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اٟتمد كالشكر هلل الذم أعاننا على إكماؿ ىذه الرسالة ك إخراجها على صورهتا اٟتالية

نتقدـ بالشكر اٞتزيل لؤلستاذ الدكتور عميد كلية اٟتقوؽ "عبد اٟتفيظ طاشور" على
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الرسالة .
كما نشكر أساتذتنا الكراـ الدكاترة أعضاء اللجنة على موافقتهم مناقشة ىذه ّ

فتقديرنا ك احًتامنا للجميع .
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إلى ركح كالدم الطاىرة رٛتو اهلل ك طيب ثراه ،
إلى كالديت حفظها اهلل ك أطاؿ يف عمرىا ،
إلى أستاذم ا١تشرؼ األستاذ الدكتور " طاشور عبد اٟتفيظ " ،
إلى من أقدره ك أجلو السيد النائب العاـ ا١تساعد لدل احملكمة العليا "بوعزيز سعيد" ،
إلى أستاذم الدكتور " بارش سليماف " رٛتو اهلل ك أسكنو فسيح جناتو ،
إلى زكجيت الكرٯتة ،
إلى أبنائي الثبلثة  " :عبد ا١تالك " ٤ " ،تمد الشريف " ك " عماد الدين " ،
إلى إخويت ك أخوايت ،
إلى كل من ساعدٓف ك لو بالكلمة الطيبة الصادقة ،
إلـى ىؤالء ٚتيػعػا ،

أىدي ىذه الرسالة .

يـ ُق ُ ِ
َص َف َهانِي" :
ول "ع َماد اَلْدِّين اَْأل ْ
َ
ت أَنَّوُ َال يَ ْكتُ ُ ِ
ال فِي غَ ِدهِ :
سانًا كِتَابًا فِي يَـ ْوِم ِو إِالَّ قَ َ
" إِنِّي َرأَيْ ُ
ب إنْ َ
س ْن ،
لَ ْو غُيِّـ َر َى َذا لَ َكاَ َن أ ْ
َح َ
ض ْل ،
َو لَ ْو ِزي َد َى َذا لَ َكا َن أَفْ َ
ِّم َى َذا لَ َكا َن أَقـ َْو ْم ،
َو لَ ْو قُد َ
َج َم ْل " .
َو لَ ْو تُ ِر َك َى َذا لَ َكا َن أ ْ
ِ
ِ َِّ
ِ
ِ
ِ
ش ِر.
س َّج ِل َعلَى ُج ْملَ ِة اَلْبَ َ
َو َى َذا ُكلُّوُ م ْن أَ ْعظَ ِم اَلْعبَ ِر َوأ ْ
س ِن اَْألَدلة َع ْن َع َدم اَلْ َك َمال اَل ُْم َ
َح َ

ْخالِ ُق َج َّل فِي عُ ََله :
يَـ ُق ُ
ول اَل َ
ش ْيطَ ِ
أَعُوذُ بِ ِ
ان اَل َّْرِجيم
اهلل ِم َن اَلْ َ
اهلل اَل َّْر ْحم ِ
بِس ِم ِ
ان اَل َّْرِحيم
ْ
َ

آدم و حملْنَ ُ ِ
اىم ِمن اَلْطَيِّب ِ
ِ
ات َو فَ َّ
اى ْم
ضلْنَ ُ
اى ْم في اَلْبَـ ِّر َو اَلْبَ ْح ِر َو َرَزقـْنَ ُ ْ َ َ
" َو لََق ْد َك َّرْمنَا بَني َ َ َ َ َ
َعلَى َكثِي ٍر ِم َّمن َخلَ ْقنَا تَـ ْف ِ
ض َيَل " .
ْ

