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 اإلهداء
 

أىدم ثمرة جيدم إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار أبي الغالي إلى مالكي في الحياة إلى 
، إلى زكجي -أمي الحبيبة–بسمة الحياة كسر الكجكد، إلى مف كاف دعائيا سر نجاحي 

لى كؿ مف ساعدني في إنجاز ىذا  الغالي رعاه اهلل إلى إخكتي ك أخكاتي حفظيـ اهلل كا 
بعيد.البحث سكاء مف قريب أك مف 
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أشػػكر المػػكلى عػػز كجػػؿ عمػػى نعمػػة تكفيقػػو لػػي فػػي إنجػػاز ىػػذا البحػػث المتكاضػػع، كمػػا يسػػعني 
فػػي ىػػذا المقػػاـ إت أف أتقػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر كاتحتػػراـ إلػػى كػػؿ األسػػرة الجامعيػػة بكميػػة الحقػػكؽ 

 المشرفة:كعمى رأسيـ األستاذة  -مستغانـ -كالعمـك السياسية بجامعة عبد الحميد ابف باديس
كدكف أف أنسػػػػػػػػى كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف أعػػػػػػػػانكني فػػػػػػػػي إنجػػػػػػػػاز ىػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػث  " حميػػػػػػػػدم فاطيمػػػػػػػػة " ، 
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 المقدمة:

إف الجريمة يقترف كجكدىا بكجكد اإلنساف، كقد عاصرت كؿ أزمنة كلعؿ أكؿ جريمة كقعت كانت 
األكؿ أبكنا آدـ عميو السالـ في قصة ابنيو حيف قتؿ قابيؿ أخيو ىابيؿ كىذا  في عيد اإلنساف

 .30مصادقا لقكلو:" فطكعت لو نفسو قتؿ أخيو فقتمو فأصبح مف الخاسريف". سكرة المائدة اآلية 
كلقد ارتبط تطكر الجريمة بتطكر الحضارة اإلنسانية، ففي المجتمعات البدائية كاف اإلنساف يقترؼ 

بأسمكب بدائي يتناسب مع كسائؿ عصره ككاف يكفي تكتشافيا اعتماد المحققيف عمى  الجريمة
السحر كالشعكذة كاتعتراؼ كاتستجكاب كفي حالة إذا ما استصعب عميو الحصكؿ عمى الدليؿ 
بيذه الكسائؿ فإنو يمجأ إلى أساليب الضرب كالتعذيب، كمع مركر الكقت بدأت طرؽ التعذيب 

تقدمت أساليب ارتكاب الجرائـ حيف  18ذ قياـ الثكرة الفرنسية في أكاخر القرفتتالشى تدريجيا من
أصبح المجرمكف يرتكبكنيا باحترافية، كىذا ما دفع المجتمع الدكلي عمى تطكير العمـك كاستحداث 
أساليب عممية جديدة عف طريؽ جياز يساىـ في فؾ ألغاز الجرائـ كيساىـ في إعادة تشكيؿ 

 سيناريكا الجريمة كسمي ىذا الجياز بالشرطة العممية.مجرل األحداث أك 
  وضوعمأهمية ال

لقد أصبحت أىمية المكضكع تفرض نفسيا في الكقت الراىف، خاصة ك أنو لـ يعد  باإلمكاف 
فصؿ مجتمعنا عف ظاىرة اإلجراـ التي فاقت كؿ التكقعات كتجاكزت كؿ النسب إذ أصبح الجاني 

جياز الشرطة كالعدالة باستعماؿ أحدث الكسائؿ كالتقنيات في يعمؿ كؿ ما بكسعو لمتفكؽ عمى 
ارتكاب جريمتو كمف أجؿ مكاجية ذلؾ فإف جياز الشرطة العممية يقع دكما عمى عاتقة مسؤكلية 

التكفؿ بالبحث كالتحرم عف الجناة باإلعتماد عمى أحدث التقنيات العالمي في مجاؿ التحقيؽ 
إلى غاية عممية فحص اآلثار المادية المتحصؿ عمييا داخؿ  الجنائي، انطالقا مف مسرح الجريمة

 المخابر الخاصة بيا فيذا الجياز الذم أصبح ضركرة حتمية ت يمكف
اتستغناء عنيا في مجاؿ تدعيـ العدالة، فكـ مف شخص برمء اتيـ زكرا كرجع الفضؿ ليذا 

 الجياز في إظيار حقيقة براءتو. 
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 إشكالية الدراسة.
 إشكالية المكضكع حكؿ ما مدل مساىمة الشرطة العممية في إثبات الجريمة؟تتمحكر 

 كيتفرع عف ىذه اإلشكالية تساؤتت فرعية أىميا:
 ما المقصكد بالشرطة العممية كما عالقتيا بمسرح الجريمة؟-
 كيؼ تتعامؿ مع اآلثار المتحصؿ عمييا مف مسرح الجريمة؟-

 أسباب اختيار المكضكع.
 يار المكضكع إلى أسباب ذاتية كأخرل مكضكعية تتمثؿ في اآلتي:ترجع أسباب اخت

أسباب ذاتية: تتمثؿ في الرغبة الشخصية إلى دراسة ىذا المكضكع لحب اإلطالع عمى كيفية -1
 عمؿ الشرطة العممية ككيفية الكصكؿ إلى الدليؿ المادم بعد أف كاف أثرا في مسرح الجريمة.

لدراسات المتعمقة بيذا المكضكع ك إبراز أىمية الشرطة أسباب مكضكعية: تتجمى في قمة ا-2
 العممية كالدكر الذم تقكـ بو في إثبات الجرائـ.

 أىداؼ الدراسة.
 إف ىذه الدراسة تيدؼ إلى مايمي:

إبراز أىمية الدكر التي تقـك بو الشرطة العممية في مساعدة جيات التحقيؽ في الكشؼ عف -
 غمكض الجريمة.

جنائية المتحصمة مف مكقع الجريمةبياف دكر الشرطة العممية في فحص اآلثار ال-
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 الصعكبات.
مف بيف الصعكبات التي كاجيتنا كنحف بصدد إنجاز ىذه المذكرة ىي قمة المراجع المتخصصة 

المعمكمات بحجية السرية كحساسية مثؿ ىذه المكاضيع كرفض بعض المخابر كالييئات تقديـ 
 باعتبار ىذا الجياز مف أعمدة األجيزة األمنية.

 المنيج المتبع. 
إف المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىك المنيج الكصفي كذلؾ مف خالؿ كصؼ األعماؿ كالطرؽ 

ف خالليا يقكـ بكشؼ التي ينتيجيا عناصر الشرطة العممية في عممية التحقيؽ الجنائي كالتي م
 عف الغمكض ك الحكادث اإلجرامية. 

 عرض خطة البحث:
 النظاـ القانكني لمشرطة العممية  الفصل األول:

 الشرطة العممية كتنظيميا الفني  المبحث األول:
 مفيـك جياز الشرطة العممية المطمب األول:
 ىياكؿ ك أدكات الشرطة العممية المطمب الثاني:
 عالقة الشرطة العممية بمسرح الجريمة المبحث الثاني:
 مسرح الجريمة كمدلكلو الفني المطمب األول:
 الطريؽ الفنية لمعاينة مسرح الجريمة المطمب الثاني:

 دكر الشرطة العممية في فحص اآلثار الجنائية  الفصل الثاني: 
 اآلثار البيكلكجية كطرؽ فحصيا المبحث األول:
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 البصمات المطمب األول:
 إفرازات جسـ اإلنساف لمطمب الثاني:ا

 بصمة الحمض النككم المطمب الثالث:
 األدلة غير البيكلكجية كطرؽ فحصياالمبحث الثاني :
 فحص المستندات كالخطكط المطمب األول:
 المخدرات كالسمـك المطمب الثاني:

المخمفات األخرل المطمب الثالث:
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 األول:الفصل 
النظام القانوني 

 ةلمشرطة العممي
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تسعى مصالح الشرطة العممية جاىدة لمحفاظ عمى أمف كسالمة األشخاص كالممتمكات، كخاصة 
في ظؿ التطكر التي عرفو الفكر اإلجرامي عف طريؽ استخداـ أساليب ككسائؿ متطكرة في 

عمى رجاؿ الشرطة مسايرة ىذا التطكر في الكشؼ عف ىذه  ارتكاب الجريمة لذلؾ كاف تزما
 الجرائـ ككيفية مكافحتيا الكشؼ عنيا.

 الشرطة العممية وتنظيمها الفني  : المبحث األول
 سالمة ك أمف عمى لمحفاظ كبرل تحديات ىياكميا بمختمؼ ىذه أيامنا في الشرطة مصالح تكاجو

 ضاعؼ آخر طابعا بذلؾ ليأخذ لإلجراـ عديدة أشكاؿ ك ظكاىر فيو تنامت كقت في األشخاص
 . المنظمة بالجريمة ترتبط التي ك المييكمة الشبكات قكة مف

 نقؿ لـ إف الجريمة بعض أشكاؿ تنامي في فعاؿ ك كبير كر بد ساىمت اإلجتماعية فالمشاكؿ
الشرطة  مصالح ألـز ما المجتمع داخؿ الظاىرة ىذه تطكر في التحفيزية الدكافع مف أضحت أنيا
 إف ىذا السمبية نتائجيا مف  التقميؿ ك الظاىرة ليذه لمتصدم التحديات رفع ك الجيكد تكثيؼ عمى
 ك كاسعة سمطات الشرطة لرجاؿ القانكف منح ذلؾ أجؿ مف نيائية بصفة عمييا القضاء نقؿ لـ

 .1الجناة عمى القبض ك الجريمة مكافحة مجاؿ في تتخذ اختصاصات
 الكبير الدكر الفني الجنائي البحث مجاؿ في استخداماتيا ك العممية األبحاث لنتائج كانت لقد 

  أفضؿ النتائج، إلى كلمكصكؿ .ضركريا كاف ليذا ك بصاحبيا، صمتيا ك الجريمة إثبات في
 إلى جنب  مع  جنبا يعمؿ ، بو العامميف مياـ ك اختصاصاتو تحدد ك أقسامو ترتب جياز تنظيـ
 في الجياز يتمثؿ ىذا الجرائـ عف الكشؼ في يساعده ك سمطتو تحت ك القضائية الشرطة جياز

 عمى قادرة مف اإلختصاصات تجعميا متنكعة أبكابا تضـ التي ك مخابرىا بكؿ العممية الشرطة
 .2الجزائي لمقاضي العكف يد تقديـ

 
 
 

                                                 
1
كالتقنية"، مجمة الشرطة الجزائر عدد خاص أكرارم كريـ "مجمة الشرطة تستطمع إنجازات كمشاريع تنمية مديرية الشرطة العممية  

 .15ص.  2001جكيمية 
عباس أبك شامة : "األصكؿ العممية إلدارة عمميات الشرطة"،  دار النشر بالمركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب بالرياض  2

 . 32ص . 1988
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 بتنظيـ اإلىتماـ األجدر مف كاف فمقد ، إثباتيا ك الجريمة كشؼ في المخابر ىذه ألىمية نظرا  ك
 أنكاع ك تتناسب كسائؿ متطكرة ك المخابر أجيزة ىذه سير يتطمب كما . الفني تسييرىا ك إدارتيا

 الجرائـ المرتكبة.
 مفهوم جهاز الشرطة العممية  المطمب األول:

 فني متكامؿ جياز إلى يحتاج الخصكصية ك التقنية غاية في عمؿ ىك الفني الجنائي البحث
 اسـ المرتكبة، يعمؿ تحت الجرائـ أنكاع ك تتناسب التي كاإلمكانيات المعدات بأحدث مجيز

العممية كاف ليذا الجياز ىذه األىمية القصكل كاف تبد مف التطرؽ إلى مفيكـ  جياز الشرطة
جياز الشرطة العممية مف حيث تاريخ نشأتو كتطكره، تنظيمو كاختصاص الخبراء العامميف بو ، 

 لدراسة ىياكؿ ك أدكات الشرطة العممية . أما المطمب الثاني
 الفرع األول: تعريف جهاز الشرطة العممية 

 العامة تابع لممديرية ىك ك ، القضائية الشرطة لجياز األيمف الساعد العممية الشرطة جياز يعتبر
 العمـك مجاؿ التقنيات في أحدث بإدخاؿ لتطكيره دائما األخير ىذا يسعى حيث الكطني لألمف

  دكليا بيا المعترؼ الخبرة العممية مف المطمكب المستكل إلى الكصكؿ مف تمكنو التي الجنائية، ك
في الخبراء  يتمثؿ الذم البشرم العنصر ىك العممية الشرطة لجياز األىـ العنصر يعتبر  

 بمسرح الجريمة، تكاجده ك اختصاصو يقتصر مف منيـ مجاتت، عدة في المتخصصيف الفنييف
 متظافر الجيكد عمؿ فريؽ  األخير في يشكمكف ك .المخابر داخؿ عممو يككف مف منيـ ك

 . الغامضة الجرائـ خبايا إلى لمكصكؿ
 العممية الشرطة جهاز تطور و نشأة الفرع الثاني:

ظيرت  حيث مضت سنكات إلى العالـ في العممية لمشرطة التابعة المخابر أكلى إنشاء يرجع
 بعدىا ك 1932  المتحدة األمريكية الكتيات في بالضبط ك األنجمكسكسكنية الدكؿ في مرة ألكؿ
 إدارة لمتصكير ك كأقساـ متقدمة فنية بأجيزة مخابرىا آنذاؾ دعمت التي بريطانيا ثـ ألمانيا

 حيث1943سنة  ليا عممي جنائي مختبر أكؿ أنشأت التي فرنسا ذلؾ بعد تمتيا ، لمبصمات
 مثؿ باختصاص معيف مختبر كؿ يختص ، فرنسية مدف عدة عمى مكزعا األخير ىذا أصبح
 ، كفاتقذبالم خاص Lyon ليكف مختبر ، الكراثة بعمـ مختص Marseille مرسيميا مختبر
  .1خاص بالمخدرات  Lille ليؿ مختبر ك ، ترابالمتفج الخاص Toulouse تكلكز مخبر

                                                 

, la police technique et scientifique 1er éd ,parie , 2000 p . 12 . 1   Charles, Diaz 
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 كاف ك ،ضيياراأ عمى جنائية مخابر إلنشاء دمةقالمت الدكؿ خبرة مف أخذت فقد العربية الدكؿ أما
 مع ك .العربية مصر لجميكرية الجنكبي إلقميـاب 1957 سنة عربي جنائي معمؿ أكؿ نشاءإ

 اسـ عميو ليطمؽ المعمؿ ىذا ىيكمة عادةإ تمت الجريمة مكافحة في العممي البحث أساليب تطكر
 العربية ترااإلما سياأر  أخرل دكؿ عميو سارت المنيج نفس ك ، الجنائية األدلة عمـك معيد

 1973.1ة سن ظبي بأبك الجنائي المختبر أنشأت حيث المتحدة
في  ئريةجزاال الشرطة بإنشاء الؿقاإلست بعد قامت حيث التطكر ىذا بدكرىا كاكبت دقف زائرالج أما
 ؽقيتح مصالح فركع مف فرعا يشكؿ آنذاؾ العممية الشرطة مخبر كاف حيث 1962 جكيمية22

 ، السمـك عمـ مصمحة ، يالشرع الطب مصمحة : التالية المصالح لىإ سـقتن التي ك الشخصية
 الطب في دكتكر يسيرىا كاف الخطكط ك الكثائؽ مصمحة ك ،القذائؼ ك األسمحة مصمحة
 .مساعديف شرطة ضباط مف عناصر أربعة يساعده

 جديدة ميكانيزمات المختبر كضع مؤىمة جامعية إطارات  لتكفر را نظ ك السبعينيات بداية مع ك
 المركزم المخبر حاليا يشكؿ المختبر ىذا أصبح ك ،راـاإلجزايد ت ك المجتمع لتطكر مكاكبة
 22 في تدشينو تـ حيث ، العاصمة زائرالج بشاطكناؼ رهقم الكائف العممية لمشرطة
 مكزعيف جريمة مسرح نيقت 500 نبجا لىإ مختص170  حكالي يضـ كاف حيث 1999جكيمية
 .قسنطينةك راف لكى الجيكييف المخبريف لىإ باإلضافة العاصمة دكائر عبر
 مشاريع ىناؾ أف كما ، المتطكرة العالمية األجيزة ك نياتقالت بأحدث مجيزة المخابر ىذه كؿ ك  

 .2بشار ك كرڤمة ، ستراتمن في أخرل مخابر إلنشاء بميةقمست
 مجاؿ في عالميةة ىام زائرية يحتؿ مراتبالج العممية الشرطة جياز اليـك أصبح ك

 أك " IBIS "نيقالت إيبيس نظاـ تعتمد التي دكلة 32 أصؿ مف يعتبر حيث الفني الجنائي البحث
النظا ىذا يعد ك ،إسرائيؿ  ك ، السعكدية العربية المممكة ، ألمانيا بينيا مف الباليستيؾ

                                                 
 .301ص.  1995عبد الفتاح مراد:  التحقيؽ الجنائي التطبيقي، دار الكتب كالكثائؽ الرسمية ، مصر  1
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 سكاء نارم سالح ذكؼقم أك بظرؼ ةقالمتعم البيانات جميع بتخزيف خاصإجرامي  معمكمات بنؾ
 قذيفة ألؼ 15 يحكال النظاـ ىذا حاليا يضـ ك . آخر بمكاف أك الجريمة بمسرح عميو العثكر تـ
 الثانية المرتبةزائر الج احتمت قد ك  ،ةمتكاصم تزاؿ ت ك 2003 سنة منذ تقانطم عممية في

 .1ـالنظا بيذا يتعمؽ فيما األمريكية المتحدة الكتيات بعد عالميا
 باألسمحة خاص معمكمات بنؾ بتخصيص النظاـ ىذا خالؿ مف العممية الشرطة قامت كما

 اقتح بيا كنفذت ، رىابيةإ اعتداءات في اغتياليـ بعد منيـ سمبت التي الشرطة لمكظفي التابعة
 خاص مدني معمكمات بنؾ عدادا  عمى المخبر ىذا يشتغؿ كما ، آخريف مكاطنيف ضد اغتياتت
 كىـف، األم مصالح مف برخصة مدنيكف يحكزىا التي باألسمحة ةقالمتعم البيانات تدكيف ك بتخزيف
 .شخصيات ك تجار قضاة
 عمى بناء ك أسمحتيـ مف رصاصة بإطالؽ قامكا ك، العممية نطالؽإ خالؿ استدعاؤىـ تـ حيث

 العممية ك التسمسمي رقمو ك نكعو ، السالح بصاحب ةمقالمتع البيانات كؿ تسجيؿ تـ الظرؼ
   متكاصمة.  ازلتم
 بصمات لتحميؿ العالـ في نظاـ أحدث عمى زائريةالج العممية لمشرطة المركزم المخبر يحتكم ك

 AFIS  " Automatic Finger    Identificationاآللي  البصمة نظاـ ىك ك ، األصابع
System"  التكقيؼ أك لمتعريؼ خضعكا مشبكىيف ألشخاص يةقنط ك بصمية بطاقات تضمف 

 ك رائـ الج بمسارح عمييا عثر بصمات حتى أك ، الكطني الدرؾ أك الشرطة مصالح طرؼ مف
 ككارث حدكث بعد كجدت مجيكلة لجثث بصمات بو تقألح كما . أصحابيا اكتشاؼ يتـ لـ

 ك ، الكاد باب فيضانات ك بكمرداس زاؿ زل مف زائرالج شيدتيا التي تمؾ خاصة البالد في كبرل
 .انتشاليا تـ التي الجثثض بع يةك ى تحديد النظاـ ىذا بفضؿ تـ قد
 حيث الشرطةراكز لم فيو مشتبو أك شخص أم تحكيؿ عند النظاـ بيذا المعمكمات تدكيف يتـ 

 ابمةقم صكرة أخذ لىإ ضافةإ ، العشرة اليديف أصابع بصمات أخذ مع الخاصة معمكماتيـ تدكف
  أرشيؼ بمثابة فيك ثـ مف ك اآللي اإلعالـ طريؽ عف النظاـ ىذا في تحفظ ك ، جانبية صكر ك
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 ، بالنظاـ المحفكظة البصمات مع فييا مشتبو لبصمة ارنةقم أم طمب عندليو  إ يرجع قضائي
 يحرر ، ةقدقي ك محددة نتائج لىإ األخير في ليصؿ طقف ساعة ربع حكالي البحث يستغرؽ حيث
 1.ضائيةقال لمجيات يسمـ خبرة ريرقت بشأنيا

 مخبر كىك كاحد آف في أمني ك عممي صرح أكبر تدشيف تـ  2004جكيمية 20 بتاريخ تحديدا ك
 ةقرف زرىكني يزيد لسيد المحمية الجماعات ك الداخمية كزير بتدشينو كقاـ ADNالكراثية البصمة
 ك العربي المستكل عمى نكعو مف األكؿ المخبر ىذا يعد ك ، المغربي الداخمية كزير نضيره
 كاقتم الذيف ك البيكلكجيا في نيتق 24بو يعمؿ ، إفريقيا جنكب بعد يقإلفريا المستكل عمى الثاني
 ، كإسبانيا ركبية األ العممية لشرطة مخابرا بمختمؼ ADN اؿ تحميؿ نيةقت اختصاص في تككينا
 .2كبمجيكا فرنسا

  المخابر أغمب عمييا تتكفر التي الدكلية اييسrالـ كافة تأسيسو في المخبر ىذا اتبع ك
تكصؿ  ما آخر حسب مع خبراء دكلييف باإلشتراؾ  ذلؾ ك ، ADN اؿ لتحميؿ العالمية الجنائية

 .Interpolالدكلي  البكليس إليو
،  القتؿ أىميا ض الجرائـ بع في ADN راثية الك البصمة اختبارات استعماؿ مجاؿ حدد ك

بعض قضايا  حؿ خالؿ مف المدني المجاؿ إلى إضافة ، السرقات ك ، الجنسية اإلعتداءات
 خالؿ02 /05 األمر بمكجب 3األسرة قانكف تعديؿ بعد خاصة األبكة تحديد ك النسب إثبات
 . النسب إلثبات العممية الطرؽ إلى المجكء لمقاضي  تجيز التي ك منو 40 المادة

 ك نيابية تعميمة عمى بناء يككف النككم الحمض إلثبات اإلختبارات  ىذه إلى المجكء ك
 ك لتقنيف ، األمف أجيزة مختمؼ مع بالتنسيؽ كذا ك ، قانكني إطار في الجميكرية ككيؿ مف بأمر
 قانكف لتنظيـ مشركع صياغة العدؿ كزارة مستكل عمى حاليا يجرم ، النظاـ بيذا أكثر العمؿ
 خاصة قاعدة معطيات إعداد خالؿ مف معمكمات بنؾ إلعداد ك الكراثية، البصمة بتحميؿ العمؿ

  قد المخبر كاف ، ك الكبرل الككارث بضحايا خاصة أخرل ك الكطني المستكل عمى بالمحبكسيف
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 ارتفاع في يبقى العدد ك قضية180 حكالي 2005 سنة خالؿ أم تشغيمو مف سنة بعد عالج
 سنكات التسع عبير ذات الطفمة قضية ، القضايا ىذه أىـ بيف مف ك األخيرتيف السنتيف خالؿ
  مف

 ىك السيارة نكع أف أكد الشيكد قد ك بتبسة2005 أكتكبر شير في سيارة صدمتيا التي عمرىا
 في تحجز ك كالتفتيش ،الفحص  إلى النكع نفس مف سيارة 400 مف أكثر لتخضع ، 405

 التابع مخبر البصمة الكراثية  إلى تـ إرساليا الدـ قطرات مف بيما كجدت األخير سيارتيف
 ك دميا مف عينة أخذ عبير تـ الطفمة جثة عمى العثكر بعد ك ، العممية لمشرطة المركزم لممخبر
 ، حيكاف دـ ىك األكلى العالؽ بالسيارة الدـ أف الفحص بعد تبيف حيث المخبر ذات إلى أرسمت

 جيات إلى النتائج بيذه تقرير ، ليكجو الفتاة دـ مع يتطابؽ الثانية بالسيارة العالؽ الدـ أف ثبت ك
 . بفعمتو اإلعتراؼ  إلى بالجاني ذلؾ دفع ك بتبسة التحقيؽ

ك  العاصمة بضكاحي لإلختطاؼ تعرضت التي الطفمة قضية السياؽ ىذا في طرحت ك
 لمتحميؿ ك أخضع ك جسدىا عمى مف المنكم السائؿ قطرات  رفع تـ حيث ، القتؿ ثـ اإلغتصاب

 ك سيكقؼ المجـر أف الميـ ، آجال أـ عاجال صاحبيا عمى العثكر حيف إلى المعطيات تخزيف تـ
 ك ادـقلمت قابؿ غير نظاـ باعتباره ADN اؿ ميزة ىي ىذه ك ، ضيةقال ىذه ممؼ طي يتـ لف

 .1  لسنكات صالحة المعمكمات تبدل
 النظاـ ىذا اعتمد حيث العممية لمشرطة المركزم المخبر مستكل عمى جديد نظاـ اقتناء تـ كما
 عف لمبحث البصماتض تحمي في النظاـ ىذا يتمثؿ ك ، مدريد راتتفجي ثرإ سبانياا طرؼ مف

 تـ كحيث" فيـ سيبر" بنظاـ يسمى ك المجردة بالعيف ترل ت التي البنفسجية فكؽ البصمات
ض تحمي في مختصيف شرطة مفتشي يضـ النظاـ بيذا لمعمؿ ضلمتحمي مخبر استحداث
 في يتمثؿ عالي، مستكل ذات متطكرة زاتتجيي ك بآليات مدعـ كىك ، اآلثار ارنةقم ك البصمات

 مستكل عمى األجيزة أحدث مف ىك ك كلقالمراء الغ باستعماؿ البصماتض  تحمي جياز
 بذبذبات تعمؿ مكجة ذات مصابيح استعماؿ يتـ راءبالغ ضالتحمي بعد حيث ، المتطكرة البمداف

 المخبر بيذا العامميف الشرطة مفتشي تككيف تـ ك ، راءالحم تحت ما ك البنفسجية فكؽ ماراكح تت
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  خاصة ىامةراكز م عدة زائرلمج فإف ذلؾ لىإ باإلضافة.1اـالنظ ىذا استعماؿ عمى بالخارج
 نشاءإ حاليا يتـ كما بالسحاكلة الجنائية األدلة مركز مثؿ الكطف مستكل عمى الجنائي بالبحث
 زائربالج فزقسي الذم ك ، الكطني لمدرؾ تابع ببكشاكم ابقالع ك جراـ باإل خاص مركز أكبر
 . الجنائي العممي البحث مجاؿ في نكعية قفزة

 الفرع الثالث: الخبراء الفنيون لمشرطة العممية 
 رمخاب في العمؿ طبيعة تحتاج ذإ ، الجنائي لممختبر عنصر أىـ الفنيكفلخبراء  ا يعد

 البحث طارإ في مطمكب منيـ ىك ما لتنفيذالخبراء  مف الفئة ىذه كجكد لىإ العممية الشرطة
 العمـك مختمؼ في الخبرة ك المعرفة ك العمـ مف كبير قدر لدييـ يككف أف كجب ليذا. الجنائي

 مف كاف لذلؾ ،...النارية األسمحة عمـك حتى ك األشعة  التصكير،اليندسة،   الطب، كالكيمياء،
 ك معرفتيـ كقدراتيـ  يطكر ذلؾ ألف ،راءالخب ليؤتء مستمر تدريب برنامج كضع الضركرم

 المستفيدة الفئات ىـ المتخصصيف ىؤتء جميع أف حيث ، يالعمم البحث راريةاستم عمى يساعد
 ثانيا كباتقالع ك انكفقال لتطبيؽ ك أكت الجريمة لمكافحة التدريب ك التككيف نتائج مف
 المخابر خارج يعممكف الذيف راءالخب في تتمثؿ فرقة  :فرقتيف لىإ الفنييف راءالخب فئة سـنق ك

 المخابر داخؿ عمميا تصرقي أخرل فرقة ك، " الجريمة مسرح راءخب" عمييـ يطمؽ ك الجنائية
 فيما فرقة كؿ عمى التعرؼ لىإ سنتطرؽ   ك اختصاصو في كؿ أقساميا عمى مكزعة ك الجنائية

 . 2يمي
 . الجريمة مسرح خبراء -أ

 رفع عمى ميمتيـ تصرقت ك الجنائي المخبر خارج يعممكف الذيف الفنييف راءالخب مف مجمكعة ىـ
 الالزمة تيزاالتجي ك األدكات مف بمجمكعة يفقمرف الحادث مكاف مف جمعيا ك الجنائية اآلثار
 ك خاصة ةقبطري المصممة السيارات نجد يزاتالتجي ىذه مف ك ، سريعة بطريدة عمميـ لمباشرة

 الخبير تمكف التي المعدات مف غيرىا ك المدربة البكليسية الكالب كذا ك ، مختمفة معدات بيا
  .أدؽ بصفة ك كقت بأسرع ميمتو أداء مف الفني
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 بمسرح المعاينة رادىا بإجراءأف يختص حيث ، البصمات رفع فرقة نجد راءالخب ىؤتء بيف مف ك

 يمكنو ما كؿ عمى المحافظة عمى العمؿ ك مرتكبكىا خمفيا التي اآلثار عف البحث ك الجريمة
 .يؽقالتح نارةإ

تتتمؼ كتبقى صالحة  حتى شديد بحذر ك مختمفة نياتقبت رفعيا يتـ حيث البصمات خاصة
 لمفحص كالكشؼ عف صاحبيا.

