــــه التـــــــزام واجـــــــب عليـــــــه 
مكـــــــرر مـــــــن قـــــــانون  187تنفيـــــــذه  تحـــــــت طائلـــــــة العقوبـــــــات المن ـــــــوح عليهـــــــا فـــــــي المـــــــادة 

 .3العقوبات  

 

.08الحندي،المرجعالسابق،صد/ابراهيمصادق-1

هادةالماجستير،تخصصقانونطبي،كرةللتخرجلنيلشعيودورهفياإلثباتالجنائي،مذالطبالشرأحمد،باعزيز-2

.13،ص2011-2010،تلمسان،كليةالحقوقوالعلوماإلدارية،جامعةأبيبكربلقايد

2006ديسمبر20المؤرخفي23-06العقوباتالجزائريالمعدلةبموجبالقانونمكررمنقانون187المادة-3
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ــاة  ــة الوفـــــ ــا كمعاينـــــ ــات ال يمكـــــــن تأخيرهـــــ ــيما إذا تعلـــــــ  األمـــــــر بمعاينـــــــات وفحوصـــــ ال ســـــ
ــذا  ــة وكــ ــهادة الطبيــ ــر الشــ ــ ال وتحريــ ــدير مــ ــة لتقــ ــبة لفحــــي ضــــحايا الجــــروح العمديــ األمــــر بالنســ

 .1نسبة العجز وإ هار األداة المستعملة فيها

ــا الج ـــــــــث وكـــــــــذا المالبـــــــــ  فـــــــــيفحي الطبيـــــــــب ، وفـــــــــي حالـــــــــة الضـــــــــرب الشـــــــــرعي أيضـــــــ
ـــرح م  ــز أقــــــل مــــــن  442والجـــــــــــــ ــا  فــــــي 15ف   إذا كانــــــت مــــــدة العجــــ الضــــــرب والجــــــرح  يومــــ

، وفـــــي روح الخطـــــأ فإنهـــــا تأخـــــذ وصـــــف الجنحـــــةفـــــي الجـــــ أشـــــهر  3مـــــن  العمـــــدي بـــــين أو أقـــــل
حالــــــة أعمــــــال العنــــــف المفضــــــية إلــــــى إلحــــــاف عاهــــــة مســــــتديمة كفقــــــدان الب ــــــر أو بتــــــر أحــــــد 

 األعضاء تأخذ وصف الجانية.

، وتحديـــــد نســــــبة الكحـــــول فـــــي الـــــدم المــــــادة كمـــــا يفحـــــي أيضـــــا حــــــاالت هتـــــ  العـــــر 
ــانون  19 ــن القــــــ ــي  14-01مــــــ ــؤر  فــــــ ــ  ب  19/08/2001المــــــ ــر المتعلــــــ ــرور عبــــــ ــيم المــــــ تنظــــــ

ــواء التــــي فــــي  ــاز زفــــر الهــ ــا فيكشــــف عــــن تنــــاول الكحــــول بواســــطة جهــ الطــــرف وســــالمتها وأمنهــ
ــ   ــات ذلــ ــول إلــــى إثبــ ــات الفحــــي الطبــــي والبيولــــوجي للوصــ ــول تجــــري عمليــ ــاول الكحــ ــة تنــ حالــ

أ     بمخبــــــــــر الطبيــــــــــب الشــــــــــرعي  49. م 100ت / 0,20بنســــــــــبة تعــــــــــادل أو تزيــــــــــد عــــــــــن 
ــل إلــــى ف شخ ــــي لفحــــي ابموجــــب تكليــــ  مخبــــر الشــــرطة العلميــــة بغيــــة إجــــراء لعينــــة ثــــم ترســ
 .2التحاليل عليها

ولقــــد خـــــول المشـــــر  الجزائـــــري لوكيـــــل الجمهوريـــــة وضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية فـــــي نـــــي 
ــادتين  ــدليل  62و  49المــــ ــا علــــــى الــــ ــإجراء التســــــخيرة حفا ــــ ــتعانة بــــ ــة اإلســــ مــــــن ف.إ.   إمكانيــــ

ــادة  ــي معنــــى المــ ــه 62حيــــث نــــي فــ ــن ف .إ .  علــــى أنــ ــان  مــ ــة وكــ ــر علــــى ج ــ ــبب إذا ع ــ ســ
ــتبها فيــــه ــوال أو مشــ ــاة مجهــ ــة الضــــرورة الوفــ ــي حالــ ــان فــ ــة إلــــى المكــ ــل الجمهوريــ ــل وكيــ ، أن ينتقــ

، والمالحـــــر هنـــــا أن المشـــــر  و  الوفـــــاةوي ـــــطحب معـــــه أشـــــخاح قـــــادرين علـــــى تقـــــدير  ـــــر 
 

صطحابأشخاصاإلنتقالإلىمكانوقوعالجريمةإمنقانوناإلجراءاتالجزائية:تجبروكيلالجمهورية62المادة- 1

قادرينعلىتقديرظروفالوفاة.

أ49المادة- 2 الجزائية اإلجراءات قانون أهمن إلى يلجأوا أن التلبس حالة في القضائية الشرطة لضباط لجازت

.متىتطلبتالجريمةالمرتكبةذلكاإلختصاص
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لــــــم يشــــــر صــــــراحة إلــــــى أن الشــــــخي المســــــخر هــــــو الطبيــــــب مــــــع  أن هــــــذه المعاينــــــة والتــــــي 
 .1ي الج ة ال يمكن أن يقوم بها سو  الطبيب الشرعيتتم ل في فح 

حيـــــــث نـــــــي علـــــــى أنـــــــه "إذا  مـــــــن ف.إ   49ونفـــــــ  الشـــــــيء ذهـــــــب إليـــــــه فـــــــي المـــــــادة 
األمــــــر إجـــــراء معاينــــــات ال يمكـــــن تأخيرهــــــا فلضـــــباط الشــــــرطة القضـــــائية أن يســــــتعين  اقتضـــــى

ــذ ــة والـــــ ــإجراء المعاينـــــ ــؤهلين بـــــ ــدد األشـــــــخاح المـــــ ــم بحـــــ ــذل  ..." ولـــــ ــؤهلين لـــــ ي بأشـــــــخاح مـــــ
 يندر  تحت ف تهم الطبيب الشرعي.

، خيرة ال ـــــــــادرة عـــــــــن الســـــــــلطة القضـــــــــائيةوالطبيـــــــــب المســـــــــخر ملـــــــــزم باإلمت ـــــــــال للتســـــــــ 
" يتعـــــــين علــــــى األطبـــــــاء  مــــــن قــــــانون أخالقيـــــــات الطــــــب فإنــــــه : 210فحســــــب نــــــي المـــــــادة 

ــيادلة أن يمت لــــــــــوا ألوامــــــــــر التســــــــــخ  األســــــــــنانوجراحــــــــــي  ــلطة وال ــــــــ يرة التــــــــــي ت ــــــــــدرها الســــــــ
 2"206عاة أحكام المادة ، مع مرا العمومية

ــي  ــا فـــ ــات المن ـــــوح عليهـــ ــة العقوبـــ ــت طائلـــ ــذ تحـــ ــب التنفيـــ ــخير واجـــ ــر التســـ ــا أن أمـــ كمـــ
 .  3مكرر من قانون العقوبات  187المادة 

ــإن  ــارس فـــــ ــذها أي طبيـــــــب ممـــــ ــي يمكـــــــن أن ينفـــــ ــة التـــــ ــراء التســـــــخيرة الطبيـــــ ــا إلجـــــ وخالفـــــ
ــون  ــب أن يكـــ ــرعية  تتطلـــ ــة الشـــ ــرة الطبيـــ ــى الخبـــ ــوء إلـــ ــألة اللجـــ ــفة مســـ ــع ب ـــ ــا يتمتـــ ــف بهـــ المكلـــ

 الخبير.

ــي  ــي فـــ ــه الفنـــ ــداء رأيـــ ــه إلبـــ ــاء نفســـ ــن تلقـــ ــدخل مـــ ــه أن يتـــ ــر ال يمكنـــ ــذا الخبيـــ وحيـــــث أن هـــ
ــادر عــــــن  ــاءا علــــــى طلــــــب صــــ ــة إال بنــــ ــا حــــــل الغمــــــو  الجريمــــ ــألة التــــــي يتوقــــــف عليهــــ المســــ

ادا لــــــني المـــــــادة النيابــــــة العامــــــة أو جهــــــات التحقيــــــ  والحكــــــم أو مـــــــن الخ ــــــوم وهــــــذا اســــــتن 
 .إ. .ة من فالمعدل  143
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والطبيــــــب الشــــــرعي يعتبــــــر مــــــن قبيــــــل الخبــــــراء الــــــذين قــــــد ينتــــــدبون مــــــن قبــــــل الســــــلطات 
، وهـــــــم مطـــــــالبون عنـــــــد انتهـــــــاء مـــــــن المهمـــــــة جـــــــراء خبـــــــرة طبيـــــــة شـــــــرعيةالمخت ـــــــة بهـــــــد  إ

المســــندة إلــــيهم بتحريــــر تقريــــرا مف ــــال يبينــــون فيــــه مختلــــف األعمــــال التــــي قــــاموا بهــــا والنتيجــــة 
 التي توصلوا إليها.

 ع األول: األعمال الفنية  المنوطة بخبراء الطب الشرعيالفر 

علــــى فــــي الحقــــل الجنــــائي قــــد يكــــون بنــــاءا لقــــد ذكرنــــا ســــابقا أن تــــدخل الطبيــــب الشــــرعي 
 تسخيرة صادرة عن الجهات المخت ة للقيام بفحوصات أو معاينات.

كمــــا قــــد يكــــون تدخلــــه كــــذل  بنــــاءا علــــى أمــــر أو حكــــم ينتدبــــه إلجــــراء خبــــرة طبيــــة ومــــن 
الل مـــــا توصـــــل إليـــــه يقـــــوم بتحريـــــر تقريـــــر طبـــــي يجيـــــب فيـــــه عـــــن األســـــ لة التـــــي ســـــب  وأن خـــــ 

 من ف.إ.  . 62والمادة  49حددتها له الجهة التي انتدبته. المادة 

 ومن أهم المسائل التي ينتدب فيها خبراء الطب الشرعي نجد:

 توقيع الكشف الطبي على الم ابين في القضايا الجنائية. -
ــة الهامـــــــة  لبيـــــــان كيفيـــــــة ح ـــــــول  - ــال إلجـــــــراء المعاينـــــــات فـــــــي القضـــــــايا الجنائيـــــ اإلنتقـــــ

 الحواد .
 تشريح ج ث المتوفين في حاالت اإلشتباه في معرفة سبب الوفاة. -
، كتقــــــدير ســـــن المتهمــــــين حـــــوال التـــــي تقتضــــــيها م ـــــلحة التحقيـــــ تقـــــدير الســـــن فــــــي األ -

 األحدا  .
 1يوجد بها من آثار.، وتحليل ما قد فحي األسلحة النارية -
 الكشف عن حاالت التسمم. -
 .2التعر  على األفراد مجهولي الهوية والج ث وأشالئها -

 

.39،المرجعالسابق،صالمستشارمحمدأحمدعابدين-1

.16،المرجعالسابق،صد/حسينعليشحرور-2
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بموجـــــــب خبـــــــرة طبيـــــــة فنيـــــــة  Rapport médico-légalإعــــــداد تقريـــــــر الطبيـــــــب الشـــــــرعي  -
ــة  ــا والنتيجــ ــام بهــ ــي قــ ــال التــ ــه مختلــــف األعمــ ــين مــــن خاللــ ــاء، يبــ ــاءا علــــى طلــــب القضــ بنــ

 التي توصل إليها.

 ع الثاني : تأثير الطبيب الشرعي على اإلقتناع الشخصي  للقاضي الجنائي.الفر 

األســـــاليب اإلجراميـــــة التـــــي يســـــتعملها المجـــــرم فـــــي تنفيـــــذ جريمتـــــه بتطــــــور لقـــــد تطـــــورت 
ــف  ــي الكشـــ ــاعد فـــ ــي تســـ ــا هـــ ــدر مـــ ــدين فبقـــ ــبحت ســـــالحا ذو حـــ ــي أصـــ ــة التـــ ــا الحدي ـــ التكنولوجيـــ

، فبقـــــــدر مـــــــا وضـــــــعت بـــــــين أيـــــــديهم الوســـــــائل الجريمـــــــة والجنـــــــاة مـــــــن طـــــــر  المحققـــــــينعـــــــن 
ــأنهم ــرافيتهم وكـــــ ــذكائهم واحتـــــ ــرائم بـــــ ــي أخطـــــــر الجـــــ ــتخدموها فـــــ ــر   واســـــ ــع المشـــــ فـــــــي صـــــــرا  مـــــ

ــات ــه بـــ ــاء وعليـــ ــذا  والقضـــ ــايرة هـــ ــروريا مســـ ــى ضـــ ــتندة علـــ ــة مســـ ــة جنائيـــ ــاء سياســـ ــور بإرســـ التطـــ
ــذي أ هــــــرت  ــدان الطــــــب الشــــــرعي الــــ ــا ميــــ ــيما منهــــ ــادين ال ســــ ــة الميــــ ــي فــــــي كافــــ ــدم العلمــــ التقــــ
الممارســـــات القضـــــائية تحقيـــــ  نتـــــائج علـــــى قـــــدر عـــــال مـــــن ال قـــــة والدقـــــة واإللتـــــزام فـــــي مجـــــال 

ئي جعلـــــت منـــــه وســـــيلة إثبـــــات مقبولـــــة أمـــــام الجهـــــات القضـــــائية تغنـــــي القاضـــــي اإلثبـــــات الجنـــــا
الجنــــائي اخت ــــار الوقــــت والجهـــــد للوصــــول إلــــى الحقيقــــة نظـــــرا للنتــــائج القاطعــــة التــــي يمـــــدها 
ــالي  ــة وبالتـــ ــير الـــــدعو  العموميـــ ــتحكم فـــــي م ـــ ــبحت تـــ الطبيـــــب الشـــــرعي للقاضـــــي والتـــــي أصـــ

والقــــــول الف ــــــل فــــــي الــــــدعو  التــــــي ال  م ــــــير المــــــتهم بعــــــدما صــــــارت لهــــــا الكلمــــــة األخيــــــرة
ــي  ــه وينحنـــ ــن جانبـــ ــا مـــ ــدير لهـــ ــا دون أي تقـــ ــتالم لنتائجهـــ ــليم واإلســـ ــو  التســـ ــي ســـ ــ   القاضـــ يملـــ
فـــــــي اإلتجـــــــاه الـــــــذي يرســـــــمه الطبيـــــــب الشـــــــرعي مـــــــن خـــــــالل التقريـــــــر المف ـــــــل الـــــــذي يقدمـــــــه 
ــل الظــــن  ــة ال تحمــ ــة وقاطعــ ــة دقيقــ ــة علميــ ــى أدلــ ــتنادا علــ ــة اســ ــوير العدالــ ــل تنــ ــن أجــ ــي مــ للقاضــ
ــة  ــأداة قويــ ــرعي كــ ــا الطــــب الشــ ــدخل فيهــ ــذي يتــ ــم الــ ــة الحكــ ــي مرحلــ ــيما فــ ــين ال ســ والشــــ  والتخمــ

 يعتمد عليها في تكييف الجرائم.

فالطبيــــــــب الشــــــــرعي يعــــــــد خبيــــــــرا وال يمكــــــــن أن يقــــــــوم بمهامــــــــه دون أن تفــــــــر  عليــــــــه  
ــين الــــــــذي يعتبــــــــر إجــــــــراء جــــــــوهري وإال  ــا أداء اليمــــــ ــات واإللتزامــــــــات منهــــــ جملــــــــة مــــــــن الترتيبــــــ
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ــةل اعمتعرضـــــت كـــــ  ــة الجزائيـــ ــبطالن  والمتابعـــ ــه للـــ ــي الـــ ــخيرة التـــ ــر التســـ ــال ألوامـــ ــذا اإلمت ـــ ، وكـــ
إ. .  ناهيـــــــ  عـــــــن عـــــــدم اإلفشـــــــاء  422ت ـــــــدرها الســـــــلطة العموميـــــــة طبقـــــــا لـــــــني المـــــــادة 

بالســـــر المهنـــــي حتـــــى بعـــــد وفـــــاة الجـــــاني. كـــــذل  يلـــــزم عليـــــه عـــــدم التزويـــــر فـــــي تقريـــــر الطـــــب 
هنـــــــة الطـــــــب وحرمتهـــــــا وإال تعـــــــر  للعقوبـــــــات الشـــــــرعي المقـــــــدم للعدالـــــــة عمـــــــال بأخالقيـــــــات م

ــادة  ــي المـــ ــا فـــ ــا 338المن ـــــوح عليهـــ ــن قـــ ــادة مـــ ــذا نـــــي المـــ ــات وكـــ ــذا 238نون العقوبـــ ، وكـــ
ــواد مــــــن  ــول علــــــى نتــــــائج الخبــــــرة   145إلــــــى 125المــــ ــن قــــــانون إ. .م.إ وألن القضــــــاء يعــــ مــــ

ــركن  ــيما الــــ ــة ال ســــ ــان الجريمــــ ــات أركــــ ــر بإثبــــ ــ  األمــــ ــا إذا تعلــــ ــه خ وصــــ ــة لــــ ــة المقدمــــ الطبيبــــ
لمــــــادي لهــــــا الــــــذي هــــــو األســــــلوب الــــــذي يختــــــااله الجــــــاني الرتكــــــاب جرمــــــه والــــــذي يســــــتحيل  ا

ــرعية  ــة شـــ ــرة طبيـــ ــتعن بالطبيـــــب الشـــــرعي بموجـــــب خبـــ ــم يســـ ــي النـــــزا  إن لـــ للقاضـــــي الف ـــــل فـــ
كمــــا هــــو الشــــأن جريمــــة التســــميم التــــي تقضــــي وجوبــــا أن يــــتم مناولــــة المجنــــي عليــــه مــــادة مــــن 

ــأنها أن تـــــؤدي إلـــــى وفاتـــــه عـــــاجال أو آ ــذه المـــــادة ومـــــد  صـــــالحيتها شـــ جـــــال والكشـــــف عـــــن هـــ
ــر  بطبيع ــألة تخـــــ ــاة مســـــ ــدا  الوفـــــ ــيإلحـــــ ــاح القاضـــــ ــن اخت ـــــ ــا عـــــ ــالغ إن تهـــــ ــه ال نبـــــ ، وعليـــــ