ص َد َق اهللُ اَل َْع ِظيم
َ
ورةُ اَِْإل ْس َراء  :اَْْليَة . 70
ُس َ

ٍ
ٔتعلومات ك أسرا ٍر
 الثّابت أ ّف ٖتليل البصمة الوراثيّة للفرد بإمكانو أ ْف مٯتُّدنا عن صاحبو: الملخص
أ
تعٍت١من أ ّكد أنّو ال ٯتكن إجراءه ما َف يسمح ا
ْ  فيو، تساس هبا أك االطّبلع عليها١ ك ألجل عدـ ا، عديدة
 كونو يش ّكل اعتداء على الس أ،  بعيدان عن اإلجبار، بذلك صراحةن
تينيّةٞتسديّة ك فضحان للخصوصيّة اٞبلمة ا
ُ
ّ
ن
 ك فيو من اعترب أ ّف إجراءه مكرىان يُع ّد أمران حتميّان لكوف مصلحة، ك كذا انتهاكان لقرينة الرباءة حاؿ اال ّهتاـ
تّا قد يوجو إليو من أ٦ تىٝتقيقة أٟاجملتمع يف معرفة ا
تيّة١تبادئ العا١ فاإلجبار ال ُٯتثّل قفزان على ا، مطاعن
ُّ
ْ
ٍسياسة جنائية
ٍ
 ك بالنّتيجة يُفضي إُف، تشركعيّة اإلثباتيّة١عزز ا
ّ  بل مٮتدـ، أك ال ّدستوريّة
ّ ُ ك ي، الشرعيّة اإلجرائيّة
ّ
. ُمتوازنة
، حريّات الفرد
ّ  حقوؽ ك،  اإلجبار،  االختيار،  البصمة الوراثيّة،  التّحليل: الكلمات المفتاحية
.  احملاكمة العادلة، تبادئ القانونيّة١ا
Résumé : Il est entendu que l'analyse de l’empreinte génétique de l'individu peut nous
fournir de nombreux renseignements et secrets , et pour ne pas les toucher ou les voir,
certains ont confirmé qu’il est défendu de l'enfreindre à moins que la personne concernée
le permette explicitement , sans obligation , comme il constitue une atteinte à l'intégrité
physique et une violation de la vie privée , et également une violation de la présomption
d'innocence lors de la poursuite , Et d’autre part , son établissement contre son gré est
inévitable car l'intérêt de la société pour la connaissance de la vérité soit plus grand que ce
qui peut l'être des inconvénients , L’obligation ne constitue pas un saut par rapport aux
principes universels ou constitutionnels , mais sert la légitimité procédurale et renforce la
légalité des preuves , et par conséquence , il mène à une politique criminelle équilibrée .

Mots-Clés : Analyse , l’empreinte génétique , choix , obligation , droits et libertés de
l'individu , principes juridiques , procès équitable .

Abstract : It is understood that the analysis of the genetic fingerprint of the individual
can provide us with a lot of information and secrets , and to avoid touching or seeing them;
some have confirmed that it is forbidden to break it unless the person concerned explicitly
allows it , without obligation , as it constitutes a violation of the physical integrity and a
violation of the private life , and also a violation of the presumption of innocence at the time
of the pursuit . On the other hand , his establishment against his will is inevitable because the
interest of society in the knowledge of the truth is greater than what can be the disadvantages .
The obligation is not a leap from universal or constitutional principles , but serves procedural
legitimacy and reinforces the legality of evidence , and as a result , leads to a balanced criminal
policy .

Keywords : Analysis , genetic fingerprint , choice , obligation , rights and freedoms
of the individual , legal principles , fair trial .

م ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـدمـ ـ ـ ـ ـة
شىت النّظم
ا١تتمعن يف الكتب ك األلواح ّ
ّ
ا٠تاصة ٔتختلف ال ّديانات ّ
السماكيّة أك يف نواميس ّ
تطرقت إُف عديد ا١تسائل ك القضايا
القانونيّة الوضعيّة  ،سواء العربيّة منها أك الغربيّة ٬ ،تدىا قد ّ
لعل من أقدسها على اإلطبلؽ مسألة اٟتقوؽ ا١ترتبطة ك اللّصيقة بو اليت
ذات ّ
الصلة باإلنساف  ،ك ّ
عزة ك كرامة  ،بعيدا عن اإلىانة ك الظّلم اللّذيْن كانا يطبعاف حياتو البدائيّة،
٘ت ّكنو من العيش يف ّ

كرمنا بٍت آدـ " .
فها ىي ّ
الشريعة اإلسبلميّة تقوؿ يف ىذا ا٠تصوص  " :ك لقد ّ

إف اٟتقوؽ الّيت ٕتعل من كرامة اإلنساف ٤تفوظة ك مصانة أكردهتا ك ع ّددهتا ٥تتلف
الشرائع ك القوانُت  ،ك على رأسها اإلعبلنات العا١تيّة ٟتقوؽ اإلنساف ك ا١تعاىدات ك االتّفاقيّات
ّ
ك ا١تواثيق ال ّدكليّة  ،ك أدرجتها ال ّدكؿ ضمن قوانينها ال ّداخلية ك كضعت ٢تا أحكامها ك ضوابطها ،
أىم تلك
ك ال ّ
٭تق ّ
ألم كائن من كاف أف ينتهكها أك يقلّل من قيمتها أك قدسيّتها  ،ك من بُت ّ
اٟتق يف اٟترمة
اٟتق يف التعبَت ّ ،
اٟتق يف الرأم ّ ،
اٟتق يف اٟترية ّ ،
اٟتق يف اٟتياة ّ ،
اٟتقوؽ ّ
اٟتق يف احملاكمة العادلة. ...
اٟتق ا١ترتبط باٟتياة ا٠تاصة ك ّ
ك السبلمة اٞتسدية ّ ،
الرقي ك االزدىار يف ميادين ع ّدة ،
إ ّف ال ّدكؿ اليت بلغت درجات عالية من التّقدـ ك ّ
اٟتق ك القانوف  ،ىي
يسمى بدكلة ّ
تبوأت منابر شا٥تة من ال ّدٯتقراطيّة  ،ك كصلت بالتّاِف إُف ما ّ
ك ّ
حق قدرىا  ،ك ذلك من خبلؿ التّنصيص عليها يف
تلك ال ّدكؿ اليت ق ّدرت حقوؽ اإلنساف ّ
القانوف ك ٕتسيدىا يف ا١تيداف  ،غَت التّنصيص بدكف تطبيق الّذم يش ّكل انتقاصا ك تقليبل من
الشرعية  ،ك ىو ما ال
حقوؽ اإلنساف  ،أك ٦تارسة على ىامش القانوف الّيت تع ّد خركجا على مبدأ ّ
يستقيم يف اٟتالتُت مع ما يقتضيو مبدأ احملاكمة العادلة  ،ك يف ذات الوقت ٧تد تلك ال ّدكؿ
اٟتريصة حرصا كبَتا على حقوؽ اإلنساف ك من خبلؿ قوانينها ال ّداخلية تضع عقوبات ثقيلة رادعة
حىت ٭تاكؿ فعل ذلك .
ض ّد ّ
كل من يدكس تلك اٟتقوؽ أك ينتهكها أك ّ
ا١تكرسة يف ٥تتلف دساتَت ال ّدكؿ باعتبارىا قوانُت سامية  ،ك كذا
إف كافّة حقوؽ اإلنساف ّ
تلك ا١تنصوص عليها يف االتّفاقيات ال ّدكليّة ك ا١تصادؽ عليها من طرؼ تلك ال ّدكؿ ٬ ،تب أف
تأخذ طريقها إُف التّطبيق  ،ك ذلك من خبلؿ كضع قواعد ك أسس ك ضوابط هبا يُضمن التّطبيق
6