 تقكـ حيث األكلى دكر عف أىمية دكرىا يقؿ ت التي التصكير نجد فرقة الفرقة ىذه كبالمكازاة مع 
 لتصكير خاصة حقيبة تكجد حيث الفيديك كاميرات بكاسطة أك التصكير الفكتكغرافية بأعماؿ
 خاصة أدكات نجد إذ الجريمة نكع باختالؼ تختمؼ أخرل تجييزات إلى ، إضافة الجريمة مسرح
  .إلخ ... الشعر ك الدـ آثار برفع خاصة أخرل ك ، إطارات السيارات أك آثار األقداـ لرفع
 الحادث مسرح خبراء نظاـ كجكد الجزائرية، فرغـ العممية الشرطة نظاـ إلى بالرجكع ك
 الجريمة لمقياـ مسرح إلى الجنائي المختبر خبراء ينتقؿ فقد مستدلة، بصفة بعد يعرؼ لـ أنو إت

 جريمة بكؿ ليس مرتبطا الجريمة مسرح إلى العممية الشرطة خبراء انتقاؿ إف ،الالزمة بالمعاينات
 .أخطرىا ك القضايا أىـ عمى فقط مقتصر دكره إنما ك تقع،
   الجنائي المختبر خبراء -ب
 يقكمكف بفحص إذ ، العممية الشرطة مخابر داخؿ يعممكف الذيف الفنيكف الخبراء بيـ يقصد ك

 ك أقساـ فركع مختمؼ عمى الخبراء ىؤتء يتكزع ك ، الجريمة مسرح عمى مف المرفكعة اآلثار
  . تمقاه الذم التككيف ك اختصاصو حسب كؿ المخابر

 المطمب الثاني:  هياكل و أدوات الشرطة العممية
إف المخبر المركزم لمشرطة العممية بالجزائر العاصمة عبارة عف مجمكعة مف الفركع غير أف 
بعضيا تفضؿ تخصيص مخبر جنائي مزكد بمختمؼ األجيزة كالتقنيات لفحص كافة اآلثار 
الجنائية سكاء كانت حيكية أك غير حيكية أك في مختمؼ الجرائـ لكف في بعض األحياف قد 

حدة إلى فرع منيا أك إلى كؿ الفركع مف أجؿ إماطة الغمكض عنيا ككشؼ تحتاج الجريمة الكا
الحقيقة باإلضافة إلى أف ىذا المخبر مجيز بأحدث األدكات كاألجيزة التي تستعمميا الشرطة 

 العممية  العالمية 
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كعميو يمكف دراسة ىذا المبحث في مطمبيف حيث تتناكؿ في المطمب األكؿ ىياكؿ مخبر الشرطة 
 ة في حيف تتناكؿ في المطمب الثاني أدكات الشرطة العممية في التحقيؽ الجنائي.العممي

 الفرع األول: هياكل مخبر الشرطة العممية 
المصمحة المركزية لمخابر الشرطة العممية : إف مخبر الشرطة العممية يتككف مف مصمحتيف

 . كعة مف الفركعكالمصمحة المركزية لتحقيؽ الشخصية ككؿ كاحد منيا يتدرج تحتيا مجم
 المصمحة المركزية لمخابر الشرطة العممية، المصمحة المركزية لتحقيؽ الشخصية.

 . أوال:  المصمحة المركزية لمخابر الشرطة العممية
 : تتككف الشرطة العممية مف عدة دكائر ك أقساـ أىميا

 أ/ الدائرة العممية 
  ك يأتي تحت ىذه الدائرة عدة فركع ىي

إف الميمة الرئيسية ليذا الفرع ىي البحث في الدتئؿ :البيولوجيا والبصمة الوراثيةفرع -1
كالقرائف عف طريؽ التحاليؿ المخبرية  كالتي يتركيا الجاني في مسرح الجريمة ،كبتعبير آخر يقـك 
ىذا الفرع بتحميؿ عينات الدـ ،المني،البكؿ،الشعر أكالمعاب بكاسطة مناىج تحميؿ كعمميات 

 1. ة متطكرة مف أجؿ تحديد مصدرىا كطبيعتيامخبري
لمتعرؼ عمى مجيكلي اليكية كفي تحديد النسب أك  ADNكما يتـ استخداـ تقنية البصمة الكراثية 

 2األبكة ككذلؾ في جرائـ القتؿ .
يختص ىذا النكع بإجراء تحاليؿ عمى المكاد الغذائية التي  فرع مراقبة النوعية الغذائية -2

الخبراء ، كالكشؼ عف نكعية كجكدة ىذه المكاد تحت إشراؼ  تتسبب في إحداث حاتت التسمـ
المختصيف في مجاؿ الصناعة الغذائية ،باإلضافة عمى القياـ بتحميؿ المياه المعدنية لمكشؼ عف 

 .3كجكد جراثيـ مف عدميا
 
 

                                                 
 ،ص2003المدرية العامة لألمف الكطني ،الجزائر ،جكيمية 50العدد ،جمة الشرطةم"،الشرطة العممية كالتقنية،"فاركؽ جكزم  1
.29  

أفريؿ 17،الجزائر 120،العددالجزائرم جريدة الشركؽ اليكمي،مة بف رحاؿ،الشركؽ تزكر مصالح الشرطة العممية كالتقنيةمنا 2
 .07.ص2007

 .85.ص1995الرسمية ،مصر،التحقيؽ الجنائي التطبيقي، دار الكتب كالكثائؽ  عبد الفتاح مراد، 3
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يختص ىذا الفرع بإجراء تحاليؿ عمى مختمؼ المكاد  الكيمياء الشرعية والمخدراتفرع  -3
المجيكلة التي يعثر عمييا بمكاف الجريمة، كالمكاد التي يشتبو فييا عمى أنيا مكاد مخدرة لمعرفة 

 .1طبيعتيا كتقدير الكميات التي تناكليا الشخص
دا في تشخيص حالة الجريمة كفي إف الطبيب الشرعي لو دكر كبير ج فرع الطب الشرعي-4

تحديد الفعؿ اإلجرامي كنتائجو في مجاؿ التحقيقات الجنائية، حيث تتمثؿ ميمتو في فحص 
 .2كتشريع الجثة كأخذ العينات الالزمة إلى المعالـ الطبية الشرعية لتحميميا

 حث فيبيعمؿ مختصكا ىذا الفرع مباشرة مع مصمحة الطب الشرعي كالذم يفرع عمم السموم: -5
)عارضي،انتحارم،جنائي(كذلؾ مف خالؿ تحميؿ  ، أسباب التسمـالسمـك بالطرؽ المعممية المختمفة

 المعدة كمحتكياتيا،األمعاء،الكبد،الدـ.
 .3كمف أمثمة ىذه المكاد : الزئبؽ ، الزرنيخ، أكؿ أكسيد الكربكف،الكحكؿ

 ب/ الدائرة التقنية 
 كيأتي تحت ىذه الدائرة عدة فركع:

تتمثؿ مياـ ىذا الفرع في القياـ بالتحاليؿ الالزمة عمى األكراؽ النقدية  الخطوط والوثائق: فرع-1
األخبار  كالكثائؽ الرسمية كالمطبكعات المختمفة كاألختاـ ككذا دراسة كمضاىاة الخطكط كتحميؿ

تزكير كمختمؼ أنكاع الكتابة كآتتيا باإلضافة إلى تحديد أنكاع الكزف كاأللكاف المستعممة في 
 .4األكراؽ المالية مف خالؿ اتستعانة بمختمؼ الكسائؿ كالتقنيات المتطكرة

كتتمثؿ ميمتو في دراسة األسمحة النارية في  ر مف أىـ الفركعب: يعتفرع األسمحة والقذائف -2
كـ المختصكف في ىذا الفرع ، حيث يقles ballesتحديد ماىية القذائؼ ك األظرفة الفارغة 

 .بتحديد

                                                 
عمر الشيخ األصـ، نظاـ الرقابة النكعية في المختبرات الجنائية في الدكؿ العربية ،أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية ،الرياض 1
 .19.،ص1991،

 .23. ،ص2000،الرياض1لمنشر،ط إبراىيـ الجندم ،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،مكتبة الممؾ فيد الكطنية 2
رجاء محمد عبد المعبكد،   عمـ الطب الشرعي كالسمـك لرجاؿ األمف كالقانكف، مكتبة فيد الممؾ الكطنية لمنشر، الرياض  3

 . 319ص. 2012
 .31.، ص2005قدرم عبد الفتاح الشياكم، اتستدتؿ الجنائي كالتقنيات المتقدمة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 4
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نشاء األرقاـ التسمسمية  مسافة المسار الذم تسمكو القذيفة كدراسة فتحة دخكؿ القذائؼ كخركجيا كا 
 .1بكاسطة صقؿ األسمحة ، كما يتكفؿ ىذا القسـ أيضا بإجراء عمميات مقارنة لمقضايا المماثمة

القياـ تتمثؿ ميمة ىذا الفرع في فحص بقايا المكاد المتفجرة، ثـ فرع المتفجرات والحرائق: -3
 بمقارنتيا مع تمؾ المرفكعة في مكاف الجريمة مف أجؿ تحديد مصدرىا أك التعرؼ عمي األسباب

المؤدية إلى ذلؾ ، باإلضافة إلى اختصاص ىذا الفرع بفحص مخمفات الحرائؽ مف أجؿ البحث 
 .2ؿعف األسباب الفعمية التي أدت إلييا ىؿ كانت نتيجة شرارة كيربائية أك أنيا كانت بفعؿ فاع

ييدؼ ىذا الفرع  تحديد ىكية المتكمـ عف طريؽ قياس جياز الصكت فرع مقارنة األصوات: -4
أك تحميؿ الصكت قصد معرفة صاحبو، حيث تجرل مقارنة كمضاىاة الصكت مع أصكات 
مرجعية عديدة مخزنة أصال لدل الشرطة العممية ألشخاص مشبكىيف أك متيميف كتعتبر بذلؾ 

 آخر إيداع في تكنكلكجيا تحقيؽ الشخصية. تقنية مقارنة األصكات
  المصمحة المركزية لتحقيق الشخصيةثانيا: 

كتتمثؿ ىذه المصمحة في القياـ بالتحقؽ مف ىكية األشخاص مرتكبي الجرائـ كخاصة أكلئؾ 
الذيف يخفكف شخصياتيـ الحقيقية مف خالؿ استعماؿ أسماء مستعارة سكاء أكانت ألشخاص 

أرض الكاقع أك كانت شخصيات كىمية كتتككف ىذه المصمحة مف ثالث  حقيقييف مكجكديف عمى
 مكاتب كىي:

 
 أ/ مكتب الدراسات و التكوين

ىذا المكتب أربعة أقساـ كىي: قسـ الدراسات كالتجييز، قسـ اآلثار، قسـ التككيف كأخيرا قسـ  
الرسـ الكصفي كيعتبر ىذا األخير تقنية تيدؼ إلي رفع صكرة تقريبية لكجو المتيـ عف طريؽ 

 األكصاؼ التي يقدميا الضحية أك الشيكد الذيف  تمكنكا مف رؤية مالمح مرتكب الجريمة .
أضيؼ إلى نظاـ التعرؼ عمى األشخاص المشبكىيف قاعدة بيانات نشمؿ صكرىـ ىذه كلقد 

القاعدة التي تشمؿ جمع الصكر الفكتكغرافية كمعالجتيا  آليا مف خالؿ برنامج التعرؼ عمى 

                                                 
الرقابة النكعية في المختبرات الجنائية في الدكؿ العربية، أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض، عمر الشيخ األصـ ، نظاـ  1

 . 18،19،ص.1991
 .17. ص ،2008، دكر الشرطة العممية في إثبات الجريمة،مذكرة لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء،الجزائر، بكزرزكرفاطمة   2
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األكصاؼ كالذم يقكـ بمقارنتيا  بتمؾ  بقاعدة البيانات لو كما يمكف جمع ىذا النظاـ مع نظاـ 
 . AFISى البصمات التعرؼ اآللي عم

 ب/ مكتب المراقبة وتسيير المراكز 
ينقسـ ىذا المكتب إلى قسميف: قسـ المراقبة كالذم يقـك بمراقبة أعماؿ الشرطة العممية داخؿ 
المخابر باإلضافة إلى قسـ تسيير المراكز الذم يعمؿ عمى الربط كالتنسيؽ بيف مختمؼ المخابر 

 .1كتسيرىا
 ج/ مكتب المحفوظات 

المكتب عبارة عف حجرة كبيرة جدا بيا عدد كبير مف الرفكؼ يتـ فييا تخزيف كتدكيف جميع كىذا 
المعمكمات كالبيانات المتعمقة بالمجرميف كالمشبكىيف مف خالؿ نظاـ البصمة اآللي ،  الذم 

ألؼ بطاقة بصمية كنقطية في بنؾ المعمكمات مف خالؿ نظاـ األفيس كيتـ 230يحتكم عمى 
كمات المدكنة عند العثكر عمى الجثث المرمية في الشكارع أك كقكع جرائـ كمقارنتيا استغالؿ المعم

مع المعمكمات المخزنة، البصمات المرفكعة مف مسرج الجريمة كنقميا إلى المكتب مف طرؼ 
 .2المحققيف كذلؾ لتحديد المشتبو فييـ مف خالؿ نتائج البحث

سـ اتستغالؿ ككذا قسـ نظاـ األفيس الذم يقكـ كيتفرع ىذا القسـ إلى قسـ تسيير المحفكظات، ق
 اـ كيعمؿ تحت سمطتو فرقتيف لمبحثعميو الرقيب المكمؼ بالنظ

األكلى ىي فرقة التعريؼ كالتي تتمثؿ ميمتيا في التحقيؽ مف شخصية  اإلفراد المقدميف مف طرؼ 
 مختمؼ إدارات الشرطة، كما تبحث عف السكابؽ العدلية ليؤتء األشخاص كتقديـ المعمكمات الالزمة 

ف خالؿ لمنيابة عف الذيف تـ القبض عمييـ، إضافة إلى ذلؾ تقكـ ىذه الغرفة بتحديد الشخصية م
مسؾ بطاقات التعريؼ لممحرميف المطمكب البحث، كما تعمؿ عمى التعرؼ عمى الجثث 
المجيكلة،في حيف أف فرقة بطاقة اتستعالـ تقـك بحفظ جميع البصمات الكاردة إلييا مف فرقة 

 .3التعريؼ
 الفرع الثاني: أدوات الشرطة العممية في التحقيق الجنائي 

                                                 
 14.،ص2008مية في إثبات الجريمة،مذكرة لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء،الجزائر، فاطمة بكزرزكر، دكر الشرطة العم 1

   
 .07.ة بف رحاؿ ، المرجع السابؽ ، صاممن 2

 .78.عبد الفتاح مراد،المرجع السابؽ ص  3
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مى عاتؽ خبراء الشرطة العممية ىي البحث كالتحرم بيدؼ كشؼ ع إف مف المسؤكليات الممقاة
زالة الغمكض عنيا، خاصة في ظؿ تقدـ طرؽ اإلجراـ كتفنف المجرميف في ارتكابيا  الجريمة كا 
مف خالؿ استخداـ  العمـك ك الكسائؿ الحديثة التي تسيؿ عمييـ ارتكابيا كتساعدىـ كاإلفالت مف 

اما عمى رجاؿ الشرطة كخاصة رجؿ الشرطة العممية أف أيدم رجاؿ الشرطة، كلذلؾ كاف لز 
يستعيف بنفس  سالح المجـر كيطكر أسمكبو في مجابيتو مف خالؿ استخداـ أحدث األدكات 
كاألساليب كاألجيزة العممية المتطكرة حتى  يكتشؼ كيدحض األساليب اإلجرامية المبتكرة التي 

ما يتعمؽ باآلثار الجنائية المتحصؿ عمييا ، خاصة في1ينتيجيا المجرمكف ميما بمغت مف تطكر
مف مكقع الجريمة، في حيف أف ىناؾ أجيزة أخرل تستعمؿ في فحصيا كتحديدىا مف قبؿ 

 الخبراء في مخبر الشرطة 
العممية حيث سنتناكؿ في ىذا الفرع ثالث نقاط ففي األكؿ استخداـ األشعة في التحقيؽ كالثاني 

 اتختبارات الكيميائية. أجيزة الفحص المجيرم كفي الثالث
 أوال: استخدام األشعة في التحقيق الجنائي 

مصدر   يستخدـ الباحث الجنائي األشعة في التحقيؽ الجنائي الفني لمبحث عف اآلثار المادية ك
 األشعة ىك الضكء األبيض عمى اختالؼ أنكاعو سكاء كاف طبيعيا أـ صناعيا.

  violet ultraاألشعة فوق البنفسجية -1
كىذه األشعة ىي إحدل اإلشعاعات الغير مرئية في أشعة الطيؼ ذات مكجات قصيرة كىي 
تسبب العمى المؤقت ، كليذا يجب استعماؿ المنظار الخاص بيا عند استعماليا ، إت أف ىناؾ 
بعض المكاد التي مف خصائصيا أنيا تعكس ىذه األشعة غير مرئية أم تغييرىا إلى مكجات 

 كمف أىـ استعماتت ىذه األشعة عيف كتسمى ىذه الظاىرة بالتكىج ذات طكؿ كتدركو ال
 فحص األحجار الكريمة فتكىج األلماس يختمؼ عف تكىج الياقكت -أ

 التمييز بيف المؤلؤ الطبيعي كالمؤلؤ الصناعي.-ب

                                                 

 .14 .فاطمة بكزرزك، المرجع السابؽ ،ص1
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في مقارنة مكاد الزينة إذ تختمؼ درجة التكىج تبعا تختالؼ مصدر الصنع كبالتالي تبعا -د
تركيبيا )ألنو قد يعثر عمى منديؿ أك ككب بو أحمر شفاه ك يقارف ذلؾ بأحمر الذم تختالؼ 

 .1)تستعممو المتيمة
إظيار البصمات عمى السطح المتعدد األلكاف بمعالجتو بمسحكؽ اتنترانيت الذم يتكىج -ت

 تحت األشعة فكؽ البنفسجية.
كالبقع المنكية، فبدت مف إظيار بعض البقع التي تككف ليا خصيصا أك خاصية التكىج -ث

البحث عنيا ، كخاصة إذا كانت بقعا دقيقة بالعيف المجردة، يمكف تعريض المالبس أك 
البياضات لألشعة فكؽ البنفسجية ، فالجزء الذم يتكىج منيا يشير إلى كجكد بقعة منكية يمكف 

 .2فحصيا بالطرؽ العادية
بمادة تتكىج أك تدخؿ في تركيبيا مادة إظيار بعض الكتابات السرية إذا كانت الكتابة -ج 

 .3تتكىج
  infra redاألشعة تحت الحمراء -2

منظكرة ت يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة، كمصدرىا الطبيعي ضكء الشمس  ركىي أشعة غي
كيمكف الحصكؿ عمييا بطرؽ أخرل منيا الحرارة المشعة مف األجساـ الساخنة أك لمبات 

الناطقة أك لمبات اإلضاءة العادية ، كىذه األشعة خاصية اتحتراؽ التركفكتك أك جياز اإلنارة 
 المكاد كلكف بدرجة أقؿ مف األشعة البنفسجية.

 كمف أىـ استعماتت ىذه األشعة تتمثؿ فيما يمي :
تستخدـ في مراحؿ البحث عف آثار الباركد في حكادث استخداـ لألسمحة النارية ككذلؾ تحديد -ا

القتيؿ، كبالتالي فيي تفيد في تحديد فيما إذا كاف الحادث انتحار مف عدمو المسافة بيف القاتؿ ك 
 بالكشؼ عمى يد القتيؿ بكاسطة األشعة تحت الحمراء بحثا عف آثار باركد محترؽ.

تستخدـ في الكشؼ عف البقع المختفية كالتي ت تنجح في كشفيا لألشعة فكؽ البنفسجية كما -ب
ى األسطح القائمة التي تظير التبايف بيف مادة الدـ ك مادة في حاتت بقع الدـ المكجكدة عم

 السطح المكجكد عمييا الدـ نتيجة تأثر كؿ منيا باألشعة تحت الحمراء .
                                                 

-411 .، ص2003، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ،الجنائيةئي كالتصرؼ فيو كاألدلة التحقيؽ الجنا أبك ركس، أحمد1
412 . 

 .412.أحمد أبك ركس المرجع السابؽ ص 2
 .17_16.،ص1996رمسيس بيناـ، البكليس العممي أك فف التحقيؽ، منشأة المعارؼ اإلسكندرية، 3
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تستخدـ في التمييز بيف أنكاع األنسجة المختمفة ذات األلكاف المتشابية التي تظير لمعيف  -ت
 المجردة بمكف كاحد كلك كاف لكف أبيض.

بالميكركسككبات تستخداميا في أعماؿ فحص المستندات المزكرة ك المطمكسة ك إنيا تزكد -ث
 عرؼ عمى الصكر المقمدة كالمزكرة.المحررة بأحبار متعددة، كذلؾ في الت

  x-Rayاألشعة السينية: -3
كىي كذلؾ أشعة غير منظكرة ذات مكجات قصيرة كىي تستخدـ مف قبؿ عناصر الشرطة  

قنبمة، إنما في تمؾ األماكف أك المناطؽ التي تكاجو تيديدا دائما بالقنابؿ العممية في الكشؼ عف ال
 .1كالمطارات كمكاتب الخدمات الحككمية كالمراكز العسكرية كمراكز الشرطة

كما تستخدـ في الكشؼ عف محتكيات الحقائب كالطركد بحثا عف أم دليؿ في التحقيؽ الجنائي، 
شياء التي ت يستطيع الميكركسككب كشفيا، كليا كما تختص ىذه األشعة في الكشؼ عف األ

قدرة اتحتراؽ لألشياء القابمة لمبحث عف الرصاص كالجدراف كمف باب أكؿ كاألخشاب، كالبحث 
عف ذرات الباركد المتناثرة عمى المسرح، كأجساـ الكائنات الحية لتحديد سف الجثث مف خالؿ 

 .2مف أشياءنمك أعضاء جديدة كتحديد كؿ ما يبتمعو الجاني 
 األشعة الظاهرة-4

، أك الضكء الصناعي كمصابيح ء الطبيعي كضكء الشمس ، أك القمرمصدرىا ىك الضك 
الكيرباء أك مف ضكء ناتج مف النار أك مف انعكاس ىذه المصادر عمى األجساـ الالمعة ك 

بحثا عف كالمعادف كالمرايا، كمجاؿ استخداميا في البحث الجنائي في معاينة محؿ الحادث 
اآلثار المادية الظاىرة ككذلؾ في الرسـ اليندسي لمحؿ الحادث ،كفي تصكيره فكتكغرافيا كما 
تستخدـ ىذه األشعة في تسييؿ عمؿ رجؿ الشرطة العممية لالستعانة بيا في الفحص 

 .3الميكركسككبي، كبقية األجيزة الطبيعية األخرل كاتسكتركجراؼ ك اتسكتركفكتكمتر
 الفحص المجهري  ثانيا: أجهزة

إف أجيزة الفحص المجيرم  تعتبر مف بيف األجيزة التي يعتمد عمييا خبراء الشرطة العممية في 
 التحقيقات الجنائية خاصة فيما يتعمؽ بمعاينة كفحص اآلثار الجنائية المختمفة في مسرح

                                                 
المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، ، الكشؼ الفني عمى القنابؿ كالطركد كالرسائؿ الممغكمة، جكنتر بكليش 1

 .17، ص.1986الرياض،
 .50، ص.1999عبد الكىاب البطراكم، الجركح النارية كمياـ المحؽ، مركز اإلعالـ األمني لمتدريب ، الرياض،  2
 .50ص.  السابؽالمرجع عبد الكىاب البطراكم،  3
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الجريمة، كىذا بغض النظر عف طبيعتيا سكاء كانت صمبة أك سائمة، حية أك ميتة، كالبقع 
 الدمكية كالمنكية، آثار الطالء عمى الشعر كالنسيج كغيرىا. 