جزمنــــا أن الخبــــرة الطبيــــة ســــتكون الــــدليل الوحيــــد علــــى تــــوافر هــــذه العناصــــر ومــــن ثمــــة فلــــي  
ــن ــا مــــ ــل إليهــــ ــائج المتوصــــ ــى النتــــ ــه إال علــــ ــي اقتناعــــ ــا إن يبنــــ ــائي عمليــــ ــي الجنــــ ــر   للقاضــــ طــــ

ــين  ــو الـــــذي يبـــ ــن التقريـــــر الطبـــــي الشـــــرعي فـــــي الواقـــــع هـــ ــا يجعـــــل مـــ ــو مـــ الطبيـــــب الخبيـــــر وهـــ
للمحكمــــة الــــركن المــــادي للجريمــــة ألن هــــؤالء األطبــــاء يعتمــــدون علــــى تقنيــــات عاليــــة متطـــــورة 
تجعـــــــل مـــــــن تقـــــــدير الخبـــــــرة الطبيـــــــة الشـــــــرعية مـــــــن الناحيـــــــة العلميـــــــة أمـــــــر يفلـــــــت مـــــــن رقابـــــــة 

بــــــالحكم علــــــى اإلعتمــــــاد علــــــى تقــــــارير الخبــــــرة القطعيــــــة القاضــــــي الــــــذي يحــــــرح فــــــي النطــــــ  
واليقينيــــــة ويضــــــع حــــــدود لســــــلطته التقديريــــــة ويتوقــــــف األمــــــر علــــــى مناقشــــــة الطبيــــــب الشــــــرعي 

خيــــــر ســــــو  اإلعتمــــــاد عليهــــــا وتقــــــارير مقنعــــــة التــــــي ال يجــــــد فــــــي األفيمــــــا يقدمــــــه مــــــن دالئــــــل 
ــه ــى ســــــالمة حكمــــ ــا علــــ ــه مطم نــــ ــذي تجعلــــ ــي والــــ ــه الشخ ــــ ــاء اقتناعــــ ــا أن  كأســــــاس لبنــــ طالمــــ

ــيما  ــ  ال ســ ــل الشــ ــة ال تتحمــ ــة دقيقــ ــى أســــ  علميــ ــي علــ ــي مبنــ ــي طبــ ــدليل علمــ ــ  بــ األمــــر يتعلــ
، لنـــــووي وغيرهـــــا مـــــن الوســـــائل العلميـــــةإذا تعلـــــ  األمـــــر بتشـــــريح ج ـــــة أو اســـــتعمال الحمـــــ  ا
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ــل  ــه يجهـــــ ــانوني محـــــــ  يجعلـــــ ــاح قـــــ ــاحب اخت ـــــ ــو صـــــ ــي هـــــ ــوروألن القاضـــــ ــة  األمـــــ العلميـــــ
 اإلخت اح والخبراء.وعليه اإلستعانة في األخير بأهل  

 المطلب الثاني: مشروعية الوسائل العلمية في اإلثبات الجنائي.

إن التطـــــور التكنولــــــوجي للوســــــائل العلميــــــة الحدي ــــــة قــــــد ســــــاهم ك يــــــرا فــــــي الكشــــــف عــــــن 
ــة ــين  الجريمــــ ــن بــــ ــاة ومــــ ــة المبتغــــ ــى الحقيقــــ ــول إلــــ ــكل والوصــــ ــتعمل بشــــ ــن يســــ ــائل مــــ ــذه الوســــ هــــ

ــكل خفـــــي ــر  بشـــ ــاهر، وأخـــ ــتخدا ـــ ــت نفســـــه ، إال أن اســـ ــي الوقـــ ــيء فـــ ــائل قـــــد يســـ ــذه الوســـ م هـــ
ــا أهملــــــت  ــة المحميــــــة دســــــتوريا ألنهــــ ــن الحقــــــوف والحريــــــات الفرديــــ ــى الك يــــــر مــــ الضــــــمانات إلــــ

، وعليــــــه انقســــــم الــــــرأي فــــــي هــــــذه النقطــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــر الفقــــــه الكفيلــــــة بحســــــن اســــــتعمالها
ــة ــائل العلميــ ــذه الوســ ــتخدام هــ ــا اســ ــا تامــ ــاه يــــرف  رفضــ ــاهين : إتجــ ــى اتجــ ــة  والتشــــريع إلــ الحدي ــ

ــات  ــوف وحريـــ ــى حقـــ ــد علـــ ــن تعـــ ــا مـــ ــه تطبيقاتهـــ ــا تحتويـــ ــرا لمـــ ــا نظـــ ــذ بهـــ ــدم األخـــ ــتبعادها وعـــ واســـ
 األفراد.

ــائي  ــات الجنـــ ــة فـــــي اإلثبـــ ــة الحدي ـــ ــائل العلميـــ ــتعمال الوســـ ــر يـــــر  بضـــــرورة اســـ ــاه آخـــ واتجـــ
 ،خ وصـــــــا وأن الجنـــــــاة أصـــــــبحوا يســـــــايرون التطـــــــور العلمـــــــي والتفـــــــنن فـــــــي ارتكـــــــاب الجـــــــرائم

ــة البيول ــاقير، و فاألدلـــــ ــة والعقـــــ ــل الطبيـــــ ــة والتحاليـــــ ــلكية وجيـــــ ــزة الســـــ ــن األجهـــــ ــتمدة مـــــ ــ  المســـــ تلـــــ
قيــــــع اإللكترونــــــي لفــــــ  رمــــــوز الجريمــــــة، والالســــــلكية كأدلــــــة صــــــوتية أو معلوماتيــــــة كجــــــرائم التو 

، والجـــــــــرائم واألعمـــــــــال التخريبيـــــــــة وجـــــــــرائم ال ـــــــــر واإلرهـــــــــاب  ،أو جـــــــــرائم غســـــــــيل األمـــــــــوال
 د اإلقليمية  وغيرها...  المنظمة العابرة للحدو 

ــزود القاضــــي بالوســــيلة القاطعــــة الحاســــمة ليــــربق  ــد األدلــــة المشــــتقة منهــــا أداة فعالــــة تــ تعــ
أو ينفــــي العالقــــة بــــين المــــتهم والجريمــــة لــــذا أصــــبح القضــــاء يعــــول عليهــــا كأدلــــة ووســــائل فنيــــة 

ــن أال  ــراءة. لكـــ ــة أو البـــ ــه باإلدانـــ ــا أحكامـــ ــة يؤســـــ  عليهـــ ــاس بالحريـــ ــتعمالها مســـ ــي اســـ ــون فـــ يكـــ
كانـــــت هـــــذه الوســـــائل تســـــتخدم در وانتهـــــا  لحقـــــوف اإلنســـــان ؟ ســـــواء الشخ ـــــية للفـــــرد بـــــل وهـــــ 

 بشكل  اهر أو بشكل خفي وهذا ما يجرنا للحديث عنها من خالل الفرعين التاليين:
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 الفرع األول : مشروعية الوسائل العلمية التي تستخدم بش ل ظاهر. -

 الفرع الثاني: مشروعية الوسائل التي تباشر خفية. -

 مشروعية الوسائل العلمية التي تستخدم بش ل ظاهر.الفرع األول :  

اإلعتــــــداء عليهــــــا جــــــب المحافظــــــة عليهــــــا وعــــــدم المســــــاس و ي تعــــــد الحيــــــاة شــــــيء مقــــــدس 
وإذا اســــــتعملت الوســــــائل العلميــــــة الحدي ــــــة ل ثبــــــات الجنــــــائي قــــــد تمــــــ  وتــــــؤثر مباشــــــرة علــــــى 

ــه  ــي فـــــــي عقلـــــ ــة الالوعـــــ ــع منطقـــــ ــل مـــــ ــا تتعامـــــ ــي للشـــــــخي ألنهـــــ ــان النفســـــ ــى الكيـــــ ــؤدي إلـــــ وتـــــ
، والعقـــــــاقير جهــــــاز كشـــــــف الكــــــذب، و ختيــــــار لديـــــــه كــــــالتنويم المغناطيســـــــيإضــــــعا  حريـــــــة اإل

 المخدرة.

 وسيتم تحليلها كالتالي:

 :Hypnotismeالتنويم المغناطيسي   -1

علــــــم يقــــــوم علــــــى طريــــــ  اســــــتخدام مجموعــــــة مــــــن الظــــــواهر بإحــــــدا  نــــــوم ونعــــــاس هــــــو 
اليقظــــــة منــــــه إلــــــى النــــــوم  غيــــــر حقيقــــــي لــــــد  الخاضــــــع لــــــه أي يكــــــون الشــــــخي أقــــــرب إلــــــى

ــار فــــــي  ــدان أي فــــــي الالشــــــعور أو الالوعــــــي أو استحضــــ الطبيعــــــي ويختــــــزن مــــــن عمــــــ  الوجــــ
الواعيـــــة مجموعـــــة مـــــن المعلومـــــات ب ـــــورة تلقائيـــــة ودون  األفكـــــاربـــــؤرة الشـــــعور أي فـــــي دائـــــرة 

 تحكم من صاحبها.

، وال شــــــ  أن أجــــــل الح ــــــول علــــــى اعتــــــرا  مــــــن المــــــتهموتســــــتعمل هــــــذه الوســــــيلة مــــــن 
ــاد هــــذه ــا تعطــــل اإلرادة بــــل هــــي صــــورة مــــن صــــور اإلكــــراه المــ ي العمليــــة غيــــر مشــــروعة كونهــ

 على جهاز الع بي والحسي.، وتؤثر  والذي هو تعديا على جسم المتهم

ــى  ــاء علـــ ــع الفقهـــ ــيلة وأجمـــ ــذه الوســـ ــريم هـــ ــى تحـــ ــة إلـــ ــاتير العالميـــ ــم الدســـ ــت معظـــ ــد دعـــ لقـــ
بــــــدأ ويــــــؤدي تطبيقهــــــا إلــــــى خــــــرف مضــــــرورة نبــــــذها واســــــتبعادها كونهــــــا مشــــــكو  فــــــي نتائجهــــــا 
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، وأن الشــــــخي ال يجبــــــر  أن يقــــــدم أو يضــــــع دلــــــيال ضــــــد المــــــتهم بــــــريء حتــــــى ت بــــــت إدانتــــــه
نفســــه واإلعتــــرا  ال ــــادر منــــه فــــي هــــذه الحالــــة يعــــد بــــاطال ألنــــه غيــــر صــــادر مــــن إرادة حــــرة 

 وعليه ال يفيد اإلثبات الجنائي في شيء.

ــات المتحـــــــدة األمريكيـــــــة ع ــعا لتطبيـــــــ  فكـــــــرة وبـــــــالرغم مـــــــن أن الواليـــــ رفـــــــت انتشـــــــارا واســـــ
التنـــــــويم المغناطيســـــــي إال أن القضـــــــاء األمريكـــــــي يســـــــتبعد اإلعتـــــــرا  النـــــــاتج عـــــــن اســـــــتخدام 

، أمـــــــا القضـــــــاء يحـــــــرم المـــــــتهم مـــــــن حقوقـــــــه الدســـــــتورية التنـــــــويم كونـــــــه اعتـــــــرا  ال إرادي وأنـــــــه
 الم ري فقد ذهب إلى عدم مشروعية إستخدام هذه الوسائل في التحقيقات الجنائية.

ــن باســــتقراء  ــراحة لكــ ــال صــ ــذا المجــ ــي هــ ــه فــ ــين موقفــ ــم يبــ ــه لــ ــري فإنــ ــر  الجزائــ ــن المشــ وعــ
ــادة  ــوز  39نـــــي المـــ ــتور :" ال يجـــ ــة مـــــن الدســـ ــة، حرمـــ ــاة المـــــواطن الخاصـــ ــة حيـــ ــا  حرمـــ انتهـــ

ــانون شــــــرفه ــا القــــ ــا   ،، يحميهــــ ــيلة ألن فيهــــ ــذه الوســــ ــتخدام هــــ ــدم مشــــــروعية اســــ ــم صــــــراحة عــــ يفهــــ
 1مساس واعتداء بحقوف اإلنسان.

 Polygraphe ou Détecteur de monsongesكشف الكذب:  جهاز  -2

 أعضـــــــاءلقـــــــد أثبـــــــت العلـــــــم أن اإلنفعـــــــاالت الداخليـــــــة ل نســـــــان تـــــــنعك  علـــــــى و ـــــــائف 
، أو فــــــي زداد ضــــــربات القلــــــب ومعــــــدل ضــــــغق الــــــدمالجســــــم فيتغيــــــر نمــــــق أدائهــــــا العــــــادي فتــــــ 

اســـــتجواب أو فـــــي ســـــرعة التـــــنف   عنهـــــا فـــــي الظـــــرو  غيـــــر العاديـــــة فعنـــــد و  إفـــــرازات اللعـــــاب
ــة وذلــــــ  علــــــى ــه ال يقــــــول الحقيقــــ ــة علــــــى أنــــ ــذا اإلخــــــتال  داللــــ ــاني يعطــــــي هــــ  اســــــتنطاف الجــــ
أســـاس مــــا ثبــــت علميــــا مــــن أن اإلنســــان فــــي جنوحــــه إلــــى الكــــذب أو إلــــى تغييــــر الحقيقــــة يبــــذل 

 .2جهدا غير عادي للسيطرة على حواسه
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ــى اســـــتبعاد ال ــي إلـــ ــاء الفرنســـ ــل إليـــــه القضـــ ــا توصـــ ــب مـــ ــى وحســـ ــوء إلـــ ــف الكـــــذب لجـــ كشـــ
ــتعماله ــون اســــ ــة ألن ال كــــ ــى الحقيقــــ ــول إلــــ ــدة الوصــــ ــة مؤكــــ ــمن بطريقــــ ــل ال يضــــ ــائج المتح ــــ نتــــ

يفســـــرون هـــــذه ، وحتـــــى المحققـــــون القـــــائمون بتشـــــغيل هـــــذا الجهـــــاز ال عليهـــــا تكـــــون محـــــل شـــــ 
ــتهم النتـــــائج تفســـــيرا موحـــــدا ، كمـــــا أن ردود الفعـــــل والتغيـــــرات الفيزيولوجيـــــة الملحو ـــــة علـــــى المـــ
ــدرها ا ــون م ــ ــد يكــ ــاتج قــ ــذنب النــ ــعور بالــ ــي  الشــ ــولي  ولــ ــزة البــ ــام أجهــ ــر أمــ ــذا األخيــ ــال هــ نفعــ

ــذا الجهـــــاز إلـــــى  ــزام ال ـــــمت ولجـــــوء هـــ ــتهم فـــــي إلتـــ ــة كمـــــا أن حـــــ  المـــ ــن ارتكـــــاب الجريمـــ عـــ
 إخراجه عن صمته يعد خرقا لحقوف الدفا  المعتر  به بها قانونا.

ــائية تجهـــــــل  ــية والقضـــــ ــات البوليســـــ ــر الممارســـــ ــذا والمالحـــــــر أن فـــــــي الجزائـــــ ــتعمال هـــــ اســـــ
ــات  ــي الواليــ ــتعماله فــ ــا  اســ ــن شــ ــد ا ن ولكــ ــتعمل لجــ ــل وأن اســ ــم يح ــ ــه لــ ــد أنــ ــاز والمؤكــ الجهــ
ــا  ــا حقــــ  نجاحــ المتحــــدة األمريكيــــة مــــن طــــر  أجهــــزة البــــولي  وحتــــى لــــد  هي ــــات خاصــــة ممــ
ــية  ــة البوليســ ــة خــــالل المرحلــ ــتعماله خاصــ ــادون باســ ــا ينــ ــي فرنســ ــاء فــ ــل بعــــ  الفقهــ ــديهم وجعــ لــ

 1للدعو  الجنائية.

 :Les narcotiquesالعقاقير المخدرة  -3

ــين ــي بــــ ــاء الفرنســــ ــرف القضــــ ــد فــــ ــي لقــــ ــدر التحليلــــ ــتبعد المخــــ ــي فاســــ ــدر التشخي ــــ ، والمخــــ
ــة ــات لكونـــــــه يمـــــــ  بكرامـــــ ــيلة إثبـــــ ، الشـــــــخي ويلحـــــــ  ضـــــــررا ب ـــــــحته وســـــــالمته األول كوســـــ

ــو مـــــد  مراقبـــــة صـــــحة أقـــــوال  ــع ال ـــــاني علـــــى اعتبـــــار أن الغـــــر  منـــــه هـــ وأ هـــــر تســـــامحا مـــ
 ادعاءاته وذل  عن طري  وخزه بحقنة غير مؤلمة من أجل تخذيره.المتهم وصدف  

وفــــــي مجــــــال التحقيــــــ  الجنــــــائي أو فــــــي اإلثبــــــات الجنــــــائي أجمــــــع الفقــــــه والقضــــــاء علــــــى 
ــان  ــائل تجــــرد اإلنســ ــندوا ذلــــ  إلــــى أن م ــــل هــــذه الوســ ــدرة )التحليلــــي( وأســ ــاقير المخــ رفــــ  العقــ

 وعلى سالمته الجسدية.  من قدراته الذهنية وتعتدي على الكيان المادي لجسمه

 
1-Suisini : « La polygraphie du mensonges en 1983 «  p ; 521.R ;I C.P Le chat : « Réflexions au sujet du  détecteur 

de mensonges . T 1960 page 121.  
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ــانون  ــي القــ ــات فــ ــيلة إثبــ ــدر كوســ ــذا المخــ ــتعمال هــ ــى اســ ــريع الجزائــــري علــ ــني التشــ ــم يــ ولــ
الجنـــــــائي مـــــــدركا خطورتهـــــــا وعمـــــــال بأحكـــــــام الدســـــــتور التـــــــي ت ـــــــون كرامـــــــة اإلنســـــــان وعـــــــدم 

 اإلعتداء عليها.