أم
الصحيح ٢تا  ،ك ال ّ
ال ّسليم ك ّ
شك أ ّف ىذا ىو األصل الّذم من ا١تفًتض أف ال يرد عليو ّ
أم شيء آخر يدخل يف ىذا القبيل ،
نسب أك ّ
ئي أك ّ
حىت ٖت ّفظ جز ّ
استثناء أك فراغ قانوٓف أك ّ
تضمنتها ال ّدساتَت
ذلك أنّو فيو بعض اٟتقوؽ الّيت كرستها اإلعبلنات العا١تيّة ٟتقوؽ اإلنساف ك ّ
ا١تصادؽ عليها  ،غَت أ ّف التّشريعات ال ّداخلية لبعض ال ّدكؿ َف تضع
ك أكردهتا االتّفاقيّات ال ّدكليّة
م
٢تذه اٟتقوؽ القوانُت ك التّنظيمات البلّزمة ٢تا ك ا١تتعلّقة بأحكامها ك كذا كيفيّة تطبيقها أك القيود
السبلمة
لعل من بُت تلك اٟتقوؽ ّ
اٟتق يف ّ
ك االستثناءات الواردة عليها ك غَت ذلك ،...ك ّ
اثي على العتاد
اٞتسديّة  ،ك كذا حرمة اٟتياة ّ
ا٠تاصة عندما يتعلّق األمر بإجراء ٖتليل أك اختبار كر ّ
ا٠تاصة بو .
ا٠تلوم للفرد قصد معرفة نوع البصمة الوراثيّة ّ
ّ
إ ّف التطورات ك القفزات اليت عرفتها ٥تتلف العلوـ على غرار علم البيولوجيا ك علم الوراثة
ك العلوـ الطبيّة ك غَتىم  ،كانت حقيقة ٔتثابة إ٧تاز منتج ك مفيد لع ّدة ٣تاالت  ،ذلك أ ّف
االكتشاؼ ا١تذىل للبصمة الوراثيّة ك احتوائها على حقائق علميّة ثابتة ك مؤّكدة ك غَت القابلة
أ
القضائي  ،إذ
ٖتتل منزلة كبَتة ك اىتماـ كاسع ك عريض يف اجملاؿ القانوٓفّ ك
لل ّدحض ّ ،بوأىا أل ْف ّ
ّ
تدؿ على ىويّة الفرد بعينو  ،كما ٘ت ّكن من التّح ّقق
أم ٣تاؿ
بأنا ّ
للشك ّ
ّ
أ ّكد العلم ٔتا ال يدعو ّ
الشخصيّة ك الوالديّة البيولوجيّة  ،ك يف سبيل استغبلؿ ذلك أصبح يُعتمد عليها يف إثبات
من ّ
٥تتلف أنواع اٞترائم  ،ك أيضا االستفادة منها يف قضايا النّسب ك ما إُف ذلك ،...ك قد أثبتت
توصلت إليو من نتائج  ،إذ ال يأيت من خبلصة التّحليل
حجيّتها فيما ّ
فعبل ٧تاعتها ك دقّتها ك ّ
البشرم أك اختبلط العيّنات .
شك أك ريبة إذا ما استثنينا ا٠تطأ
اثي قم ّ
أم ّ
ّ
ط ّ
الور ّ
إ ّف ٖتليل البصمة الوراثيّة أك الػ ػ ػ ػ " " ADNالّذم ىو اختصار لعبارة Acide :
يتم عن طريق أخذ عيّنة بيولوجيّة من جهازه الوراثي كال ّدـ
 Désoxyribo Nucléiqueللفرد ّ