 حيث يبدأ الخبراء بفحص اآلثار باستعماؿ العدسات المكبرة لرؤيتو بحجـ أكبر.
 دل أجيزة الفحص المجيرم التالية ستعماؿ إحكفي حالة استحالة ذلؾ فإنيـ يقكمكف بالمجكء إلى ا

كىك جياز مثؿ الماسكرة رفيعة بيا كسيمة إضاءة كمنشكر كمجمكعة   منظار الرؤية الداخمي*
عدسات تساعد عمى الرؤية الداخمية لألجساـ كىك يستخدـ في فحص اإلقفاؿ مف الداخؿ إلظيار 

 الخطكط في ماسكرة السالح.آثار استعماؿ المفاتيح المصطنعة كما يستعمؿ لرؤية 
يتككف ىذا  الجياز مف كحدتيف مف العدسات عينية كشيئية ،  الميكروسكوب  العادي المحمول*

 كىك أعمى مف النقاكة كمجيز بكسيمة إضاءة كحامؿ لمشرائح كمرايا عاكسة ، حيث يكضع  المراد 
يؿ ، فتتككف لو صكرة فحصو عمى العدسة الشيئية عمى مسافة أبعد مف البعد البؤرم ليا بقم

حقيقية مف الجية المقابمة ,كما يستخدـ ىذا الميكركسككب لفحص آثار الطمقات النارية أك 
األقمشة أك األنسجة كعمـك األجساـ التي بيا تجاعيد كتسجؿ الصكرة بعد الفحص عف الكتابة أك 

 . 1طريقة آلة تصكير بالميكركسككب
مقارنة الشعر كالنسيج كاألتربة، كآثار اآلتت  ك يستخدـ لفحص كالميكروسكوب المقارن *

كالطمقات ك مقارنة الخطكط كمقارنة طبقات قشكر )الطالء( التي تتخمؼ في حكادث المصادمات 
 .2ككسر لمخزائف كما شابو ذلؾ

 ثالثا: اإلختبارات الكيميائية  
ت المخفية المتعمقة تمعب اتختبارات الكيميائية دكرا ىاما في إظيار اآلثار المادية كالعالما

بالجريمة بحثا عف الحقيقة القضائية في إطار التحقيؽ الجنائي الفني إذ ترتكز ىذه اتختبارات 
عمى عمكـ الطبيعة، عمـك الكيمياء كأمثمتيا مقارنة الزجاج العالؽ بمالبس المتيـ المكجكد في 

                                                 
 272-200د الفتاح مراد، المرجع السابؽ، ص. بع 1
أبك قاسـ ، الدليؿ الجنائي المادم كدكره في إثبات جرائـ الحدكد كالقصاص، المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب،  أحمد 2

 .289_288ص.  1993الرياض، 
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ص الدـ ك السائؿ المنكم محؿ الحادث ، كتقدير سرعة المداد المستعمؿ فييا كعمر الكتابة، فح
 :بيف أىـ ىذه اتختبارات  مايميككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممكاد المخدرة ، كمف 

: يستعمؿ ىذا التحميؿ لتحديد العناصر الداخمة في المركبات ، كما يستخدـ في التحميل الطيفي*
تحميؿ المادة بالكيرباء إلى عناصرىا األكلية اعتبار أف كؿ عنصر طيؼ خاص بو  كذلؾ، كما 
يستخدـ ىذا الجياز في مقارنة صكرة تحميؿ قشرة الطالء المكجكدة في محؿ تصادـ مع صكرة 

مكجكدة في محؿ تصادـ مع صكرة تحميؿ قشرة مف السيارة المشتبو فييا تحميؿ قشرة الطالء ال
 )طالء، مزكرة لبياف أكجو الخالؼ بينيا كبيف العممة الصحيحة (، أما بالنسبة لعممية التحميؿ 

الكيربائي عند التصكير ينجـ عنيا شرر كيربائي كما يحدث عند المحاـ بالكيرباء ، كبعد تفريغ 
طياؼ بكاسطة منشكر مف الككارتز نحصؿ عمى صكرة عمييا خطكط ىذه المجمكعة مف األ

 مختمفة 
كؿ خط يمثؿ طرفا معينا، كبالتالي يمثؿ عنصره كىذا المكقع ت يختمؼ ميما اختمؼ مصدر 

نما يختمؼ مف حيث الكضكح كدرجة المكف تبعا لكمية العنصر في المادة  .1العصر كا 
ألحبار تمثؿ إحدل التحديات التي تكاجو المخبر : ت شؾ أف مشكمة تحميؿ اتحميل األحبار*

 المعاصر ألبحاث.
المستندات مكضكع التحقيؽ ذلؾ أف التحميؿ كسيمة عممية ك تقنية  عالية لمكشؼ عف جرائـ 
التزييؼ كالتزكير كتستخدـ ىذه التقنية في عدة حاتت نذكر مف بينيا : التقدير النسبي لعمر 

التفرقة بيف األحبار لبياف ما إذا كاف المستند مكضكع لمطعف  المستندات مكضكع التحقيؽ ككذلؾ
قد كتب كفؽ صيغة ميالدية كاحدة أـ ت كبياف ما إذا المداد المستخدـ في إجراء تعديؿ  أك 
تغيير أك إضافة في محرر ما يتفؽ مع صيغتو المدادية المضبكطة في حكزة المتيـ، كغيرىا مف 

 .2الحاتت
 األحبار عمى طريقتيف : طريقة  طبيعية كطريقة كيميائية.كتعتمد تقنية تحميؿ 

                                                 
 قدرم عبد الفتاح الشياكم 1
 .42 .المرجع نفسو ص 2
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كىي الطريقة إذا ما طبقت تبقى المستند كما ىك في حالتو األصمية دكف  الطريقة الطبيعية:*
تغيير كىي الطريقة الصحيحة لدل القضاة كالخبراء لمحافظتيا عمى سالمة المستند كتعتمد إما 
عمى الفحص عمى العيف المجردة ك الميكركسككب لمكف األحبار كالمظير العاـ لخبرات أك دراسة 

ة فكؽ البنفسجية كاألشعة تحت الحمراء بأنكاعيا المنعكسة كالنافذة المداد لتعريضو لألشع
في   IR ، لدراسة درجات التآلؼ المصاحب لألشعة تحت الحمراءfluorescenceكالفمكرية 

عطاء درجة نسبية ليا أك استخداـ أشعة  محاكلة لمكقكؼ عمى التأفؼ المتبايف لألحبار المختمفة كا 
 .1لحبر أثناء تعرضيا لألشعة تحت الحمراءالميزر كامؿ مثير لمككنات ا

كىي الطريقة التي إذا ما طبقت تغير المستند عما كاف عميو في حالتو الطريقة الكيميائية: 
األصمية حيث يتطمب األمر اخذ عينات مدادية مف األسطر المكتكبة، األمر الذم يستمـز أف 

 عة مف األساليب التحميمية كالكيميائية ينفصؿ معيا أجزاء مف المستند كتتضمف ىذه الطريقة مجمك 
المختمفة، كلقد كانت اتختبارات المكضعية تحت الميكركسككب أك الطرؽ الكيميائية التي طبقت 
بمعرفة الخبراء لمتفرقة بيف األحبار  السائمة تعتمد عمى مجمكعة مف األساليب نذكر منيا ، 

ي ،كركماتكغرافيا الغاز السائؿ، كركماتكغرافيا التحميؿ المكني الكرقي ، التحميؿ المكني الكيربائ
التي تقسـ األكسع  papier climatograالضغط السائؿ باإلضافة إلى التحميؿ المكني الرقائقي 

انتشارا في مخابر العالـ لتحميؿ األحبار ، كلعؿ السبب في ىذا يرجع إلى سيكلة تطبيقيا كسرعة 
داميا كما أف التحميؿ المكني لمرقائؽ قد استخدـ بنجاح تنفيذىا كدقة النتائج المستخمصة مف استخ

 .2لمتفرقة بيف كافة األحبار السائمة كالجافة كأحبار اآلتت الكاتبة
 المبحث الثاني:  عالقة الشرطة العممية بمسرح الجريمة 

 أعماليـ بيدؼ استظيار كالخبير الباحث فيو يباشرم الذ الجريمة النطاؽ المكاني مسرح يعد
كالمخمفات المترتبة  كؿ  المتغيرات الذم يحتكم  الكعاء ىذا مف اآلثار جمع طريؽ الحقيقة عف

 أيا كانت طبيعتو ، كاف مكانا مستقرا كىادئا قبؿ كقكعفمسرح الجريمة  عف ارتكاب الجريمة،

                                                 
 .42 .المرجع نفسو، ص 1

 105-98.ص 2005منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، سنيف محمدم البكادم ، الكسائؿ العممية الحديثة ،  2
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 تطرأ متغيرات صكرة في تنعكس اإلجرامية التي كاقعتو ليحث المجر عميو يدخؿ ثـ الجريمة، 
 عمـالمتغيرات قد تحدث بكعي ك  ك ىذه  بشرية كغير بشرية آثار شكؿ في المكاف  ذاى عمى

كقد يحدث مف غير  اإلجرامي، إتماـ مشركعو  سبيؿ في يعترضوما كؿ لدفع الجريمة مرتكب
،كلذا فمسرح  1كانتباه نتيجة اتضطراب النفسي كتكتر األعصاب كالخكؼ كالعجمةكعي ، 

في مجاؿ الكشؼ عف الكقائع اإلجرامية ألنو يعتبر مكاف حفظ أسرارىا  الجريمة ذك أىمية كبيرة
فيذا المسرح  تكجد فيو أثار مادية كثيرة كالمجـر ميما كاف حريصا فالبد أف يترؾ أثرا يدؿ عميو، 

 كالمشكمة تكمف 
في المالحظة عمى ىذه اآلثار كمف أجؿ ذلؾ كاف تزما عمى خبراء الشرطة العممية كخاصة 

مسرح  الجريمة التحكـ الجيد في مككناتو ك أسراره ألنو األساس الذم يمكننا مف معرفة خبراء 
 ىكية مرتكبيا كحؿ الجريمة.

 
 المطمب األول: مسرح الجريمة ومدلوله الفني 

يعتبر مسرح الجريمة أنو األداة لحؿ الجريمة، كىك ذك أىمية كبيرة في مجاؿ الكشؼ عف الكقائع 
ر مكاف حفظ سرىا الذم يزكد المختصيف بكافة األدلة التي تؤدم إلى اإلجرامية، ألنو يعتب

الكشؼ عف الحقيقة، مف خالؿ ىذا يمكف القكؿ أف مسرح الجريمة يعد بمثابة ممكية خاصة 
 لممختصيف إلى غاية انتياء العمؿ بو.

 كمف ىذا سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى ثالث فركع الفرع األكؿ مفيكـ مسرح الجريمة، الفرع
 الثاني اإلجراءات المتبعة عند العمـ بكقكع الجريمة كالفرع الثالث تكثيؽ مسرح الجريمة.

  الفرع األول: مفهوم مسرح الجريمة
إف مسرح الجريمة ىك ذلؾ الشاىد الصامت عف أسرار الجريمة كمككناتيا باعتبار أف ىذه 

ذا كاف التطكر التقني قد رافؽ أساليب ارتكاب األخيرة قد كقعت عمى أرضو كفكؽ سط حو ، كا 
الجرائـ ك أدائيا، فإف ذلؾ ت بد أف يكاكب إتباع كسائؿ تحكؿ مف الشاىد الصامت شاىدا ينطؽ 

                                                 
بف عمي أمنكر، دكر األدلة المادية في إثبات الجريمة، مذكرة نياية الدراسة لنيؿ شيادة الماستر، تخصص عمـ اإلجراـ  1

 .28ص . 2011/2012كالعمـك الجنائية، جامعة عبد الحميد ابف باديس، مستغانـ، السنة الجامعية 
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عف كؿ حقيقة، فمسرح الجريمة بالنسبة لمشرطة العممية أك المحقؽ يعتبر الحمقة األىـ مف بيف 
معيا في ىذه المرحمة، ألنو المستكدع األساسي لمضمكف  الحمقات األخرل التي يستطيع التعامؿ

جميع األدلة، األمر الذم يقتضي كجكب التفكير في األساليب القادرة عمى أف تحكؿ المحقؽ أك 
خبير الشرطة العممية كتقدـ لو أدلة ناطقة تعينو في النياية عمى حسف استرجاع الجريمة حاؿ 

ير ىك الحؿ الكحيد لو مف أجؿ الكصكؿ إلى  معرفة ىكية ارتكبيا، كفؾ ألغازىا كيبقى ىذا األخ
1الجاني.

                                                 
 .65، ص.2010، عماف، 1الييتي، التحقيؽ الجنائي ك األدلة الجرمية، دار المناىج لمنشر ك التكزيع، طمحمد  حماد  1
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 أوال: تعريف مسرح الجريمة 

عرفو الدكتكر عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة:"عمى أنو المكاف أك مجمكعة األماكف التي تشيد 
 . 1مراحؿ تنفيذ الجريمة كالتي تحتكم عمى اآلثار المختمفة عف ارتكابيا"

طو أحمد طو متكلي:"بأنو المكاف الذم يحدث فيو تنفيذا لجريمة احتكاؾ عنيؼ  كيعرفو الدكتكر
 . 2لمجاني بمحتكل سطحيا المادم سكاء كاف ىذا المحتكل شخصا أك شيئا"

كيقصد بو المكاف الجغرافي الذم عايش كحاكى كؿ أك بعض مف أطكار الفعؿ اإلجرامي كخمؼ 
قد تككف إما خفية أك كاضحة، تدؿ عمى حدكث فعؿ عند نيايتو الجاني مجمكعة مف اآلثار التي 

 .3يصب في خاف الجرائـ
كيعرفو أيضا بأنو المكاف أك مجمكعة األماكف التي تشيد مرحمة تنفيذ الجريمة كاحتكل عمى 
اآلثار المتخمفة عف ارتكابيا، كيعتبر ممحقا لمسرح الجريمة كؿ مكاف شيد مرحمة مف مراحميا 

 .4المساحة المشتممة عمى كقكع الجريمةالمتعددة، أم أنو 
 ةثانيا : أنواع مسرح الجريم

لى مسرح خارجي ندرسيما عمى التكالي:  ينقسـ مسرح الجريمة إلى مسرح داخمي كا 
ىك ذلؾ المكاف الذم شيد ارتكاب كاقعة كىك مكاف محدكد أم يمكف  أ/مسرح الجريمة المغمق:

الخركج منو ك التحكـ فيمف يتردد عميو، كمف أىـ  غمقو كالسيطرة عميو، كيمنع الدخكؿ إليو أك
 . 5خصائصو

 / لو مداخؿ كمخارج يمكف فحصيا كمعاينتيا.1
 / تحديد تكقيت إرتكاب الجريمة.2
 / تحديد شخصية الجاني . 3

                                                 
عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة ، إجراء المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، الطبعة األكلى، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، األردف  1

 .24، ص. 2010
 . 18، ص.2000الجنائي كفؽ استنطاؽ مسرح الجريمة، تكزيع منشأة المعارؼ، مصر طو أحمد طو متكلي،  التحقيؽ   2

، 2003، ديسمبر70خمؼ اهلل عبد العزيز، إجراءات البحث الفني كالتقني بمسرح الجريمة، مجمة الشرطة ، الجزائر، عدد 3
 .13ص.

 .32ص.1995لمدراسات كالتدريب، الرياض،  فادم الحبشي، المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، دار النش بالمركز العربي  4
عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة، إجراءات المتابعة الفنية لمسرح الجريمة ،الطبعة األكلى، دار الحامد لمنشر كالتكزيع،  5

 .25األردف،ص.
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 / تحديد عدد الجناة منفذم الجريمة.4

 ب/مسرح الجريمة المفتوح: 
كانطالؽ مساحتو لمقاييس مترامية، مثؿ األراضي يعتبر مفتكحا في حالة عدـ كجكد حدكد لو 

 1الزراعية أك الطرؽ السريعة، مف أىـ خصائصو
  / يساعد عمى تحديد مكاف الجريمة الحقيقي.1
 / تحديد خط سير الجناة في الكصكؿ إليو كاليركب منو كالكسيمة المستخدمة.2
 استدراجو إليو أك بمحض إرادتو /  تحديد الصمة بيف الجاني كالمجني عميو في حالة ما إذا تـ 3

 ج/مسرح الجريمة تحت الماء:
يرتكب أحيانا الجناة جرائميـ تحت الماء، أك يرتكبكنيا في اليابسة كيمقكف باألداة في الماء، أك 
بالجثة في الماء كبعد أياـ تطفكا عمى سطح الماء، ك أحيانا ت تطفكا كىذا بسبب ربطيا بشيء  

 مى سطح الماء، حيث يتطمب إنزاؿ غكاصيف مختصيف لمبحث عنيا.ثقيؿ يمنعيا مف الطفك ع
لمحفاظ عمى مسرح الجريمة تبد مف حساب سرعة التيارات المائية كاتجاىاتيا ككثافة الشيء 
المطمكب البحث عنو ك أخذ المسافة المناسبة التي يمكف أف يتحرؾ فييا األثر بسبب حركة 

 . 2الماء بنظر اتعتبار
 مة المتحرؾد/ مسرح الجري

معناه مسرح الجريمة المتنقؿ أم الجرائـ التي ترتكب في السيارات كالسفف كالقطارات عكس 
 .3مسرح الجريمة العقارم الذم يقع عمى أرض ثابتة

 ثالثا:أهمية مسرح الجريمة
 :4لمعاينة مسرح الجريمة أىمية تكمف في النقاط التالية

منو المحقؽ الجنائي لكي يتأكد مف خاللو حقيقة يعتبر مسرح الجريمة المكاف الذم ينطمؽ  -
 كقكع الفعؿ كما إذا كاف يشكؿ جريمة أـ ت، كككنو عمدم أك غير عمدم.

 
                                                 

 .54ص .2012طارؽ ابراىيـ الدسكقي عطية، مسرح الجريمة، دكف طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 1

 .56.طارؽ إبراىيـ الدسكقي عطية، المرجع السابؽ، ص  2
 .16. خمؼ اهلل عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص 3

 .134.ص  2002أحمد أبك الركس، منيج البحث الجنائي، دكف طبعة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 4
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في حالة التأكد مف أف الفعؿ يشكؿ جريمة، فإف مسرح الجريمة يمكف مف خاللو التعرؼ عمى  -
إلى جانب إستضيار كافة مالمح األعماؿ المككنة لمسمكؾ اإلجرامي أك المتممة لمجريمة، 

 المالمح التفصيمية ألسمكب ارتكاب الجريمة. 
أنو المكاف الذم مف خاللو يتـ التعرؼ عمى ظركؼ الجريمة كالبكاعث التي دفعت الجاني إلى  -

 ارتكابيا. 
يمكف مف خالؿ معاينة مسرح الجريمة العثكر عمى اآلثار التي تعتبر األدلة المادية القاطعة  -

 كاألقداـ ك البقع كاآلتت.كآثار البصمات 
تنقؿ ىذه المعاينة لمقاضي صكرة لمسرح الجريمة ككيفية ارتكابيا فيسيؿ لو بذلؾ تصكر كقكعيا -

 كالقياـ بإعادة تمثيميا كمتابعة اإلجراءات المحكمة عف اقتناع.
إف حسف التعامؿ مع مسرح الجريمة مف شأنو أف يؤدم إلى معرفة مالمح شخصية الجاني، -

 أسمكبو مف طرؼ المحقؽ الجنائي.كرصد 
 الفرع الثاني: اإلجراءات المتبعة عند العمم بوقوع الجريمة

ليذا كاف لزكما إف تخمؼ اآلثار المادية بمسرح الجريمة قد تتأثر أك تزكؿ بفعؿ عدة عكامؿ، 
عمى رجاؿ الشرطة التنقؿ سريعا إلى مسرح الحادث كالقياـ بكافة اإلجراءات الالزمة لحمايتو 
كتحصيف ىذه اآلثار، كت تؤتي بذلؾ جيكد المخبر العممي ثمارىا دكف اجتياد كتفاني المحققيف 

 كخبراء مسرح الحادث بمكاف الجريمة.
عند كقكع أية جريمة معينة يتـ تبميغ الشرطة بحدكثيا سكاء عف طريؽ الياتؼ أػك حضكر المبمغ 

يمة، ىنا يجب عمى متمقي بالغ شخصيا إلى أقرب مركز شرطة إلبالغيـ عف كقكع تمؾ الجر 
الجريمة الحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف المعمكمات مف الشخص المبمغ تخص البيانات 

 التالية:
 العنكاف التفصيمي لمكقع الجريمة.-
 نكع الجريمة.-
 تحديد كقت حدكثيا ككقت اإلبالغ.-
 السؤاؿ عف المتيـ إف تمكف المبمغ مف رؤيتو.-
 لو، مالمح كجيو، مميزاتو الخاصة...(.ذكر أكصافو)مالبسو، طك -
 ذكر كصفة السيارة التي كاف يستقميا المتيـ )لكنيا، نكعيا، رقميا...(.-
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 ىؿ مازاؿ المتيـ مكجكدا بمكاف الجريمة أـ ىرب.-
 أخيرا اتستفسار عف ىكية المبمغ)اسمو، عنكانو...(.  -

  1المتيـ ىك المتصؿ لإلبالغ عف جريمتوكعمى رجؿ الشرطة في كؿ األحكاؿ اتنتباه. فقد يككف 
تقع عمى متمقي البالغ عف الجريمة التزامات ىامة حيث يجب عميو إعالـ ضابط الشرطة 
القضائية بذلؾ)إف لـ يكف ىك ضابط شرطة قضائية(، كعمى ىذا األخير القياـ ببعض اإلجراءات 

كامؿ يحاكؿ قدر المستطاع الالزمة كالضركرية التي تفيد في األخير في تشكيؿ فريؽ بحث مت
 اتستفادة مف مسرح الحادث لمحصكؿ عمى ما ينير ليـ طريؽ الكشؼ عف خبايا الجريمة.

 سرعة االنتقال إلى مسرح الجريمةأوال: 
إف إسراع الشرطة إلى مسرح الجريمة بمجرد اإلبالغ أك العمـ بكقكع الجريمة، ىدفو األساسي 

كضبط الجناة، ألنو ت يمكف القياـ بيذه المياـ قبؿ  المحافظة عمى مسرح الجريمة ك تأمينو
اتخاذىا عند اتنتقاؿ  الكاجباإلجراءات كصكؿ الشرطة، كنستدعي اتنتباه منذ البداية إلى أىـ 

 عمى بعض ىذه اإلجراءات.  2لمسرح الجريمة كقد نص قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم
  إخطار وكيل الجمهورية-1

ؽ.إ.ج 42بكقكع الجريمة يجب عمى ضابط الشرطة القضائية طبقا لنفس المادة بعد العمـ 
بعد التأكد مف صحة اإلخبارية أك البالغ الذم يفيد بكقكع الجريمة أف يخطر ككيؿ  11/02

الجميكرية عمى لفكر ثـ يتنقؿ عمى جناح السرعة إلى مكاف كقكع الجريمة كيتخذ في سبيؿ ذلؾ 
جراءات الالزمة، كيجب عميو المحافظة عمى اآلثار التي يخشى أف ككيؿ الجميكرية جميع اإل

تختفي كيقـك بضبطيا كيعرضيا عمى األشخاص المشتبو في مساىمتيـ في الجريمة لمتعرؼ 
عمييا، كفي حالة إذا قرر ككيؿ الجميكرية اتنتقاؿ إلى مسرح الجريمة يتعيف عمى ضابط 

، إذ يرجع اتختصاص ىنا إلى ككيؿ الجميكرية، الشرطة القضائية رفع يده عف البحث كالتحرم
  3حيث يباشر جميع اإلجراءات بنفسو أك يكمؼ بيا ضابط الشرطة القضائية.

                                                 
كالمحاماة كالشرطة كالطب الشرعي"، الطبع األكلى، ىشاـ عبد المجيد فرج، "معاينة مسرح الجريمة ألعضاء القضاء كالنيابة  1

 كمابعدىا.09ص. 2004مطابع الكتء الحديثة القاىرة، نكفمبر 
، المتضمف" قانكف اإلجراءات الجزائية 1966يكنيك 8ق المكافؽ ؿ 1386صفر  18المؤرخ في  56/155األمر رقـ  2

 المعدؿ كالمتمـ.2012-2011الجزائرم"  
 . 62،63ص.2005أكىايبية، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، دار ىكمو لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، عبد هلل  3
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 االنتقال إلى مسرح الجريمة. -2

إف أىـ إجراء يتخذ بعد التأكد مف صحة المعمكمة الكاردة حكؿ كقع الجريمة، كبعد إخطار ككيؿ 
ف تميؿ لمسرح الجريمة بعد جمع كؿ المعدات كالمكاـز الضركرية الجميكرية، كىك التنقؿ فكرا دك 

إلجراء معاينات )كثائؽ، آلة تصكير الفكتكغرافي، المتر(، كعند المزـك طمب فرع الشرطة العممية 
بالمجمكعة الكتئية، كما يمكف أف يستعاف بالكمب البكليسي، كيجب أف ت يصدر عف كؿ ضابط 

ة أية أخطاء، سكاء كانت ىذه األخطاء مف فعمو أك نتيجة إىمالو، شرطة أك خبير الشرطة العممي
ذلؾ أف األخطاء التي ترتكب في مسرح الجريمة كخاصة في الحفاظ عميو كعمى ما بو مف آثار 
مادية ت يمكف تداركيا، كمف ىذا المنطمؽ فإف فشؿ أك نجاح التحقيؽ يعتمد أساسا عمى 

 .  1ابط شرطة يصؿ إلى مسرح الجريمةاإلجراءات األكلية التي يتخذىا أكؿ ض
كمف المعركؼ أف قيمة مسرح الجريمة قد تتدىكر بفعؿ الزمف فقد تفضي العكامؿ الطبيعية 
كاألمطار كالرياح عمى اآلثار فتمكثيا أك تدمرىا، أك قد تمتد إلييا يد العبث مف الناس الذيف عادة 

اتؿ كالمقتكؿ، فيبعثكف بمحتكياتو، ما ييرعكف مف كؿ حدب كصكب مستطمعيف متسائميف عف الق
كبالتالي تختمط أثارىـ مع اآلثار التي خمفيا المجـر في المكاف، كليذا فإف التأخر في اتنتقاؿ 

 إلى مسرح الجريمة قد يككف ىك الفيصؿ في بقاء األدلة أك اندثارىا.   
 الحفاظ عمى مسرح الجريمة.-3

اإلبقاء عميو كما تركو الجاني ك عدـ العبث باآلثار، كالمقصكد بالحفاظ عمى مسرح الجريمة ىك 
كعميو فالبد مف القياـ ببعض اإلجراءات كعدـ السماح لغيره مف أفراد الشرطة عمؿ أم تغيير، ك 

 إذا ما حدث تغيير عمى اآلثار المترككة فيتحتـ عمى المحقؽ أف ينظـ محضر إلثباتو.
ؿ رجاؿ الصحافة ك التمفزيكف إلى مسرح كيجب عمى ضابط الشرطة القضائية أؿ يسمح بدخك 

الجريمة، كىذا لتفادم تسرب أية معمكمة ككف ذلؾ يساعد الجاني في أخذ احتياطاتو حتى ت 
يكشؼ أمره، كما يجب عمى ضابط الشرطة القضائية أف يقـك بتأمينو عف طريؽ تطكيقو ك 

األماكف، كىك مف أىـ  إحاطتو بالشرطة  األصفر العازؿ كىذا ليعزؿ مسرح الجريمة عف باقي
 اإلجراءات المتخذة في الحفاظ عمى مسرح الجريمة، ككذا الحفاظ عمى كافة اآلثار المتكاجدة بو.