ــا  ــا بتحليلهـــ ــي للشـــــخي قمنـــ ــان النفســـ ــى الكيـــ ــرة علـــ ــؤثر مباشـــ ــي تـــ ــائل التـــ ــن الوســـ ــذا عـــ هـــ
 .هأعال

ــي  ❖ ــا فـــ ــادي للشـــــخي نتناولهـــ ــان المـــ ــداءا علـــــى الكيـــ ــل اعتـــ ــي تم ـــ ــائل التـــ ــن الوســـ ــا عـــ أمـــ
 النقاط التالية:

 : Les prélèvements sanguinsاإلستنزال الدموي )تحليل الدم(     - 1

ــبة  ــدر ونســـ ــبة المخـــ ــة نســـ ــا ومعرفـــ ــتهم بغـــــر  تحلياهـــ ــن دم المـــ ــة مـــ ــذ عينـــ ــه أخـــ ــد بـــ يق ـــ
ــا ــول فيهـــ ــائل  ،الكحـــ ــن الوســـ ــيلة مـــ ــي وســـ ــدم هـــ ــل الـــ ــة تحليـــ ــى أن عمليـــ ــاء علـــ ــع الفقهـــ ــد أجمـــ وقـــ

ــدية للشــــــخي ــا تمــــــ  بالســــــالمة الجســــ ــات لكنهــــ ــاعي  العلميــــــة فــــــي اإلثبــــ ــدفا  اإلجتمــــ لكــــــن الــــ
، وتظهـــــــر جليـــــــا هـــــــذه دفـــــــع جانـــــــب مـــــــن الفقـــــــه إلـــــــى اســـــــتعمالهاتوقيـــــــع العقـــــــاب ومقتضـــــــيات 

أن  ، يجــــــب ــــــاهرة ود ســــــيارته وهــــــو فــــــي حالــــــة ســــــكرالطريقــــــة فــــــي حالــــــة ضــــــبق شــــــخي يقــــــ 
 عتر  بأنه فعال قد تناول خمرا.تجر  له هذه الخبرة حتى لول أ 

تجيـــــز عمليـــــات أخـــــد الـــــدم المشـــــر  الجزائـــــري موقـــــف القـــــوانين المقارنـــــة التـــــي وقـــــد ســـــاير 
مـــــن قـــــانون المـــــرور : أنـــــه  20-19مــــن المـــــتهم ويتضـــــح ذلـــــ  جليـــــا مـــــن خـــــالل نـــــي المـــــواد 

فــــــي حالـــــــة وقـــــــو  أي حــــــاد  جســـــــماني يجـــــــري ضـــــــابق أو أعــــــوان الشـــــــرطة القضـــــــائية علـــــــى 
الســـــــائ  أو علـــــــى المرافـــــــ  للســـــــائ  المتـــــــدرب المتســـــــبب فـــــــي وقـــــــو  حـــــــاد  المـــــــرور عمليـــــــة 

القتــــــل حالــــــة مــــــا أد  الحــــــاد  المــــــروري إلــــــى أنــــــه فــــــي  الكشـــــف عــــــن تنــــــاول الكحــــــول، غيــــــر
ــات طبيــــة  ــى فحوصــ ــائ  إلــ ــائية الســ ــوان الشــــرطة القضــ ــابق أو أعــ ــع ضــ ــب أن يخضــ ــأ يجــ الخطــ
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واستشـــــــفائية وبيولوجيـــــــة إلثبـــــــات مـــــــا إذا كـــــــان يقـــــــود ســـــــيارته تحـــــــت تـــــــأثير مـــــــواد أو أعشـــــــاب 
 .1م نفة ضمن المخدرات

روعية تســـــاعد علـــــى اإلثبـــــات براهـــــا مشـــــ أمـــــا الفقـــــه والقضـــــاء فقـــــد قـــــبال هـــــذه العمليـــــة واعت 
 ضوابق وضمانات مسبقة ومسببة تسبيبا قانونيا.الجنائي، شريطة أن يتم وف   

 غسل المعدة:    - 2

تجـــــــــر  فحـــــــــوح طبيـــــــــة واختبـــــــــارات بيولوجيـــــــــة باســـــــــتخرا  متح ـــــــــالت المعـــــــــدة قهـــــــــرا 
يعتبـــــر للح ـــــول علـــــى  دليـــــل مـــــادي يفيـــــد اإلثبـــــات الجنـــــائي، وهـــــذا مـــــا جعـــــل الفقـــــه والقضـــــاء 

 أنه انتها  صارخا للحرية الشخ ية للفرد وإكراه مادي له.

لكـــــــن الـــــــبع  مـــــــنهم ذهبـــــــوا إلـــــــى إجازتـــــــه والقـــــــول بمشـــــــروعيته ومـــــــنهم الفقـــــــه الفرنســـــــي 
والم ــــري وحتــــى المحـــــاكم الفرنســــية متــــى تطلـــــب األمــــر ذلــــ  أعطـــــت للقاضــــي حــــ  إصـــــدار 

 هم له دليال ضده.إجبار المتهم للخضو  لم ل هذا اإلجراء وإال فسر إمتنا  المت 

مــــــن الفقــــــرة  68أمــــــا المشــــــر  الجزائــــــري أبــــــرز موقفــــــه بشــــــأن هــــــذه المســــــألة فــــــي المــــــادة 
ــا ــن قـــ ــا يلي:"األولـــــى واألخيـــــرة مـــ ــي تـــــني علـــــى مـــ ــا نون إ. ,  التـــ ــي التحقيـــــ  وفقـــ يقـــــوم قاضـــ

للقـــــــانون باتخـــــــاذ جميـــــــع إجـــــــراءات التحقيـــــــ  التـــــــي يراهـــــــا ضـــــــرورية للكشـــــــف عـــــــن الحقيقـــــــة"، 
:" ويجــــــوز لقــــــا  التحقيــــــ  أن يــــــأمر بــــــإجراء الفحــــــي الطبــــــي علــــــىون ــــــت الفقــــــرة األخيــــــرة 

، وإذا أو يــــأمر باتخــــاذ إجــــراء يــــراه مفيــــداكمــــا لــــه أن يعهــــد إلــــى طبيــــب بــــإجراء فحــــي نفســــاني 
الفحـــــــوح الطبيـــــــة قـــــــد طلبهـــــــا المـــــــتهم أو محاميـــــــه فلـــــــي  لقاضـــــــي التحقيـــــــ  أن  كانـــــــت تلـــــــ 

 يرف  إال  بقرار مسبب".

ــز  ــذي يجيـــ ــرأي الـــ ــاير الـــ ــري ســـ ــر  الجزائـــ ــف المشـــ ــرتين أن موقـــ ــاتين الفقـــ ــن هـــ يستشـــــف مـــ
 غسل المعدة إذا ما تطلب األمر ذل .

 

،46لطرقوسالمتهاوأمنهاجرعدد،يتعلقبتنظيمحركةالمرورعبرا19/08/2001مؤرخفي01/14ونرقمالقان-1

.19/08/2001رخةفيالمؤ



 الفصل الثاني: دور خبراء األدلة الجنائية في الكشف عن الجريمة 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

  73   
 

 أخذ البصمات:    - 3

 اإلثبات مبدأ :  المبادئ المتداولة والمعروفة في مجال نظرية   من أشهر

، ويبقـــــى القاضـــــي فـــــي النهايـــــة يحســـــم علـــــى مـــــن ادعـــــى واليمـــــين علـــــى مـــــن أنكـــــرالبينـــــة  -
، إثبـــــات تقليديـــــة إن وجـــــد ضـــــالته فيهـــــااألمـــــر بإصـــــدار الحكـــــم إمـــــا اســـــتنادا إلـــــى وســـــائل 

ــي  ــال فــــ ــو الحــــ ــا  هــــ ــة كمــــ ــة ودقيقــــ ــا قاطعــــ ــة تكــــــون نتائجهــــ ــائل إثبــــــات حدي ــــ أو إلــــــى وســــ
الب ــــــمة الجينيــــــة التــــــي تعــــــد أولــــــى القــــــرائن العلميــــــة المســــــتخدمة المســــــلم بهــــــا والتــــــي ال 

ــائيةت يــــــر جــــــدال ونقاشــــــا ال مــــــن الناحيــــــة  ــة القضــــ ، وقــــــد امتــــــدت الفقهيــــــة وال مــــــن الناحيــــ
ــفتين والعالب ــــــمة لكافــــــة أعضــــــاء الجســــــم لتشــــــمل ب ــــــمات  يــــــون األصــــــابع واألذن والشــــ

 ، واألنسجة وغيرها.وفتحات مسامات العرف والركبة
كمــــــا أباحــــــت معظــــــم التشــــــريعات المقارنــــــة علــــــى مشــــــروعية إســــــتخدام الب ــــــمة الوراثيــــــة  -

ــا يتميــــز بــــه  ــاد تكــــون قاطعــــة لمــ ــا تعــــد دليــــل نفــــي وإثبــــات تكــ ــائل الجنائيــــة كونهــ فــــي المســ
ــووي  ــة ت  ADNالحمــــ  النــ ــة عاليــ ــن تقنيــ ــة مــ ــرات طويلــ ــتعفن لفتــ ــل والــ ــل التحلــ ــاوم عوامــ قــ
، وف ـــــائل الـــــدم والمنـــــي واللعـــــاب أو األنســـــجة يكـــــون ذلـــــ  فـــــي اإلنزيمـــــاتجـــــدا بينمـــــا ال 

 .1كالشعر والجلد والعظام

فإنهــــــا  %100واســــــتنادا إلــــــى صــــــحة نتــــــائج الحــــــام  النــــــووي التــــــي ت ــــــل إلــــــى نحــــــو 
ن علـــــى قـــــدر كبيـــــر مـــــن تكشـــــف عـــــن الب ـــــمة الوراثيـــــة للفـــــرد شـــــريطة أن يقـــــوم بهـــــا مخت ـــــو 

الكفــــــاءة والخبــــــرة، وأن يكونــــــوا أهــــــل ثقــــــة، وأن يتأكــــــدوا مــــــن صــــــالحية المــــــواد المســــــتعملة فــــــي 
 الفحوصات.

ــة  ــمة الوراثيـــ ــتخدام الب ـــ ــروعية اســـ ــى مشـــ ــة علـــ ــريعات المقارنـــ ــن التشـــ ــر مـــ ــت ك يـــ ــد ن ـــ وقـــ
ء فــــي المســــائل الجنائيــــة ومنهــــا المشــــر  الفرنســــي الــــذي اشــــترط موافقــــة المعنــــي بــــاألمر إلجــــرا
ــذا الفحــــي حتــــى تكتســــي الب ــــمة الوراثيــــة طــــابع المشــــروعية هــــذا  فــــي المســــائل العاديــــة،  هــ

 

171.1،ص2003،السنةطبالشرعيوالنسب،البصمةالوراثيةوحجماستخدامهافيمجالالناصرعبدهللاالميمان-  
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ســـــنوات  10أمــــا إذا تعلــــ  األمــــر بشـــــخي محكــــوم عليــــه بجنايــــة أو جنحـــــة معاقــــب عليهــــا بـــــ 
 يمكن لوكيل الجمهورية أو ضابق الشرطة القضائية أن يأمر بهذا اإلجراء.

ــي ال ــد أجــــاز لقاضــ ــريع العراقــــي فقــ ــا التشــ ــ  إجبــــار الشــــخي علــــ أمــ ــاء عينــــة تحقيــ ى إعطــ
 لما لها من نتائج قطعية.  األصابع  من دمه أو أخد ب مة

، لجـــــرائم بـــــأي طريقـــــة مـــــن طـــــرف اإلثبـــــاتوذهـــــب التشـــــريع الجزائـــــري إلـــــى إجـــــازة إثبـــــات ا
إ. .  فـــــــي فقرتهــــــــا ال ال ـــــــة التـــــــي توجــــــــب علـــــــى ضــــــــابق  42ويستشـــــــف ذلـــــــ  مــــــــن المـــــــادة 

  بهـــــا أن يســـــهر علـــــى المحافظـــــة كـــــان الجنايـــــة الملتـــــب الشـــــرطة القضـــــائية عنـــــد انتقالـــــه إلـــــى م
، وأن يضــــــبق كــــــل مــــــا يمكــــــن أن يــــــؤدي إلــــــى إ هــــــار علــــــى ا ثــــــار التــــــي يخشــــــى أن تختفــــــي

 .1الحقيقة

ســـــــتفادة منهــــــا فـــــــي اإلثبـــــــات وقــــــد جـــــــاء المشــــــر  الجزائـــــــري بقواعــــــد مســـــــتحدثة يمكــــــن اإل
يـــــة بوصـــــفها وســـــيلة ، إال أنـــــه لـــــم يشـــــر ب ـــــورة صـــــريحة إلـــــى اســـــتخدام الب ـــــمة الوراث الجنـــــائي

ــي نــــي  ــراه فــ ــذا مــــا نــ ــمنية وهــ ــا ب ــــفة ضــ ــار إليهــ ــات بــــل أشــ ــائل اإلثبــ ــدة مــــن وســ ــة جديــ علميــ
ــادة  ــإجراء الفحـــــي  68المـــ ــأمر بـــ ــ  أن يـــ ــي التحقيـــ ــوز لقاضـــ ــرة:" يجـــ ــا األخيـــ ــي فقرتهـــ أ. .  فـــ

ــاني أو  ــا لــــه أن يعهــــد إلــــى طبيــــب بــــإجراء فحــــي نفســ ــاذ أي إجــــراء يــــراه الطبــــي كمــ يــــأمر باتخــ
ــا المـــــــتهم أو محاميـــــــه فلـــــــي  لقاضـــــــي ، وإذا كامفيـــــــدا نـــــــت تلـــــــ  الفحـــــــوح الطبيـــــــة قـــــــد طلبهـــــ

 التحقي  أن يرفضها إال بقرار مسبب".  

ــا: ــرائم أهمهــــ ــي بعــــــ  الجــــ ــة فــــ ــمة الوراثيــــ ــتخدم الب ــــ ــري اســــ ــر  الجزائــــ ــدد المشــــ ــد حــــ  وقــــ
ــرقاتا" ــية، الســـــ ــداءات الجنســـــ ــل اإلعتـــــ ــات النســـــــب لقتـــــ ــايا إثبـــــ ــدني كقضـــــ ــال المـــــ ، وفـــــــي المجـــــ

 .2وتحديد األبوة"

 

47.1،ص2000قضائية،المؤسسةالوطنيةللفنون،الجزائر،،القرائنالمسعودزبدة-  

باستعمالالبصمةالوراثيةفياإلجراءاتالقضائيةوالتعرفالمتعلق2016يونيو19المؤرخفي03-16قانونرقم-2

.37األشخاص،جر،العددىعل
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علــــــى المســــــتو  العربــــــي وال انيــــــة علــــــى المســــــتو  اإلفريقــــــي مــــــن  األولــــــىوتعــــــد الجزائــــــر 
ــاريخ  ــاء أكبــــــر صــــــرح علمــــــي متم ــــــل فــــــي مخبــــــر الب ــــــمة الوراثيــــــة وذلــــــ  بتــــ  20حيــــــث إنشــــ

ــا كافـــــــة  2004جويليـــــــة  ــائية متبعـــــ ــابع للمخبـــــــر العلمـــــــي والتقنـــــــي لمديريـــــــة الشـــــــرطة القضـــــ التـــــ
 .ADNمخابر العالمية لتحليل  المقايي  الدولية التي تتوفر على اغلب ال

، وإنمــــــا األصــــــابع ولــــــم يعتبرهــــــا دلــــــيال قاطعــــــاإال أن القضــــــاء الجزائــــــري أخــــــذ بب ــــــمات 
ال ــــادر  256544مجــــرد قرينــــة تحتــــا  إلــــى تــــدعيمها بأدلــــة أخــــر  وهــــذا مــــا أقــــره القــــرار رقــــم 

عـــــن المحكمـــــة العليـــــا الـــــذي ف ـــــل فـــــي الطعـــــن بـــــالنق  المقـــــدم مـــــن  04/06/2002بتـــــاريخ 
ائـــــب العـــــام لمجلـــــ  قضـــــاء ورقلـــــة حيـــــث صـــــادف علـــــى الحكـــــم المســـــتأنف القاضـــــي طـــــر  الن 

ببــــراءة المــــتهم رغــــم وجــــود خبــــرة علميــــة تؤكــــد أن الب ــــمات التــــي وجــــدت فــــي مســــرح الجريمــــة 
ــا إلـــــى أن وجـــــود الب ـــــمات فـــــي  مطابقـــــة تمـــــام مـــــع ب ـــــمات المـــــتهم، وذهبـــــت المحكمـــــة العليـــ

في ل دانـــــة"، وإنمـــــا يعـــــد قرينـــــة تحتـــــا  جريمـــــة مـــــا ال يرقـــــى إلـــــى درجـــــة الـــــدليل القطعـــــي والكـــــا
إلـــــــى دليـــــــل قضـــــــائي يـــــــدعمها إضـــــــافة إلـــــــى أن الخبـــــــرة تخضـــــــع للســـــــلطة التقديريـــــــة المخولـــــــة 

 1لقضاة الموضو .

 إستخدام الكالب البوليسية:     - 4

كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي جـــــرائم  قـــــد يســـــتعان بـــــالكالب البوليســـــية فـــــي الكشـــــف عـــــن الجـــــاني
ــدرات ــ  بشـــــــم مخلفاتـــــــه المتواجـــــــدة فـــــــي مســـــــرح المخـــــ ، أو فـــــــي عمليـــــــة التعـــــــر  عليـــــــه  وذلـــــ

ــتهم مـــــة الجري  ــد يتعـــــر  الكلـــــب علـــــى المـــ ــاعد وقـــ ــمها أو يســـ ــار التـــــي شـــ إذا كـــــان صـــــاحب ا ثـــ
 رجال األمن في الكشف عن المكان الذي دفنت فيه الج ة .

، ومــــــن المؤيــــــدين  الــــــذين ذهبــــــوا إلــــــى القــــــول ومعــــــار ه الفكــــــرة إنقســــــمت إلــــــى مؤيــــــد هــــــذ
بنجاعتهـــــا فـــــي اإلثبـــــات الجنـــــائي  حيـــــث أنهـــــا ســـــاهمت فـــــي دول عديـــــدة فـــــي الحـــــد مـــــن نســـــبة 
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الجريمــــــة خاصــــــة جــــــرائم التهريـــــــب والمخــــــدرات لــــــذا يجــــــب التوســـــــع فــــــي اســــــتعمالها ال ســـــــيما 
ن أو مكـــــــان وأنهـــــــا أثبتـــــــت نجاحهـــــــا فـــــــي تتبـــــــع األثـــــــر لتحديـــــــد مكـــــــان اختفـــــــاء الجنـــــــاة الهـــــــاربي 

 المسروقات.