ّ
ا١تخربم بغية معرفة نوعها ك كذا مدل
ا١تٍت ،...مث إخضاعها للفحص
ّ
أك اللّعاب أك العرؽ أك ّ
مطابقتها مع العيّنة ا١ترجعيّة بعد إجراء عمليّة ا١تقاربة التّحليليّة .
إ ّف إجراء نزع العيّنة البيولوجيّة من الفرد ١تعرفة ا١تراد معرفتو من كراء ذلك  ،يكوف يف ٣تاؿ
الضبطيّة القضائيّة عادة ٖتت إشراؼ ك رقابة القضاء  ،فاحمل ّقق يطلب
القانوف ك القضاء من طرؼ ّ
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االبتدائي نزع عيّنة من جسده الّيت ٖتتوم على
من الفرد ٔتوجب إجراء من إجراءات التّحقيق
ّ
ا١تعٍت  ،ترسل ىاتو العيّنة إُف
البصمة الوراثيّة  ،ك بعد عمليّة النّزع الّيت ٘تّت من ا١تفًتض ٔتوافقة من ّ
ا١تعمل إلجراء عمليّة الفحص ك التّحليل بشأنا .
السلطة
ك لكن قد ٭تدث ػ ػ ػ ك قد حدث كاقعيا ػ ػ ػ أف تطلب ّ
حىت ّ
الضبطيّة القضائيّة أك ّ
اثي أل ّف التّحقيق اٞتارم
القضائيّة من الفرد نزع عيّنة من بصمتو الوراثيّة إلخضاعها لبلختبار الور ّ
ْتجة ٚتلة اٟتقوؽ اليت أرساىا ال ّدستور أك اإلعبلنات ال ّدكليّة
يتطّلب ذلك  ،إالّ أ ّف ىذا األخَت ك ّ
اٟتق يف
ٟتقوؽ اإلنساف أك االتّفاقيّات ال ّدكليّة ،
بالسبلمة اٞتسديّة أك ّ
ّ
كاٟتق يف عدـ ا١تساس ّ
اٟتق يف عدـ إجباره على أف يق ّدـ دليبل
اٟتق يف قرينة الرباءة أك ّ
ا٠تصوصيّة اٞتينيّة أم الوراثيّة أك ّ
بأم عيّنة من عيّناتو البيولوجيّة  ،ك قد يراه إجراءن مشوبا بعيب
ض ّد نفسو ...يرفض م ّد احمل ّققُت ّ
يتمسك بو أماـ القضاء  ،ك ىنا
عدـ ا١تشركعيّة إ ْف ىو أُجرب عن طريق اإلكراه على القياـ بو  ،ك ّ

الرفض ؟
ٖتديدا يثار التّساؤؿ  :ىل الفرد ٥تتارا بشأف ٖتليل بصمتو الوراثيّة ك بالتّاِف ّ
٭تق لو إبداء ّ