                                                 
،مركز بحكث 1سامي حارب المنذرم ك آخركف، مكسكعة العمـك الجنائية، تقنية الحصكؿ عمى اآلثار ك األدلة المادية،ج 1

 . 96ص.2007الشرطة ، الشارقة،
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كعمى ضابط الشرطة القضائية المتكاجدة في مسرح الجريمة أف  يقـك بتسجيؿ األشخاص 

صابيف، تدكيف المكجكديف فيو) مسعفيف، أقارب، ك أصدقاء المجني عميو كالشيكد(، إسعاؼ الم
 أقكاؿ المجني 

عميو، ضبط األدكات المستعممة في مسرح الجريمة، معاينة اآلثار المادية، تثبيت حالة 
 األشخاص كاألماكف، تدكيف ساعة الكصكؿ كالحاؿ ىك عمييا في مسرح الجريمة.

 انتقال خبراء الشرطة العممية لمسرح الجريمة-4
كؿ ضابط شرطة قضائية يصؿ إلى مسرح الجريمة تككف إف اإلجراءات األكلية المتخذة مف قبؿ أ

في انتظار كصكؿ مجمكعة مف الخبراء الفنييف الذم يتكاجدكف لمعمؿ في الجريمة الماثمة بمسرح 
الجريمة، كمف ىذه المجمكعة الطبيب الشرعي، خبير التصكير الجنائي ) تصكير فكتكغرافي أك 

البصمات، خبير األسمحة الجنائية ك المتفجرات(، فيديكا، خبير رفع السكائؿ البتركلية، خبير 
كالذيف يتـ استدعاؤىـ بمكجب تسخيره مف ككيؿ الجميكرية لمقياـ بالمعاينات الالزمة لمسرح 
الجريمة، فيـ يعممكف بمثابة فريؽ كاحد متكامؿ فكؿ كاحد فييـ لمكصكؿ إلى النتائج ك أقربيا 

 لمحقيقة.
ة أف يسيؿ عمؿ خبراء الشرطة العممية بفرض حماية كعمى المحقؽ كفريؽ الشرطة القضائي

المكاف ككقاية األدلة عف طريؽ إبعاد كمنع تجمع األشخاص خاصة الفضكلييف حكلو كتطكيؽ 
مكاف كقكع الجريمة، كمنع أم شخص كاف مف الدخكؿ إلى مكاف الجريمة أك الخركج منو، ك 

ت إذا كاف ضركريا مع ضماف كجكده ينبغي اتحتراس مف التقاط أك تحريؾ أم شيء مف مكانو إ
عمى الحالة التي ترؾ عمييا عقب ارتكاب الجريمة مع تثبيت حالة األماكف، كتثبيت حالة األثر 
كطريقة العثكر عميو، مع اتحتفاظ بو ككضعو في أكعية أك أنابيب نظيفة تماما أك قاركرة أك 

كؿ حرز يبيف بيا كصفو  داخؿ إطار مف البالستيؾ كؿ حسب حالتو ك أف يضع بطاقة مع
 لألثر كحالتو كمكاف رفعو ك اسـ مف رفعو.

كبعد ذلؾ يأتي دكر الطبيب الشرعي عمى رأس قائمة الخبراء لتكلي الفحص الخارجي لمجثة 
كالتحقؽ مف الكفاة كتحديد كقت حدكثيا كبعد فحصيا تبد مف نقميا بصفة سريعة إلى المراكز 

ه اإلجراءات النتائج المرغكب فييا تبد مف التنسيؽ بيف الصحية لحفظ الجثث، كحتى تحقؽ ىذ
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عمؿ المحقؽ كفريقو كبيف خبراء الشرطة العممية، ككذا تفيـ كؿ فرد لمياـ باقي أفراد طاقـ 
 البحث.

 الفرع الثالث: توثيق مسرح الجريمة
عمى المحقؽ أك خبير الشرطة العممية عند دخكلو لمسرح الجريمة أف يقكـ بتسجيؿ كتكثيؽ  يجب

كؿ المالحظات ك المشاىدات المكجكدة فيو ، كذلؾ مف خالؿ تسجيؿ كقائع الجريمة بالكتابة 
 التسجيؿ عف طريؽ الطكر الفكتكغرافية أك كاميرا الفيديك أك عف طريؽ الرسـ اليندسي.

 ائع مسرح الجريمة كتابةأوال: تسجيل وق
يفسر تسجيؿ مسرح الجريمة بالكتابة في محضر تحقيؽ مف أقدـ الطرؽ المتبعة في نقؿ صكرة 
صادقة لمحادث، كذلؾ بغرض تمكيف المطمع عمييا مف فيـ الحادث مف خالؿ تصكير حالة 

 الجريمة كقت حدكث ك المكاف الذم ارتكبت فيو ك أقكاؿ كؿ مف لو عالقة بيا.
 ـ بعممية تسجيؿ كقائع مسرح الجريمة بالكتابة، يجب إتباع الشركط التالية: كلمقيا

 مراعاة البساطة في استخداـ األلفاظ كعدـ استعماؿ األلفاظ الغامضة لشرح محتكيات المكاف.-1
الكتابة بخط كاضح ك مقركء، كيستحسف أف تككف الكتابة مع التكقيع عمى كؿ صفحة بعد -2

 ترقيميا.
كقع الحدث في مكاف مسكار أك داخؿ مسكف، يقـك المحقؽ بتحدد الجيات األربع إذا كاف -3

األصمية ثـ يذكر اسـ الشارع ، كرقـ المبنى، مكاف مكقعو إذا كاف في الدكر األكؿ أك الثاني ثـ 
ينتقؿ إلى الحجرة التي حدثت فييا الجريمة كيصفيا كصفا دقيقا، بحيث يشمؿ كصفو بياف 

د األبكاب، كنكع أرضيتيا كحكائطيا كنكع اإلضاءة بيا ثـ األثاث مبتدئا مساحة الحجرة أك عد
بأحد  إلى أف ينتيي إلى النقطة التي بدأ منيا، كىذه الطريقة معركفة بطريقة عقرب الساعة، ألف 
المحقؽ يسير في كصفو مثؿ عقارب الساعة، مف الجية اليمنى مف المكاف أك العكس أف يبدأ 

كما يمكنو أف يبدأ بالكصؼ مف منتصؼ محؿ الحادث ثـ يكسع كصفو بالجية اليسرل منو، 
 .1دائريا إلى أف يشمؿ المكاف كمو كتسمى ىذه الطريقة بالحمزكنية

ك يذكر أيضا كضع الجثة كالبنية كاإلصابات المكجكدة فييا ك اآلثار المترككة حكليا كما يذكر 
غيير كضعيتيا كبعدىا كقربيا ك أقكاؿ التغيير الذم بيا مف حيث نقميا مف محميا األصمي أك ت

 الشيكد كالجناة المشتبو بيـ.
                                                 

 . 108جع السابؽ، ص.سامي حارب المذرم، المر  1
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مكاف غير مسكر أك مسككف يبدأ المحقؽ بتحديد المكاف الذم كقعت فيو الجريمة كمدل بعده 
، ثـ يصؼ طبيعة المكاف كحالتو كبياف الجيات األربع األصمية في  عف شيء ثابت معمـك

المكاف تحديدا تاما ثـ يصؼ الحادث كطريقة الكصكؿ إليو ك حاتت اإلستعانة  بيا في تحديد 
 اتنصراؼ فيو ك األداة المستخدمة إف كجدت كمكاف كجكدىا مع كصفيا كصفا دقيقا.

 كاميرا الفيديو.الجريمة بالصور الفوتوغرافية أو  ثانيا: تسجيل وقائع مسرح
جيمو بالكتابة كىك مف أىـ أركاف يعتبر تسجيؿ الحادث فكتكغرافيا أك بكاسطة الفيديك مكمال لتس

 إجراءات المعاينة التقنية الحديثة كمف الكسائؿ اليامة التي تستفيد بيار الشرطة العممية، فيناؾ 
بعض الجرائـ ت يمكف الكصؼ بالكتابة أف  يكضحيا كحكادث المركبات كالحرائؽ ك المظاىرات 

لحالة التي تركيا عميو الجاني، أك إذا كتبدكا أىمية التصكير في أف صكرة تسجؿ محؿ الحادث با
كاف الفعؿ مستمر أك أثناء كقكعيا ك الخطكات التي مرت عمى مراحؿ ارتكابيا ك األفراد 

 المشتركيف في ذلؾ.  
كتبرز أىمية تصكير مسرح الجريمة في إعادة تككيف كتمثيؿ مسرح الجريمة كتنشيط ذاكرة 

ينساىا، كتكضيح تفاصيؿ مسرح الجريمة كعالقة المحقؽ كاستعادة التفاصيؿ اليامة التي قد 
 األشياء المكجكدة بالجثة كتنشيط ذاكرة الشيكد.

كتبدأ مراحؿ تصكير مسرح الجريمة كجميع اآلثار المادية المتكاجدة بو، ثـ يتـ كضع أعمدة 
مرقمة حتى تظير بأف لكؿ أثر رقـ معيف، كنصؿ إلى مرحمة أخرل مف التصكير عندما تقكـ 

ع البصمات برفع اآلثار الجنائية مف مكانيا كتصكير ىذه المحظة لتبياف الدقة في العمؿ فرقة رف
 كتحديد أف األثر قبؿ تمؾ المحظة لـ يترؾ تحريكو مف مكانو حتى ت تسقط قيمتو لدل العدالة.

فإف كجدت  جثة بمسرح الجريمة يتـ التقاط صكرة لمكجو كامال ك أخرل لمجانب األيمف مف 
د الضركرة يمكف التقاط صكرة أخرل لكامؿ الجسـ ككذلؾ لمجانب األيسر مف الكجو، الكجو كعن

كما يجب أخذ صكرة تفصيمية لإلصابات كاألسناف كالكشـ ك أثار العمميات كالمالبس مع ضركرة 
كضع شريط قياس أك مسطرة مدرجة عمى الشيء أك بجكاره كت يسمح بدفف أم جثة لشخص 

أخذ بصماتيا، ك يمـز أف يتـ التصكير ىنا في أسرع كقت قبؿ أف  مجيكؿ إت بعد تصكيرىا ك
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يمحؽ الجثة تعفف كتغير في المالمح، كت يجكز أبدا استعماؿ مصابيح كاشفة عند تصكير الجثة 
 .  1المبممة أك المغطاة بالدـ ألف اتنعكاسات قد تخفي تفاصيؿ الصكرة

بد أف تككف أشعة الشمس مكجية مف أحد تبد مف مراعاة الظركؼ التي تؤثر في التصكير، فال
جانبي الكاميرا أك مف خمفيا، كعند تصكير األشخاص في الفضاء نالحظ أنو إذا كاف الضكء في 
كجو الشخص مباشرة، فإف ذلؾ يجعمو يبدكا مسطحا في الصكرة، أما أشعة الشمس فتعطيو 

 ضكء الصناعي,تفاصيؿ بارزة  كما أف في التصكير داخؿ منزؿ يستحسف استعماؿ ال
 تسجيل وقائع مسرح الجريمة هندسياثالثا: 

الرسـ اليندسي أحد الدعائـ الثالث الذم يستعيف بيا خبير الشرطة العممية في تصكيره  بريعت
لمحادث تصكيرا صادقا، كيتـ الرسـ عادة باستخداـ   مقياس الرسـ كتخطيط مكقع الجريمة 

يحكيو مف أشخاص ك أشياء كذلؾ بصكرة مقربة لشكؿ بتقسيماتو، كما عثر عميو مف آثار كما 
الشيء، كذلؾ لبياف العالقة بينيا عف طريؽ تحديد المسافة بينيا، مثؿ رسـ ىندسي  لمكاف في 
حادث قتؿ مثال يبيف لنا بدقة مساحة المكاف كطرؽ كصكؿ الفاعؿ إليو كالخركج منو كما يكضح 

لنا مكاف الجثة، أك قربيا مف األماكف الثابتة لنا المناطؽ المحيطة بو أك طبيعتيا ثـ يكضح 
 .2كقطع األثاث المكجكدة، مما ت يمكف لمكصؼ بالكتابة أك الصكر الفكتكغرافية أف تبينو

كتظير أىمية الرسـ اليندسي في جرائـ معينة مثؿ حكادث المركر عمى اختالؼ أنكاعيا، ك 
ككثيرا ما يتكقؼ القاضي في حكمو في حكادث الحريؽ المشتبو بيا كقضايا القتؿ كىتؾ العرض، 

القضية خاصة في حكادث الصدـ عمى الرسـ اليندسي ألنو يبيف بطريقة دقيقة أساسيا قياس 
حالة الطريؽ كاتساعو كطكؿ الفرامؿ كاتجاىيا كبعد السيارة التي نجـ عنيا الحادث  عف غيرىا ك 

 أماكف تناثر الزجاج كلكي يحقؽ الرسـ الغرض منو تبد مف:
سرعة انتقاؿ الخبير إلى محؿ الحادث بمجرد اإلبالغ عنو قبؿ البدء في تغيير األماكف  -1

 كاألشياء المطمكب رسميا.

                                                 
 .86-85.ص 1997قدرم عبد الفتاح الشياكم، أدلة مسرح الجريمة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  1
   

محمد فاركؽ عبد الحميد كامؿ، القكاعد الفنية الشرطية لمتحقيؽ كالبحث الجنائي، أكاديمية نايؼ لمعمـك 2
 .225،ص.1999،الرياض،1األمنية،ط
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عميو أف يمـ بتفصيالت الحادث قبؿ قيامو بالرسـ ك أف يعمؿ تحت إرشاد المحقؽ كما يراد   -2
 منو أف يظيره في رسمو.

يتبيف فيو ما إذا كاف الحادث مصادمة  عميو أف يقـك بعمؿ رسـ تخطيطي إبتدائي لمحادث  -3
 فيتبيف مف ذلؾ مكضع السيارتيف المتصادمتيف.

عميو أف يحدد مكقع المكاف بالنسبة لمجيات األصمية كذلؾ برسـ األماكف الثابتة أكت، ثـ  -4
ينسب األجساـ األخرل إلييا كيختار األىـ فالميـ منيا، كعند اتنتياء مف الرسـ التخطيطي 

 اإلبتدائي 
لمحؿ الحادث، يقكـ بقياس المسافات بيف األجساـ بقياس مترم عمى أف يثبت عمى الرسـ  -5

 اإلبتدائي، كذلؾ خشية أف ينسى الرساـ بعض المقاييس عند عكدتو إلى المركز.
بعد إكماؿ المحقؽ يتـ رسـ العكارض األرضية كاآلثار كالبقع المترككة كجسـ الجريمة   -6

ؽ الدخكؿ كالخركج، كما يجب عميو أف يحدد لو مقياس رسـ كمكقعا باإلشارات كالرمكز كطر 
 ثابت.

كما عميو عند مغادرة مسرح الجريمة التأكد مف مطابقة الرسـ عمى الكاقعة كذلؾ لتدارؾ  -7
 الخطأ أك النسياف.

كعند اإلنتياء مف الرسـ عميو أف يثبت في نيايتو كافة البيانات الخاصة بو كرقـ القضية ك  -8
المكاف الذم ارتكبت فيو، كيبيف الجيات األربع األصمية كمقياس الرسـ ك إسـ تاريخيا كنكعيا ك 

مف قاـ بو، كما يرفؽ الرسـ التخطيطي لمسرح الجريمة ضمف أكراؽ القضية ليطمع عميو القاضي 
 .  1ك أطراؼ الدعكة الجنائية

 الطرق الفنية لمعاينة مسرح الجريمةالثاني:  المطمب

يامو بفحص مسرح الجريمة كمعاينة محتكاه كما يشممو مف ممحقات، ييدؼ المحقؽ الجنائي مف ق
إلى البحث عف اآلثار المادية المختمفة عف الكاقعة تستخالص الدليؿ المادم الذم يحدد 
الجاني، كإلجراء المعاينة قكاعد كمستكيات تحكميا جميعيا ىدؼ كاحد كتقصد مبتغى محدد، ىك 

                                                 
 .106المطيؼ الجبارة، المرجع السابؽ، ص.عبد الفتاح عبد  1
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ريمة لبياف ك إيضاح ما تحتكيو مف آثار مادية عمقت القياـ بعممية مسح شامؿ لمسرح الج
 باألماكف أك األشخاص أك األشياء.

 كسنتطرؽ في ىذا المطمب إلى بياف الفركع الثالثة كاآلتي:
 الفرع األكؿ: طرؽ البحث عف اآلثار الجنائية

 الفرع الثاني: رفع اآلثار الجنائية
 لممخابرالفرع الثالث: تحرير اآلثار الجنائية ك إرساليا 

 . الفرع األول: طرق البحث عن اآلثار الجنائية
 كتتحدد اتجاىات المسير في المعاينة بطريقة مف الطرؽ الخمسة اآلتية:

تتبع حيف يتخذ نطاؽ مسرح الجريمة في العراء شكؿ المستطيؿ أك  :طريقة الشريط الواحد-1
الغربي لممستطيؿ أك المربع،  المربع كذلؾ بأف يسرل الخبراء الثالث أ، ب، ج في بداية الضمع

ثـ يعاكدكف السير المكازم  في اتجاه مكازم لضمعو الجنكبي حتى يبمغكا نياية ضمعو الشرقي
الجنكبي صكب الضمع الغربي، كىكذا حتى يستكشفكا محتكل المربع أك المستطيؿ عند لضمع 

 ضمعو الشمالي. ثـ يعكد إلى نقطة  اتنطالؽ في ممتقى الضمعيف.
الشريط المزدكج: يتبع في ىذه الطريقة بمسرح الجريمة المييكؿ ىندسيا إلى مربع أك  طريقة-2

مستطيؿ حيث يجب معاينة مساريف أك اتجاىيف أحدىما مكازم لمضمعيف الشرقي كالغربي ك آخر 
 مكازم لمضمعيف الشمالي كالجنكبي.

ائرم كذلؾ كصكت إلى الطريقة المكلبية:  تتبع في ىذه الطريقة لمسرح الجريمة عمى شكؿ د-3
في كؿ مكاف ميما كاف حيزه داخؿ مسرح الجريمة حيث ينطمؽ الخبير مف نقطة المركزية كفي 
اتجاه عقرب الساعة، كبطريقة دائرية ثـ يأخذ بخطكة جانبية كيبدأ بالدكراف مرة أخرل كيكرر ذلؾ 

 في المكاف حتى اتنتياء مف فحصو بكاممو.
: تتبع ىذه الطريقة بمسرح الجريمة بمساحة كبيرة كاألراضي طريقة التقسيم عمى المناطق-4

 الزراعية أك الصحراكية فيمكف ىيكمة ىذه القطعة ىندسيا إلى مربعات أك مستطيالت صغيرة. 
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  مف  ىذه الطريقة بمسرح الجريمة الذم يشبو العجمة فينطمؽ الخبير تتبع طريقة العجمة:-5
جاىات، ك أف يسير ثالثة منيـ في كؿ اتجاه ذىابا ك مركز الدائرة إلى محيطيا في ثماني ات

 .1إيابا
  الفرع الثاني: رفع اآلثار الجنائية

إف الطريقة المثالية لجمع كتحرير األثر تمييدا لنقمو إلى المختبر الجنائي تختمؼ باختالؼ نكع 
األثر، كميما كاف نكعو فإف الحصكؿ عمى كمية كبيرة منو تزيد عف حاجة التحميؿ أفضؿ مف 

 عدـ 
اؿ عينة إمكانية إجراء التحميؿ بسبب قمة العينة المرسمة لممختبر الجنائي  كما يفضؿ دائما إرس

ضابطة مف نفس المادة المتكاجدة عمييا األثر، كذلؾ لتحديد ما إذا ىذه المادة تتداخؿ مع 
 خطكات 

التحميؿ مف عدمو، كعميو تنقسـ اآلثار المادية مف حيث ظيكرىا بمسرح الجريمة إلى آثار ظاىرة 
 . 2ك أخرل خفية

 أوال: اآلثار الظاهرة 
يراىا بالعيف المجردة دكف اإلستعانة بأم كسيمة مف  ىي تمؾ التي يمكف لمباحث الجنائي أف

 كسائؿ اإلظيار كالعدسات ك الميكركبات أك األشعة المختمفة أك المكلد الكيماكم..
كت عبرة بحجـ اآلثار كبرت أك صغرت، فإذا أمكف رؤيتيا بالعيف المجردة فيي أثر مادم ظاىر 

طمقة نارية أك مسدس أك قطعة زجاج، كقد كىذه اآلثار تكجد في صكر مختمفة، قد تككف صمبة ك
 تككف سائمة كالتبكؿ أك المشركبات، كقد تككف لينة أك لزجة كالبقع الدمكية أك المنكية.

كيتـ رفع اآلثار الظاىرة لمعيف ثـ يمي ذلؾ جمع اآلثار غير الظاىرة مع بذؿ غاية الحرص 
تيا بحيث ت تتعرض لمتمؼ فإذا كالحذر أثناء رفعيا، كيجرم حفظيا عمى النحك يدؽ منيا بحال

كاف األثر مسدسا مثال، يجرم تصكيره في مكاف كجكده، ثـ يرفع بحذر بحيث ت تضاؼ عميو 
أية بصمات، كذلؾ بمسكو في نياية مسكرتو ك أسفؿ مقبضو كيستحسف أف يستعمؿ قفاز مف 

مف الكرؽ أك المطاط في ىذه الحالة، كيتـ كضعو في عمبة مف الكرتكف أك الخشب أك في طرؼ 
                                                 

كمية الحقكؽ كالعمكـ  بكقطاية كريمة، دكر ىياكؿ جياز الشرطة العممية في اإلثبات الجنائي، ،  مذكرة الماستر في الحقكؽ ، 1
 .30-29ص.  2017-2016السياسية ، جامعة عبد الحميد ابف باديس،  

تحديد شخصية الجاني، دار النشر بالمركز العربي لمدراسات األمنية ك التدريب، السيد الميدم، مسرح الجريمة ك دتلتو في  2
 .141، ص. 1993الرياض، 
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في طرؼ الكرؽ أك البالستيؾ، كتتخذ نفس اإلجراء مع األشياء األخرل المشابية كاآلتت 
المختمفة ) كالكماشة، المنشار، السكيف كغيرىا...(، أما إذا كاف األثر سائال كالطعاـ أك الشراب 

يا التامة، أك نحكه فتستخدـ أنابيب كحاكيات جمع األدلة لنقميا إلييا كنراعي عندئذ نظافت
باإلضافة إلى استعماؿ الماسحات المعمقة كممحقات المطباؽ العالية اتمتصاص لجمع الدـ 

 السائؿ أك المني أك السكائؿ الفيزيكلكجية األخرل.
ككؿ ما يشترط تكافره في مكاف حفظ األثر عند رفعو، أف يككف مناسبا لحجمو فال يتعرض 

محرارة أك الرطكبة إذا كاف ما يتمؼ بإحداىما، أما لمكسر، كما يراعى في األثر أت يتعرض ل
اآلثار التي يصعب نقميا خشية تمفيا كآثار األقداـ أك إطارات السيارات فيجرم تصكيرىا أكت  ثـ 

 تصنع ليا قكالب مف الجبس.
 ثانيا: رفع اآلثار الخفية

كنقصد بيا اآلثار التي ت تراىا العيف المجردة بؿ تقتضي اتستعانة بالكسائؿ الفنية الطبيعية أك  
الكيميائية إلظيارىا مثؿ البصمات غير الظاىرة التي يتركيا الجاني عمى زجاج   أك عمى 

ة عمى الدكتب أك آثار الدـ المغسكلة مف أرضية الحجرة أك عمى مالبس الجاني أك الكتابة السري
 الكرؽ.

كيتـ الكشؼ عف اآلثار الغير الظاىرة عف طريؽ طبيعة الحادث، كما لك قاـ الجاني بغسؿ 
األرضية مف دـ القتيؿ، أك إذا كاف ىتؾ عرض كتمت الكاقعة عمى فراش المجني عميو كلـ يعثر 

و داخؿ عمى بقع منكية ظاىرة،  أك إذا كاف الحادث سرقة بالتيديد ك أخفى السالح الذم استخدم
فرشة السرير أك داخؿ الحائط، أك إذا كانت حادثة سطك كترؾ الجاني بصمات أصابعو عمى 
باب الخزانة، فيستعاف باألجيزة الطبية كالميكركسككب أك العدسات المقربة أك باألشعة المختمفة 

لك دققنا أك المكلد الكيميائي لمكشؼ عف تمؾ اآلثار في األماكف التي يحتمؿ كجكدىا فييا، فمثال 
 البحث لكجدناىا بيف ألكاح الخشب أك البالط. 