ــيلة منافيــــــة ــا المعارضــــــون فقــــــد اعتبــــــروا هــــــذه  الوســــ للتطــــــور الفكــــــري الــــــذي يشــــــهده  أمــــ
ــر  ــية ال يتفــــــ  الع ــــ ــالب البوليســــ ــخاح علــــــى الكــــ ــأن عــــــر  األشــــ ــذي يــــــر  بــــ ــديث والــــ الحــــ

ه واإلعتبــــــــارات اإلنســــــــانية التــــــــي أقرهــــــــا اإلعــــــــالن العــــــــالمي لحقــــــــوف اإلنســــــــان الــــــــذي أصــــــــدرت 
وكـــــــذا المواثيــــــ  األمميــــــة فـــــــي مجــــــال حقـــــــوف  1948عــــــام المتحــــــدة الجمعيــــــة العامــــــة لألمـــــــم 

، أمـــــا فـــــي حالـــــة كـــــراه المـــــادي الـــــذي يبطـــــل اإلعتـــــرا اإلنســـــان والتـــــي اعتبرتـــــه مـــــن وســـــائل اإل
ــائل ا ــن الوســـ ــيلة مـــ ــتخدامه وســـ ــي اســـ ــاني يعنـــ ــى الجـــ ــب علـــ ــوم الكلـــ ــدم هجـــ ــا عـــ ــ  بهـــ ــي يتحقـــ لتـــ

ــراه المعنــــوي إذ ــه ويمــــ  اإلكــ ــا  األذ  بــ ــد إليقــ ــة تهديــ ــو بم ابــ ــالم هــ ــا علــــى الكــ ــيته ويجبرهــ   نفســ
 أو اإلعترا  على فعل قد ال يكون هو مرتكبه وهذا ما يفسد اإلعترا .

 الفرع الثاني : مشروعية الوسائل التي تباشر خفية:

ــة عبيــــه وعــــدم مساســــها  ــخاح بشــــيء مقــــدس يجــــب المحافظــ ــد الحيــــاة الخاصــــة لألشــ تعــ
د  مشـــــروعية إســـــتخدام الوســـــائل واإلعتـــــداء عليهـــــا األمـــــر الـــــذي يـــــدفعنا إلـــــى التســـــاهل عـــــن مـــــ 

ــة وإمكانيـــــة التعويـــــل  ــي  مســـــائل اإلثبـــــات الجنـــــائيالعلميـــ ــل مـــــن أشـــــهر وأبـــــرز عليهـــــا فـــ ، ولعـــ
ــاوزات إ  ــربالتجــــ ــاط ال ــــــور والتســــ ــالت، تســــــجيل األصــــــوات، إلتقــــ ، هــــــذا مــــــا عتــــــرا  المراســــ

 سنتطرف إليه من خالل النقاط التالية:

 أوال: مشروعية إعتراض المراسالت:  

ــل  ــت جـــــ ــد حمـــــ ــاللقـــــ ــرية المراســـــ ــ  ســـــ ــة حـــــ ــاتير العالميـــــ ــا الدســـــ ــدي عليهـــــ ــدم التعـــــ ت وعـــــ
ــائي وانتهاكهـــــا ــات الجنـــ ــيلة فـــــي اإلثبـــ ــذه الوســـ ــتعمال هـــ ــاز إســـ ــد أجـــ ، إال أن المشـــــر  الفرنســـــي قـــ

ــادة  ــي المـــــــ ــ  فـــــــ ــ  اعتـــــــــرا   100وذلـــــــ ــي التحقيـــــــ ــرخي لقاضـــــــ ــدل حيـــــــــث يـــــــ إ. .   المعـــــــ
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األمـــــر مكتوبـــــا وأن يشـــــمل المراســـــالت عنـــــدما تقتضـــــي ضـــــرورة التحقيـــــ  ذلـــــ  علـــــى أن يكـــــون 
جميـــــع العناصـــــر التـــــي تحـــــدد هويـــــة المعتـــــر  والجريمـــــة التـــــي كانـــــت ســـــببا فـــــي اللجـــــوء إليـــــه 

 ومدته.

أ. .  أيضـــــــا لقاضـــــــي التحقيـــــــ  أن يـــــــأمر  95وأجـــــــاز المشـــــــر  الم ـــــــري فـــــــي المـــــــادة 
ب البريـــــــد بضـــــــبق جميـــــــع الخطابـــــــات والرســـــــائل والجرائـــــــد والمطبوعـــــــات والطـــــــرود لـــــــد  مكاتـــــــ 

فــــــي  هـــــور الحقيقـــــة فـــــي جنايـــــة أو جنحـــــة معاقــــــب متـــــى كانـــــت ذلـــــ  فائـــــدة  وكـــــذا البرقيـــــات
 عليها بالحب  لمدة تزيد عن ثال  أشهر.

أمــــا المشــــر  الجزائــــري فقـــــد اســــتحد  اللجــــوء إلــــى هـــــذه األســــاليب بموجــــب القــــانون رقـــــم 
المعــــــــدل والمــــــــتمم لقــــــــانون اإلجــــــــراءات الجزائيــــــــة رقــــــــم  20/12/2006المــــــــؤر  فــــــــي  06/22
إلـــــــى  5مكـــــــرر  65مـــــــن خـــــــالل اســـــــتحدا  المـــــــواد  1966يونيـــــــو  8ي المـــــــؤر  فـــــــ  66/155
ح  84)   22-06م تمــــــم البــــــاب ال ــــــاني مــــــن الكتــــــاب األول بالقــــــانون رقــــــ   10مكــــــرر  65
ــع( 8 ــل الرابـــــــ ــالتالف ـــــــ ــرا  المراســـــــ ــوان اعتـــــــ ــت عنـــــــ ــاط  ، تحـــــــ ــوات والتقـــــــ ــجيل األصـــــــ وتســـــــ

 ، طبقا لضوابق معينة تتم ل في :ال ور

ــرا 5مكــــــرر 65م ــذا اإلجــــ ــتم هــــ ــي : أن يــــ ــر وهــــ ــبيل الح ــــ ــى ســــ ــددة علــــ ــرائم محــــ ــبة جــــ ء بمناســــ
، أو الجـــــرائم الماســـــة بأنظمـــــة المنظمـــــة العـــــابرة للحـــــدود الوطنيـــــة جـــــرائم المخـــــدرات أو الجريمـــــة

أو اإلرهـــــــاب أو الجـــــــرائم المتعلقـــــــة ، للمعطيـــــــات أو جـــــــرائم تبيـــــــي  األمـــــــوالالمعالجـــــــة ا ليـــــــة 
عاقـــــــب عليهـــــــا بموجـــــــب بالتشـــــــريع الخـــــــاح بال ـــــــر  وكـــــــذا جـــــــرائم الفســـــــاد المن ـــــــوح والم

يجـــــــــوز لوكيـــــــــل الجمهوريـــــــــة  20/02/2006المـــــــــؤر  فـــــــــي  06-01القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون رقــــــــــــــــــــــــــم 
ــ  و  ــتمعن طريــــ ــي تــــ ــاعترا  المراســــــالت التــــ ــأذن بــــ ــتي أن يــــ ــلكية المخــــ ــال الســــ ــائل اإلت ــــ ســــ

 .والالسلكية
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إذن منــــــه أو علــــــى  بنــــــاء دائي يجريــــــه قاضــــــي التحقيــــــ  أو ويــــــأمر أن يجــــــر  تحقيــــــ  ابتــــــ 
ــة )تحـــــت مراقبتـــــه المباشـــــرة ــددا لمـــــدة أق ـــــاها أربعـــ ( أشـــــهر قابلـــــة 04، وهـــــذا اإلذن يكـــــون محـــ

 ف .إ. .    7مكرر   65للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقي  . المادة 

ــالم  ــي دول العــــ ــارا فــــ ــر انتشــــ ــاالت األك ــــ ــات واإلت ــــ ــا المعلومــــ ــين تكنولوجيــــ ــن بــــ ــل مــــ ولعــــ
ــام، األفـــــراديســـــهل عمليـــــة التواصـــــل بـــــين  الهـــــاتف النقـــــال الـــــذي  أصـــــبحتارتفـــــا  الجـــــرائم  وأمـــ

ــة  ــه الهاتفيــــ ــة مكالماتــــ ــاني ومراقبــــ ــين الجــــ ــيلة لتبــــ ــذه الوســــ ــى  هــــ ــز علــــ ــائية ترتكــــ ــات القضــــ الجهــــ
ــة ذات ال ــزة المراقبــــــ ــتعمال أجهــــــ ــرا  باســــــ ــين األطــــــ ــة بــــــ ــزة المتداولــــــ ــي أجهــــــ ــة وهــــــ ــة العاليــــــ تقنيــــــ

ة الموضـــــو  لـــــم يتفــــ  الفقهـــــاء علـــــى تحديـــــد ، ونظــــرا لحداثـــــ التن ــــت علـــــى المكالمـــــات الهاتفيـــــة
ــة ــة اإللكترونيـــــــ ــطلح المراقبـــــــ ــه م ـــــــ ــوا عليـــــــ ــت وأطلقـــــــ ــطلح التن ـــــــ ــمع  م ـــــــ ــتراف الســـــــ أو إســـــــ

 ، وسماه المشر  الم ري بمراقبة  األحاديث السلكية والالسلكية وتسجيلها.اإللكتروني

ــمية اعتــــــرا  المراســــــالت  ــالفا  تســــ ــا أوضــــــحنا ســــ ــا المشــــــر  الجزائــــــري كمــــ وأطلــــــ  عليهــــ
ــا أوليـــــه إلـــــى هـــــاتف آخـــــر بشـــــكل  وهـــــي ــاتف مـــ ــات ال ـــــادرة فـــــي هـــ الت ـــــنت الســـــري للمحادثـــ

ــالم  ــو الكــــ ــ  فهــــ ــد التحــــــري والتحقيــــ ــا يفيــــ ــتغالل مــــ ــة الســــ ــة عاليــــ ــائل تقنيــــ ــتخدام وســــ ــري باســــ ســــ
ــا الواضــــح المشــــفر الــــذي عــــادة مــــا يســــتعمله المجــــرم بواســــطة رمــــوز تكــــون ســــهلة الفهــــ  م وأحيانــ

ــل ــى تحليــــ ــا  إلــــ ــة تحتــــ ــتخدم ا ،مبهمــــ ــد تســــ ــدود و قــــ ــمن الحــــ ــة ضــــ ــات مخفيــــ ــرطة ميكروفونــــ لشــــ
 القانونية للكشف عن بع  الجرائم المنظمة أو تل  الماسة بأمن الدولة أو المخدرات.

 ثانيا: مشروعية تسجيل األصوات:

إن اســـــــتخدام هـــــــذه الوســـــــيلة مـــــــن طـــــــر  القضـــــــاء فـــــــي اإلثبـــــــات الجنـــــــائي منبـــــــوذة مـــــــن 
ــ  أن التســــجيالت  ــي ذلــ ــه فــ ــه األمريكــــي وحجتــ ــه الفقــ ــب إليــ ــذا مــــا ذهــ ــارن وهــ ــه المقــ ــب الفقــ جانــ

إفـــــالت مجـــــرم ال ـــــوتية تنطـــــوي علـــــى اعتـــــداء  صـــــار  علـــــى خ وصـــــية اإلنســـــان واعتبـــــر أن 
 ل .من العقاب أفضل بك ير من استخدام هذه الوسائ 
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 الوسائل غير المشروعية: -

ــوي علــــى  ــائل تنطــ ــذه الوســ ــ  أن هــ ــي ذلــ ــتهم فــ ــي وحجــ ــه الفرنســ ــن الفقــ ــب مــ ــده جانــ ــا أكــ مــ
ــد  ــة والغــــ  وال تعــ ــوالالخديعــ ــات  األقــ ــة اإلثبــ ــن أدلــ ــدليل مــ ــوتي كــ ــجيل ال ــ ــن التســ ــتمدة مــ المســ

 وال يعول عليها بل تعد مجرد قرينة تعزيز عناصر اإلثبات في تكوين اقتنا  القاضي

ــة  ــان وخاصــ ــوف اإلنســ ــا  لحقــ ــه انتهــ ــراء فيــ ــذا اإلجــ ــتخدام هــ ــى أن اســ ــري إلــ ــه الم ــ وذهــــب الفقــ
ــا مــــــن  ــة أو غيرهــــ ــات األمنيــــ ــاب التعســــــف ويعطــــــي للجهــــ ــتح بــــ ــه تفــــ ــوة ن وأن إجازتــــ حــــــ  الخلــــ
الجهـــــــات الفرصـــــــة لتزويـــــــر التســـــــجيالت علـــــــى نحـــــــو يضـــــــر بحقـــــــوف وحريـــــــات مـــــــن يخضـــــــع 

 للمراقبة.

واز اســـــتخدام الوســـــائل العلميـــــة المتم لـــــة فـــــي ي الغالـــــب فـــــي الفقـــــه يـــــر  جـــــ أغيـــــر أن الـــــر 
ــجيل  ــواتتســـــ ــت  األصـــــ ــثوالتن ـــــ ــا  واألحاديـــــ ــار أنهـــــ ــالمجرمين باعتبـــــ ــة بـــــ ــية الخاصـــــ الشخ ـــــ

وســــــــائل فعالــــــــة لمكافحــــــــة الجريمــــــــة خ وصــــــــا وأنهــــــــم يســــــــتغلون أحــــــــد  مــــــــا وصــــــــلت إليــــــــه 
 التكنولوجيا الحدي ة في ارتكاب الجرائم.

ام هـــــذه الوســـــيلة فـــــي اإلثبـــــات الجنـــــائي هـــــذا مـــــا أد  بالفقـــــه الفرنســـــي إلـــــى إجـــــازة اســـــتخد
وأضـــــــفى عليهـــــــا صـــــــفة المشـــــــروعية لكـــــــن وفـــــــ  ضـــــــوابق معينـــــــة وذلـــــــ  بـــــــإذن مـــــــن قاضـــــــي 
التحقيــــــ  وأن يكــــــون فقــــــق فــــــي الجــــــرائم الخطيــــــرة التــــــي تعجــــــز الوســــــائل التقليديــــــة وأجهزتهـــــــا 

 الكشف عنها.

عـــــن المنــــع وذهــــب إلـــــى ضــــرورة مشــــروعية مراقبـــــة  أيضــــاوقــــد عــــدل التشـــــريع الم ــــري 
ــات التلفونيـــــــة  فـــــــي المـــــــادة  المحادثـــــــات  ف .إ. .   بقولهـــــــا:"... ، وأن تراقـــــــب 206المحادثـــــ

ــلكية والالســـــلكية و  ، متـــــى كـــــان ســـــجيالت لمحادثـــــات جـــــرت فـــــي مكـــــان خـــــاحأن تقـــــوم بت الســـ
 ذل  فائدة في  هور الحقيقة...."  
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مر قضـــــائي  مســـــبب ولمـــــدة محـــــددة وفقـــــا ألحكـــــام وهـــــذا اإلجـــــراء ال يمكـــــن إتخـــــاذه إال بـــــأ
 القانون.

ــة  ــانون اإلجــــراءات الجزائيــ ــه لقــ ــاز ذلــــ  صــــراحة فــــي تعديلــ ــد أجــ ــا المشــــر  الجزائــــري فقــ أمــ
ــم  ــر رقــــ ــي  22-06بموجــــــب المــــ ــؤر  فــــ ــادة   20/12/2006المــــ ــي المــــ ــرر  65فــــ ــرة  5مكــــ فقــــ

ــع الترتي  3 ــين"... وضـــــ ــة المعنيـــــ ــة دون مرافقـــــ ــات التقنيـــــ ــاط و بـــــ ــن أجـــــــل إلتقـــــ ت بيـــــــت وبـــــــث ، مـــــ
ــخاح  ــدة أشــ ــر  شــــخي أو عــ ــن طــ ــرية  مــ ــة أو ســ ــفة خاصــ ــه ب ــ ــوه بــ ــالم المتفــ ــجيل الكــ وتســ

 في أماكن  خاصة أو عمومية..."

التــــي تجيـــــز تحريــــر محضـــــر عــــن كـــــل عمليــــة إعتـــــرا  أو  9مكـــــرر  65وأيضــــا المــــادة 
 تسجيل المراسالت وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية..."

 ر:ثالثا: مشروعية إلتقاط الصو 

ــا إذا روعبــــــت حقــــــوف  ــنادها لمرتكبيهــــ تعــــــد ال ــــــورة قرينــــــة ت ــــــلح إلثبــــــات الجريمــــــة وإســــ
ــا إذا إلتقطــــ  ــول مــ ــا حــ ــدال فقهيــ ــارت جــ ــائي أثــ ــات الجنــ ــي اإلثبــ ــيلة فــ ــتخدامها كوســ ــدفا   وإســ ت الــ

، فـــــإذا حـــــدثت فـــــي مكـــــان خـــــاح المراقبـــــة والت ـــــوير فـــــي مكـــــان خـــــاح، أو فـــــي مكـــــان عـــــام
ى تـــــم ذلـــــ  بـــــدون موافقـــــة صـــــاحب األمـــــر وال إذن يعـــــد هـــــذا الفعـــــل محضـــــورا وغيـــــر جـــــائز متـــــ 

 من طر  السلطة القضائية المخول لها قانونا القيام بهذا اإلجراء.

ــدم وهـــــــذا مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه الفقـــــــه الفرنســـــــي ــا الفقـــــــه الم ـــــــري فقـــــــد ذهـــــــب إلـــــــى عـــــ ، أمـــــ
ــروعية ــه مشـــــ ــى إطالقـــــ ــاح علـــــ ــان خـــــ ــي مكـــــ ــوير فـــــ ــع الت ـــــ ــة جمـــــ ــالل مرحلـــــ ــم خـــــ ــواء تـــــ ، ســـــ

 التحقي  اإلبتدائي.  اإلستدالل أم من خالل مرحلة
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ــا ــي مكـــ ــة فـــ ــوير خفيـــ ــا الت ـــ ــرو أمـــ ــراء مشـــ ــاح وإجـــ ــر مبـــ ــد أمـــ ــام يعـــ ــه ن عـــ ــم مساســـ ، رغـــ
ــو بح  ــام وهــ ــان عــ ــي مكــ ــم فــ ــه تــ ــويره، إال أنــ ــم ت ــ ــن تــ ــة لمــ ــاة الخاصــ ــة الحيــ ــور رمــ ــجيل م ــ تســ

 1لما يحد  بالعين المجردة.