الرفض ؟ مثّ ما مصَت القضيّة ا١تنشورة
فإذا كانت اإلجابة باإل٬تاب  ،فعلى ّ
أم أساس يُبٌت ىذا ّ
الضحية أك اجملتمع
ا١تلف ك ّ
اثي ىو ال ّدليل الوحيد يف ّ
أماـ القضاء سيما إذا كاف التّحليل الور ّ
أك كليهما يطالباف بإظهار اٟتقيقة ؟ ك إذا كانت اإلجابة بالنّفي ،فهل ٬توز قانونا للمح ّقق أف
يتم ىذا اإلجبار إف
اثي حاؿ إعبلنو عدـ القبوؿ ؟ ك كيف ّ
٬ترب الفرد على إجراء ىذا االختبار الور ّ
ا
اثي مع مبدأم
كاف ىناؾ ٤تبل لذلك ؟ أالّ يتعارض إجبار الفرد على ا٠تضوع للتّحليل الور ّ
السياسة
ا١تشركعيّة اٞتنائيّة ك قرينة الرباءة ك بالنّتيجة يصطدـ مع موجبات احملاكمة العادلة ؟ ىل ّ
الفعالة تستوجب ترؾ الفرد ٥تتارا بشأف ٖتليل بصمتو الوراثيّة أـ تقتضي ضركرة
اٞتنائيّة ا١تتوازنة ك ّ
إجباره على ا٠تضوع ٢تذا التّحليل ؟
مهمة اإلجابة عنها بإسهاب دك٪تا اقتضاب أك ارٕتاؿ يف ىذا البحث
أسئلة ك أخرل ّ
سنتوُف ّ
قسمناه إُف بابُت اثنُت  ،إذ تناكلنا يف الباب األ ّكؿ مفهوـ البصمة الوراثيّة ك ميادين تطبيقها،
الّذم ّ
ا١تقسم ىو اآلخر إُف فصلُت  ،األ ّكؿ تّ عنونتو ٔتفهوـ البصمة الوراثيّة  ،ك الثّآف ٔتيادين تطبيق
ك ّ
تطرقنا يف الب ػ ػ ػاب الثّآف إُف اختبار البصمػ ػ ػ ػ ػة الوراثيّة للفػ ػ ػرد ب ػي ػ ػن االختيار
البصمة الوراثيّة  ،في ػ ػما ّ
اثي"،
ك اإلجبار ،كالّذم ّ
جزأناه كذلك إُف فصلُت ،األ ّكؿ عاٞتنا فيو ا٠تربة العلميّة "االختبار الور ّ
8

اٟتريّات كموقف الفقو ك التّشريع
ك الثّآف ناقشنا فيو ا١تبادئ األساسيّة ّ
الضامنة ٟتماية اٟتقوؽ ك ّ
اثي بالنّظر إُف ىذه ا١تبادئ .
ك القضاء ا١تقارف من مدل إجبار الفرد على االختبار الور ّ
طرؽ إُف موقف الفقو
ك قد كانت دراسة ك مناقشة إشكاليّة البحث من خبلؿ التّ ّ
الشريعة اإلسبلميّة ك ٥تتلف
ائرم ك ا١تقارف من ذلك  ،فضبل عن نظرة ّ
ك القانوف ك القضاء اٞتز ّ
تعرضنا أيػضا ك بطريقة ٖتليليّة
ال ّدساتَت ك اإلعبلنات العا١تيّة كاالتّفاقيّات ال ّدكليّة ك غَتىم ٢تا ،كما ّ
العملي للبصمة الوراثيّة  ،أل ّف
قٍت
ظرم
مسًتسلة إُف اٞتانب
الفقهي النّ ّ
ّ
لوجي التّ ّ
العلمي  ،ك البيو ّ
ّ
ّ
كل ىذه اٞتوانب من شأنو ا١تساعدة يف اإل١تاـ ك اإلحاطة بشكل كامل با١توضوع
فهم ك إدراؾ ّ
ا١تعاًف كفقا للخطة التالية :
الباب األول  :مفهوم البصمة الوراثية و ميادين تطبيقها .
الفصل األول  :مفهوم البصمة الوراثية .
الفصل الثاني  :ميادين تطبيق البصمة الوراثية .
الباب الثاني  :اختبار البصمة الوراثية للفرد بين االختيار و اإلجبار .
الفصل األول  :الخبرة العلميّة .
الحريّات و موقف الفقو و التّشريع
الفصل الثاني  :مبادئ حماية الحقوق و ّ
و القضاء من مدى إجبار الفرد على التحليل الوراثي .
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األول
الباب ّ
مفهوم البصمة الوراثيّة و ميادين تطبيقها
الشخصيّة ،1إذ
بكل ا١تعايَت فيما يتعلّق بتحديد ّ
تعد البصمة الوراثيّة ٔتثابة اكتشاؼ مذىل ّ