 .الفرع الثالث: تحرير اآلثار الجنائية
بعد رفع اآلثار الجنائية مف مسرح الجريمة تأتي مرحمة تحريرىا، أم كضعيا في حرز، كيتـ 
تحريز اآلثار المختمفة بصكرة منفصمة عف بعضا البعض، كذلؾ لضماف سالمتيا، أم عف 

ا في أنبكبة أك عمبة أك غيرىا أجيزة الصيانة المالئمة، كعمى خبير الشرطة العممية طريؽ كضعي
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لمسرح الجريمة، مراعاة اإلجراءات الخاصة كالمستقاة مف التجارب العممية ك األسس العممية 
 لصيانة كتحرير اآلثار الجرمية كىي كاآلتي:

ج ك إطار الطالء كغيرىا في لفافة ترفع العينات الدقيقة كالشعر كالنسيج كاألظافر كالزجا-1
نظيفة مف الكرؽ كتطكل بنفس الطريقة التي يمؼ بيا الصيدلي المساحيؽ، ثـ يكضع عمى فكىتيا 

 شريط تصؽ يحكـ غمقيا، كتكضع بعد ذلؾ بداخؿ ظرؼ يحتكم عمى البيانات الالزمة.
مامتيا محكمة إذا كانت المكاد سائمة، يجب كضعيا في إناء زجاجي نظيؼ كجاؼ كتككف ص-2

 الغمؽ حتى ت تتسرب منيا السكائؿ.
البقع الدمكية المكجكدة عمى مكاد قابمة لمنقؿ تجفؼ في اليكاء، ثـ تحرر كترسؿ إلى المختبر -3

 الجنائي عمى أف يراعي في ذلؾ المحافظة عمى المنطقة التي بيا البقع حتى تصاف مف التمؼ.
نقمو كالبالط ك األبكاب كاألرض الخشبية، فيجب إذا كانت البقع الدمكية عمى سطح يصعب -4

أف تصكر البقع في الحالة التي عمييا، ثـ يجرم رفعيا كقد تنزع المنطقة الخشبية التي تعمكا البقع 
ك إذا كانت البقع عمى أشياء أخرل صمبة كاألحكاض كالرخاـ كالمرايا كغيرىا فتمسح بقطعة 

تحفظ بعد جفافيا في أنبكبة، أما إذا كانت الدماء قد نظيفة مف القطف المبمؿ بالماء كالمعقـ ك 
 سـ.5سقطت عمى األرض كشربتيا فتأخذ عينات مف التربة التي شربت الدماء بعمؽ 

أما البقع المنكية المكجكدة عمى المالبس كالنسيج أك الفراش تجفؼ بعرضيا لميكاء،  يعني -5
ة بالجسـ ترسؿ إلى الطبيب العدلي ألخذ بطييا كلفيا بالكرؽ األبيض النظيؼ، ك إذا كانت عالق

 عينات مف الخارج، خارج أعضائيا التناسمية.
كضع آثار السكائؿ المتطايرة مف مسرح الجريمة )الحريؽ( في حقيبة أك عبكات جديدة ك -6

 نظيفة مخصصة لألصباغ مع إغالقيا بإحكاـ، كذلؾ لمنع تبخر السكائؿ المتطايرة.
القصيرة األخرل بداخؿ عمبة مقكل محكـ غمقيا، أما البنادؽ تكضع المسدسات كاألسمحة -7

كاألسمحة األكتكماتيكية فتغطى الفكىة، الطمقات النارية يفضؿ إخراجيا كتحفظ في أحراز مستقمة 
عمى أف يذكر عمى كؿ حرز المكاف الذم كجدت فيو كؿ منيما كمحؿ الحادث، يمؼ الرصاص 

القطف تفاديا مف حدكث خدكش فيو عند اإلحتكاؾ ك الظرؼ الفراغ المصكر عميو بقطعة مف 
 برصاص أك ظرؼ آخر أك بجدراف العمبة.
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تضاؼ آثار األقداـ بتغطيتيا بكعاء مجكؼ أكسع حجما مف األثر كت يسمح ألم شخص -8
العبث بيا، ك إذا كاف سطحي فيصكر، أما إذا كاف األثر غائرا فيصنع لو قالبا مف الجبس 

 إلى المختبر الجنائي.كترسؿ في صندكؽ مناسب 
ترفع آثار األداة المترككة عمى الجسـ بأخذ صكرة فكتكغرافية، ثـ تصنع ليا قكالب مف -9

 المعاجيف.
كضع الكؤكس كالزجاجات داخؿ صندكؽ مف الكرؽ المقكل مع تفادم لمس عنؽ الزجاجات -10

 كالكؤكس.
فرز ىذه البقايا كؿ كاحدة بقايا السجائر، كضع قفاز مع استعماؿ ممقط مخبرم لرفعيا، ت-11

 عمى حدل مع حفظيا داخؿ غالؼ مف كرؽ. 
آثار العضات تصكر باأللكاف مع استعماؿ كحدة السنتيمتر لمقياس مع إبداء التكصيات -12

 الالزمة، كتسمح منطقة العضة بضمادة مبممة لعرضيا عمى التحميؿ المخبرم.
ممـ لكؿ شخص مع إضافة مادة مقاكمة  5أك  4نزع الدـ، قنينتاف تحتكم كؿ كاحدة عمى -13

لمتجمط، كعند إنعداـ الدـ تنزع عينات مف العضالت العميقة، عظاـ طكيمة، ثـ تحفظ داخؿ 
أكياس بالستيكية معقمة دكف إضافة مادة مثبتة ) الفرمكؿ( ، كذلؾ مع مراعاة شركط الحفظ 

 .1سمسمة
مناسب يضمف حفظيا كسالمتيا  كتحرز اآلثار السابقة منفصمة عف بعضيا البعض، كفي مكاف

مف أم طمس، كعند كضع األثر داخؿ الحرز المالئـ تكتب بطاقة تعريؼ جيد لألثر الخاصة 
بو حكؿ نكع األثر كطبيعة محتكيات الحرز مصدر األثر كقت كتاريخ جمع األثر، كرقـ القضية 

ؿ الحرز بالسمؾ كتحديد جية اإلرساؿ، ك أخيرا كضع الرقـ التسمسمي لمحرز، كبعدىا يتـ قف
كالرصاص المختـك أك الخيط ك الشمع األحمر المختكـ كتثبيت بطاقة الحرز في الخيط أك 

 السمؾ، 
اسـ كتكقيع الشخص الذم قاـ بالتحريز مع إثبات كقت كتاريخ التحرم، كما يتـ كتابة استمارة 

عف القضية كنقاط  التحميؿ لمحرز مكجية لممختبر الجنائي )مخبر الشرطة العممية( متضمنة نبذة

                                                 
حقاني محمد حساف، دكر الشرطة العممية في إثبات الجريمة، مذكرة ماستر في الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،  1

 . 3-2مستغانـ، ص. 2017- 2016جامعة عبد الحميد ابف باديس،
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اتستفسار المطمكب اإلجابة عمييا، ك أخيرا يتـ نقؿ األحراز إلى مخابر الشرطة العممية في 
أقرب اآلجاؿ مع مراعاة عدـ تعرضيا لمحرارة العالية أك لتقمب درجات الحرارة، كعند كصكليا يتـ 

رة التقيد بالسرعة حفظيا حسب شركط سمسمة التبريد كخاصية كؿ أثر، كتبد مف التذكير بضرك 
أثناء التحريات األكلية حيث تبد مف رفع اآلثار الجنائية كالثانية خاصة بنقؿ كحفظ القنينات، 

 كاألخيرة خاصة بميمة إجراء التحاليؿ المخبرية بمخابر الشرطة العممية.  
ص كالمضاىاة عمييا بيدؼ الحصكؿ عمى بعد إرساؿ اآلثار إلى المخابر الجنائية تتـ عممية الفح

العالمات كالمميزات التي تجعؿ منيا دليال صالحا في اإلثبات يمكف اتعتماد عميو في اإلدانة أك 
البراءة بعد عرضو عمى بساط المناقشة أماـ القضاء، كقبؿ خضكعو لتقسيـ المحقؽ، كمف ثـ 

.1تكلد القناعة بإحالة أك ك الدعكل إلى الجيات المختصة

                                                 

 حقاني محمد حساف نفس المرجع السابؽ.1



 

~ 42 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني:
دور الشرطة العممية في فحص 
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 المبحث األول: اآلثار البيولوجية وطرق فحصها
تعتبر اآلثار البيكلكجية مجمكعة مف المخمفات الحيكية التي مصدرىا جسـ اإلنساف ك 

قد تركيا عمى بعض األشياء إثر لمسيا بمسرح إفرازاتو، كآثار البصمات التي يككف الجاني 
الجريمة، أك آثار شعره الذم تتساقط منو دكف أف ينتبو سكاء إثر مقاكمة الضحية أك تساقط 

 تمقائيا، أك بقع دمكية  أك منكية  أك غيرىا، كميا تكجب الفحص لمتأكد مف نسبتيا لممتيـ.
كؿ ندرس البصمات بمختمؼ أنكاعيا إذ سنتطرؽ ليذه اآلثار مف خالؿ ثالثة مطالب في األ

كالمطمب الثاني إفرازات جسـ اإلنساف ك في المطمب األخير ندرس الحمض النككم أك 
 كأحدث تقنية في اإلثبات.  ADNالبصمة الكراثية 

 المطمب األول: البصمات 
عمى أف أسمكب البصمات يمعب دكرا كبيرا في التحقيؽ   لقد دلت كؿ التجارب تقريبا 

الجنائي، ك عمى أنو األسمكب الكحيد الذم ت يخطئ لكف ىذه الفكرة قد بدأت تحجب ألنيا 
ظيرت عندما تصدرت بصمات األصابع عمى األدلة الجنائية، فكانت آنذاؾ اكتشافا جديدا 
أحدث ثكرة في مجاؿ البحث الجنائي، لكف األبحاث العممية أظيرت كجكد بصمات أخرل 

ية عف بصمات األصابع مثؿ بصمة األذف، بصمة الشفتيف، بصمة لدل اإلنساف ت تقؿ أىم
المخ، بصمة الصكت، كمازاؿ العمـ يفاجئنا يكما بعد يـك بالمزيد مف اتكتشافات في ىذا 

 المجاؿ.
 كتأخذ البصمات قيمتيا اإلثباتية كدليؿ عمى أساس حقيقتيف عمميتيف ىما :

 صابعيا خطكطا ت تتغير طيمة حياتو. إف اإلنساف يحمؿ في كؼ يده ك أصابعو كقدمو ك أ
ف ىذه الخطكط خاصة بكؿ فرد كت تطابؽ خطكط أم فرد آخر.   كا 

 الفرع األكؿ: بصمات األصابع
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تتككف البصمة في جسـ اإلنساف كىك في رحـ أمو مف الشير الرابع كتكتمؿ قبؿ ميالده، ك 
عمميا أف الجمد ىك آخر ما ىذا في الشير السادس كتستمر إلى ما بعد الكفاة، حيث ثبت 

 يصيبو التحمؿ مف أجزاء الجسـ.
البصمة ىي عبارة عف خطكط حممية بارزة تجاكرىا تجاكيؼ غائرة ك يكجد عمى الخطكط 
الحممية البارزة فتحات المساـ العرقية التي تتصؿ عف طريؽ قنكات بالغدد العرقية، ىذه 

الخطكط الحممية البارزة ىي التي يعمؽ بيا الحبر، بينما تظؿ التجاكيؼ الغائرة خالية مف 
 ذ بصمة الحبر لذلؾ عند أخ

اإلصبع عمى الكرؽ يمتصؽ الحبر العالؽ بالخطكط الحممية بالكرؽ كيبقى مكضع التجاكيؼ 
 .1الغائرة فارغا ت أثر لمحبر فيو

كتغطي ىذه البصمات أطراؼ األصابع كراحة اليد كباطف القدـ ك أصابعو، لذلؾ بصمات 
احة اليد ك حتى األقداـ األصابع في كقتنا الحالي تشكؿ البصمة المختمفة عف األصابع أك ر 

كما أنو في غالب األحياف ما يتعذر معرفة مصدر البصمة مف ىذه المصادر المختمفة لذلؾ 
 سكؼ نتطرؽ إلى ىذه األنكاع فيما يمي :

 أوال: بصمات أصابع اليد
ثبت يقينا ك باألساليب العممية أف بصمات األصابع تتميز بميزتيف ىامتيف يبني عمييما 

تحقيؽ شخصية األفراد ىاتيف الميزتيف ىما: الثبات كعدـ التغير كعدـ كجكد استخداميا في 
شخصيف ليما بصمتاف متماثمتاف في الخطكط كالميزات حتى كلك كاف تكأميف مف بكيضة 

 كاحدة.
 لقد اتخذ عمماء األبحاث الجنائية تصنيفا لبصمات اليد كجعمكىا أربعة أنكاع:

 
 

                                                 
المضاىاة الفنية" تكزيع منشأة المعارؼ باإلسكندرية، -رفعيا-إظيارىا-أشكاليا-أىميتيا-ضياء الديف حسف فرحات: "البصمات 1

 . 05.، ص2005جالؿ حزم كشركاؤه
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ى بالمقكسات، ك تشكؿ مف نكعيف مف البصمات: _أشكاؿ ليس بيا زكايا مطمقا كتسم
 .1المقكس العادم كالمقكس الخيمي

 أشكاؿ بيا ز كايا سميت بالمنحدرات، كىي إما منحدر مف اليميف أك منحدر مف اليسار.-
أشكاؿ بيا دكائر سميت النكع الحمزكني أك المستديرات كفيو يدكر الخط حكؿ نفسو مككنا -

 دكائر.
 حتكم عمى أكثر مف نكع مف األنكاع السابقة.النكع المركب كي -

إف تخمؼ البصمة في مسرح الجريمة أمر كارد لذا كاف كاجبا عمى فريؽ خبراء مسرح 
الجريمة البحث عف مختمؼ البصمات بالمكاف، إذا كانت البصمة ظاىرة لمعيف فيجب عمى 

تككف محتكية عمى الخبير أت يسرع في استعماؿ المساحيؽ لرفعيا، ألف مثؿ ىذه البصمات 
كمية كافرة مف المكاد الدىنية فمف األفضؿ تصكيرىا مباشرة لضماف سالمتيا مع تسميط 
اإلضاءة المالئمة أما إذا كنا بصدد بصمات خفية فالبد إلظيارىا مف استعماؿ مساحيؽ 

، المنغنيز، أك مسحكؽ األنثراسيف إذا كانت البصمة عمى سطح  معينة، مثؿ كمكريد الصكديـك
كف كمسحكؽ األلمنيكـ أك استعماؿ البكدرة السكداء إلظيار اآلثار عمى األجساـ الالمعة مم

ككقاعدة يستعمؿ المكف المضاد لمجسـ الحامؿ لمبصمة لرفعيا أك حتى إظيارىا بكاسطة 
تفاعالت كيميائية مثؿ محمكؿ نترات الفضة كبخار اليكد بالنسبة لمبصمات الخفية التي مرت 

، كبعد إظيارىا تأتي عممية الرفع بكاسطة شريط شفاؼ بالشمع البالستيؾ عمييا مدة معينة
يثبت إلى جانب البصمة المظيرة ثـ يمدد فكقيا بعناية بعدىا ينزع لتككف ذرات المسحكؽ قد 

 . 2التصقت بالسطح المزج لمشريط بعدىا تثبت الشريط عمى بطاقة
كما أنو مف الممكف أخذ حامؿ األثر بذاتو إذا كاف مف األشياء الخفية الكزف. 

                                                 
 53 .المضاىاة الفنية" المرجع السابؽ ص -رفعيا -إظيارىا -أشكاليا -ضياء الديف حسف فرحات: "البصمات أىميتيا 1
 . 55-54 ."ضياء الديف حسف فرحات: نفس المرجع ص 2
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في حالة كجكد جثة مجيكلة اليكية بمسرح الجريمة، فتؤخذ بصمات أصابعيا كلكف تتكقؼ 

التيبس الرمي، ىنا سيكلة ىذه العممية عمى حالة الجثة، فإذا لـ تصؿ حالتيا إلى درجة 
تنظؼ األصابع بالكحكؿ أك بحمكؿ مف الماء كالصابكف ثـ تجفؼ جيدا ثـ تطمى بحبر 
البصمة كتؤخذ بذلؾ بصمات الجثة، أما إذا كانت الجث في حالة تيبس رمي فيقـك الطبيب 
الشرعي بتسييؿ عممية خبير البصمات بكسر التيبس الرمي كىذا بفرد األصابع بالتمريف 

أك بقطع كتر العضمة أك قطع األصابع نفسيا ثـ أخذ البصمات عمى الطريقة السابقة العنيؼ 
أما إذا كانت بصدد جثة انتشمت مف الماء أك أصبحت عمى درجة متقدمة مف التحمؿ الرمي، 

لمدة %20ىنا يتـ نزع الجمد المغطي لمكؼ كاألصابع كيكضع في محمكؿ الفكرماليف بتركيز  
دىا يقـك الخبير بمبس جمد األصابع عمى شكؿ قفازات ك تؤخذ ساعتيف  عمى األقؿ بع

البصمات عاديا بالطريقة السابقة أما إذا كاف التعفف تاما فيتـ تصكير البصمات بكاسطة 
 األشعة السينية.

يتـ حفظ البصمات المأخكذة في ذاكرة الكمبيكتر التي يتكلى تصنيفيا ككضع التقسيمات 
لحفظ كاسترجاع   Afisالفنية ليا كمضاىاتيا مع البصمات المخزنة في ذاكرة الكمبيكتر)نظاـ 

بصمات األصابع( ، كقد تككف المضاىاة مع بصمات المشتبو فيو كىذا بالبحث في المميزات 
مة، فقد تمكف مف معرفة مينة الشخص مف خالؿ اآلثار ك الخدكش التي الشخصية لكؿ بص

تتميز بيا بصمتو، كقد استقر رأم عمماء البصمات في معظـ دكؿ العالـ عمى كجكب تكافر 
 .1عالمة مميزة عمى األقؿ إلثبات التطابؽ بيف بصمتيف 12

 ثانيا: بصمة الكؼ
ائص المميزة الثابتة في بصمات مف الحقائؽ الثابتة أف بصمة الكؼ ليا جميع الخص

األصابع فالخطكط الحممية في بصمة الكؼ أك راحة اليد تختمؼ عف تمؾ المكجكدة 
باألصابع، لكنيا مف حيث مضاىاتيا تككف أصعب مف مضاىاة بصمات اليد، ذلؾ ألف 
الخبير في مسرح الجريمة يككف قد اكتشؼ جزءا صغيرا مف بصمة الكؼ كنادرا ما يمكف 

 ار لبصمة كؼ كاممة لذلؾ فإف عممية مضاىاة جزء كجكد آث
                                                 

كركش أعديدم، فحص كتدقيؽ اآلثار الجنائية مف قبؿ الييئات األمنية العممية )الشرطة العممية(، مذكرة لنيؿ شيادة 1
 2017-2016ماستر،مستغانـ،سنة 
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صغير مف بصمة كؼ أك راحة يد غير محددة مع بصمة كؼ كاممة أصعب مف مضاىاة 

 .1بصمة إصبع مع أخرل
تتـ المضاىاة عمى أساس تحديد مكضع الجزء مف بصمة الكؼ المراد مضاىاتيا، ثـ تقارف 

البصمتيف ككذا البحث عف المميزات عمى أساس الشكؿ العاـ إلتجاه الخطكط في كمتا 
كاألشكاؿ الخاصة براحة اليد كذلؾ ألف الخطكط الحممية لبصمة الكؼ ت تسير عمى خط 
مستقيـ تماما بؿ تنحني كتتقكس، مما قد ينتج عنو ظيكر أشكاؿ المقكسات كالمنحدرات كمنو 

 يمكف تقسيـ شكؿ بصمة الكؼ إلى أربعة مكاقع:
الخنصر األيمف أك األيسر كالذم يتميز بككف الخطكط مقكسة  الجزء الكاقع أسفؿ بصمة-

مف أسفؿ كتكاد تنتيي مف الناحية اليمنى كتككف خطكطيا مفتكحة كتنتيي خطكطيا بالتجميع 
مف الناحية اليسرل كتبدأ باإللتحاـ مع خطكط الجزء الثاني كىذا الكصؼ خاص باليد اليمنى 

 أما اليسرل فعمى عكسيا.
أسفؿ بصمة اإلبياـ األيمف أك األيسر، كيتميز ىذا الجزء بأف خطكطو تبدأ الجزء الكاقع -

مف أسفؿ كتتجو نحك اليسار أسفؿ اإلبياـ األيمف في شكؿ خطكط مقكسة أك تكاد كتككف في 
اليد اليمنى كعكسيا تماما في اليد اليسرل كيتميز ىذا الجزء بكجكد خطكط رفيعة بكثرة 

 تتقاطع مع خطكطو.
قع أسفؿ األصابع األربعة، ىذا الجزء عبارة عف زكايا كؿ زاكية أسفؿ إصبع مف الجزء الكا-

 األصابع، كيجاكر ىذه الزكايا أشكاؿ فنية تتقارب في معظـ مساحة راحة اليد.
الجزء الخاص بسالميات األصابع، عادة ت تأخذ ىذه السالميات شكؿ البصمات بؿ تظير -

 كؿ محدد.مجرد خطكط لكف ىذا ت يمنع مف كجكد ش
كلتحديد ىذه المناطؽ أىمية كبرل عند قياـ خبير الشرطة العممية بمضاىاة ىذه البصمة مع 
بصمات راح اليد المخزنة لدييـ كلدل مختمؼ مصالح األمف ) درؾ، شرطة، جمارؾ(، ككما 
ىك الحاؿ في بصمات األصابع فإنو إذا كجدت إثنتا عشر نقطة مميزة يمكف أف يتـ تقرير 

 بصمتيف.تطابؽ ال

                                                 
 العممية الحديثة في اإلثبات الجنائي"، المرجع السابؽ .بكادم حسنيف المحمدم :" الكسائؿ  1
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كقد استقر الرأم اآلف في معظـ دكؿ العالـ عمى األخذ بيذه البصمة في مجاؿ اإلثبات 
الجنائي كما جرل العمؿ ميدانيا في الجزائر عند تكقيؼ مشتبو فيو خاصة مف قبؿ أعكاف 
الجمارؾ أك الدرؾ الكطني عمى أخذ بصمات أصابعو العشرة ككذا بصمات كفيو كتصكيره 

صكرة جانبية ، كتحفظ في جياز الكمبيكتر كيتـ إرساليا إلى الكمبيكتر بصكرة مقابمة ك 
المركزم بالعاصمة التي يتكلى إرساليا إلى مختمؼ أجيزة األمف عبر كامؿ التراب الكطني 

 ككؿ ذلؾ في دقائؽ معدكدة.
 .ثالثا: بصمة القدم

بالقرب منو حيث إف آثار األقداـ ىي أكثر اإلنطباعات  التي تشاىد في مسرح الجريمة أك 
تتككف آثار األقداـ بالمكقع عندما تتمكث القدـ العارية أك الحذاء ببعض المكاد الغريبة أك 
الدىكف أك األتربة أك عندما تضغط الدـ العارية أك الحذاء عمى مادة قابمة لمتشكؿ مثؿ 

دة منيا في الطيف، كمنو تتركز دراستنا آلثار األقداـ مف الجانب العممي كبياف طرؽ اإلستفا
إثبات الفعؿ اإلجرامي كذلؾ مف خالؿ تعريفيا، معرفة أماكف كجكدىا، كيفية رفعيا ك أخيرا 
فحصيا مع المالحظة أف بصمات القدـ ت تسمح بالتعرؼ عمى ىكية صاحبيا بالدقة التي 
تعرفيا بصمات أصابع اليد كلكنيا فقط يمكنيا أف تثبت التشابو المحتمؿ كربما تحديد 

   .1الجنس
لمقدـ خمسة أصابع ككؿ أصبع يترؾ مف ثالث سالميات ماعدا تعريؼ طبعات األقداـ: -1

األصبع األكبر فإنو يتركب مف سالميتيف، كتحت كؿ سالمية أمامية كسادة تمتقي مع 
 .2األرض عند المشي كىي مف جمد كنسيج خمكم

مف الجانب كيسمى الجزء المرتفع عف األرض الكؽ األخمصي  كجزء القكس األخمصي 
 .3الخارجي ىك الذم يمس األرض كيترؾ بيا آثار البصمات

يتضح مف أثر القدـ ك شكمو ما إذا كاف الجاني ينتعؿ حذاءا أـ كاف حافيا، ففي الحالة 
األكلى يمكف الكصكؿ إلى معرفة شكؿ الحذاء كنكعو كمينة صاحبو حيث أف ىناؾ أحذية 

                                                 
  .138يحي بف لعمى:" الخبرة في الطب الشرعي"،مطبعة عمار قرفي باتنة الجزائر ص.  1
 .164عبد الفتاح مراد:" التحقيؽ الجنائي الفني كالبحث الجنائي" المرجع السابؽ ص. 2
  164. عبد الفتاح مراد نفس المرجع ص. 3
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ىا عف غيرىا كما ىك الحاؿ في أحذية الجنكد تحمؿ في نعميا رسكما ك أشكات معينة تميز 
كالعساكر إذ يكضع في أسفؿ الحذاء عدة مسامير لكقايتيا، كيثبت بعد المضاىاة التي يقكـ 
بيا خبراء الشرطة العممية أف األثر يعكد ليذا المتيـ أك ذاؾ بفضؿ ىذه المميزات، في حيف 

م تتركو ىك أثر البصمة أم أثر الحممات أنو في الحالة التي تككف القدـ حافية فإف األثر الذ
 البارزة.

يجب عمى خبير مسرح الجريمة بعد أف يعرؼ كقائع الحادثة أف  رفع آثار طبعات األقداـ:-2
يفكر في أم الطرؽ سمكيا الجاني في ذىابو ك إيابو ك أم األماكف كقؼ بالقرب منيا، 

دا ارتكاب جريمة نادرا جدا أف فيبحث فييا عف أثر الجاني حيث أف المجـر الذم يخرج قاص
يعمؿ ما يعممو الشخص الحسف النية الخالي مف سكء القصد، فيكت يرتكب جريمتو جيارا بؿ 
يرتكبيا تحت ستار الظالـ أك خمسة في النيار كيخشى مف المسير في الطرؽ العمكمية 

ا حتى يككف العادية لمكصكؿ إلى المكاف المقصكد كيفضؿ عند العكدة أف يسمؾ طريقا مغاير 
في مأمف مف اكتشاؼ  أمره، لذلؾ كجب عمى ىذا الخبير عدـ إىماؿ أم أثر مكجكد بمسرح 
الجريمة كلك اعتبره تافيا، كأغمب األماكف التي تتكاجد بيا ىذه اآلثار ىي السطكح الصمبة ك 

 الجافة أرضيات الخشب أك البالط أك الصخر، أرضيات األتربة أك الرمؿ أك الطيف.
ثر القدـ العارية عف أثر القدـ المنتعمة، فأثر األكلى ىي اآلثار الخفية كالتي تككف يختمؼ أ

في شكؿ بصمات، كيتـ رفعيا بنفس طرؽ رفع بصمات األصابع كىذا بعد تصكيرىا، في 
حيف أف أثر الثانية التي ىي آثار ظاىرة كىي بدكرىا قد تككف غائرة أك سطحية بحسب 

يو، فيتـ رفعيا بتقنيات مختمفة، حيث تبدأ أكؿ مرحمة ىي طبيعة السطح الذم انطبعت عم
تصكير األثر مع كضع مسطرة طكليا بجانبو ثـ أخذ صكرة عامة كأخرل مقربة، ألف الصكرة 
قد تظير تفاصيؿ قد ت تراىا العيف كت يظيرىا القالب بؿ إف بعض التفاصيؿ قد يتمفيا صب 

 .1تراب أك رمؿ جاؼ  مادة القالب عمييا كخاصة إذا كاف األثر عمى
يتعيف نظرا ألىمية ىذه اآلثار استخداـ المكاد التي تصمح في عممية الرفع، كيجب أف تككف 
المادة التي يتـ عمؿ قالب منيا ليا خاصية التجمد، كيعتبر الحبس الباريسي مف أكثر المكاد 

ئو كمتانتو استعمات ك أفضميا مف طرؼ خبراء مسرح الجريمة لمشرطة العممية كىذا لنقا
كمالءمتو، لذا كاف مف الضركرم أف يككف الجبس في كعاء مغمؽ حتى ت يتأثر بالعكامؿ 

                                                 
  89-88خربكش فكزية : األدلة العممية كدكرىا في إثبات الجريمة" المرجع السابؽ ص . 1
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كتتمثؿ الطريقة التي يتبعيا عمميا خبراء الشرطة العممية في رفع آثار األقداـ بكاسطة 1الجكية.
 ىذا الجبس في النقاط التالية:

  أكت بعناية كىذا بكاسطة ماصة.إذا كاف فكؽ األثر ماء أك دماء فالبد مف تجفيفو 
  يحاط األثر بإطار مف الصفيح أك أربع قطع خشبية أك معدنية عمى بعد حكالي
سنتيمتر مف جكانب األثر األربعة، كتككف أطكاليا أطكؿ قميال مف األثر بحيث تشكؿ 2

 .1القالب
 يتـ إعداد محمكؿ الجبس الباريسي الذم نستعممو بكضع قدر مف الماء يضاؼ إليو 

 الجبس تدريجيا كيقمب جيدا مدة دقيقتيف عمى األقؿ.
  يسكب المحمكؿ عمى األثر بحذر كاألفضؿ استعماؿ ممعقة، فإذا ما غطي األثر

 بالمحمكؿ يقكم القالب بشرائح مف الخشب ك يستأنؼ سكب المحمكؿ ثانية.
 ركر يجؼ القالب بعد خمس دقائؽ ليأخذ شكؿ األثر مباشرة لكف ت يتـ رفعو إت بعد م

نصؼ ساعة لضماف سالمتو، بعد رفعو يجب التخمص مف األتربة العالقة بو بكاسطة فرشاة 
ناعمة، كفي األخير تكتب عميو كافة المعمكمات الالزمة مف تاريخ رفع األثر، مكاف كجكده، 

 .2كاسـ رافعو
 و مف حيثمقارنة آثار األقداـ: تتـ المقارنة بيف القالب كبيف أثر حذاء أك قدـ المشتبو في-3