ة فـــــي  مكـــــان خـــــاح وكـــــذل  كـــــان موقـــــف القضـــــاء والتشـــــريع بخ ـــــوح الت ـــــوير خفيـــــ 
ــدم ــر فــــي  ،، ومــــن ذلــــ  المشــــر  األمريكــــي والفرنســــيمشــــروعيته إلــــى عــ وقــــد قضــــى هــــذا األخيــ

ــل  ــي تم ــ ــور التــ ــا بال ــ ــات الزنــ ــال إثبــ ــي مجــ ــداء فــ ــواز اإلعتــ ــدم جــ ــية بعــ ــاكم الفرنســ ــد  المحــ إحــ
ن هـــــذه ال ـــــورة التقطـــــت فـــــي مكـــــان المـــــتهم وشـــــريكه فـــــي الفـــــرا  ، نظـــــرا بمـــــا ثبـــــت  مـــــن أ

ــاح ــ  باخـــ ــا يتعلـــ ــ  مـــ ــاكن العا، عكـــ ــوير لألمـــ ــد لت ـــ ــذي يعـــ ــة الـــ ــؤدي مـــ ــرو  ال يـــ ــراء مشـــ إجـــ
 2إلى انتها  حقوف األفراد وال يم  بحرمة حياتهم الخاصة

مــــــع العلــــــم أنــــــه يلــــــزم اشــــــتراط جملــــــة مــــــن الضــــــمانات فــــــي ذلــــــ  وهــــــذا مــــــا ذهــــــب إليــــــه 
المشــــــــر  الجزائــــــــري فــــــــي قــــــــانون اإلجــــــــراءات  حــــــــذوهم وحــــــــذ المشــــــــر  الم ــــــــري والفرنســــــــي 
:" يجـــــب أن يتضـــــمن اإلذن المـــــذكور فـــــي المـــــادة  7مكـــــرر  65الجزائيـــــة صـــــراحة فـــــي المـــــادة 

إلتقاطهـــــــا واألمـــــــاكن المق ـــــــودة ســـــــكنية أو غيرهـــــــا والجريمـــــــة تبـــــــرر اللجـــــــوء إلـــــــى م ـــــــل هـــــــذه 
 التدابير ومدتها..."

ــرر  65م  المنـــــــاب مـــــــأذون لـــــــه أو الشـــــــرطة القضـــــــائية ال " ي ـــــــف أو ينســـــــخ ضـــــــابق:10م ــــ
المراســـــالت أو ال ــــــور أو المحادثــــــات المســـــجلة والمفيــــــدة فــــــي إ هـــــار الحقيقــــــة فــــــي محضــــــر 

 يود  بالملف".

 رابعا: مشروعية التسرب:  

"يق ــــــد بالتســــــرب قيــــــام ضــــــابق أو عـــــــون الشــــــرطة القضــــــائية تحــــــت مســــــؤولية ضـــــــابق 
فـــــي ضـــــلوعهم فـــــي  الشـــــرطة القضـــــائية المكلـــــف بتنســـــي  العمليـــــة بمراقبـــــة األشـــــخاح المشـــــتبه

 
 -كوثرأحمدغالند،اإلثباتالجنائيبالوسائلالعلميةالحديثة،ص1.230

200.2صلصورةوالصوتفياإلثباتالجنائي،،مشروعيةامحمدأمينالخرشة-  
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جنايـــــة أو جنحـــــة بإيهـــــامهم أنـــــه فاعـــــل معهـــــم أو شـــــري  لهـــــم أو خـــــا " هـــــذا مـــــا ن ـــــت عليـــــه 
 إ. .  .  12مكرر   65المادة 

أي بمعنـــــــــى أن المكلـــــــــف بتنســـــــــي  العمليـــــــــة يمكنـــــــــه أن يتســـــــــلل أو يتســـــــــرب باســـــــــتعمال 
ــواد أو  ــليم أو إعطــــــاء مــــ ــازة أو نقــــــل أو تســــ ــخير اقتنــــــاء أو حيــــ ــة مســــــتعارة وتســــ أمــــــوال أو هويــــ

ــاب ــن ارتكــــ ــا مــــ ــل عليهــــ ــات متح ــــ ــائ  أو معلومــــ ــات أو وثــــ ــي  منتوجــــ ــتعملة فــــ ــرائم أو مســــ الجــــ
، كمــــا يمكـــــن اســــتعمال أو وضــــع تحـــــت ت ــــر  مرتكبــــي هـــــذه الجــــرائم الوســـــائل ذات ارتكابهــــا

ــر أو  ــواء و الحفـــــــ ــل أو التخـــــــــزين أو اإليـــــــ ــائل النقـــــــ ــذا وســـــــ ــالي وكـــــــ ــانوني أو المـــــــ ــابع القـــــــ الطـــــــ
 .14م رر  65ادة ـــــــــــــالماإلت ال.  

عـــــوان الشـــــرطة القضـــــائية الـــــذين باشـــــروا إ هـــــار الهويـــــة الحقيقيـــــة لضـــــباط أو أ يجـــــوز وال 
ــي  ــتعارة فـــ ــت هويـــــة مســـ ــرب تحـــ ــة التســـ ــراءات وإال تعـــــر   أيعمليـــ ــل اإلجـــ ــة مـــــن مراحـــ مرحلـــ

ــنتين  ــن ســـ ــالحب  مـــ ــائية بـــ ــوان الشـــــرطة القضـــ ــباط أو أعـــ ــة ضـــ ــن يكشـــــف هويـــ ــل مـــ ــل وكـــ الفاعـــ
 د  . 200.000د  إلى   50.000إلى خم  سنوات وبغرامة من  

ــف ــي أعمــــــال عنــــ ــن الهويــــــة فــــ ــبب الكشــــــف عــــ ــرح علــــــى أحــــــد  وإذا تســــ أو ضــــــرب أو جــــ
و أصــــــــــولهم المباشــــــــــرين فتضــــــــــاعف عقوبــــــــــة شــــــــــخاح أو أزواجهــــــــــم أو أبنــــــــــائهم أهــــــــــؤالء األ

د  إلـــــــــــى  200.000والغرامـــــــــــة مـــــــــــن ســـــــــــنوات إلـــــــــــى عشـــــــــــر ســـــــــــنوات  05لحـــــــــــب  مـــــــــــن ا
 د  .500.000

فتكـــــون العقوبـــــة مـــــن عشـــــر  األشـــــخاحوإذا تســـــبب هـــــذا الكشـــــف إلـــــى وفـــــاة أحـــــد هـــــؤالء 
د  دون 1.000.000د  إلـــــــــــى 500.000ســـــــــــنوات إلـــــــــــى عشـــــــــــرين ســـــــــــنة والغرامـــــــــــة مـــــــــــن 

طبيـــــــ  أحكـــــــام الف ـــــــل األول مـــــــن البـــــــاب ال ـــــــاني مـــــــن الكتـــــــاب اإلخـــــــالل عنـــــــد اإلقتضـــــــاء بت 
 .16م رر  65المادة  ال الث ن قانون العقوبات .
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ــادة  ــي المــ ــا فــ ــرح بهــ ــدة الم ــ ــد المــ ــرر  65ويمكــــن  تمديــ ــة  11مكــ ــي حالــ ــون فــ ــاله للعــ أعــ
انتهائهــــا ولــــم يــــتمكن مــــن توقيــــف نشــــاطه فــــي  ــــرو  تضــــمن لــــه أمنــــه يمكــــن للقاضــــي الــــذي 

م ـــــرر  65المـــــادة بتمديـــــدها لمـــــدة أربعـــــة أشـــــهر علـــــى األك ـــــر.أصـــــدر الرخ ـــــة أن يـــــرخي 
17. 

ويجـــــــــوز ســـــــــما  ضـــــــــابق الشـــــــــرطة القضـــــــــائية الـــــــــذي تجـــــــــري عمليـــــــــة التســـــــــرب تحـــــــــت 
 .18م رر  65المادة  مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا على العملية.

ــو  ــة اإلختــــــراف" وهــــ ــا "تقنيــــ ــذه التقنيــــــة وأطلــــــ  عليهــــ ــد تبنــــــى هــــ ــا المشــــــر  المغربــــــي فقــــ أمــــ
يــــــد للبحــــــث والتحــــــري فــــــي الجــــــرائم الخطيــــــرة خاصــــــة وال تــــــتم هــــــذه ا ليــــــة إال بعــــــد أســــــلوب جد

أخـــــــذ إذن النيابـــــــة العامـــــــة وتحـــــــت مراقبتهـــــــا لكـــــــن لـــــــم يعرفهـــــــا تعريفـــــــا دقيقـــــــا عكـــــــ  المشـــــــر  
الجزائــــــري الــــــذي خ ــــــي لهــــــا ف ــــــال منفــــــردا للدراســــــة وتوضــــــيح هــــــذه الحــــــاالت لنــــــر  فــــــي 

ــة الحد ــائل العلميــــــ ــتخدام هــــــــذه الوســــــ ــر اســــــ ــة أثــــــ ــات النهايــــــ ــوف وحريــــــ ــة علــــــــى حقــــــ  األفــــــــرادي ــــــ
 هذا ما سنحلله فيما يلي:أثرها على شخ ية القاضي الجنائي  وسالمتهم وما  

 الفرع الثالث: تقدير القاضي للوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي.

حــــــن ، وال عدالــــــة إذا ن ة إذا أســــــاء القاضــــــي تطبيــــــ  القــــــانون إنطالقــــــا مــــــن مبــــــدأ ال عدالــــــ 
ــائي بالطبيــــــــب التشــــــــريع وأهدافــــــــهأغفلنــــــــا مقاصــــــــد  ــا أن ن ــــــــف القاضــــــــي الجنــــــ ، ولــــــــي  عب ــــــ

ــاقم الجريمــــة  ــن تفــ ــد مــ ــاول أن يجــ ــة ويحــ ــالج ا فــــات اإلجتماعيــ ــه يعــ ــذل  ألنــ ــه كــ ــاعي إنــ اإلجتمــ
 212وعمـــــال بـــــني المـــــادة  ه،فـــــي المجتمـــــع بـــــرد  تطبيـــــ  القـــــانون علـــــى الجنـــــاة المخـــــالفين لـــــ 

ــا المـــــادة  ــات الإ. .  فرنســـــي اللتـــــان  427إ. .  تقابلهـــ ــتا علـــــى :"يجـــــوز إثبـــ ــة ن ـــ جـــــرائم بأيـــ
ــات ــم يـــــني طريقـــــة مـــــن طـــــرف اإلثبـــ ــا لـــ ــه الشخ ـــــي مـــ ــاءا علـــــى اقتناعـــ ــم القاضـــــي بنـــ ، وبحكـــ
 القانون على خال  ذل ".
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إال أن التطــــــور العلمــــــي وال ــــــورة التكنولوجيــــــة أفــــــرزا وســــــائل مســــــتحدثة زعزعــــــت النظريــــــة 
ــن مع ــم تكــ ــات لــ ــرت دعامــ ــث  هــ ــائل حيــ ــ  الوســ ــات بتلــ ــة ل ثبــ ــق العامــ ــر نمــ ــابقا و هــ ــة ســ روفــ

ــدي علـــــى  ــا وتعتـــ ــد تمـــــ  أحيانـــ ــورة قـــ ــائل متطـــ ــدا علـــــى وســـ ــائي معتمـــ ــات الجنـــ ــي اإلثبـــ ــد فـــ جديـــ
غيـــــر أن القاضـــــي الجنـــــائي لـــــه  ،الحريـــــة الشخ ـــــية لألفـــــراد وعمومـــــا بـــــالحقوف األساســـــية لهـــــم

الســـــــلطة المطلقـــــــة والكاملـــــــة لقبـــــــول أو رفـــــــ  الـــــــدليل الجنـــــــائي األمـــــــر الـــــــذي يلـــــــزم القاضـــــــي 
، ممـــــا جعـــــل الجـــــدل الفقهـــــي شـــــروعية كـــــل األدلـــــة المطروحـــــة أمامـــــهحقـــــ  مـــــن مالجنـــــائي الت 

ي ــــور فــــي هــــذه المســــألة ففريــــ  مــــنهم يــــر  بــــأن الــــدليل المســــتمد مــــن الوســــائل الحدي ــــة لــــه قــــوة 
، ومـــــنهم مـــــن يـــــر  بـــــأن الـــــدليل هـــــؤالء هـــــم زعمـــــاء المدرســـــة الوضـــــعية ثبوتيـــــة ملزمـــــة للقاضـــــي

ــاقي  ــي يخضـــــــع كبـــــ ــا األدلـــــــةالعلمـــــ ــذا مـــــــا ســـــــنحاول لمبـــــــدأ اإلقتنـــــ   الشخ ـــــــي للقاضـــــــي وهـــــ
التعــــــر  إليــــــه فــــــي النقــــــاط التاليــــــة مبينــــــين موقــــــف المشــــــر  الجزائــــــري مــــــن الوســــــائل واألدلــــــة 

 العلمية وذل  من خالل النقاط التالية:

 أوال: مذهب المدرسة الوضعية. -

 ثانيا: مذهب اإلقتنا  الشخ ي. -

 ثال ا: موقف التشريع الجزائري. -

 الوضعية:  مذهب المدرسةأوال:  

ــر   ــار يـــ ــات الجنـــــائي أن ـــ ــائل الحدي ـــــة ل ثبـــ ــدفا  عـــــن الوســـ ــة ضـــــرورة الـــ هـــــذه المدرســـ
وإلــــــــزام القاضــــــــي بجوازهــــــــا ومشــــــــروعيتها مهمــــــــا كانــــــــت خطورتهــــــــا ألن باســــــــتعمالها ســــــــنحمي 

ــل ــن م ــــ ــة مــــ ــى بالرعايــــ ــو أولــــ ــذي هــــ ــع الــــ ــرادالمجتمــــ ــة حة األفــــ ــائل الحدي ــــ ــإن الوســــ ــه فــــ ، وعليــــ
المســــــتنبطة منهــــــا تعــــــد هــــــي األســــــاس كونهــــــا تحتــــــوي علــــــى حقــــــائ  عليمــــــة ل ثبــــــات واألدلــــــة 

ــتهم فــــــي  ــابع المــــ ــمات أصــــ ــ  ب ــــ ــى ذلــــ ــر دليــــــل علــــ ــ  وخيــــ ــذب أو الشــــ ــل الكــــ ــة ال تحتمــــ ثابتــــ
، فــــإذا تعلــــ  ويــــة فــــي التحقيــــ  واإلثبــــات الجنــــائيمســــرح الجريمــــة، وبالتــــالي الــــدليل لــــه حجيــــة ق
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ــالخبراء  ــاح كـــ ــى ذوي اإلخت ـــ ــود إلـــ ــي يعـــ ــدليل علمـــ ــر بـــ ــا األمـــ ــارب آرائهمـــ ــب أن تتضـــ وال يجـــ
ــزاحم القاضــــي  ــي فنــــي ال يــ ــة قاضــ ــر هــــو بم ابــ ــه بــــل أن الخبيــ ــي مجالــ ــد ينشــــق فــ ــل واحــ ألن كــ

 الجنائي بل يقدم له الدليل القاطع الذي ال غبار عليه.

فمســـــألة الب ـــــمات تحليلهـــــا ونســـــبتها إلـــــى أصـــــحابها ســـــواء فـــــي إثبـــــات الجـــــرم أو نفيــــــه 
ــي ف ــادل القاضــــــ ــة ال يجــــــ ــة قحــــــ ــيلة علميــــــ ــدرات أو وســــــ ــاول الشــــــــخي للمخــــــ ــدا ن وتنــــــ ــا أبــــــ يهــــــ

، وكـــــذل  األمـــــر فـــــي جـــــرائم القتـــــل مـــــن دم المتنـــــاول لـــــه ونســـــبتها إليـــــه المســـــكرات بأخـــــذ عينيـــــة
واإلنتحـــــار والتســـــمم والتحاليــــــل البيولوجيـــــة تقنــــــع القاضـــــي ال محالـــــة ألنــــــه ال يســـــتطيع بلوغهــــــا 

 دون هؤالء الخبراء.

مــــع نفســـــه ألنـــــه يريــــد أن يف ـــــل فـــــي  وإذا رفــــ  القاضـــــي تقريـــــر الخبــــرة فإنـــــه يتعـــــار 
ــه معرفـــــ  ــتحيل عليـــ ــة يســـ ــألة فنيـــ ــا مســـ ــم بأنهـــ ــر  وحكـــ ــب  وأن اعتـــ ــألة ســـ ــي مســـ ــب العلمـــ ة الجانـــ

ــه ــا والــــــذي يجهلــــ ــار  األخــــــر  لهــــ ــالعلوم والمعــــ ــانوني محــــــ  وغيــــــر ملــــــم بــــ ، إذ أن تكوينــــــه قــــ
 ويمنع عليه أن ي در حكما وهو جاهل له ألن ذل  منا  للعدالة.

ــديث وا ــة الحــــ ــم منطقيــــ ــه رغــــ ــعية إال أنــــ ــة الوضــــ ــار المدرســــ ــا أن ــــ ــى بهــــ ــي أتــــ ــج التــــ لحجــــ
عنـــــه فأصــــبح هــــو القاضــــي فـــــي وا القاضـــــي الجنــــائي وفضــــلوا الخبيــــر يعــــاب علــــيهم أنهــــم قيــــد

ــدعو  األمــــــر الــــــذي يجعــــــل المــــــتهم يفقــــــد ضــــــمانات الحريــــــة الشخ ــــــية المقــــــررة دســــــتوريا  الــــ
 والتي ال يحسن حمايتها إال القاضي .

 ي.ثانيا: مذهب اإلقتناع الشخص

ــي  ــلطته فـــ ــه وســـ ــوين قناعتـــ ــرورتها لتكـــ ــي يـــــر  ضـــ ــة التـــ ــى األدلـــ ــا إلـــ ــي غالبـــ ــل القاضـــ يميـــ
ــة  ــروعية األدلــــــ ــدم مشــــــ ــر بعــــــ ــا إذ تعلــــــــ  األمــــــ ــه خ وصــــــ ــ ن إليــــــ ــل ال يطمــــــ ــتبعاد أي دليــــــ اســــــ

 والوسائل المقدمة أمامه.
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ــة  ــام األدلـــ ــى أن نظـــ ــة إلـــ ــريعات المقارنـــ ــذا التشـــ ــريع الجزائـــــري وكـــ ــذي أد  بالتشـــ ــر الـــ األمـــ
 على مبدأ اإلقتنا  الشخ ي للقاضي الجزائي.  المعنوية يقوم

ويــــــر  أن ــــــار هــــــذا المــــــذهب أن هــــــذا المبــــــدأ يبســــــق ســــــلطاته علــــــى كافــــــة األدلــــــة دون  
ومـــــن بينهـــــا الـــــدليل المســـــتمد مـــــن الوســـــائل الحدي ـــــة ن وعليـــــه ينـــــادون برقابـــــة قانونيـــــة  اســـــت ناء

ذي يــــر  أن ســـــلطة ، ومــــن بـــــين هــــؤالء الفقيـــــه الفرنســــي "قــــارو" الـــــ علــــى الــــرأي العلمـــــي والفنــــي
القاضــــــي التقديريــــــة تشــــــمل اإلثبــــــات الــــــذي يضــــــمنه تقريــــــر الخبيــــــر كمــــــا تشــــــمل النتــــــائج التــــــي 

اإلقتنـــــا  الشخ ـــــي للقاضـــــي  مبـــــدأتوصـــــل إليهـــــا تقريـــــر الخبيـــــر هـــــو مجـــــرد رأي فنـــــي يحكمـــــه 
 .  1الذي ال يكون ملزما بالنتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره

بإصــــــدار حكــــــم إذن الخبيــــــر لــــــه رأي إستشــــــاري فنــــــي أمــــــا القاضــــــي فيف ــــــل فــــــي النــــــزا  
ــا ــة معاقــــــب عليهــــ ــي واقعــــ ــه فــــ ــه مجالــــ ــل لــــ ــي بــــ ــة القاضــــ ــل منزلــــ ــر ال يحتــــ ــإن الخبيــــ ــه فــــ ، وعليــــ

مـــــع تقريــــر الخبــــرة فــــإذا وجــــدها تتناســــب الخــــاح بــــه لكــــن ال يمنــــع مــــن أن القاضــــي  ينـــــاق  
يســــتبعدها إذا مـــــا وجــــدها غيــــر منطقيـــــة وبعيــــدة عــــن الظـــــرو  الوقــــائع أخــــذ بهــــا والعكـــــ  قــــد 
 والمالبسات التي وجد فيها الدليل.