2
لكل إنساف
أصبح
ْتيث
،
غَته
عن
إنساف
كل
جل
ك
عز
بو
اهلل
ز
مي
ذم
ل
ا
ىي الطابع الربّآف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
3
كل
يف
اجد
و
تت
ىي
ك
،
اثي
طابعو ك بصمتو ا١تميّزة لو ٕتعلو ينفرد بنمط خاص يف ّ
ّ
الًتكيب الور ّ
أم شخص آخر
عضو ك خليّة من خبليا جسد اإلنساف سواء كانت حيّة أك ميّتة ك ال ٯتاثلو فيها ّ
ئيسيتُت ٫تا
طرؽ بال ّدراسة ك التّفصيل إُف نقطتُت ر ّ
يف ا١تعمورة  .ك لئلحاطة هبذا الباب ّ
يتعُت التّ ّ
األكؿ) ك ميادين تطبيق البصمة الوراثيّة (الفصل الثّآف) .
مفهوـ البصمة الوراثيّة (الفصل ّ

األول
الفصل ّ
مفهوم البصمـة الوراثي ـ ـّ ـة
الشفرة" ّ ،أما مصطلح الوراثة أك
البصمة كلمة ترادفها عدة ألفاظ على غرار " الطّبعة ّ ،
الصبغيات  ،ك منو جاءت التّسميات
أم ّ
الوراثيّة فهو مرادؼ لكلمة " اٞتينيّة " نسبة إُف اٞتينات ْ
الشفرة
الشفرة الوراثيّة ّ ،
الصبغة اٞتينيّة ّ ،
ا١تتنوعة للبصمة الوراثيّة كالطّبعة الوراثيّة ّ ،
العديدة ك ّ

تدؿ عند أىل
تعرؼ بأ ّنا  " :البُنية اٞتينيّة التّفصيليّة الّيت ّ
اٞتينيّة  ،ك البصمة اٞتينيّة  ،ك ّ
االختصاص على ىويّة كل فرد بعينو  ،كما تع ّد من النّاحية العلميّة كسيلة ال تكاد ٗتطئ يف
الشخصيّة  ،ك توجد يف شكل أٛتاض
التّح ّقق من الوالديّة البيولوجيّة  ،ك كذا يف التّح ّقق من ّ
1
الصفحة . 75
ائي  .الطّبعة األكُف .منشورات زين اٟتقوقيّة ّ .
صفاء (عادؿ سامي) .حجيّة البصمة الوراثيّة يف اإلثبات اٞتز ّ
2
كل شيء "  ،ك تعٍت
سرا من أسرار عظمة ك قدرة اهلل ّ
تعترب البصمة ّ
جل يف خلقو  ،قاؿ تعاُف  ":صنع اهلل الّذم أتقن ّ
عز ك ّ
كل ما يتمتّع بو اإلنساف من عبلمات ك دالئل ىي يف حقيقتها بصمات ٦تيّزة عن غَته من بٍت البشر ،فما أعظمها من آية
ّ
الشرطة  .أكادٯتيّة مبارؾ لؤلمن  .كليّة اٟتقوؽ  .جامعة
ة
بكلي
احملاضر
.
)
اىيم
ر
إب
طارؽ
(
ة
عطي
سوقي
د
ال
.
ا٠تالق
قدرة
د
تؤّك
ّ
ّ ّ
ّ
صفحة . 15
أسيوط  .البصمات ك أثرىا يف اإلثبات
اٞتنائي . 2011.دار اٞتامعة اٞتديدة  .ال ّ
ّ
3
الصفحة . 70
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
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تسمى أيضا باٟتمض النّوكم ك ذلك كمدلوؿ عن كونا تسكن يف نواة
اٯتينية  ، ADNكما ّ
ا٠تليّة ك موجودة يف الكركموسومات " .
ك يف سبيل أف يكوف ىذا االكتشاؼ معلوما ك كاضحا ك مفيدا للبشريّة ٚتعاء ٬ ،تب أف
معرفان تعريفان كافيان ك كافيان من ٚتيع اٞتوانب ك النّواحي  ،ك كذا ضركرة تبياف خصائصو
يكوف ّ
مكوناتو ،
ك مصادره ك طرؽ استخبلصو ك ضوابط ٖتليلو  ،فضبل عن كجوب معرفة تركيبتو ك ّ
األكؿ) مث إُف مػصادر
ك بناءن على كل ذلك سنتطرؽ إُف تعريف البصمة الوراثيّة ك ٦تيزاهتا (ا١تبحث ّ
البػصػمػة الوراث ػيػ ػة ك طػرؽ است ػخ ػبلص ػها (ا١تبحث الثّآف) كصوال إُف ضوابط ٖتليل البصمة الوراثيّة ك