 نكع القدـ)مقكسة، عادية، منبسطة(.
عالمة تشابو مف  12المقاسات كالعالمات المميزة كالخطكط الحممية في القدـ العارية) كجكد 

 الخطكط الحممية في األثريف(. 
مقارنة أثر الحذاء أم القالب بالحذاء نفسو مف خالؿ مشاىدة شكؿ الحذاء كرسكمات الكعب 

 3ؽ بالحذاء أك إصالح قد تعرض لو الحذاء ...الخك أم أثر تأكؿ أك تمز 
                                                 

 167عبد الفتاح مراد نفس المرجع ص. 1
ىشاـ عبد الحميد فرج: معاينة مسرح الجريمة ألعضاء القضاء كالنيابة كالمحاماة كالشرطة ك الطب الشرعي ، الطبعة األكلى،  22

 2004مصر نكفمبر 
 .287-286عبد الفتاح مراد : التحقيؽ الجنائي التطبيقي ، المرجع السابؽ ص. 3
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ك في األخير يمكف القكؿ بأف آثار األقداـ سكاء كانت حافية أك منتعمة قد تشكؿ دليال فعميا 
في مجاؿ البحث الجنائي الفني قد يساعد جيات التحقيؽ لمكصكؿ إلى الجاني أك الجناة 

بمسرح الجريمة، ككذا معرفة اتجاه كذلؾ عف طريؽ اختالؼ أشكاؿ ك أحجاـ آثار األقداـ 
، معرفة إذا كاف في حالة 1صاحب األثر، الكضعية التي كاف عمييا كاقفا، ماشيا أك راكضا

أك إذا كاف مصابا في قدميو مف عدمو ككؿ ىذا يفيد عمى األقؿ في تضييؽ دائرة سكر أـ ت 
بيا حتى تككف أكثر اتتياـ في فئة معينة كلكف رغـ ذلؾ تحتاج إلى أدلة أخرل إلى جان

 حجية في اإلثبات.
 بصمات الرأس الفرع الثاني:

بعدما تصدرت بصمات األصابع عمـ األدلة الجنائية مدة طكيمة، ظيرت مع التقدـ العممي  
بصمات أخرل كبصمة األذف، العيف، األسناف كحتى بصمة المخ كغيرىا كقد نسبت ألثر 

اعتبار أنيا تصمح كدتئؿ لتحقيؽ شخصية الفرد، ىذه األعضاء البشرية عبارة بصمة عمى 
 كسكؼ نتعرؼ عمى ىذه البصمات الجديدة التي يحكييا الرأس عمى النحك التالي:

 أوال: بصمة الشعر
يعتبر الشعر أحد األدلة الجنائية إذ يتمتع بخصائص كمككنات تختمؼ عند اإلنساف منو عند 

في جرائـ العنؼ مثؿ اتغتصاب فنجد الشعر الحيكاف، كالشعر كدليؿ أك كأثر مادم يتخمؼ 
تحت أظافر الجاني، أك عالقا بمالبسو أك عمى جسمو في مكاقؼ تتفؽ مع طبيعة الجريمة، 
أك يككف الشعر عالقا باآللة المستخدمة في ارتكاب الجريمة مثؿ: الفأس، أدكات اإلجياض 

لقتيؿ أك عالقا بأسفؿ فيتعمؽ بيا شعر العانة. كقد نجد خصمة مف الشعر في قبضة يد ا
السيارة في حكادث التصادـ،كيتككف الشعر بصفة عامة سكاء أكاف أدميا أك حيكانيا مف ثالث 

 :طبقات يمكف مشاىدتيا مجيريا كىي

                                                 
إذا كاف الشخص في حالة مشي تظير مقدمة القدـ أك الحذاء أكثر ظيكرا أك عمقا بخالؼ حالة الجرم السريع فيككف العقب 1

شخص كاقفا فيظير طكؿ القدـ أصغر ىك األكثر عمقا ألف األصابع في حالة الجرم تمس األرض مسا خفيفا، أما إذا كاف ال
 مف طكليا في حالة المشي كعرضيا أكبر منو في حالة المشي، راجع
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 الطبقة الخارجية) البشرة(-1
كىي الطبقة الخارجية مف الشعر كتتألؼ مف طبقة أك أكثر مف الخاليا الشفافة كتحتكم عمى 

 الكيراتيف كىي مادة صمبة تقاـك العكامؿ الجكية كالتعفف كالتحمؿ.مادة 
 الطبقة المتكسطة)القشرة( -2

كىي طبقة ليفية، تتككف مف ألياؼ طكيمة الشكؿ كىي اسمؾ الطبقات الثالثة كتحتكم عمى 
 مادة لكف الشعر.

 الطبقة الداخمية)النخاع(-3
طع كبعد تمقي خبراء مخبر كىي طبقة ضيقة جدا تككف عمى شكؿ  خط متصؿ أك متق

الشرطة العممية كبالتحديد خبراء فرع البيكلكجي لعينات الشعر، يتـ رفع الشعر كالتحفظ عميو 
في مكاف الحادث بممقط غير مسنف أك شريط تصؽ كىك بالحالة التي كجد عمييا سكاء أكاف 

ب اختبار زجاجي ممكثا بالدـ أـ أم نكع مف الزيكت أك األصباغ، ثـ تكضع العينة في أنبك 
نظيؼ مع أخذ عينات مختمفة مف أجساـ األشخاص المشتبو فييـ كيكضع عمى كؿ قنينة 

 البيانات الخاصة بيا.
ثـ تأتي بعد ذلؾ عممية فحصو إما بكاسطة العيف المجردة لتحديد صفاتو العامة مف حيث 

تأتي بعد ذلؾ نكعو أجعد أك مستقيـ، كتحديد طكلو  ك لكنو كغيرىا مف الصفات العامة، ل
عممية الفحص المجيرم بكاسطة الميكركسككب لفحص األجساـ الغريبة المكجكدة عمى 
الشعر كبقع الدـ أك المني أك الزيكت المستخدمة في تجميؿ الشعر أك اإلفرازات الميبمية أك 
البرازية إذا كاف مف شعر العانة. كيمي ذلؾ فحص شكؿ الشعرة كطكليا، فإذا كانت الشعرة 

انية مستقيمة مدبدبة الطرؼ فغالبا تككف مف شعر الحاجب أك رمش العيف، أما إذا أسطك 
كانت مقصكصة الطرؼ فتككف مف الشارب، ك إذا كانت قصيرة مدبدبة كممتكية فيي مف 
شعر الصدر أك اليديف أك الرجميف كغالبا ما يفرؽ جنس صاحب الشعرة عف طريؽ طكليا، 

 فإذا كاف طكؿ الشعرة أكثر 
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سـ فيي ألنثى ك إذا كانت مفرطحة غير أسطكانية فغالبا ما تككف مف شعر اإلبطيف 40مف 
 أك العانة.

كتتـ مضاىاة ىذه الشعرة بعينات الشعر المأخكذة مف أجساد األشخاص المشتبو فييـ،  
كيستمـز ذلؾ كضع الشعر المشتبو فيو فإذا اتفقت األكصاؼ كالمميزات كانت لشخص كاحد 

آخر يتناكؿ التركيب الداخمي لمشعر المعثكر عميو كشعر األشخاص كعندئذ يجرم فحص 
المشتبو فييـ، كيستمـز كضع شعر المشتبو فيو كالشعر المطمكب مضاىاتو كؿ عمى حدة 

ساعة، كيستخرج الشعر كيكضع شعر منو 24داخؿ أنبكبة زجاجية بيا كحكؿ كيترؾ لمدة 
الشعرتيف بكاسطة الميكركسككب  عمى شريحة زجاجية تغطى ىذه األخيرة كتجرل مضاىاة

، أصبح كجكد شعرة كاحدة بمسرح ADNالمقارف، غير أنو مع اكتشاؼ تقنية البصمة الكراثية
 .1الجريمة يقكد إلى الكشؼ عف ىكية صاحبيا مباشرة عف طريؽ ىذه التقنية

 ثانيا: بصمة المخ
يتألؼ المخ مف كتمة متشابكة معقدة مف الخاليا العصبية، كىك يجمس في داخؿ الجمجمة، 
مغمكر في سائؿ ذك كسادات تقنية مف أم صدمات فجائية في الرأس) كىذه الخاليا العصبية 
ىي الكحدة األساسية التي تتألؼ منيا المخ كالنظاـ العصبي، كىي خاليا متخصصة تعمؿ 

التي تحمؿ الرسائؿ في شكؿ اندفاعات كيميائية كيربائية بالجسـ، كىذه مثؿ أسالؾ التمغراؼ 
 اتندفاعات ترحؿ بسرعة كبيرة(. 

 Laurence Farewellكيرجع الفضؿ في اكتشاؼ بصمة المخ إلى الدكتكر لكرانس فاركيؿ 
كىك رئيس ككبير عمماء مختبرات طبع  بصمة المخ حيث تمكف مف تحكيؿ الكممات  

كيتفؽ العمماء عمى أف  flacheseعالقة بالجريمة إلى شاشة الكمبيكتر عمى كالصكر ذات ال
 .p300 2ىناؾ مكجة في المخ مرتبطة بالذاكرة تسمى 

                                                 
 221-220عبد الفتاح مراد، مرجع السابؽ ص.  1
 .63حسنيف المحمدم بكادم، المرجع السابؽ ص. 2
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كعندما يتعمـ الشخص شيئا ىاما جدا كيريد أف يتذكره كيستعيده لمحاجة إليو فيما بعد فإف 
ثاؿ ذلؾ لك أف أجيزة ستقكـ بذلؾ كىذا ىك كاجبيا دكف أف يشعر اإلنساف كم p300مكجة 

البحث اشتبيت بشخص بارتكابو جريمة قتؿ باستخداـ سكيف ذك يد خضراء مما يستخدمو 
الجزار فإف التحقيؽ مع ىذا الشخص باستخداـ بصمة المخ يبدأ بجمكس  المشتبو فيو أماـ 
شاشة الكمبيكتر بينما يجمس المحقؽ أماـ جياز آخر يسجؿ نتائج التحقيؽ في صكرة خطكط 

عرجة، بعدىا يعرض عمى  المشتبو فيو صكرة عمى شاشة الكمبيكتر بعدد مف السكاكيف مت
يظير عمى   p300ليست مف بينيا السكيف المستعمؿ في الجريمة فعندئذ تأثير مكجة 

الشاشة أماـ المحقؽ أك خبير الشرطة العممية عبارة عف خط بياني قد يرتفع كقد ت يرتفع 
ت أنو بمجرد أف يعرض المحقؽ عمى المشتبو فيو صكرة كلكف يستقر عند حد معيف، إ

السكيف التي ضبطت في الحادث ذات المقبض فإف الخط البياني يرتفع مف ىذه المحظة إلى 
مما يدؿ عمى أف ذاكرتو  p300أقصى القيمة، عمى ىيئة قكس كذلؾ بفعؿ تأثير المكجة 

كيفسر العمماء ذلؾ بأف مخ تنطبؽ عمى الصكرة التي شاىدىا ك أف لو عالقة بيا فعال 
اإلنساف يصدر شحنة كيربائية إيجابية عند لحظة التعرؼ عمى شيء مألكؼ لديو كالشيء 

 .1ىنا ىك السكيف التي تعرؼ عمييا مخ الشخص الجالس أماـ الكمبيكتر
كتعمؿ ىذه التقنية الجديدة عمى قياس كتحميؿ طبيعة النشاط الكيربائي لممخ في زمف أقؿ مف 

 .2لدل مكاجية صاحبو بشيء عمى عمـ بوثانية، 
كيقكؿ الدكتكر لكرانس فاركيؿ في ىذا الصدد:" إف استخداـ بصمة المخ سكؼ تكفر المالييف 
مف الدكترات كما ستكفر الكقت كسكؼ تحمي الكثير مف األحياء كسيتـ اإلفراج عف األبرياء 

 .3يقييف"مف السجف ككضع القانكف مكضع التنفيذ لمتابعة المجرميف الحق
 ثالثا: بصمة العين 

                                                 
 64-63. المرجع نفسو، ص 1
منير رياض حنة، الطب الشرعي كالكسائؿ العممية كالبكليسية المستخدمة في الكشؼ عف الجرائـ كتعقب الجناة، دار الفر 2

 .262.الجامعي، اإلسكندرية، ص 
 .66-65.حسنيف المحمدم البكادم، المرجع السابؽ ص3



 ثار الجنائيةالفصل الثاني        دور الشرطة العلمية في فحص اآل

~ 55 ~ 
 

ىي البصمة التي اكتشفيا األطباء منذ سنكات قميمة كتستخدميا الكتيات المتحدة ك أكركبا 
حاليا في المجاتت العسكرية ىي أكثر دقة مف بصمة أصابع اليد ألف لكؿ عيف خصائصيا 

تستخدـ بصمة فال تتشابو مع غيرىا كلك كانت لنفس الشخص، كفي المستقبؿ القريب كما 
العيف في مجاتت متعددة مف أىميا تأميف خزائف البنكؾ مثمما تؤمنيا حاليا بالبصمة 
الصكتية حيث يضع عميؿ البنؾ عينيو في جياز متصؿ بالكمبيكتر فإذا تطابقتا مع البصمة 

 المحفكظة بالجياز الطبي فتحت الخزينة المطمكبة عمى الفكر.
مرة بالجياز الطبي المصباح الشقي يحددىا 200كبرة كبصمة العيف التي يمكف رؤيتيا م

عامال تجعؿ لمعيف لكاحد بصمة أمامية ك أخرل خمفية بالمجكء إلييا معا  50أكثر مف 
 2ذلؾ أف قزحية عيف اإلنساف ثابتة كبدكف تغيير منذ بمكغو العاـ األكؿ. 1يستحيؿ التزكير،

طبقات القرنية أك القزحية أك  بصمة قزحية العيف ىي الطبقات المككنة لمعيف سكاء-1
الحدقة، كبصمة القزحية ىي مجمكعة الثقكب كالشقكؽ التي يتركز بعضيا حكؿ حدقة العيف، 
كىي تختمؼ مف شخص آلخر مف حيث العدد كالشكؿ بؿ كحتى المسافة فيما بينيا، إضافة 

ة المكف إلى أف الشبكات الممكنة لمقزحية تختمؼ مف شخص آلخر حتى ك إف اشتركا في درج
 كذلؾ ألف ىناؾ فركقا كبيرة داخؿ المكف نفسو ممال يشكؿ البصمة المميزة كالمتفردة لمعيف.

كيعتبر نظاـ قزحية العيف مف األنظمة اآلمنة جدا ألنو ت يتأثر بالعمميات الجراحية، كىك 
آمف صحيا تستخداـ مف دكف إشاعات ضارة كما يتميز ىذا النظاـ بدقتو المتناىية في 

 عرؼ عمى األشخاص.الت
كيقكـ خبير الشرطة العممية بفحص قزحية العيف عف طريؽ جياز الكشؼ الذم يقـك بالتقاط 
الصكر لكي تحدد بدقة التفاصيؿ الدقيقة القزحية) بكاسطة كاميرا خاصة( تعمؿ باألشعة 

بالمكف تحت الحمراء كيتـ تحكيؿ الصكرة الممتقطة عف طريؽ الكاميرا لكمتا القزحتيف بالعينيف 
 الرمادم 

                                                 
 31، ص.7002للعلوم األمنية ، الرياض،سعد عبد العزيز الحربي، بطاقة البصمة كإثبات للهوية، جامعة نايف العربية  1

 .16.المرجع نفسو، ص  2
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بايت(، كيتـ استرجاع الصكرة المختزلة لمقزحية كتركيبيا 8عمى شكؿ صكرة بنمكذج لذاكرة )
 بالمكنيف األبيض ك األسكد.

ثـ تتـ مقارنة الصكرة المختزنة لمقزحية عف طريؽ البرنامج الحاسكبي مع الصكرة الممتقطة 
  1)ثانية(.لمشخص المراد الكشؼ عف ىكيتو خالؿ فترة زمنية بسيطة

ىي ذلؾ الجزء الذم يقع في الخمفي مف العيف كنظرا ألف شبكية  بصمة شبكة العين:-2
العيف  صغيرة تعتمد ىذه التقنية عمى إجراء عمميات بالتصكير لمشبكية، كالتي تتككف مف 
الخاليا المستطيمة كالمخركطية كتحتكم عمى شعيرات دمكية دقيقة، كترتبط الشبكية باألكعية 

 اييف.الدمكية التي ترتبط باألكردة كالشر 
حيث يقكـ خبير الشرطة العممية باستخداـ جياز الكشؼ عف شبكية العيف الذم يقـك بإطالؽ 
شعاع مف األشعة تحت الحمراء لتصكير شبكية بما تحتكيو مف خاليا كشعيرات ك أكعية 
دمكية، ثـ يتـ تحميؿ ىذه المعمكمات كاستخالصيا تفصيميا كتحكيميا إلى رمكز حسابية 

لمشبكية فإف البرنامج الحاسكبي كيقكـ بتفصيؿ المالمح المميزة لشبكة  فبمجرد أخذ صكرة
 .2بايت(96األكعية الدمكية كتدكينيا في نمكذج مرجعي ذم ذاكرة مقدارىا)

عقد منظمة الشرطة الجنائية بمقرىا في باريس  1981بصمة األسناف في يكنيك خصي رابعا:
شخصية ككشؼ اآلثار كقد أقر المجتمعكف الندكة الدراسية الثانية الخاصة بطرؽ تحقيؽ ال

أىمية آثار األسناف كنادكا بضركرة اتستفادة منيا في التعرؼ عمى األشخاص، كبناءا عمى 
قرار تمؾ الندكة نشطت البحث الجنائي في مجاؿ آثار األسناف كتطكير فحصيا كمقارنتيا 

ة، أجزاء األسناف ك األطقـ كتشمؿ آثار األسناف، األسناف الطبيعية ك أطقـ األسناف الصناعي
بصمة العضة السنية، كآثار األسناف إما أف تككف في حد ذاتيا كسيمة لمتعرؼ عمى 
ما أف يككف األثر الذم تتركو األسناف في جسـ آخر كسيمة غير مباشرة لمتعرؼ  صاحبيا، كا 

                                                 
، 2007، الرياض، 1عبد اهلل بف محمد اليكسؼ، أنظمة تحقيؽ الشخصية: نشأة كتطكر، جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية، ط  1
 .245.ص

 .250-248عبدا هلل بف محمد اليكسؼ، المرجع السابؽ، ص.  2
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 عمى صاحبيا كقد يككف ىذا الجسـ الذم يتأثر باألسناف ىك جسـ المجني عميو أك جسـ
 الجاني أك أم مادة أخرل كالتفاح حاكؿ الجاني أف يتناكؿ جزءا منيا أثناء ارتكابو الجريمة.

كترفع آثار األسناف إذا كانت سطحية غير غائرة بأخذ الصكرة الفكتكغرافية ليا، كمف ثـ 
تقارف مع الصكر الفكتكغرافية المأخكذة لقالب أسناف كؿ مف المتيـ أك المجني عميو، أما إذا 

نت آثار األسناف غائر فترفع بعمؿ قالب مف الرانتككؿ كىي المادة التي يستخدميا أطباء كا
األسناف لعمؿ قالب عمى األشياء األخرل كالفكاكو مثال كمقارنتو بأسناف المشتبو فييـ مف 

  1حيث دكر الفؾ، حجـ األسناف، الفجكات التي بيا أك عالمات مميزة مف اعكجاج كغير
ات األسناف إلى ما تتصؼ بو مف اتستمرارية كعدـ القابمية لمتعفف لفترات كترجع أىمية بصم

طكيمة بعد الكفاة، مما يجعؿ ليا دكرا في إيجاد حؿ الكثير مف القضايا في تحقيؽ الشخصية 
 .2كالتعرؼ عمى ىكية الجاني

مية كيكجو خاصة بالنسبة لمجثث المجيكلة، حيث أف األسناف ت تتحمؿ بسرعة كما أف ليا أى
كبيرة في التعرؼ عمى ضحايا الحرائؽ كحكادث الطائرات ك الغرؽ إذا عثر عمى الجثث بعد 

 3فترة طكيمة، كما يمكف إدانة المغتصبيف ألنيـ عادة ما يعضكف النساء مف ضحاياىـ.
  بصمة الصكت الفرع الثالث:

إف لمصكت عالقة كثيقة بالجريمة إذ يمكف استخدامو مف قبؿ المجرميف ككسيمة تزمة في 
مراحؿ اإلعداد كالتحضير كحتى التنفيذ كىذا مف خالؿ استخداـ األجيزة السمكية كالالسمكية 

 منيا الياتؼ المحمكؿ كأداة لتسييؿ اتتفاؽ الجنائي 
أك المخدرات كما تستخدـ الصكت عبر ككذا لعقد الصفقات الكبرل حكؿ تجارة األسمحة 

 الياتؼ ككسيمة تبتزاز أك التيديد أك لطمب 

                                                 
 . 68-67. ، ص2009الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  جالؿ الجابرم، الطب الشرعي، دار 1
  . 210. عبد الفتاح مراد، المرجع السابؽ، ص 2

طارؽ إبراىيـ الدسكقي عطية، مسرح الجريمة في ضكء القكاعد اإلجرائية كاألساليب الفنية، دار الجامعة الجديدة،  3
 .2012اإلسكندرية، 
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الحصكؿ عمى البصمة الصكتية مف الشرطة  كيجرم،  1الفدية ت سيما في جرائـ الخطؼ
العممية بتسجيؿ الصكت كىك نقؿ المكجات الصكتية مف مصادرىا نبرات كمميزاتيا الفردية 

مف عيكب في النطؽ، إلى شريط تسجيؿ كاسيت بحيث يمكف كخكاصيا الذاتية بما تحممو 
دراؾ خكاصو التي تشكؿ عناصر المقارنة عند  إعادة سماع الصكت لمتعرؼ عمى مضمكنو كا 

،  2مضاىاتو مع الصكت الشخص المشتبو فيو، مما يتبع تقرير إسناده إليو أك نفي ذلؾ
كترسؿ األشرطة المحتكية عمى التسجيالت الصكتية إلى مخابر الشرطة العممية كبالضبط 
إلى فرع مقارنة األصكات، حيث تتـ المضاىاة بمقارنة الصكت الثابت عمى الشريط مع 
أصكات مرجعية مخزنة عمى مستكل ىذه المصمحة ألشخاص متيميف أك مشبكىيف، كقد تتـ 

صكت المشتبو فيو، كتتـ المضاىاة باتستعانة بجياز  المقارنة مع شريط آخر سجؿ بو
 .specctrgrapheالتحميؿ الصكتي 

 المطمب الثاني: إفرازات جسم اإلنسان
عندما تقدـ الخبير الجنائي المتميز أليستر آريداكنمي بسككتالنديارد إلى جمعية العمـ الجنائي 

يادة صامتة في جرائـ العنؼ كىي البريطانية قاؿ مايمي: " عندما قتؿ قابيؿ ىابيؿ تكلدت ش
إراقة الدماء، كت تزاؿ لطخات الدـ كسكائؿ جسـ  تمعب دكرا أقؿ كلكنو متزايد في إثبات 
الجريمة". كعميو فإف مف بيف ىذه اآلثار المادية الجنائية التي يتـ رفعيا مف مسرح الجريمة 

فضالت جسمية كالبكؿ أك ىي إفرازات جسـ اإلنساف مف بقع دمكية، منكم، لعابية، أك حتى 
البراز ...، كليذه اإلفرازات دكر فعاؿ عند فحصيا إلسنادىا لصاحبيا كمف ثـ اكتشاؼ 

 مرتكب الجريمة.
كعمى أساس ذلؾ نقسـ دراسة ىذا المطمب إلى فرعيف، الفرع األكؿ دراسة البقع الحيكية 

 الفرع الثاني البقع غير الحيكية.ك 

                                                 
-2001إثبات الجريمة، رسالة ماجستر، كمية الحقكؽ، جامعة بف عكنكف، الجزائر ، فكزية خربكش، األدلة العممية كدكرىا في 1

 ,131. ، ص2002
 .67محمدم بكادم حسنيف، الكسائؿ العممية الحديثة في اإلثبات الجزائي، مرجع سابؽ ص. 2
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 الفرع األول: البقع الحيوية
تشكؿ دراسة البقع الحيكية كسيمة أساسية في الكشؼ عف الجريمة نظرا لما تكفره مف 
المعمكمات كالعناصر المميزة التي تساعد في اإلستعراؼ كتحديد ىكية الجاني كمكاصفاتو 
كالسف كالجنس، باإلضافة إلى الخصائص كالصفات الكراثية األخرل، كتشمؿ ىذه البقع 

 مايمي:
  يةأوال: البقع الدمو 

كسيمة تحميؿ الدـ مف الكسائؿ التي تستخدـ لكشؼ شخصية الجاني في جرائـ العنؼ كجرائـ 
القتؿ ك اإلغتصاب كالسرقات باإلكراه كما قد تستخدـ في إثبات البنكة، كرغـ أف حجية نتائج 
تحميؿ الدـ ليس قاطعة أك حاسة إت في حاتت النفي فقط، إت أف مبدأ تساند األدلة الذم 

القرائف المجتمعة كالمترابطة أدلة مقنعة لمقضاء تجعؿ مف الضركرم عدـ إىماؿ ىذه  يجعؿ
الكسائؿ العممية حتى كلك كانت نتائجيا مجرد قرينة بسيطة غير كافية بمفردىا إلدانة 

 .1المشتبو فيو
  يتككف دـ اإلنساف باعتباره أىـ سائؿ حيكم في جسـ اإلنساف مف :

دـ الحمراء التي تكسب الدـ المكف األحمر ) ىيمكغمكبيف الدـ( خاليا الدـ: كتشمؿ كرات ال
مالييف خمية حمراء لكؿ مميمتر مكعب في الدـ كما تحتكم عمى كؿ 5كيقدر عددىا بحكالي 

كرية منيا عمى مكاد مناعية تعرؼ بمكلدات الراصات التي تكجد عمى الجدار الخمكم ليذه 
 (. A-B-AB-O)4الدمكية كالتي ىي الكريات تحدد ىذه المكاد المناعية الزمر 

البالزما: التي تكجد بيا خاليا الدـ كتحتكم ىذه البالزما عمى مضادات الفصيمة أك ما يسمى 
 باألضداد الطبيعية.