ــأ  ــي خطــ ــي للقاضــ ــا  الشخ ــ ــة باإلقتنــ ــدة القائلــ ــم القاعــ ــه فهــ ــذهب كونــ ــذا المــ ــد هــ ــد انتقــ وقــ
ــا  ــة الموضــــوعية مــ ــوافر لــــد  القاضــــي مــــن األدلــ ــا نظــــرة ســــطحية والمفــــرو  أن يتــ ونظــــر إليهــ

ــم والتســــ  ــبيبه للحكــ ــي لتســ ــتهميكفــ ــى المــ ــبتها إلــ ــائع ونســ ــوت الوقــ ــم  ،ليم ب بــ ــي رأيهــ ــا  فــ إذن اإلقتنــ
طلـــــ  الحريـــــة فـــــي ، وللقاضـــــي الجنـــــائي ميتأســـــ  علـــــى فكـــــرة الظـــــن أو اإلحتمـــــالال يمكـــــن أن 

، وألن إعطـــــاء الـــــدليل المســـــتمد مـــــن الوســـــائل الحدي ـــــة قـــــوة ثبوتيـــــة وحجـــــة تكـــــوين هـــــذه القناعـــــة
ا يعــــــود بنــــــا إلــــــى تكــــــري  مــــــذهب اإلثبــــــات مطلقــــــة ال يســــــتطيع القاضــــــي مناقشــــــتها أو تقــــــديره
 المقيد الذي يتماشى ومتطلبات اإلثبات الجنائي.

 
 

.182،صثباتنالمطبعةالعربيةالحديثة،مصر،التقريرالطبيبإصابةالمجنيعليهفياإلحسينعبدالسالمجابر-1
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وخالصـــــــــة القـــــــــول أن الوســـــــــائل الحدي ـــــــــة ل ثبـــــــــات تعطينـــــــــا نتـــــــــائج ذات قـــــــــدرة عاليـــــــــة 
ومضـــــبوطة خــــــدمت العدالــــــة فــــــي ك يـــــر مــــــن األحيــــــان ويمكــــــن اإلعتمـــــاد عليهــــــا فــــــي اإلثبــــــات 

ــاهه ــة دون إعطــ ــد   الجزائــــي للوصــــول إلــــى الحقيقــ ــير الــــدعو  قــ ــتحكم فــــي م ــ ــة للــ ــلطة مطلقــ ســ
ــد القاضـــــي مـــــن  ــة األمـــــر الـــــذي جعـــــل الـــــبع  ينـــــادي بتجريـــ ــائج ضـــــارة ووخيمـــ يـــــؤدي إلـــــى نتـــ

 هذه السلطة التقديرية نظرا لما يعتري اإلنسان من مظاهر النقي والعجز.

 ثالثا: موقف التشريع الجزائري من الدليل العلمي:  

مـــــن المشـــــرعين فـــــي الدســـــتور منـــــذ اإلســـــتقالل إلـــــى كغيـــــره لقـــــد اعتنـــــى المشـــــر  الجزائـــــري 
ــو  ــية إذ ال يجـــ ــيقة بالشخ ـــ ــالحقوف الل ـــ ــذا بـــ ــا هـــ ــه اإلطـــــالف يومنـــ ــا علـــــى وجـــ ز الت ـــــر  فيهـــ

ــتم بهـــــا إ  ــة هـــــذا الحـــــ  وذلـــــ  فـــــي موأهـــ : حـــــورينهتمـــــام خاصـــــا وأورد صـــــراحة ضـــــمان وحمايـــ
 39األول فــــي الف ــــل الرابــــع منـــــه تحــــت عنــــون الحقــــوف والحريـــــات حيــــث نــــي فــــي المـــــادة  

ــواطن ا ــاة المـــــ ــة حيـــــ ــا  حرمـــــ ــوز انتهـــــ ــى :" ال يجـــــ ــه علـــــ ــه منـــــ ــرفه ويحميـــــ ــة شـــــ ــة وحرمـــــ لخاصـــــ
 ، سرية المراسالت واإلت االت الخاصة بكل أشكالها مضمونة".القانون 

ــات وبالضــــــ  ــوان الواجبــــ ــت عنــــ ــام  تحــــ ــل الخــــ ــي الف ــــ ــاني فــــ ــور ال ــــ ــي المحــــ ــي وفــــ بق فــــ
ــادة  ــار التــــــي ن ــــــت علــــــى :" 63المــــ ــه فــــــي إطــــ وف الحقــــــ يمــــــارس كــــــل شــــــخي جميــــــع حرياتــــ

، ال  ســـــــيما احتـــــــرام الحـــــــ  فـــــــي الشـــــــر  وســـــــير الحيـــــــاة المعتـــــــر  بهـــــــا للغيـــــــر فـــــــي الدســـــــتور
 1الخاصة..."

وعليــــــه فــــــإن الدســــــتور الجزائــــــري يضــــــمن ســــــرية المكالمــــــات الهاتفيــــــة وكــــــل اإلت ــــــاالت 
، إال أنــــــه وإيمانــــــا مــــــن المشــــــر   ــــــت والمراقبــــــة واإلســــــتما  أو غيرهــــــابشــــــتى أنواعهــــــا مــــــن التن 

مـــــــن الوقايــــــة والكشــــــف وإثبــــــات الجريمــــــة أصـــــــدر  األجهــــــزةاســــــتخدام هــــــذه  الجزائــــــري بأهميــــــة
ــانون  ــي   22-06قــــ ــؤر  فــــ ــواز إ  2006-12-20المــــ ــى جــــ ــراحة علــــ ــه صــــ ــاز فيــــ ــرا  أجــــ عتــــ

 

في-1 الصادر الجزائري رقم1996نوفمبر28الدستور الرئاسي المرسوم بموجب في438-96معدل المؤرخ

.08/12/1996،الصادرفي76،ج.ر.عدد28/11/1996فتاءعليهفياستالمصادق07/12/1996
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ــواد  ــا للمـــ ــور طبقـــ ــاط ال ـــ ــوات وإلتقـــ ــجيل األصـــ ــالت وتســـ ــرر  65المراســـ ــة  5مكـــ ــى غايـــ  65إلـــ
التحقيــــــــ  بإحــــــــد  إ. .  حيــــــــث إذا تعلقــــــــت الوقــــــــائع المعروضــــــــة أمــــــــام قاضــــــــي  10مكــــــــرر 

آليـــــة لمعطيـــــات خـــــدرات أو الجـــــرائم الماســـــة بأنظمـــــة الجــــرائم الخاصـــــة والمتم لـــــة فـــــي جـــــرائم الم
ــوال أو  ــي  األمـــ ــرائم تبيـــ ــة جـــ ــرائم المتعلقـــ ــاب أو الجـــ ــذا  اإلرهـــ ــر  وكـــ ــاح بال ـــ ــريع الخـــ بالتشـــ

ــم  ــانون رقـــ ــا بالقـــ ــب عليهـــ ــوح والمعاقـــ ــاد المن ـــ ــرائم الفســـ ــي  06-01جـــ ــؤر  فـــ ــري  20المـــ فيفـــ
 عل  بالوقاية من الفساد ومكافحته.المت   2006

وقـــــد اســـــتفاد المشـــــر  الجزائـــــري مـــــن ثمـــــرات العلـــــم فـــــي مجـــــال مكافحـــــة الجريمـــــة و هـــــر 
ــي  ــدليل العلمـــ ــ  الـــ ــن طريـــ ــرائم عـــ ــات الجـــ ــال إثبـــ ــي مجـــ ــة فـــ ــي الن ـــــوح القانونيـــ ــا فـــ ذلـــــ  جليـــ

 األخـــــر  الـــــني علـــــى ذلـــــ  صـــــراحة وســـــاو  بينـــــه وبـــــين بقيـــــة األدلـــــة  علـــــى الـــــرغم مـــــن عـــــدم
أ اإلقتنــــا  الشخ ــــي للقاضــــي الجنــــائي كامــــل الســــلطة فــــي تقــــديره وهــــذا مــــا تجســــد جــــاعال مبــــد

ــادة  ــانون ال يطلـــــب  307فـــــي نـــــي  المـــ ــا :"... إن القـــ ــة بقولهـــ ــانون اإلجـــــراءات الجزائيـــ ــن قـــ مـــ
ــي  ــائل التــ ــن الوســ ــابا عــ ــدموا حســ ــاة أن يقــ ــن القضــ ــاعهممــ ــوين إقتنــ ــى تكــ ــلوا إلــ ــد وصــ ــا قــ ، وال بهــ

ــيهم  ــين علـــ ــا يتعـــ ــد بهـــ ــم قواعـــ ــم لهـــ ــى ايرســـ ــا علـــ ــعوا لهـــ ــة أن يخضـــ ــام أو كفايـــ ــدير تـــ ألخـــــي تقـــ
ــل مـــــا ــه بـــــأمرهدليـــ ــدبر، ولكنـــ ــي صـــــمت وتـــ ــألوا أنفســـــهم فـــ ــي إخـــــالح م أن يســـ ، وأن يبح ـــــوا فـــ

ــتهم وأوجــــه الــــدفا   ــندة إلــــى المــ ــم األدلــــة المســ ــه فــــي إدراكهــ ــأثير قــــد أحدثتــ ــمائرهم فــــي أي تــ ضــ
ــو  هــــذا الســــ  ــع لهــــا القــــانون ســ ــا ولــــم يضــ ــاف و عنهــ ــذي يتضــــمن كــــل نطــ ، )هــــل اجبــــاتهمؤال الــ

 .1لديكم اقتنا  شخ ي...؟(

مـــــن قـــــانون اإلجرائيـــــة الجزائيــــة علـــــى مـــــا يلـــــي : يجـــــوز إثبـــــات  212كمــــا ن ـــــت المـــــادة 
ــانون علـــــى  ــا القـــ ــوال التـــــي تـــــني فيهـــ ــا عـــــدا األحـــ ــات مـــ ــأي طريـــــ  مـــــن طـــــرف اإلثبـــ الجـــــرائم بـــ

 غير ذل  وللقاضي أن ي در حكمه تبعا القتناعه الخاح...".

 

،48ةالمعدلوالمتمم،ج.ر،عدد،يتضمنقانوناإلجراءاتالجزائي1966يونيو08،المؤرخفي65/155ألمررقما-1

.1966يونيو10فيالصادر
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ــا  ــرد أحيانـــ ــه تـــ ــر أنـــ ــي غيـــ ــر  للقاضـــ ــث ال يتـــ ــدأ حيـــ ــذا المبـــ ــى هـــ ــت ناءات علـــ بعـــــ  اإلســـ
دلـــــة التـــــي ال يجـــــوز حريـــــة اختيـــــار األدلـــــة التـــــي يســـــتمد منهـــــا قناعتـــــه إذا حـــــدد لـــــه المشـــــر  األ

ــا ــا لـــــني المـــــادة اإلثبـــــات بغيرهـــ ــانون  341، كتلـــــ  التـــــي نجـــــدها فـــــي جـــــرائم الزنـــــا طبقـــ مـــــن قـــ
الجريمــــــة المعاقــــــب عليهــــــا  العقوبــــــات التــــــي ن ــــــت علــــــى :"الــــــدليل الــــــذي يقبــــــل عــــــن ارتكــــــاب

ل الضـــــبطية القضـــــائية عـــــن يقـــــوم إمـــــا علـــــى محضـــــر قضـــــائي يحـــــرره أحـــــد رجـــــا 339بالمـــــادة 
ــة تلـــــب  ، وإمـــــا بـــــإقرار ســـــائل أو مســـــتندات صـــــادرة مـــــن المـــــتهم، وإمـــــا بـــــإقرار وارد فـــــي و حالـــ
 .1قضائي"

ورغـــــم أن طبيعــــــة الجريمـــــة التــــــي تتميـــــز بهــــــا عــــــن غيرهـــــا مــــــن جـــــرائم وتأثيرهــــــا الســــــيء 
اشــــــر علــــــى األســــــرة ورغبــــــة مــــــن المشــــــر  ونيتــــــه الحســــــنة فــــــي إصــــــالح المجتمــــــع إال أنــــــه والمب 

نجـــــد أنفســـــنا أمـــــام إثبـــــات مقيـــــد كـــــذا  الـــــذي اتســـــمت بـــــه األنظمـــــة اإلســـــتبدادية القديمـــــة وكـــــأن 
 المشر  سيد والقاضي مجرد عبد ين ات للني القانوني.

ــتمدت وا ــريحة إســـ ــة صـــ ــا  ن ـــــوح قانونيـــ ــل هنـــ ــاهل : هـــ ــرح التســـ ــا نطـــ ــن هنـــ ــتقت ومـــ شـــ
 من األدلة العلمية في اإلثبات الجنائي؟.

ــه  ــماني الــــذي نــــي فيــ ــرور الجســ ــاد  المــ ــل حــ ــرائم م ــ ــي بعــــ  الجــ ــات فــ ــذنا اإلثبــ إذا أخــ
المتعلــــــ  بتنظــــــيم حركــــــة المــــــرور عبــــــر الطــــــرف  01/14مــــــن القــــــانون رقــــــم  19علــــــى المــــــادة 

ــباط أو  ــماني يجـــــري ضـــ ــرور جســـ ــاد  مـــ ــة وقـــــو  أي حـــ ــي حالـــ ــه فـــ ــى أنـــ ــا علـــ وســـــالمتها وأمنهـــ
أعــــــوان الشــــــرطة القضــــــائية علــــــى الســــــائ  أو المرافــــــ  للســــــائ  المتــــــدرب المتســــــبب فــــــي وقــــــو  
حـــــاد  المـــــرور عمليـــــة الكشـــــف عـــــن تنـــــاول الكحـــــول عـــــن طريـــــ  جهـــــاز كشـــــف زفيـــــر الهـــــواء 
ويـــــتم إجـــــراء هـــــذه العمليـــــة بواســـــطة جهـــــاز معتمـــــد يســـــمى مقيـــــاس الكحـــــول أو مقيـــــاس اإلي يـــــل 

ــدقي  ــاس الفـــــوري والـــ ــاز يســـــمح بالقيـــ ــتخر  وإذا  وهـــــو جهـــ ــواء المســـ ــول بتحليـــــل الهـــ ــبة الكحـــ لنســـ
ــادة  ــة يعاقـــــب بموجـــــب المـــ ــة اإليجابيـــ ــدة وتحقيـــــ  النتيجـــ ــفة جيـــ ــتغال الجهـــــاز ب ـــ تأكـــــد مـــــن اشـــ
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مـــــن نفـــــ  القـــــانون علـــــى أنـــــه "يعاقـــــب بـــــالحب  مـــــن شـــــهرين إلـــــى ثمانيـــــة أشـــــهر وبغرامـــــة  67
ــة مـــــــن  ــى  5000ماليـــــ ــق كـــــــل شـــــــخي 50000د  إلـــــ ــاتين العقـــــــوبتين فقـــــ د  أو بإحـــــــد  هـــــ

يقــــود مركبــــة أو يرافــــ  الســــائ  المتــــدرب فــــي إطــــار التحقيــــ  بــــدون مقابــــل أو بمقابــــل وفقــــا لمــــا 
ــوده  ــولي يتميـــــز بوجـــ ــأثير مشـــــروب كحـــ ــو تحـــــت تـــ ــانون وهـــ ــذا القـــ ــه فـــــي هـــ هـــــو من ـــــوح عليـــ

ــن  ــد عـــ ــادل أو تزيـــ ــبة تعـــ ــدم بنســـ ــي الـــ ــبة تعـــــد  0,10فـــ ــذه النســـ ــالي هـــ ــف  وبالتـــ ــي األلـــ ــرام فـــ غـــ
يجــــب إثباتهــــا بــــالخبرة الطبيــــة لعينــــة مــــن دم الســــائ  ممــــا  بم ابــــة الــــركن المــــادي لهــــذه الجريمــــة

الـــــدليل الوحيـــــد ل بـــــات هـــــذه جعـــــل المشـــــر  يعطـــــي قـــــوة ثبوتيـــــة لهـــــذه الفحوصـــــات وجعـــــل منهـــــا 
، وهنـــــا  المعاينـــــة الملزمـــــة للقاضـــــي كالمحاضـــــر الجمركيـــــة التـــــي تعـــــد صـــــحيحة إلـــــى الجريمـــــة

ــر ــذه المحاضــــ ــه هــــ ــا تحتويــــ ــات عكــــــ  مــــ ــالتزوير وإثبــــ ــا بــــ ــات   أن يطعــــــن فيهــــ يكــــــون علــــــى عــــ
 مرتكب الجريمة.

ــادة  ــي حــــــــددتها المــــــ ــة التــــــ ــرب والجــــــــروح العمديــــــ ــرائم الضــــــ ــي جــــــ ــن قــــــــانون  264وفــــــ مــــــ
ــرة  ــر خبــ ــن خــــالل تقريــ ــحية مــ ــا الضــ ــي تعرضــــت إليهــ ــز التــ ــبة العجــ ــار نســ ــات يجــــب إ هــ العقوبــ
الطبيــــب الشــــرعي الــــذي يحــــدد عــــن طريــــ  التشــــريح فــــي حالــــة الوفــــاة أو فــــي حــــاالت العاهــــات 

ــتديمة أو فــــ  ــد المســ ــدم يــ ــوة ليقــ ــدليل العلمــــي بقــ ــا الــ ــذه الحــــاالت يحضــــر فيهــ ــال العقلــــي هــ ي المجــ
العــــــون للقاضــــــي الجنــــــائي. أمــــــا بخ ــــــوح اســــــتعمال وســــــائل التســــــجيل والت ــــــنت واعتــــــرا  
ــذه  ــتعانة بهــــ ــة اإلســــ ــاط ال ــــــور فقــــــد آجــــــل المشــــــر  الجزائــــــري علــــــى  إمكانيــــ المراســــــالت والتقــــ

 20/12/2006المــــــؤر  فــــــي  06/22 الوســــــائل فــــــي اإلثبــــــات الجنــــــائي بموجــــــب القــــــانون رقــــــم
ــر رقــــــــم  ــل والمــــــــتمم لألمــــــ ــي  66/155المعجــــــ المتضــــــــمن قــــــــانون  08/07/1966المــــــــؤر  فــــــ

 اإلجراءات الجزائية.