إف كجكد البقع الدمكية بمسرح الجريمة لو أىمية كبرل، حيث تعطي لنا صكرا عف زمف 
حدكث الجريمة، فعندما تككف البقع الدمكية رطبة فالجريمة أك الكفاة لـ يمض عمييا كقت 
طكيؿ ك إذا كانت جافة فيشير ذلؾ إلى مركر كقت أطكؿ، حيث يبدأ الدـ بالجفاؼ بعد 

                                                 
 .74 .بكادم حسنيف المحمدم:" الكسائؿ العممية الحديثة في اإلثبات الجنائي"، المرجع السابؽ ص 1
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مة أك الكفاة إذا كاف الجك باردا ك أقؿ مف ذلؾ إذا كاف الجك مركر ساعة مف حصكؿ الجري
حارا، باإلضافة إلى تأثير درجة الحرارة ؼ جفاؼ البقع الدمكية، فإف كمية الدـ تؤثر عمى 
ذلؾ أيضا فإذا كانت البقع   عمى ىيئة نقاط صغيرة فإنيا تجؼ بسرعة في حيف إذا كانت 

إلى 12لحكاؼ إلى أف تجؼ بالكامؿ في فترة تتراكح مف البقعة كبيرة فإنيا تبدأ بالجفاؼ مف ا
 ساعة. 36

كما يكشؼ شكؿ البقعة بمسرح الجريمة بعض خبايا الجريمة فإذا كجدت البقعة دائرية شبو 
منتظمة فيدؿ ىذا عمى أف البقعة سقطت مف ارتفاع قصير، كفي حالة اتنسكاب العمكدم 

نا، ك إذا زاد اإلرتفاع عف نصؼ المتر المرتفع بعض الشيء فإف شكؿ البقعة يصبح مسن
كفي حالة السقكط المائؿ أك تحرؾ الجسـ الذم  ، 1فتتحكؿ البقعة المسننة إلى شكؿ شعاعي

ينزؼ فإف القطرات الدمكية تأخذ أشكات مختمفة مثؿ عالمة التعجب أك ثمرة اإلجاص كيدؿ 
 زؼ.الطرؼ المدبب لمقطرة عمى اتجاه تحرؾ الضحية أك الشخص الذم ين

يبدأ خبراء الشرطة العممية كىـ خبراء متخصصكف في العمـك الطبي الشرعية بفحص عينات 
الدـ المرفكعة مف مسرح الجريمة، كما قد ترد إلييـ العينات مف مختمؼ المصالح األمنية مف 
شرطة كدرؾ أك مف المحاكـ عف طريؽ ككيؿ الجميكرية أك قاضي التحقيؽ. تبدأ العممية 

اتختبارات كالتفاعالت، ك أكؿ ما يقكمكف بو ىك تحديد ما إذا كانت البقعة بإجراء بعض 
المرفكعة مف مسرح الجريمة ىك فعال دـ أـ سائؿ أحمر، كلمعرفة ذلؾ ت بد مف اإلعتماد 
عمى مبدأ التفاعؿ الكيميائي كالذم ييدؼ إلى استعادة المادة المرجعة لمكنيا األصمي بعد 

كتكمؿ ،  2نتائج مف استبعاد احتماؿ  أف تككف البقعة دمكيةأكسدتيا، كتسمح سمبية ال
اإلختبارات لمكشؼ ككمرحمة ثانية مف الفحص عف معرفة ىؿ البقعة الدمكية تعكد إلنساف أـ 

                                                 
 146يحيى بف لعمى:" الخبرة في الطب الشرعي"، المرجع السابؽ ص. 1
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لحيكاف، كيكفي لذلؾ إجراء اختبار الترسيب كىك اختبار يجعؿ دـ الحيكاف يتحكؿ بعد إضافة 
 .1رية عكس دـ اإلنسافمكاد كيميائية خاصة إلى مادة بيضاء جي

كأخيرا يتـ تحديد الزمرة أك الفصيمة الدمكية لصاحب البقعة كبالتالي محاكلة معرفتو مف خالؿ 
ىذا الفحص، فإذا نتج عف اتختبار أف فصيمة البقعة مغايرة لفصيمة دـ المشتبو فيو كاف ذلؾ 

ف المحتمؿ أف يككف ىك دليال عمى أنو ليس صاحب البقعة، أما إذا تطابقتا فيذا معناه أنو م
 .2صاحبيا

كفي األخير يظير جميا أف نتائج تحاليؿ بقع الدـ تعتبر دليؿ نؼ قاطع يؤخذ بيا أماـ 
المحكمة كلكنو ت يفيد في الحصكؿ عمى دليؿ إثبات بشكؿ مؤكد، كلكف تطكر العمـ أدل 

 عمى ظيكر البصمة الكراثية.
 . ثانيا: البقع المنوية

ؽ اليالمي ذك الرائحة القمكية المميزة الذم يخرج مف قضيب الرجؿ المني ىك الماء الداف
البالغ عند بمكغ الشيكة الجنسية ذركتيا، كيتككف مف سائؿ منكم الذم تفرزه غدة البركستاتا 

 .3كجزء خمكم المتمثؿ في الحيكانات المنكية
في الجرائـ الجنسية  كتعتبر البقع المنكية مف أىـ األدلة التي يتـ اتعتماد عمييا في اتثبات

كالزنا، إذ يمكف تكاجدىا عمى جسـ المجني عمييا أك مالبسيا الداخمية كخاصة  كاتغتصاب
حكؿ أعضائيا التناسمية ك أيضا في مكاف الجريمة عمى السرير أك السجاد كغيرىا، كيقع 
دكر البحث عف ىذه اآلثار عمى جسـ الضحية عمى الطبيب الشرعي حيث يقـك بعد معرفة 

ؿ الميبؿ كحكؿ الشج مع أخذ أف الجريمة جنسية، بقياس درجة حرارة المجني عمييا حك 
مف المنطقتيف مستخدما في ذلؾ مسابر قطنية مبممة بماء مقطر ثـ يتـ تجفيفيا  مسحات

 .4كتحريرىا ك إرساليا إلى المختبر
                                                 

 .148يحي بف لعمى: "الخبرة في الطب الشرعي " الرجع السابؽ ص.  1
 .148يحي بف لعمى نفس المرجع ص.  2
 .126الحميد فرج، نفس المرجع ص.ىشاـ عبد  3
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تتكقؼ عممية فحص البقع المنكية عمى كجكد الخاليا الحية بيا إذ ت يمكف الجـز بأف البقعة 
 منكية إت إذا شكىد حيكاف منكم كامؿ، لكف الحيكانات المنكية  ت تبقى مدة طكيمة مف الزمف 
 في البقعة المنكية لذلؾ إذا كجدت بقعة منكية جافة فال يمكف كجكد حيكانات منكية بيا ىنا
يمجأ الخبير إلى بعض التحاليؿ الكيميائية لمكشؼ عف مادة البقعة كىذه اإلختبارات تعريض 

 البقعة لألشعة فكؽ البنفسجية حيث تظير بمكف مشع كمضيء إذا كانت البقعة منكية. 
كتسمح نتائج فحص البقع المنكية بالتعرؼ عمى الجاني مف خالؿ تحديد بصمة الحمض 

كت تقبؿ الشؾ كمنو تكصؿ إلى حؿ  %100ي جازمة بنسبة النككم لمسائؿ المنكم كى
 .1غمكض الجريمة

 .بقع المعابيةلثالثا: ا

جد في مسرح الجريمة آثار المعاب عمى جسـ المجني عميو في شكؿ عضة آدمية، قد تتكا
ككذلؾ عمى بقايا المأككتت الصمبة، عمى أعقاب السجائر، األككاب الزجاجية، الرسائؿ، 

 كغيرىا. طكابع البريد
بعد رفع آثار المعاب مف مسرح الجريمة يتـ إرساؿ العينات إلى المختبر الجنائي ليتـ فحصيا 
حيث تعتمد عممية الفحص ىذه عمى بعض اإلختبارات الكيميائية الخاصة ككذا عمى 

 الفحص المجيرم.
شاء كاليكد تتـ أكؿ مرحمة مف الفحص لمعرفة ىؿ البقعة لعابية أـ ت كذلؾ بكاسطة إختبار الن

لمكشؼ عف اإلنزيمات الياضمة، بعدىا يتـ البحث عف جنس صاحب البقعة المعابية ىؿ 
تعكد لذكر أـ أنثى، ك ىذا بفحص الخاليا البشرية المكجكدة بالمعاب لمكشؼ عف 
الكركمكزكمات الجنسية، كآخر مرحمة ىي معرفة ىؿ تعكد ىذه البقعة المعابية إلى المشتبو 

د أخذ عينة مف لعاب ىذا األخير كمضاىاتيا بكاسطة تقنية الحمض النككم فيو، كيتـ ذلؾ بع
مع البقعة األكلى، كتعتبر النتائج المحصؿ عمييا جد دقيقة تؤدم إلى التأكد مف شخصية 

 .%100المتيـ

                                                 
ىشاـ عبد الحميد فرج:" معايف مسرح الجريمة ألعضاء القضاء كالنيابة كالمحاماة كالشرطة كالطب الشرعي" ، المرجع السابؽ  1
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 البقع غير الحيكية.   الفرع الثاني:
عمى مككنات حية، كالتي يقصد باآلثار غير الحيكية تمؾ اإلفرازات الجسمية التي ت تحتكم 

عند إيجادىا بمسرح الجريمة قد تكصمنا إلى التعرؼ عمى شخصية المتيـ عند استعماؿ تقنية 
الحمض النككم كعميو نخص الدراسة بإيجاز ليذه البقع مع التركيز عمى حجيتيا في 

 اإلثبات.
ير المرغكب العرؽ ىك أحد إفرازات الجسـ التي يتخمص بكاسطتيا مف بعض المكاد  غ أوال:

فييا كيمكف تكاجده في مسرح الجريمة عمى شكؿ بصمات األصابع التي تحكم بعض 
اإلفرازات العرقية أك عمى شكؿ مناديؿ اليد، أك بعض الثياب الداخمية، كما أف لكؿ إنساف 
رائحة عرؽ تميزه عف غيره عف باقي الناس ك أمكف اإلستفادة مف ذلؾ تتبع المجـر بكاسطة 

ليسية كظيرت تقنيات جديدة لإلستفادة مف آثار العرؽ أك رائحتو في مجاؿ البحث الكالب البك 
 . 1الجنائي كلكنيا تبقى مف كسائؿ اإلستدتتت كتكجيو البحث ت أكثر

البكؿ يتـ رفع البكؿ مف مسرح الجريمة بمسحة شاش كترسؿ إلى المخابر، بعدىا يتـ  ثانيا:
ك كعاء معقـ كتتـ عممية الفحص لمعرفة ىؿ ىذا تجفيفيا في اليكاء ك تكضع في أنبكبة أ

 البكؿ يخص إنسانا أك حيكانا.
البراز قد يتغكط الجاني بمحؿ الجريمة لما يعتريو مف خكؼ كقت ارتكابيا، كما قد  ثالثا:

يفعؿ ذلؾ سخرية كاستيزاء بالمحؿ، لذلؾ يجب رفع بقع البراز مف مسرح الجريمة كالعمؿ 
 .2ائيا لمتمكف مف التعرؼ عمى المتيـ كتعزيز األدلة ضدهعمى فحصيا مجيريا أك كيمي

إف تكاجد القيء بمسرح الجريمة لو أىمية كبيرة في محاكلة تكييؼ الجريمة  ءالقي رابعا:
المرتكبة مثؿ جريمة التسميـ قد يؤدم مفعكؿ السـ إلى تقيء الضحية قبؿ الكفاة، لذلؾ يتـ 

 .3رفة ىؿ يعكد لمجاني أك المجني عميورفع القيء مف مسرح الجريمة ليتـ فحصو كمع
  ADNالمطمب الثالث: بصمة الحمض النووي 

مف اآليات العظيمة في مجاؿ خمؽ اإلنساف ك أسرار تككينو، أسرار الخمية التي كشؼ عنيا 
المسؤكؿ عف حمؿ كانتقاؿ المعمكمات الكراثية  ADNالعمـ مؤخرا آية الحمض النككم 

                                                 
معاينة مسرح الجريمة ألعضاء القضاء كالنيابة كالمحاماة كالشرطة كالطب الشرعي"، المرجع السابؽ ص  عبد الحميد فرج:"  1
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عبر األجياؿ، كالذم يعتبر حامضا خمكيا فريدا في كؿ شخص المبرمجة عميو بصكرة شفكية 
كبصمة ت تتكرر مف شخص إلى آخر، كت يمكف أف تتطابؽ حتى في شخصيف، إت في 
حالة التكائـ المتطابقة التي أصميا بكيضة كاحدة كحيكاف منكم كاحد فالبصمة الجنائية 

ي كتابو الكريـ:" كفي أنفسكـ أفال لكمييما ىي ذاتيا، فسبحاف اهلل البارئ المصكر القاتؿ ف
 تبصركف".

  تعريؼ بصمة الحمض النككم الفرع األول:
فإنو قد أحدث  1984عندما أكجد العالـ اتنجميزم أليؾ جيفريز ىذه البصمة الكراثية في عاـ 

ثكرة ىائمة في عالـ األدلة الجنائية أسفرت في الععقديف األخيريف عف حؿ آتؼ المعضالت 
 Aبجرائـ مختمفة ك أدت إلى إدانة أك تبرئة آتؼ المتيميف,المتعمقة 

كىي الحامض    DEOXYRIBO NUCLEIC ACIDىي اختصار لعبارة  ADNككممة  
زكج 23النككم الذم يشكؿ المادة األساسية لمكركمكزـك حيث تحتكم كؿ خمية بشرية عمى 

مف ىذه الكركمكزكمات كبعد تخصيب البكيضة نتيجة التزاكج تصبح ىذه األخيرة مككنة مف 
في الخمية يشمؿ جميع الكركمكزكمات داخؿ نكاتيا  ADNكركمكزـك كعمى ذلؾ فإف 46

عف غيره، كتكجد ىذه البصمة الجينية في جميع خاليا الجسـ كالمعاب حيث يتميز بيا 
 كالسائؿ المنكم كىي نفسيا ت تتغير.

منيا 33يتككف ىذا النظاـ مف تراكيب أربعة يطمؽ عمييا اسـ النيككميكتيدات كيكجد حكالي 
 . 1في الجينات البشرية

 الفرع الثاني: البحث عن عينات واستخالص بصمة الحمض النووي
مف خالؿ اآلثار  ADNيبدأ تككيف البصـ الكراثية عبر جمع عينات مف الحامض النككم 

التي يتركيا الجاني في مسرح الجريمة كيمكف سحب ىذه العينات مف الشعر، لمعاب، الدـ، 
خاليا البشرة، السائؿ المنكم، العظاـ، األسناف، األظافر، التعرؽ الجمدم، كاألنسجة...، 

 ADNماـ الباحث الجنائي عند استخداـ مخيمتو لجمو األدلة الخاصة بؿكتكثر الخيارات أ
عمما أف عددا كبيرا مف القضايا الجنائية قد تـ حميا عبر تحميؿ المعاب المكجكد عمى عقب 

 السجائر كالطكابع البريدية.

                                                 
ية كدكرىا في إثبات الجريمة في التسريع الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة ماستر، جامعة عبد مزياف نسيمة،  درم الشرطة العمم1

 .2020-2019الحميد ابف باديس، سنة
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كما أف شعرة رأس كاحدة تـ إيجادىا في حمؽ إحدل الضحايا شكمت دليال كافيا إلدانة  
المتيـ، تكمف الخطكة التالية بعد جمع األدلة في اآلثار التي خمفيا الجاني كذلؾ بإزالة 

كتنقيتيا كمف ثـ يمكف استخداـ تقنيات مختمفة إليجاد  ADNالدىكف كاستخراج مادة اؿ
ف أبرز ىذه التقنيات ما يعرؼ بالتفاعؿ التسمسمي ألنزيـ بكليمريز كىي البصمة الكراثية. م

تعتمد لمضاعفة الحامض النككم في  األجزاء الصغيرة فيمكف مثال أخذ طابع بريدم ثـ لعقو 
ضافة األنزيـ الذم يضاعؼ الحامض النككم كيخمؽ نسخا  أك حكيصمة شعر أك لب سف كا 

يمكف إجراء مقارنة لتحديد ىكية الجاني قفي فترة  متعددة منو كحالما يصبح ىناؾ عينتاف
 ساعة.14ك12تتراكح مابيف 

تجدر اإلشارة إلى أف عممية المقارنة يمكف أف تتـ بيف عينات مأخكذة مف مسرح الجريمة ك 
أخرل تعكد لممتيـ كفي حالة عدـ كجكد مشتبو بو يمكف المقارنة مع عينات مكجكدة ضمف 

ألجيزة األمنية كىي تحتكم عمى عينات مف الحامض النككم تـ قاعدة بيانات محفكظة لدل ا
سحبيا في فترات مختمفة مف مشتبو بيـ في قضايا متنكعة كتكجد مثؿ ىذه القكاعد لدل عدد 
مف الدكؿ أبرزىا الكتيات المتحدة كانجمترا حيث تممؾ األخيرة أكبر قاعدة بيانات خاصة باؿ 

ADN 1يكني سجؿ لمشتبو بيـ كمتيميففي العالـ تحتكم عمى أكثر مف مم. 
  .  الفرع الثالث: حجية بصمة الحمض النووي في اإلثبات

لقد حققت تحاليؿ الحمض النككم نتائج أدت إلى نجاح كبير في القضايا الجنائية المختمفة، 
حيث بمغت حصيمة القضايا التي تـ إكتشاؼ مرتكبييا بكاسطة إختبارات الحمض النككم 

في اكتشاؼ   %15في اإلعتداءات الجنسية،  80%ائـ السرقة، فيما يخص جر  %30
قضايا إثبات البنكة كبيذا أصبحت مف أقكل تقنيات العصر  %8الجثث المجيكلة اليكية ك 

التي ساعدت العدالة في التعرؼ عمى المجرميف ككشؼ النقاب عف العديد مف الجرائـ كالتي 
ة كالتي بنيت عمى أسس عممية ثابتة ككنيا لـ يكف باإلمكاف حميا لكت اكتشاؼ ىذه البصم

تحدد كبدقة الشخص صاحب البصمة الجينية، كأنيا رغـ العكامؿ المناخية الصعبة كعكامؿ 
التعفف كالتحمؿ إت أنيا تقاـك ذلؾ كيمكف الحصكؿ عمييا حتى مف رفات العظاـ، كعميو أمكف 

 لممحكمة مجابية المتيـ بيذه البصمة التي ت تخطئ أبدا. 

                                                 
1  www. lebarmy. Gov.ib  مكقع الجيش المبناني عمى األنترنت ،  بحث عف البصمة الكراثية في مسرح الجريمة، إعداد "

 ريما سمـك ضكمط. 
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 المبحث الثاني: األدلة غير البيولوجية وطرق فحصها
إف الجاني عند ارتكابو لجريمة مف الجرائـ فإنو يحاكؿ قد المستطاع طمس اآلثار التي 
يخمفيا جراء فعمو اإلجرامي كالتي عند فحصيا يمكف أف تدؿ عميو غير أنو ميما حاكؿ فالبد 

ف كما قاؿ الفقيو الفرنسي إدمكند لككارد" أف يترؾ آثارا كلك كانت بسيطة ألنو مف غير الممك
أف يدخؿ شخص ما مكانا دكف أف يترؾ فيو آثارا يدؿ عميو، كىذه اآلثار قد تككف بيكلكجية، 
كما درسناىا في السابؽ كقد تككف غير بيكلكجية كآثار األسمحة النارية ك المكاد المتفجرة، 

ليا أىمية كبيرة في الحقؿ الجنائي  الزجاج، األنسجة ك المالبس كغيرىا، ككؿ ىذه اآلثار
كخاصة لدل خبراء الشرطة العممية ألنيا تمكنيـ مف كشؼ بعض الحقائؽ التي تكصؿ إلى 
فؾ غمكض الحادثة اإلجرامية مف جية، كتمكف القاضي الجزائي مف تككيف اقتناعو 

 الشخصي بشأف الجريمة مف جية أخرل.
ثالث مطالب في حيف سندرس في المطمب كعمى ضكء ما سبؽ سنقسـ ىذا المبحث إلى 

األكؿ فحص المستندات كالخطكط كفي المطمب الثاني المخدرات كالسمـك كفي المطمب 
 األخير المخمفات األخرل.

  المطمب األول: فحص المستندات و الخطوط
إف عممية مضاىاة الخطكط كالمستندات ليست عممية ميكانيكية، كما أنيا ليست عممية 

ي عمـ كمنيج كفف، فيي عمـ ألنيا ليست رؤية ذاتية، كىي منيج ألف الخبراء شكمية بؿ ى
في النياية إذا كانت كتابة قد  يمتزمكف بتطبيؽ خطكات متعاقبة كمجرة مف ذكاتيـ ليقرركا

صدرت مف يد فالف مف الناس مدف عدمو، كىي فف ألف مف شأف العمؿ في مجاؿ فحص 
م لدل المشتغميف بيا نحك عشؽ الحقيقة كاإلصرار الخطكط كالمستندات كجكب استعداد فطر 

عمى استخالصيا مف خالؿ فحص المستندات مكضكع اتىتماـ كتمؾ المكدعة في ممؼ 
 الدعكل.

 الفرع األول: تزوير النقود و األوراق المالية 
لقد نص المشرع الجزائرم عمى جرائـ التزكير بصفة عامة في الفصؿ السابع مف الكتاب 

 .1كيندرج تحتيا تقميد أك نزكير أك تزييؼ نقكد معدنية أك سندات1،قانكف العقكباتالثالث مف 

                                                 
، المتضمف القانكف العقكبات الجزائرم، المعدؿ 1996يكنيكا 8المكافؽ 1386صفر 18، المؤرخ في 156/ 66أمر رقـ   1

 .71، الجريمة الرسمية، رقـ2015ديسمبر 30المؤرخ في  2015نكفمبر10، المؤرخ في 04/15كالمتمـ بالقانكف رقـ 



 ثار الجنائيةالفصل الثاني        دور الشرطة العلمية في فحص اآل

~ 67 ~ 
 

كيتـ الكشؼ عنيا مف طرؼ الشرطة العممية عف طريؽ عالمات مميزة كالمكف، الرنيف، كزف 
القطعة، عدـ تساكم السطح، ميؿ الحكاؼ، كيدقؽ ىذا الرسـ بكاسطة صكرة فكتكغرافية مكبرة 

 أك باستعماؿ العدسة المكبرة ك المجير المجسـ. 
ك السكانير كيمكف معرفة األكراؽ  أما األكراؽ المالية فيكثر تزكيرىا لتكفر آتت النسخ

بكاسطة فيديكا سكانير ككف الكرقة الحقيقية تميزىا رمكز كعالمات غائرة في الكرقة ت يمكف 
 .1نسخيا إضافة إلى الخطكط السرية

 الفرع الثاني: مضاهاة الخطوط 
مف الكاضح أف عممية فحص الخطكط ىي مف اختصاص الخبير المختص كليس مف كاجب 

غير أف ىذا ت يمنع مف كجكد كاجبات لمخبير عند الكشؼ عمى المحرر أك الكثيقة المحقؽ، 
 محؿ التحقيؽ كلعؿ أىميا:

 التحفظ عمى الكثيقة بصكرة أكلية عف طريؽ تناكليا بماسكة خشبية كعدـ لمسيا باليد.-
 حفظ الكثيقة أك المقرر داخؿ ظرؼ شفاؼ.-
األصابع لما عسى أف يككف مكجكدا  التقرير فيما إذا كاف مف الضركرم فحص طبعات-

 منيا عمى المحرر أك الكثيقة. 
 فكؽ الكثيقة. يجب عدـ كتابة أك استنساخ أية رسـ تخطيطي-
 تدكيف الظركؼ المصاحبة لمكثيقة أك المحرر كالمكاف الذم كجدت فيو.-

 الفرع الثالث: فحص المستندات و الوثائق  
ا ميدانا مغريا لمتزكير المادم، سكاء بالحذؼ أك تعتبر الكثائؽ كالمحررات بمختمؼ أنكاعي

بالزيادة بالمحررات أك بكضع تكقيعات ك أختاـ مزكرة ككذلؾ بإضافة أسماء مزكرة كبتقميد 
 الكثائؽ، ككما تطكرت كسائؿ كطرؽ التزكير تطكرت معو كسائؿ الكشؼ عنيا حيث عرؼ 

ىذا المجاؿ تطكرا كبيرا باألخص فيما يتعمؽ بالتحميؿ الكيميائي لمحبر كالكرؽ بمختمؼ 
أنكاعو، حيث ظير الفحص المجيرم كالعدسة المكبرة لمبحث عف آثار التغيير كالمحك 

                                                 
 .131. صمنصكر عمر المعايطة، المرجع السابؽ، 1
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كالتصكير الفكتكغرافي كتقنياتو المختمفة) الضكء المنعكس كالضكء المنقكؿ ك األشعة 
 1البنفسجية(.
 اني: المخدرات والسمومالمطمب الث

قد يتـ العثكر عمى جثة ت يظير عمييا أم أثر لمعنؼ كلكف عند تفحيصيا مف طرؼ 
الطبيب الشرعي ينتابو شعكر بأف الجثة قد تناكلت مادة مميتة أك استنشقت غازا ساما مما 
أدل إلى حدكث الكفاة ىنا تأتي عممية التشريح التي تحؿ لغز ىذه الكفاة الغامضة، ىؿ 
كانت نتيجة تعاطي الشخص لجرعة زائدة مف المخدرات أـ كانت نتيجة تناكلو لمادة سامة 

 ؟ سكاء بمحض إرادتو بدافع اإلنتحار أـ كضعت لو عمدا بدافع قتمو...
بالمخدرات في أيامنا ىذه المرتبة الثانية  تحتؿ المتاجرة فحص آثار المخدرات   الفرع األول:

تعتبر ككلكمبيا، بكليفيا كالبيرك الدكؿ الرئيسية المصدرة لمختمؼ  عالميا بعد تجارة األسمحة ك
أنكاع المخدرات في العالـ، كتمعب الشرطة العممية دكرا ىاما في مجاؿ مكافحة جرائـ 
المخدرات كىذا عندما ترد إلى مخابرىا ك بالضبط إلى فرع الكيمياء الشرعية كالمخدرات آثار 

 .2يمة لفحصيا كتبياف نكعية المخدر كطبيعتوالمخدرات الممتقطة مف مسرح الجر 
قد يتعامؿ فرع الكيمياء الشرعية كالمخدرات في أحياف كثيرة مف فرع الطب الشرعي ك ىذا 
بعد قياـ الطبيب الشرعي بفحص الجثة ت سيما أماكف الحقف كالتي تككف عادة في الجزء 

البحث عمى عيد فتحتا األنؼ كالفـ األمامي مف الذراع أك الفخذ أك ثنية المرافؽ األمامية أك 
 كالعيناف لمتأكد مف كجكد آثار تقرح كالتي يمكف أف تنتج عف تناكؿ أك شـ لممخدرات.  