، وجهـــــــاز كشـــــــف الكـــــــذب فـــــــإن يم المغناطيســـــــي والتحليـــــــل التخـــــــذيري وبخ ـــــــوح التنـــــــو 
ضـــــي المشــــر  لـــــم يـــــني ولـــــم يشــــر إلـــــى اإلســـــتعانة بهـــــذه الوســــائل واألخـــــذ بنتائجهـــــا وإلـــــزام القا

الجنـــــائي بهـــــا ممـــــا يجعلنـــــا نســـــتبعدها نســـــتخلي ممـــــا ســـــب  بـــــأن المشـــــر  الجزائـــــري لـــــم يجعـــــل 
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ــلطة  ــى ســـ ــر  إلـــ ــة األخـــ ــة الجنائيـــ ــاقي األدلـــ ــعه كبـــ ــل أخضـــ ــة بـــ ــيد األدلـــ ــي ســـ ــدليل العلمـــ ــن الـــ مـــ
ــي ــدأ اإلقتنـــــا  الشخ ـــ ــي التقديريـــــة مبـــ ــي األخـــــذ ،القاضـــ ــل الحريـــــة فـــ بالـــــدليل  والـــــذي لـــــه كامـــ

وعيته أو أنــــــــه ال العكــــــــ  وإهــــــــداره إذا أحــــــــ  بعــــــــدم مشــــــــر  ، أو الــــــــذي يطمــــــــ ن إليــــــــه وجدانــــــــه
ــة، ــات  يكشـــــف عـــــن الحقيقـــ ــال اإلثبـــ ــي مجـــ ــا فـــ ــة أثبتـــــت وجودهـــ ــة الحدي ـــ ــائل العلميـــ إال أن الوســـ

ألنهــــــا جــــــازت قــــــوة ثبوتيــــــة جعلــــــت معظــــــم التشــــــريعات تلجــــــأ إليهــــــا تســــــتعين بهــــــا لحــــــل أعظــــــم 
ــانون و  ــة التقليديـــــة األخـــــ هـــــو مشـــــكلة للقـــ ــات أفضـــــل مـــــن األدلـــ ــاق  ر  اإلثبـــ ــوبها التنـــ التـــــي يشـــ

، ولعـــــــل تقنيـــــــة الب ـــــــمات خيـــــــر دليـــــــل علــــــى قبـــــــول القاضـــــــي الجنـــــــائي لهـــــــا لـــــــدقتها والنســــــبية
 وثبوتها وعدم تغييرها.
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 خالصة الفصل الثاني:  

 محاور :   3الحدي ة في اإلثبات الجنائي يحكمها  إن الوسائل العلمية  

الجريمـــــة ألن ال المحـــــور األول: يتعلـــــ  بـــــدور خبـــــراء األدلـــــة الجنائيـــــة فـــــي الكشـــــف عـــــن 
ــود األ ــن وجـــ ــدة مـــ ــة دون فائـــ ــرح الجريمـــ ــي مســـ ــة فـــ ــر الحيويـــ ــة وغيـــ ــادة الحيويـــ ــة المـــ ــة الجنائيـــ دلـــ

ــات  ــة وحلقــ ــر فعالــ ــود عناصــ ــوال وجــ ــه لــ ــرم لــ ــاب الجــ ــاني وإنســ ــة للجــ ــدون متابعــ ــا بــ ــدو  وتركهــ جــ
ميــــة والتقنيــــة فــــي تتبــــع ا ثــــار الماديــــة بشــــتى الوســــائل وكافــــة مرتبطــــة متم لــــة فــــي الشــــرطة العل

الطـــــــرف المشـــــــروعة والمن ـــــــوح عليهـــــــا فـــــــي قـــــــانون اإلجـــــــراءات الجزائيـــــــة وحتـــــــى ال يكـــــــون 
، غيـــــر أن هـــــذا ال يكفـــــي حقـــــوف الجـــــاني وانتهـــــا  حرمتـــــه وشـــــرفههنـــــا  اعتـــــداء صـــــار  علـــــى 

ــا ــاة إال بمســ ــا الجنــ ــنن فيهــ ــي يتفــ ــرائم التــ ــز الجــ ــ  لغــ ــى فــ ــذي للوصــــول إلــ ــرعي الــ عدة الطــــب الشــ
ــذا الميــــدان اإلقامــــة الــــدليل الجنــــائي مــــن جهــــة  ــا أوتــــي مــــن علــــم ومعرفــــة فــــي هــ يســــعى بكــــل مــ

ــأثير علـــــــى اإلقتنـــــــا  ال ــائي مـــــــن جهـــــــة أخـــــــر  والتـــــ ، إذ ك يـــــــر هـــــــي شخ ـــــــي للقاضـــــــي الجنـــــ
القضـــــايا التـــــي توصـــــل فيهـــــا الطـــــب الشـــــرعي إلـــــى رفـــــع اللـــــب  والغمـــــو  علـــــى جـــــرائم نســـــج 

ــة ــا بدقـــــ ــون خيوطهـــــ ــب  المجرمـــــ ــود الطـــــ ــوال وجـــــ ــة لـــــ ــة والتقنيـــــ ــرطة العلميـــــ ــه الشـــــ ــة لتمويـــــ وحكمـــــ
 الشرعي الذي قدم للعدالة الك ير في هذا المجال وهذا ما بيناه في المبحث األول .

ــو  ــة  رالمحـــــــ ــة الفقهيـــــــ ــن الناحيـــــــ ــائل مـــــــ ــذه الوســـــــ ــروعية هـــــــ ــد  مشـــــــ ــ  بمـــــــ ــاني: يتعلـــــــ ال ـــــــ
 لـــــى الكيـــــان النفســـــيوالقضـــــائية والتشـــــريعية إذ أن الـــــبع  مـــــن هـــــذه الوســـــائل يم ـــــل اعتـــــداء ع

ــدموي  ــتنزال الـــ ــذب، واإلســـ ــف الكـــ ــاز كشـــ ــي، وجهـــ ــويم المغناطيســـ ــل التنـــ ــان م ـــ ــاقير  ،ل نســـ والعقـــ
المخـــــدرة،... إلـــــخ  ولـــــو كانـــــت برضـــــا المـــــتهم أو بنـــــاءا علـــــى طلبـــــه فهـــــذا ال يجـــــوز ألنـــــه بعـــــد 
مســـــــاس بالســـــــالمة الجســـــــدية والذهنيـــــــة وب ــــــــفة عامـــــــة اعتـــــــداءا علـــــــى الحريـــــــات األساســــــــية 

 مية دستوريا .ل نسان المح 

ب ـــــــفة  أمـــــــا اســـــــتعمال الكـــــــالب البوليســـــــية، وغســـــــل المعـــــــدة، والب ـــــــمات التـــــــي تباشـــــــر
 ــــــــاهرة فإنهــــــــا جــــــــائزة ومشــــــــروعة كوســــــــائل إثبــــــــات ال تمــــــــ  بالســــــــالمة الجســــــــدية للشــــــــخي 



 الفصل الثاني: دور خبراء األدلة الجنائية في الكشف عن الجريمة 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  
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ــن النيابــــة  ــ  مــــ ال أو إذن مــ ــا كم ــــلحة التحقيــ ــا مــــا يبررهــ ــ  ضــــوابق لهــ ــريطة أن تكــــون وفــ شــ
 العامة .  

ــة ــائل العلميــــ ــا الوســــ ــة م ــــــل تســــــجيل  أمــــ ــورالتــــــي تباشــــــر خفيــــ ــاط ال ــــ ، األصــــــوات والتقــــ
وخــــرف ســــرية المراســــالت ورغــــم مــــا يوجــــد فيهــــا مــــن مســــاس بحرمــــة الحيــــاة الخاصــــة للشــــخي 
ــم  ــد معظـــــــ ــاعي نجـــــــ ــن اإلجتمـــــــ ــى األمـــــــ ــا علـــــــ ــام وحفا ـــــــ ــالح العـــــــ ــيات ال ـــــــ ــه ولمقتضـــــــ إال أنـــــــ

الوســـــائل شـــــريطة التشـــــريعات الجنائيـــــة ومنهـــــا التشـــــريع الجزائـــــري يبـــــيح ويجيـــــز اســـــتعمال هـــــذه 
أن تكــــون وفــــ  ضــــوابق يحــــددها القــــانون لخلــــ  نــــو  مــــن التــــوازن لحمايــــة المجتمــــع مــــن ناحيــــة 

 والحفا  على حقوف الجاني من ناحية أخر  باعتباره فرد من الجماعة.

ــائل العلميـــــــة فـــــــي اإلثبـــــــات ومـــــــد  اقتنـــــــا   ــور ال الـــــــث يتعلـــــــ  بمـــــــد  قـــــــوة الوســـــ المحـــــ
ــذه الوســــ  ــتمد مــــن هــ ــدليل المســ ــذهبان، مــــذهب الالقاضــــي بالــ ــي ذلــــ  مــ ــاز  فــ ــد تنــ ــة ائل وقــ مدرســ

الــــذي يــــر  بــــأن الــــدليل العلمــــي هــــو ســــيد األدلــــة لمــــا تعطــــى لــــه  الوضــــعية بزعامــــة أنريكــــوفيري 
 حجية قوية في اإلثبات الجنائي.

ــه م ــــل بــــاقي  ــدليل العلمــــي م لــ ــذي يــــر  بــــأن الــ ــي للقاضــــي الــ ــذهب اإلقتنــــا  الشخ ــ ومــ
ــع لقناعــــة القاضــــي ا ــا األدلــــة ويجــــب أن يخضــ ــه أوال وأنهينــ ــة لألخــــذ بــ ــلطة التقديريــ لــــذي لــــه الســ

ــاده  الف ـــــل ال ـــــاني إلـــــى التطـــــرف لموقـــــف المشـــــر  الجزائـــــري مـــــن الـــــدليل العلمـــــي ومـــــد  اعتمـــ
 عليه في مسائل اإلثبات الجنائي.
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 الخاتمــــــــــــــــة: 

ــائل  ــاختال  الع ــــــور والوســــ ــدة بــــ ــات بمراحــــــل عديــــ ــة اإلثبــــ ــد مــــــرت نظريــــ ــتعملة لقــــ المســــ
ــبل  ــات، فكــــــل الســــ ــة اإلثبــــ ــة التــــــي تعتمــــــد علــــــى حريــــ ــة اإلقناعيــــ ــلت إلــــــى المرحلــــ إلــــــى أن وصــــ

،  وللقاضــــــي الجنــــــائي الحــــــ  فــــــي مناقشــــــة ديم الــــــدليل بمشــــــاركة جميــــــع األطــــــرا مفتوحــــــة لتقــــــ 
، ولقــــــد أخــــــذ بهــــــذا اإلتجــــــاه المشــــــر  قدمــــــة لــــــه واألخــــــذ بهــــــا إن اقتنــــــع بهــــــاوســــــائل اإلثبــــــات الم
 إ. .  . 212ادة الجزائري وكرسته الم

ــب  ــع أصـــ ــا أن المجتمـــ ــةوبمـــ ــدة ومتنوعـــ ــرائم عديـــ ــى جـــ ــل ح يتعـــــر  إلـــ ــغل كـــ ــاني يشـــ ، والجـــ
يـــــر صــــــالح وبالتــــــالي فإنـــــه مــــــن غ ثـــــار الجريمــــــة ل فـــــالت مــــــن العدالـــــة، إمكانياتـــــه إلتــــــال  آ

ــات ــد اإلثبــــ ــع أن يقيــــ ــا بعــــــ  المجتمــــ ــا بــــــل توجههــــ ــة ليســــــت علــــــى إطالقهــــ ــذه الحريــــ ، لكــــــن هــــ
 ريات الشخ ية والحقوف الفردية.الحدود مراعية في ذل  الح 

ولـــــــي  عب ـــــــا أن ي ـــــــف النـــــــاس القاضـــــــي الجنـــــــائي بالطبيـــــــب اإلجتمـــــــاعي إنـــــــه كـــــــذل  
ــا والعمــــــل علــــــى  ــة والوقايــــــة منهــــ ــة األمــــــرا  المعديــــ ــي فــــــي مكافحــــ ــا للطبيــــــب دور رئيســــ فكمــــ

ــا، كــــــذل  للقاضــــــي الجنــــــائي دو  ر رئيســــــي وفعــــــال فــــــي مجــــــال معالجتهــــــا والحــــــد مــــــن خطورتهــــ
ــة الج  ــة وامكافحــــ ــن ريمــــ ــة مــــ ــفات عالجيــــ ــب وصــــ ــا يتطلــــ ــا إجتماعيــــ ــفها مرضــــ ــا بوصــــ ــد منهــــ لحــــ

وألنهــــــم هــــــم األداة الرئيســــــية التــــــي  ،ذوي اإلخت ــــــاح ليطهــــــروا المجتمــــــع  مــــــن كــــــل الشــــــوائب
ــمن  ــة ضـــ ــذه الحمايـــ ــا هـــ ــر عمليـــ ــال تباشـــ ــي مجـــ ــة فـــ ــائل العاملـــ ــر والوســـ ــةاألطـــ ــة الجنائيـــ  ،العدالـــ

ــاء كــــالخبرة المطلوبــــة  ــبح ضــــروريا بالنســــبة للقضــ ــائل العلميــــة الحدي ــــة أصــ ــوء إلــــى  الوســ واللجــ
وب ـــــــمات األصـــــــابع التـــــــي تتميـــــــز  ADN  فـــــــي المجـــــــال الطبـــــــي م ـــــــل : الب ـــــــمة الوراثيـــــــة 

ــد  ــا بعــ ــين إلــــى مــ ــان مــــن وهــــو جنــ ــة ل نســ ــروف والجــــروح وتبقــــى مالزمــ ــم الحــ ــكلها رغــ ــات شــ ب بــ
 الوفاة.
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ي ســـــــردناها فـــــــي تحليلنـــــــا أعـــــــاله مـــــــن أدلـــــــة بيولوجيـــــــة وغيـــــــر هـــــــذه األدلـــــــة وغيرهـــــــا التـــــــ 
بيولوجيـــــة يجـــــب أن يبنـــــي عليهــــــا القاضـــــي الجنـــــائي حكمـــــه الــــــذي ال ي ـــــدر مـــــن العـــــدم بــــــل 

 يجب أن تكون أمامه أدلة يقينية قاطعة.

ــي الجنــــائي فــــي بعــــ  الجــــرائم كالزنــــا  ــي يســــتند إليهــــا القاضــ ــا بالنســــبة للمحاضــــر التــ أمــ
ريـــــة بـــــالحجج واألدلـــــة ال بوتيـــــة وإنمـــــا يكتفـــــي الـــــبع  منهـــــا بســـــرد والجـــــرائم الجمركيـــــة ليســـــت ث 

الوقــــــائع والمعلومــــــات الخاصــــــة بالشــــــخي المشــــــتبه فيــــــه ال تفيــــــد التحقيــــــ  بشــــــيء بــــــل يكــــــون 
فيهـــــا إنتهـــــا  صـــــار  للحقـــــوف الشخ ـــــية والحريـــــات الفرديـــــة لألشـــــخاح التـــــي تعتبـــــر الحـــــدود 

ــذل  فالقاضـــــي يجـــــب أن يكـــــون يقظـــــ  ــات وبـــ ــة اإلثبـــ ــلة لحريـــ ــا الفاصـــ ــاإلجراءات مقتنعـــ ــرا بـــ ا خبيـــ
ــاعرا  ــه شــــ ــا فــــــي مواقفــــ ــفا وحازمــــ ــه من ــــ ــة لــــ ــة المقدمــــ ــة الجنائيــــ ــائل واألدلــــ ــا بالوســــ ــا تامــــ إقتناعــــ
ــا  ــن نتيجتهــ ــروعة لكــ ــل مشــ ــى كــ ــتطيع التغلــــب علــ ــا يســ ــة بموجبهــ ــة قويــ ــ  فراســ ــؤولية ويمتلــ بالمســ

ــر مؤكـــــ  ــدعو  غيـــ ــي الـــ ــا فـــ ــد عليهـــ ــذا ال يعتمـــ ــن دة لـــ ــدة لكـــ ــة مؤكـــ ــيلة ذات نتيجـــ ــن وســـ ــم مـــ ، وكـــ
ــادي و ت  ــان المــــ ــى الكيــــ ــداء علــــ ــا اعتــــ ــروعة وفيهــــ ــر مشــــ ــة غيــــ ــت بطريقــــ ــانمــــ ــي ل نســــ ، أو النفســــ

، كالتقــــــــاط ال ــــــــور، وتســــــــجيل االصــــــــواتتشــــــــكل اعتــــــــداء علــــــــى حياتــــــــه الخاصــــــــة وحرمتــــــــه 
حتـــــرام حرمـــــة الـــــذات وحقـــــوف إورغـــــم أن األصـــــل العـــــام هـــــو   ،وإعتـــــرا  المراســـــالت والتســـــرب

ــا إال أن دواعــــــــي خدمــــــــ  ــدم التعــــــــدي عليهــــــ ــذه اإلنســــــــان وعــــــ ــاعي تخطــــــــت هــــــ ة األمــــــــن اإلجتمــــــ
ــمانات  ــوفير ضـــ ــع تـــ ــتعملت مـــ ــيقة اســـ ــت نائية وفـــــي نطاقـــــات ضـــ ــفة اســـ ــتورية وب ـــ ال وابـــــت الدســـ

 كافية لكرامة اإلنسان يحددها القانون ويحميها.