عندما يقكـ الطبيب الشرعي بتشريح الجثة يظير بعض العالمات التي تثبت تناكؿ الشخص 
لجرعة زائدة مف المخدرات، حيث يتجمع الدـ لكؿ مف الرئتيف كالكبد كالطحاؿ أما الكميتيف 
 فزيادة عمى تجمع الدـ فييا نجدىا في غالب األحياف في حالة التياب كلمتأكد مف ىذه النتائج 

                                                 
1
الجريمة، شيادة مذكرة لنيؿ شيادة ماستر، كمية الحقكؽ  إثباتماف بف سي أحمد، دكر الشرطة العممية في عبد الرح 

 ، أـ البكاقي.2019-2018كالعمـك السياسية، سنة 
" المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات ك المؤثرات العقمية كقمع اتستعماؿ كاتتجار غير المشركعيف بيا 18_04نص قانكف"  2

 مادتو الثانية عمى تعريؼ المخدرات كتبياف أنكاعيا كالقنب، األفيكف، الكككا...في 
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بيب الشرعي عينات مف ىذه األعضاء إلى مخبر الكيمياء الشرعية كالمخدرات يرسؿ الط
 1لمتحميؿ كتحديد نسبة المخدر كنكعو

كت يقتصر دكر مخبر الكيمياء الشرعية كالمخدرات التابع لمشرطة العممية عمى ىذا فقط بؿ 
اع تقـك ىذه المخابر بتحقيقات كبحكث في مجاؿ المخدرات كىذا لجدكؿ خاص بكؿ أنك 

المخدرات في العالـ، حيث تكصمت آخر تحقيقاتيا إلى اكتشاؼ مادة الكراؾ كىي عبارة عف 
 قطع بيضاء المكف تعد مف أخطر أنكاع المخدرات في العالـ، نسبة تسميتو إلى كت اتنفجار 
الذم يحدثو عند حرقو لمحصكؿ عمى المسحكؽ، كيسبب ىذا المخدر المستخرج مف مخدر 

 ف اليمكسة فكر تعاطيو كلو تأثير خطير لمغاية عمى الخاليا الدماغية.الكككاييف حالة م
إضافة إلى ذلؾ نجد كذلؾ مادة األفيكف المخدرة كالتي يتـ غرسيا تستخراج مادة المكرفيف، 
الذم ىك عبارة عف مسكف كما أف أخطر ما تكصمت إليو أبحاث المخبر المركزم لمشرطة 

أف مركجي المخدرات يمجؤكف إلى إضافة مكاد أخرل إلى العممية بشاطكناؼ بالعاصمة إلى 
الييركيف لرفع كزنو مثؿ إضافة مادة البراسيتامكؿ بيدؼ الربح ككف أنو باىض الثمف تعادؿ 

غ مف الييركيف بالجزائر مميكف سنتيـ كيحذر الكيميائيكف مف ىذا الييركيف 100قيمة 
 2الة.المغشكش إذ يؤدم تعاطيو إلى المكت المتعاطي ت مح

كترد إلى مصمحة الكيمياء الشرعية كالمخدرات بالمخبر المركزم لمشرطة العممية عدة 
تسخيرات إلجراء تحاليؿ لعينات مشككؾ فييا كىذا مف مختمؼ الجيات األمنية كالقضائية 
كالشرطة كالدرؾ الكطني كالمحاكـ كىذا لمتأكد مف ككف العينة تنتمي إلى أحد أصناؼ 

تـ الفحص باستخداـ أحدث األجيزة كالكسائؿ مثؿ جيازم كركماتكغرافيا المخدرات أـ ت كي
 الغاز ككركماتكغرافيا السائؿ.

 الفرع الثاني: فحص آثار السموم
باألذل سكاء حدث ذلؾ عف  إصابتوالسمـك ىي مكاد جكىرية يؤدم تفاعميا مع البدف إلى   

لحالة المعدة عند تناكلو ، فيك طريؽ الفـ أك اتستنشاؽ أك الحقف، كيختمؼ  مفعكلو تبعا 
أشد فتكا كالمعدة خاكية في حيف يككف امتصاصو بطيئا بعد كجبة غنية بالدىكف، كما أف 

                                                 
أدكلؼ ريبكلت، ترجمة إدريس ميميف: الخبرة في ميداف الطب الشرعي، المعيد الكطني لمدراسات القضائية كزارة العدؿ ،  1

 41-40.، ص1988المممكة المغربية 
2  www . echoroukonline. Com  كمي، الشرطة العممية تكشؼ ىيركيف مغشكش، مقالة لنائمة بف رحاؿ الشركؽ الي

 .2007-04-18بتاريخ 
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طريقة تعاطي السـ يجعؿ تأثيره يختمؼ حسب كؿ حالة فالحؽ الكريدم أخطرىا يميو 
ألطفاؿ اإلستنشاؽ، ثـ الحقف العضمي ك أخيرا البمع عف طريؽ الفـ، كيعتبر كبار السف كا

، كلكف تجدر اإلشارة بأف درجة   الصغار الفئة األكثر تضررا بالسمـك
مقاكمة مفعكؿ السـ تختمؼ مف شخص إلى آخر فقد تككف كمية قاتمة بالنسبة لمبعض ىي 

 .1بدكف فعالية لدل اآلخريف
كلمسمـك عدة أنكاع ت تستخدـ في اتنتحار إت أف اإلنساف قد يستعمميا لإلنتحار مثؿ : 

ض الكبريتيكؾ، حامض الييدركستيؾ، الفينكؿ، الكحكؿ اإليثيمي كالذم يصبح مميتا إذا حم
 تجاكز حدا معينا.

كتعد مف بيف أنكاع السمـك كذلؾ الغازات السامة كالتي تؤدم إلى كفاة الشخص عرضيا عند 
 استنشاقيا كت يمكف أف تككف كسيمة ترتكاب جريمة أك حتى اتنتحار كمف أمثمتيا:

أكؿ أكسيد الكربكف غاز ساـ ت لكف لو كت طعـ كت رائحة، كىك  coأكت: أكؿ أكسيد الفحـ
ينتج عف عممية حرؽ الكقكد كالبنزيف أك أم مادة تحتكم عمى الكربكف، كصيغتو الكيميائية 

 . 2كىك يؤثر في جميع األشخاص مف شتى األعمار كقد يككف مميتا coىي 
: ىك غاز يتسرب في األماكف المنخفضة كالطابؽ تحت co2ثانيا: ثاني أكسيد الفحـ 

األرضي ك األقبية حيث ينقص األكسجيف كترتفع نسبة ىذا الغاز مما يسبب اإلختناؽ عندما 
يكشؼ أم صفة مميزة ألنو  ت، غير أف %20إلى  %15يتجاكز تركيزه في اليكاء نسبة 

لكفاة لكف في حالة الشؾ يستطيع تشريح  مكجكد أصال بالجسـ كيزداد تركيزه في الجثة بعد ا
فريؽ خبراء مسرح الحادث أخذ عينة مف اليكاء المتكاجد بمسرح الجريمة كىذا بمؿء قاركرة 
باليكاء مباشرة بعد تفريغيا مف الماء كمف ثـ يثبت خبراء الشرطة العممية بعد فحص العينة 

 .3كف نتيجة جريمةأف الضحية تكفيت جراء نقص األكسجيف في اليكاء ك أف الكفاة لـ ت
تككف ىذه األبخرة عادة في المآرب ك الكرشات التي تستعمؿ ىذه المكاد،  ثالثا: أبخرة البنزكؿ

حيث تتميز العالمات التشريحية بعد الكفاة بكجكد تييج رئكم ك احتقاف  المسالؾ التنفسية 
 حيث تؤخذ عينة مف الرئة لفحصيا.

                                                 
 . 164.:" الخبرة في الطب الشرعي" ، المرجع السابؽ ص يحي بف لعمى 1
 2 www. aljazeera. net  ، 2014-05-14، شبكة الجزيرة اإلعالمية. 

 .169 يحي بف لعمى :" الخبرة في الطب الشرعي"، المرجع السابؽ ص.  3

http://www.aljazeera/


 ثار الجنائيةالفصل الثاني        دور الشرطة العلمية في فحص اآل

~ 71 ~ 
 

 المطمب الثالث: المخمفات األخرى. 
المخمفات مف جريمة إلى أخرل حسب ظركفيا كظركؼ ارتكابيا كمف بيف ىذه  تتنكع

المخمفات تجد الظرؼ أك المقذكؼ النارم أك شظايا التفجير  كىذا في الجرائـ المرتكبة 
بكاسطة األسمحة النارية كالمتفجرات، كذلؾ قطع القماش المختمفة عف المالبس، قطع 

لذلؾ سنذكر العناصر التي ليا دكر فعاؿ في كشؼ  الزجاج، األتربة، كآثار أخرل متعددة
 الجريمة.

 آثار األسمحة النارية كالمتفجرات.  الفرع األول:
إف جرائـ استخداـ األسمحة النارية كالمكاد المتفجرة أصبحت سمة العصر العصر الحالي 

ارزا خاصة في ظؿ المتغيرات التي طرأت عمى الساحة الدكلية، حيث أنيا باتت تمعب دكرا ب
في الجرائـ اإلرىابية، كاتغتياتت كالتفجيرات كىك ما يجعميا ىاجسا يؤرؽ الحياة اليكمية 
لمناس عبر مختمؼ أنحاء العالـ كىك األمر الذم يعطي أىمية كبرل لدراسة مخمفاتيا في 
مسرح الجريمة، كالتي مف خالليا يتـ ربط العالقة بيف اآلثار المكجكدة في مكاف الحادث 

ـ كالسالح المستخدـ في ارتكاب الجريمة، كبالتالي الكصكؿ إلى حؿ لغز الحادثة كالمتي
 اإلجرامية.

 أوال: آثار استخدام األسمحة النارية 
الرشاشة  يقصد باألسمحة النارية المسدسات اليدكية، أك األسمحة الطكيمة كالبنادؽ، كاألسمحة

ضمف 97/06األسمحة في األمر أكالسالح الرشاش، كقد صنفيا المشرع الجزائرم مع باقي
 .1عدة أصناؼ

يتخمؼ عف األسمحة النارية في الجرائـ التي ترتكب بكاسطتيا نكعيف مف اآلثار المادية 
 الظرؼ الفارغ كالمقذكؼ النارم.

ىك الغالؼ الخارجي لمطمقة كيصنع عادة مف النحاس أك ىك جسـ  الظرف الفارغ:-1
معدني كرتكني أك بالستيكي في أسمحة الخرطكش مجكؼ ينفصؿ المقذكؼ عند اشتعاؿ 
المكاد المتفجرة داخؿ غرفة اإلطالؽ، كيقذؼ بو السالح إلى الخارج أك يبقى داخمو حسب 

                                                 
1
عمؽ بالعتاد الحربي ك األسمحة ، المت1997يناير12ىػ المكافؽ ؿ 1417رمضاف عاـ  12" المؤرخ في 97/06" األمر رقـ 

 .الذخيرة
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ريمة في تحديد ىكية السالح المنطمؽ نكعو كتظير أىمية تكاجد الظرؼ الفارغ في مسرح الج
 منو حيث تكجد عدة آثار عميو تعد مثؿ البصمة كىي خاصة كمتفردة لكؿ سالح.

كما يفيد في تحديد مكاف كقكؼ المتيـ لحظة اإلطالؽ حيث أف كؿ سالح يقذؼ بالظرؼ 
الفارغ مسافة محددة، مع كجكد بعض اتستثناءات مثؿ تدحرج المقذكؼ ألسفؿ في مكاف 

ئؿ أك متدرج كالسمـ أك اصطداـ المقذكؼ بعائؽ كالجدار، مما يغير اتجاه كمسافة سقكط ما
 .1المقذكؼ

ىك الجزء المعدني مف مقدمة الطمقة الحية الذم ينفصؿ عنيا عند المقذكؼ النارم: -2
اشتعاؿ الباركد في حجرة إطالؽ النار ليسير في ماسكرة السالح في اتجاه اليدؼ، كتقسـ 

فات مف حيث شكميا إلى مقذكفات ذات مقدمة مدببة كغالبا تككف في البنادؽ ىذه المقذك 
كأخرل ذات مقدمة مستديرة كالتي تككف عادة في المسدسات، كقد نجد أنكاعا أخرل مف 

 المقذكفات كالمقذكؼ كامؿ التغميؼ أك نصؼ مغمؼ.
لمغازات الناتجة مف عندما ينطمؽ المقذكؼ داخؿ ماسكرة السالح متأثرا بالضغط المرتفع 

اشتعاؿ الباركد، فإف المقذكؼ يتمدد كيمأل القطاع المستعرض لماسكرة السالح كمنو يطبع 
 آثارا لخطكط )آثار الششخاف(   كالتي تعتبر بصمة خاصة بكؿ سالح كبصمات األصابع.

في بعض األحياف قد يستقر المقذكؼ النارم بالجثة، لذا كجب عمى الطبيب الشرعي أف 
رج ىذا المقذكؼ منيا لفحصو، كيستفاد منو بذلؾ لتحديد الخصائص النكعية لمسالح يستخ

المستخدـ مثؿ عدد الخطكط المكجكدة عمى سطح المقذكؼ ككذا اتجاىيا كعرضيا ثـ تتـ 
مقارنتيا مع مقذكؼ السالح المشتبو فيو الذم يطمؽ منو ثالث طمقات عمى األقؿ عند 

السابؽ ذكره بكاسطة جياز الكمبيكتر المكصكؿ بو،  IBISضبطو، كيقكـ بيذه المقارنة جياز
كيطعي ىذا الجياز أدلة قاطعة تجـز كتحدد بدقة السالح الذم تـ إطالؽ النار منو ، 

 .2كبالتبعية تحديد صاحب السالح
 ثانيا: آثار استخداـ المتفجرات 

                                                 
استر، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، مكاسح حناف، الشرطة العممية كدكرىا في التحقيقات الجنائية، مذكرة لنيؿ شيادة م   1

 ، مسيمة.2013_ 2012
ىشاـ عبد الحميد فرج: معاينة مسرح الجريمة ألعضاء القضاء كالنيابة ك المحاماة كالشرطة كالطب الشرعي"، المرجع 2

 .161السابؽ ص 
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خدميا أحد يعتبر الباركد األسكد أكؿ مادة متفجرة ظيرت في القركف األخيرة حيث است
، ثـ تتابع استخدامو إلى أف اكتشؼ أحد العمماء 1635ميندسي مناجـ الفضة في ألمانيا 

مادة النيتر كجميسير لتطكير صناعة المتفجرات كذلؾ بعمؿ إحالؿ جزئي بإضافة 
النيتركجميككؿ كمف أىـ المكاد المتفجرة المستخدمة حاليا الديناميت كىي أساسا عبارة عف 

ية أك مخمكط مف عدة مركبات يككف مف خصائصيا اتحتراؽ السريع تحت مركبات كيميائ
مؤثرات معينة لتعطي كميات ىائمة مف النكاتج في لحظة قياسية قد تصؿ إلى أجزاء المميكف 
مف الثانية، كيككف ليا قكة ضغط عالية مصحكبة بدرجة حرارة عالية جدا تؤثر عمى ما 

نكع ككمية المادة المتفجرة المستخدمة ، كمف بيف  حكليا تأثيرا تدميريا تختمؼ شدتو حسب
أشير المتفجرات ففي حالة حدكث تفجير فدم مكاف ما فإنو يتعيف عمى خبراء الشرطة 
العممية اتنتقاؿ بسرعة إلى مكاف الحادث مف أجؿ إجراء المعاينات الالزمة بدأنو كالكقكؼ 

ى المحقؽ إثبات ما إذا كاف ىناؾ عمى مخمفاتو، قصد القياـ بمعاينة مكاف انفجار يجب عم
رائحة باقية مف اتنتحار مف عدمو كذلؾ بأف يتشمـ بيف األنقاض الكائنة في مركز اتنفجار 
لمعرفة طبيعة كتحديد نكع المتفجر كيميائيا، لتأتي بعدىا عممية أخذ عينات مف بقايا 

ئمة ليا تييئة إلرساليا اتنفجار المكجكدة في مسرح الجريمة كالقياـ بتحريرىا في إحراز مال
 .1إلى مخبر الشرطة العممية لمقياـ بفحصيا

 الفرع الثاني: آثار األنسجة والمالبس
قد نجد في مسرح الجريمة قطعة مف مالبس الجاني في قبضة القتيؿ عند مقاكمتو، أك عمقت 

أك قطعة مف ىذه المالبس بمسمار أك ما شابو ذلؾ عند فراره أك أثناء تسمقو عمى حائط 
نافذة، أك ترؾ الجاني منديمو بالمكاف ىنا عمى خبير الشرطة العممية تفحص ىذه القطع 

 كمضاىاتيا مع ما يضبط عند المشتبو فيو تستخالص كجو الدليؿ منيا.
عند عثكر عمى األقمشة سكاء كانت مأخكذة مف مالبس الجاني أك المجني عميو، تبد مف  

رفعيا بطرؽ سميمة حفاظا عمييا، ثـ إرساليا إلى  تصكيرىا في مكاف العثكر عمييا، ثـ
المختبر مف تصكيرىا في مكاف العثكر عمييا، ثـ رفعيا بطرؽ سميمة حفاظا عمييا، ثـ 
إرساليا إلى المختبر الجنائي لفحصيا، حيث تكجد عدة طرؽ يمكف بكاسطتيا فحص 

                                                 
حقاني محمد حساـ، دكر الشرطة العممية في إثبات الجريمة، مذكرة لنيؿ شيادة ماستر، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،  1

 ، مستغانـ.2017-2016سنة 
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شة باستخداـ عدة يتـ فحص كمضاىاة األقم1األنسجة كقطع األقمشة كالمالبس كمضاىاتيا.
أجيزة كتقنيات مثؿ أجيزة الفحص المجيرم كالميكركسككب، كاألشعة فكؽ البنفسجية كجياز 
التحميؿ الطيفي، حيث يقـك الخبير أكت بفحص القطعة القماشية مف حيث نكعيا لكنيا تطابؽ 
ة الحكاؼ شكؿ النسيج كحجمو كنعكمتو...، كما يظير عدد الخيكط كسمكيا كمتانتيا كطريق

نسجيا ىؿ ىي يدكية أـ اصطناعية ككذا نكعو ىؿ مف الصكؼ أك القطف أك الحرير ...الخ، 
كما قد تتـ المضاىاة بيف الجزء المعثكر عميو بمسرح الجريمة مع األصؿ المشككؾ أنو انتزع 
منو لمعرفة مدل مطابقتو كىذا بكاسطة الميكركسككب المقارف بقكة تكبير تبمغ أربعة 

رنة قطعة مف قميص أك سركاؿ مع قميص المشتبو فيو أك سركالو، أضعاؼ، مثؿ مقا
كمكضع التماثؿ في شكؿ كطريقة النسيج كنكعو كمساحتو كعدد الخيكط في كؿ فتمة ك لكنيا 

 .2كمالءمتيا لمجزء المنزكعة منو
 الفرع الثالث: آثار الزجاج واألتربة

ركؼ ارتكابيا كمف بيف أىـ تتنكع المخمفات في مسرح الحادث مف جريمة إلى أخرل حسب ظ
 ىذه المخمفات نجد الزجاج ك آثار األتربة.

تعتبر آثار الزجاج مف اآلثار الميمة في الحكادث الجنائية إذ تعتبر  آثار الزجاج أوال:
الفحكص المخبرية مف بيف األساليب النمكذجية في إثبات بالكسائؿ العممية حيث أف أىـ دكر 
يقـك بو خبير مسرح الجريمة قبؿ تجميع قطع الزجاج ىك تحديد اتجاه الكسر، فإذا كنا أماـ 

قطع الزجاج مكجكدة بكثرة داخميا دؿ ذلؾ عمى أف اتجاه  سيارة مكسكرة زجاجيا ككانت
الكسر الذم يككف باستعماؿ أداة معينة أك بعد إطالؽ عيار نارم عمى الزجاج كاف مف 
الخارج إلى الداخؿ كبالتالي كجكد المتيـ خارج السيارة كالعكس صحيح كرغـ أف المتيـ يمجأ 

ع الزجاجية إلى الخارج ليكىـ أف الكسر في بعض األحياف إلى تضميؿ الخبراء فينقؿ القط
كاف مف الداخؿ ففي ىذه الحالة يالحظ كجكد فتافيت مف الزجاج في الداخؿ التي ت يمكف 
بأم حاؿ أف ينتبو إلييا المتيـ ميما كاف حريصا، كما قد يمجأ إلى كنس قطع الزجاج 

 .3إلخفاءىا فيظير كبصكرة كاضحة أثر الكسر كيفضح بذلؾ تضميؿ المتيـ
                                                 

 .2002-2001خربكش فكزية، األدلة العممية كدكرىا في إثبات الجريمة، رسالة ماجستير جامعة بف عكنكف الجزائر، سنة 1
 .246-245:" التحقيؽ الجنائي الفني كالبحث الجنائي" المرجع السابؽ ص.  دعبد الفتاح مرا 2
3  ، بيمكؿ مميكة، دكر الشرطة العممية كالتقنية في الكشؼ عف الجريمة، رسالة لنيؿ شيادة دكتكرة في القانكف الجنائي كالعمـك

 .2012كمية الحقكؽ، سنة 
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إف آلثار األتربة قيمة ىامة في الكشؼ عف ىكية الجاني، كالمجني عميو  ثانيا: آثار األتربة:
فبدراسة تمؾ اآلثار كمقارنتيا بمسرح الجريمة كالمخمفات التي عثرت عمى الجاني أك المجني 
عميو يمكف تكاجدىما بذات المكاف فيمكف المساعدة في الكشؼ عما يبحث عنو الباحث 

 .1الجنائي
 تنقسـ األتربة مف حيث العناصر المككنة ليا إلى: أقسام األتربة:-1
 تراب ذك عنصر نباتي أك حيكاني *
 تراب ذك عنصر معدني *
 حيث ينقسـ مصدر األتربة إلى مصدر األتربة:-2
يالحظ فيو ارتفاع العناصر المعدنية عف العناصر النباتية كيمكف أف يعمؽ  تراب الطريق :*

 باآلخريف ك باألجزاء السفمى مف المالبس كباألحذية كفي إطارات السيارات.
كىك المتخمؼ مف السجاد كالمككيت كالفراش كالمالبس الصكفية كيعمؽ   تراب المساكن:*

 كاإلغتصاب كالخنؽ بكتـ األنفاس.أحيانا بجسـ الجاني خصكصا في جرائـ العنؼ 
كىك المتخمؼ مف الصناعات المختمفة كالدقيؽ كاإلسمنت كالفكسفات  التراب الصناعي:*

كغيرىا كيكجد مثؿ ىذا التراب في كرشات البناء، كالمخازف كالمستكدعات كمثؿ ىذا التراب 
 يعمؽ باأللبسة ككذلؾ نجده داخؿ القصبات اليكائية بالنسبة لممتكفيف.

ىذا التراب متنكع بتنكع الميف فيك مف الفكسفات بالنسبة لمعامميف في مناجـ  تراب المهنة:*
الفحـ كمف الطباشير لدل المعمميف كىذا التراب يمكف أف يككف أيضا في القصبات اليكائية 
 لممتكفي كيفيد في تحديد الكسط الذم ينتمي إليو المجني عميو مما يسيؿ الكشؼ عف ىكيتو.

كيظير في الجرائـ التي يمجأ إلييا الجاني إلى ىدـ أك إحداث ثغرة ما في  األنقاض:تراب *
بناء قائـ مف أجؿ الدخكؿ إلى المكاف لسرقتو أك إلرتكاب جريمة فيو، فيتـ العثكر عمى غبار 

 مدخنة، أك تراب طكب ...الخ.
الخزائف لحمايتيا مف الحريؽ كيتككف مف خميط  كىك التراب الذم تبطف فيو تراب الخزائن:*

مف المكاد التالية: سمفات البكتاسيكـ، نشارة خشب، كرؽ حرارم، صكدا، منغنيز، كتظير ىذه 
.2األتربة في مالبس المجرميف المتخصصيف في كسر كسرقة الخزائف

                                                 
 105ص. 98، ص.2005منشأة المعارؼ، اتسكندرية، حسنيف محمد البكادم، الكسائؿ العممية الحديثة،  1
 . 71ص.  2009جالؿ الجابرم، الطب الشرعي القضائي، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  2
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كما نخمص إليو في األخير ىك أف دكر الشرطة العممية في التحقيؽ في الجريمة، يتمثؿ 
أساسا في إنارة التحقيقات القضائية المطركحة أماـ عناصر الضبطية القضائية كذلؾ في 
الكشؼ عف الغمكض الذم يعترم الجريمة كتحديد الفاعميف باتعتماد عمى األدلة العممية 

راىيف األمر الذم أدل إلى التفكير في المجكء إلى كؿ ما يفيد التحقيؽ، القاطعة كالحجج كالب
كمف بيف األساليب الذم اعتمد عمييا المحققكف في مجاؿ اإلجراـ كفي معظـ دكؿ العالـ 
خاصة منيا الدكؿ المتطكرة، مسرح الجريمة كاألىمية التي يكتسييا في التحقيقات الجنائية 

العمـ بكقكع جريمة ما حيث تؤدم معاينة مسرح الجريمة إلى  إليو بمجرد خالؿ اتنتقاؿمف 
العثكر عمى آثار مادية التي يككف قد خمفيا الجاني كمف ثـ القياـ بفحصيا كتحميميا في 
المخبر كصكت إلى استخالص النتائج ، ككؿ ذلؾ يرجع إلى كيفية تعامؿ خبير الشرطة 

التعامؿ معو كفؽ اإلجراءات التي سطرىا  العممية أك المحقؽ مع مسرح الجريمة، فإذا أحسف
لو القانكف،فإنو سيصؿ إلى النتائج المرجكة منو، أما إذا تياكف المحقؽ أك ضابط الشرطة 
العممية في تحصينو أك في رفع أم أثر أك معالجتو مف طرؼ تقني أك خبراء مسرح الجريمة 

اب، كلذلؾ يجب عمى ضابط فإنو ت يتـ التعرؼ عمى ىكية الفاعؿ كمف ثـ إفالتو مف العق
 الشرطة العممية أك مدير التحقيؽ إعطاء أىمية كبيرة ليذا الجانب.

مف النتائج التي تكصمنا إلييا مف خالؿ دراستنا إف دكر الشرطة العممية يتمثؿ في حماية  
 كتحصيف مسرح الجريمة كلمقياـ بيذا تبد مف اتخاذ اإلجراءات التالية:

 إخطار ككيؿ الجميكرية.-
 اتنتقاؿ إلى مسرح الجريمة. -
 الحفاظ عمى مسرح الجريمة كذلؾ دكف إحداث أم تغيير.-
تكثيؽ مسرح جريمة أم تسجيمو كتابة ك بالصكر الفكتكغرافية أك كاميرا الفيديك.-
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 مــلخص المذكرة

 

الشرطة العممية ىي عبارة عف اإلجراءات كالكسائؿ المشركعة التي تتخذ لمحصكؿ عمى 
األدلة المادية التي تؤدم إلى كشؼ الحقيقة، بإثبات كقكع الجريمة نفسيا كالتعرؼ عمى ىكية 
مرتكبيا، فممسرح أىمية كبيرة في الكشؼ عف غمكض الجريمة فيك مستكدع  أسرارىا 

اة كعمى ما ارتكب مف أفعاؿ كالتي تساعد الشرطة العممية في كالشاىد الصامت عف الجن
عمميـ لمكشؼ عف الغمكض كميما يكف حرص الجاني كذكائو إت كأف يترؾ أثر مف اآلثار 
المادية سكاء كانت بيكلكجية أك غير بيكلكجية ليكشؼ سره كىنا ترفع ىذه اآلثار مف مكقع 

رساليا إلى المخابر الجن  ائية لفحصيا حتى تحقؽ الغاية المرجكة. الحادث بتحريرىا كا 
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Abstract : 
The scientific police are the legitimate procedures and means that are taken to 

obtain physical evidence that leads to revealing the truth, by proving the 
occurrence of the crime itself and identifying the identity of its perpetrator. The 
scientific police help in their work to uncover the mystery, no matter how keen 
and intelligent the offender is, unless he leaves a trace of material, whether 

biological or non-biological, to reveal his secret. Here, these traces are 
removed from the scene of the accident by liberating them and sending them 

to the criminal laboratories for examination until the goal is achieved. 
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