ــة  ــين ، لبــــاس القاضــــي الــــذي يبحــــث عــــن طريقــ ــا هــــذا ارتــــداء لباســ ــا فــــي بح نــ ولقــــد حاولنــ
ــا دوره اإل ــا يفــــــــرت فيهــــــ ــابي فــــــــي الب بموجبهــــــ ــعيجــــــ ، ولبــــــــاس الخبيــــــــر حــــــــث عــــــــن الــــــــدليل المقنــــــ

البيولــــوجي القــــابع فــــي مخبــــره محــــاوال تو يــــف مــــا لديــــه مــــن معــــار  ومهــــارات وخبــــرات خدمــــة 
 للبحث عن الحقيقة وتوخيا للعدالة.
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 النتائج المتوصل إليها:

يعــــد الـــــدليل المـــــادي مـــــن أقـــــو  أدلـــــة اإلثبــــات كونـــــه مـــــرتبق بالوســـــائل العلميـــــة والفنيـــــة   -1
 الحدي ة.

ل والفحــــي مــــن قبــــل خبــــراء مخت ـــــين ا ثــــار الماديــــة وتحريزهــــا تخضــــع للتحليـــــ  رفــــع  -2
عتمـــــادا إ كفـــــاءات عاليـــــة وتجـــــارب فـــــي ميـــــادين مختلفـــــة وفـــــ  منـــــاهج عمليـــــة محكمـــــة  ذو 

 على أجهزة ووسائل علمية معتر  لها بدقة نتائجها.
ــات   -3 ــا جهـــــ ــول عليهـــــ ــي تعـــــ ــة التـــــ ــائل الفعاليـــــ ــن الوســـــ ــد مـــــ ــة تعـــــ ــة الجنائيـــــ ــارير األدلـــــ تقـــــ

يـــــ  والحكــــــم فــــــي كشــــــف مالبســــــات الجريمـــــة وتقــــــديم الــــــدليل النــــــاجح فــــــي المســــــائل التحق
 الجنائية.

للطبيــــــــب الشــــــــرعي دور كبيــــــــر فــــــــي تشــــــــخيي الجريمــــــــة وتحديــــــــد الفعــــــــل اإلجرامــــــــي   -4
 ونتائجه وبالتالي يؤثر ب فة مباشرة على التكييف القانوني للوقائع.

الشـــــــرطة التقنيـــــــة فـــــــي نجـــــــاح عمـــــــل الشـــــــرطة العلميـــــــة يتوقـــــــف علـــــــى فعاليـــــــة أعمـــــــال   -5
 طريقة رفع ا ثار المادية بالوسائل العلمية الحدي ة والسليمة.

الخبيــــر العلمـــــي قـــــد يحـــــل محـــــل القاضـــــي ألنـــــه ممكـــــن أن ترجـــــع إليـــــه الكلمـــــة األخيـــــرة   -6
 في حل النزا  المعرو .

هنـــــــا  وســـــــائل علميـــــــة حدي ـــــــة يســـــــتخدمها الخبـــــــراء للح ـــــــول علـــــــى األدلـــــــة الماديـــــــة   -7
أخــــــر  معنويــــــة كــــــالتنويم المغناطيســــــي، ، و ب ــــــمة األصــــــبع وغيرهــــــاوراثيــــــة و كالب ــــــمة ال

، إضـــــافة إلـــــى وســـــائل أخـــــر  ماســـــة بحقـــــوف وجهـــــاز كشـــــف الكـــــذب، والتحليـــــل التخـــــذيري 
، واعتـــــــــرا  والحريـــــــــات الشخ ـــــــــية كتســـــــــجيل األصـــــــــوات، وإلتقـــــــــاط ال ـــــــــوراإلنســـــــــان 

فكــــــــل هــــــــذه الوســــــــائل وغيرهــــــــا ال تكــــــــون محظــــــــورة متــــــــى كــــــــان  ،المراســــــــالت والتســــــــرب
شــــــخاح يــــــ  ويقــــــدم ضــــــمانات كافيــــــة لحمايــــــة األداء يســــــيرا تبــــــرره م ــــــلحة التحقاإلعتــــــ 

 ووف  ضوابق معينة يحددها القانون.
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ــل   -8 ــه م ـــ ــائي م لـــ ــات الجنـــ ــي اإلثبـــ ــة فـــ ــرف العلميـــ ــتخدام الطـــ ــن اســـ ــاتج عـــ ــدليل النـــ ــد الـــ يعـــ
ــلت  بقيـــــة األدلـــــة األخـــــر  كونـــــه يخضـــــع لمبـــــدأ اإلقتنـــــا  الشخ ـــــي للقاضـــــي مهمـــــا وصـــ

مهمــــا بلغــــت النتـــــائج المتح ــــل عليهــــا مـــــن إجــــراء إســــتعمال هـــــذه  قيمتــــه العلميــــة وعليـــــه
، فالغايــــة ال ائج قطعيــــة قــــد ال يأخــــذ بهــــا القاضــــيالوســــائل العلميــــة مــــن قيمــــة علميــــة ونتــــ 

 تبرر الوسيلة.

 التوصيات:  

ــع كافــــة المبــــادئ والقواعــــد   -1 المتعلقــــة بجمــــع األدلــــة فــــي قــــانون اإلجــــراءات الجزائيــــة جمــ
ــار تحـــــت عنـــــوان موحـــــد ومناســـــب كا ــا  أو يشـــ ــاثرة هنـــــا وهنـــ ــة المدنيـــــة وال تبقـــــى متنـــ ألدلـــ
 إليها ب فة ضمنية غير واضحة.

إنشــــــاء مخــــــابر جنائيــــــة متطــــــورة تتضــــــمن الوســــــائل التكنولوجيــــــة الحدي ــــــة علــــــى غــــــرار   -2
 مركز جمع األدلة الجنائية وعلم اإلجرام ببوشاوي بالعاصمة.

ــهادة الطبيــــب الشــــرعي فــــي   -3 ــة شــ ــنظم عمليــ ــدار تشــــريع يــ ــرام إصــ ــمان إحتــ ــاكم  لضــ المحــ
ــرعة الف ــــل  ــالي ســ ــال القانونيــــة وبالتــ ــي ا جــ ــة فــ ــديم التقــــارير الطبيــ ــة لتقــ ــال القانونيــ ا جــ

 في القضايا العالقة.
إدخـــــال مقيـــــاس الطـــــب الشـــــرعي كمـــــادة إجباريــــــة لطلبـــــة الحقـــــوف مـــــن أجـــــل تكــــــوينهم   -4

 كإطارات قضائية مستقبال.
ي دورات تكوينيــــــة متخ  ــــــة فــــــي إرســــــال القضــــــاة والمحققــــــين الجنــــــائيين للتكــــــوين فــــــ   -5

ــة الحدي ـــــــة بشـــــــكل إحترافـــــــي متخ ـــــــي  ــة العلميـــــ ــاون والتعامـــــــل مـــــــع األدلـــــ مجـــــــال التعـــــ
 وتبادل الخبرات األجنبية والعربية.

ضـــــــرورة الحفـــــــا  علـــــــى الحريـــــــات الفرديـــــــة وحقـــــــوف الـــــــدفا  وكرامـــــــة العدالـــــــة وقواعـــــــد   -6
، فــــــإذا كــــــان كشــــــف الحقيقــــــة هــــــو غايــــــة ي اختيــــــار وســــــائل اإلثبــــــات المالئمــــــةالنزاهــــــة فــــــ 

 .هذه الغاية ال تبرر إستعمال أي وسيلةاإلثبات الجنائي فإن 
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ي ـــــة التـــــي حســـــم تـــــدخل المشـــــر  الجزائـــــري بن ـــــوح صـــــريحة للتعـــــر  للوســـــائل الحد  -7
 ، وعدم الوقو  صامتا أو اإلشارة إليها ب فة ضمنية.فيها العلم بنتائجه

ــة   -8 ــمة الوراثيـــ ــتخدام الب ـــ ــى اســـ ــذا  ADNالـــــني علـــ ــة وهـــ ــات الحدي ـــ ــة اإلثبـــ ــمن أدلـــ ضـــ
 لي  إلعطائها الشرعية القانونية فحسب بل بتحسين فعالية الحسم القضائي.

ــين حــــــ   -9 ــوازن بــــ ــةإقامــــــة التــــ ــع الجريمــــ ــع فــــــي األمــــــن لمنــــ ــراد فــــــي   المجتمــــ ، وحــــــ  األفــــ
 السرية.

ــوالدة -10 ــد الـــ ــود عنـــ ــة لكـــــل مولـــ ــذ عينـــ ــ  أخـــ ــور كتلـــ ــتقبل الجمهـــ ــزة تســـ ، ووضـــــع أجهـــ
علــــــى مســــــتو  كــــــل بلديــــــة للح ــــــول علــــــى  لمدنيــــــة والجــــــوازات مــــــ الالخاصــــــة بالحالــــــة ا

 Base deلهــــم حتـــــى يح ــــى جميـــــع الســــكان فـــــي مخــــزن قاعـــــدة البيانــــات  DNAعينــــة 

donnés .ليتسنى الرجو  إليها في حال وقو  الجرائم 
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 قائمة المراجع : 

 النصوص التنظيمية والتشريعية  أوال:

 _  الدستور1

ــوم   - 1 ــب المرســـــ ــور بموجـــــ ــعبية، المنشـــــ ــة الشـــــ ــة الديمقراطيـــــ ــة الجزائريـــــ ــتور الجمهوريـــــ دســـــ
 76، الجريــــــدة الرســــــمية عــــــدد 1996ديســــــمبر  07، المــــــؤر  فــــــي 438-96الرئاســــــي رقــــــم 
 والمتمم.، المعدل  1996ديسمبر    08صادر بتاريخ  

، المتضـــــــــمن الوقايـــــــــة مـــــــــن 2020غشـــــــــت  30المـــــــــؤر  فـــــــــي  03-20األمـــــــــر رقـــــــــم  – 2
 ع ابات األحياء ومكافحتها.

ــم  - 3 ــر رقـــــــــ ــي :  155-66األمـــــــــ ــؤر  فـــــــــ ــو  08المـــــــــ ــانون  1966يونيـــــــــ ــمن قـــــــــ المتضـــــــــ
ــم  ــانون رقــــ ــتمم بالقــــ ــدل والمــــ ــة المعــــ ــمبر  20المــــــؤر  فــــــي  22-06اإلجــــــراءات الجزائيــــ ديســــ

2006. 

ــم  - 4 ــر رقـــــــــ ــي :  156-66األمـــــــــ ــؤر  فـــــــــ ــو  08المـــــــــ ــانون  1966يونيـــــــــ ــمن قـــــــــ المتضـــــــــ
 .2006ديسمبر   20المؤر  في    22-06العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 

يتعلـــــــ  باســــــتعمال الب ـــــــمة  2016يونيــــــو  19المـــــــؤر  فــــــي  03-16قــــــانون رقــــــم   - 5
ــمية  ــدة رســـ ــى األشـــــخاح. جريـــ ــائية والتعـــــر  علـــ ــراءات القضـــ ــي اإلجـــ ــة فـــ ــدد الوراثيـــ العـــ

37. 
ــم  - 6 ــانون 2017فبرايــــــر  17، المــــــؤر  فــــــي 17/05القــــــانون رقــــ ــدل لقــــ ، 01/14، المعــــ

 المتعل  بتنظيم حركة المرور عبر الطرف وسالمتها وأمنها .
، المتعلــــــــ  بالوقايــــــــة مــــــــن 2006فيفــــــــري   20المــــــــؤر  فــــــــي  06/01القــــــــانون رقــــــــم  - 7

 الفساد ومكافحته.



 

 
 

 المعـــــــدل والمـــــــتمم ،1992وليـــــــو ي  06المـــــــؤر  فـــــــي  276-92مرســـــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم  - 8
 يتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب.

   المعاجم ثانيا:  

عبــــد المحســــن  ، دراســــة والتحقيــــ  : زهيــــرأبــــي الحســــن أحمــــد بــــن فــــارس، مجمــــل اللغــــة-1
ــال ــة الرســـــــــ ــر: مؤسســـــــــ ــلطان، دار النشـــــــــ ـــ/ 1406،  2، بيـــــــــــروت، طســـــــــ م(  1986هـــــــــ

محمـــــد بــــن أبـــــي بكــــر بـــــن عبـــــد ( ومختــــار ال ـــــحاح لــــزين الـــــدين أبــــي عبـــــد هللا 1/86)
، 5المحقـــــ  : يوســـــف الشـــــيخ محمـــــد، الناشـــــر : المكتبـــــة الع ـــــرية، ط -لـــــرازي القـــــادر ا
 ، بيروت.1999هـ/  1420

ــى -2 ــيني، الملقـــــــب بمرتضـــــ ــرزاف الحســـــ ــد الـــــ ــن عبـــــ ــد  بـــــ ــن محمـــــ ــد بـــــ ــي الفـــــــي  محمـــــ أبـــــ
ر مكتبـــــة الحيـــــاة، د ر ط، د ت، الزبيـــــدي ن تـــــار  العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس، دا

 .، بيروت7  

 : الكتبثالثا

 الكتب باللغة العربية :   •
ــو الـــــــروس -1 ــيوني أبـــــ ــد بســـــ ــة، أحمـــــ ــة الجنائيـــــ ــه واألدلـــــ ــائي والت ـــــــر  فيـــــ ــ  الجنـــــ ، التحقيـــــ

 .2008،  نية، الطبعة ال امكتب الجامعي الحديث، اإلسكندريةال
، الطــــــــب الشــــــــرعي ومســــــــرح ي أبــــــــو الــــــــروس / مديحــــــــة فــــــــؤاد الخضــــــــري أحمــــــــد بســــــــيون  -2

ــةالجنـــــائي، الالجريمـــــة والبحـــــث  ــة ال انيـــ ــديث، اإلســـــكندرية، الطبعـــ ، مكتـــــب الجـــــامعي الحـــ
2008. 

امها فـــــــي مجـــــــال الطـــــــب ، الب ـــــــمة الوراثيـــــــة وحجـــــــم اســـــــتخدناصـــــــر عبـــــــد هللا الميمـــــــان -3
 .2003، السنة الشرعي والنسب

ــري فــــــي مر  -4 ــلعة، إجــــــراءات البحــــــث والتحــــ ــة بوصــــ ــة ثوريــــ ــائي، دراســــ ــبق القضــــ ــة الضــــ حلــــ
 .2015،  إلسكندريةمقارنة، دار الجامعة الجديدة، ا



 

 
 

ائي، دار ال قافـــــــة للنشـــــــر والتوزيـــــــع، عمـــــــان، ، الطـــــــب الشـــــــرعي القضـــــــ جـــــــالل الجـــــــابري  -5
 .2009،  األردن

عي، منشـــــــــأة ، الخبـــــــــرة الجنائيـــــــــة فـــــــــي مســـــــــائل الطـــــــــب الشـــــــــر عبـــــــــد الحميـــــــــد الشـــــــــواربي -6
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 .2000، سنة  عبد الفتاح ريا ، األدلة الجنائية المادية، دار النهضة العربية -9
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2007. 
ــائ  -13 ــدة ، القـــــــــرائن القضـــــــ ــة للفنـــــــــون مســـــــــعود زبـــــــ ــة الوطنيـــــــ ، الجزائـــــــــر ية، المؤسســـــــ
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1-« La polygraphie du mensonge en 1983 » P 521 /R, Ic. P le chat  
« Réflexions  au sujet du détecteur de mensonge  »  T1960. 

2 – Gorphie  «les dicisions du justice » paris 1952 – p 119 à 121. 

3 – R. Legros « la preuve légale en droit pénal » in « la preuve en droit», E. 
Burylant  bruxelles, 1981. P149. 

 رابعا: الرسائل الجامعية
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-2011ســــــق، ، جامعــــــة الشــــــرف األو قســــــم القــــــانون العــــــام، كليــــــة الحقــــــوف  ،الماجســــــتير
2012. 
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 الملخص  

الحـــــديث عــــــن الـــــدليل الجنــــــائي هـــــو الوســــــيلة التـــــي يســــــتعين بهــــــا القاضـــــي للوصــــــول إلـــــى الحقيقــــــة التـــــي ينشــــــدها بغــــــر  إن  

 إثبات واقعة تهم الجريمة.

ــدل  ــجم العــــ ــه وال ينســــ ــي أداء مهمتــــ ــن القاضــــ ــت وال إال إذا أحســــ ــي كانــــ ــة التــــ ــة الحدي ــــ ــائل العلميــــ ــى الوســــ ــتناد علــــ ، وذلــــــ  باإلســــ

 يبني عليها حكمه. زالت تم ل اللبنة األساسية التي

ــواءا   ــائل ســـ ــذه الوســـ ــتنزال الـــــدمو وهـــ ــع واإلســـ ــمات ، والبقـــ ــار الب ـــ ــة الحيويـــــة كآثـــ ــا الماديـــ ــائج دقيقـــــة منهـــ ــا نتـــ ــي لهـــ ــره التـــ ي وغيـــ

ومنهــــا مــــن يم ــــل اعتــــداء علــــى الحريــــات  ة  ومنهــــا غيــــر الحيويــــة الناتجــــة عــــن م ــــادر أخــــر  كاألســــلحة الناريــــة والمقــــذوفات ...يــــ طعوق

 لألفراد والمساس بحرمتهم الشخ ية كالتقاط ال ور ، واعترا  المراسالت ، وتسجيل األصوات.األساسية 

وقـــــد حاولنـــــا مـــــن خـــــالل هـــــذه المـــــذكرة بيـــــان مـــــد  تـــــأثر القاضـــــي الجنـــــائي بـــــالتطور العلمـــــي والتكنولـــــوجي مركـــــزين علـــــى دور  

ــر  ــرعيين وشـــــرطة علميـــــة الخبـــ ــة لاء مـــــن أطبـــــاء شـــ ــديرتنـــــوير العدالـــــةوتقنيـــ ــتمد مـــــن الوســـــائل العلميـــــة  ، ومـــــد  تقـــ القاضـــــي للـــــدليل المســـ

 الحدي ة واقتناعه بها في اإلثبات الجنائي.
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: Summary 

Talking about forensic evidence is the means by which the judge uses to reach 

the truth he seeks in order to prove the accusation of the crime. And justice does not 

harmonize unless the judge improves his task based on modern scientific methods 

that were and still represent the basic building block on which his judgment is based. 

And these means, whether vital physical ones, including fingerprints, stains, blood 

drops, and others that have precise and definite results, and some are non-vital 

resulting from other sources such as firearms and projectiles ... and some of them 

represent an assault on the basic freedoms of individuals and infringe on their 

sanctity. Character, such as taking pictures, intercepting correspondence, and 

recording voices. We have tried, through this memorandum, to explain the extent to 

which the criminal judge has been affected by scientific and technological 

development, focusing on the role of experts from forensic doctors and scientific and 

technical police to enlighten justice, and the extent of the judge's appreciation of the 

evidence derived from modern scientific means and his conviction in it in criminal 

evidence. 