مكوناهتا (ا١تبحث الثالث) .
ّ

األول
المبحث ّ
تعريف البصمة الوراثيّة و مميزاتها
أ
تدرج يف االبتكار
إ ّف البصمة الوراثيّة َف تأت ىكذا ٔتحض ّ
الصدفة  ،بل كانت نتاج ّ
2
1
ٕتسدت من خبلؿ
ك
،
علمي
لعل ّ
أىم االكتشافات العلميّة الّيت كاف ٢تا الفضل يف ظهورىا ّ
ّ
ال ّ
ظرم الستخدامات
 1عبد الفتّاح (٤تمد لطفي) .القانوف
اٞتنائي ك استخدامات التّكنولوجيا اٟتيويّة .دراسة مقارنة  .اإلطار النّ ّ
ّ
التّكنولوجيا اٟتيويّة  .ا٢تندسة الوراثيّة كاستخداماهتا  .البصمة الوراثيّة كأحد فركع التّكنولوجيا ك دكرىا يف
اٞتنائي  .االستنساخ كأحد استخدامات التّكنولوجيا اٟتيويّة ك مدل مشركعيّتو  .ا١تسؤكليّة
اإلثبات
ّ
ظل استخداـ التّكنولوجيا
اٞتنائيّة عن عمليّات االستنساخ ّ .
السياج القانوٓفّ ٟتماية ا٠تصوصيّة اٞتينيّة يف ّ
الصفحة  22ك ما بعدىا .
اٟتيويّة  .موقف ّ
الشريعة اإلسبلميّة  . 2012 .دار الفكر ك القانوف ّ .
2
السنة  2004ػ ػ ػ ػ ػ . 2005
بادكر (رضا)  .مدل حجيّة البصمة الوراثيّة يف اإلثبات  .مذ ّكرة  .ا١تدرسة العليا للقضاء ّ .
الصفحة . 15
ّ
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1
كل من" دم
بعده
ك
مساكم " جر٬تور يوىاف مندؿ "
التّجارب العديدة اليت أجراىا الفقيو النّ
ّ
ّ
فريز " ك "كلياـ تسوف " ك قد كانت جهود ىؤالء العلماء ٔتثابة ا٠تطوة األكُف للوصوؿ إُف تطوير

علم الوراثة  .ك يف سبيل معاٞتة ك مناقشة ىذا ا١تبحث بصورة ُمضنية ك مستفيضة يتعُت ٕتزئتو
إُف شطرين اثنُت ٫تا تعريف البصمة الوراثيّة (ا١تطلب األ ّكؿ) ك ٦تيزات البصمة الوراثيّة (ا١تطلب
الثّآف) .
األول
المطلب ّ
تعريف البصمة الوراثيّة
لفظي البصمة ك الوراثة من ناحية ا١تبٌت  ،أل ّف ا١تعٌت
ّ
نتعرض يف ىذا ا١تطلب إُف تعريف ْ
كصفي مش ّكل من
يُستقى دكما من ا١تبٌت  ،كما نتعرض إُف تعريف البصمة الوراثيّة كمرّكب
ّ
كلمتُت أك مفردتُت من ناحية ا١تعٌت ك على أكثر من جانب  ،ك تبعا لذلك نتناكؿ تعريف البصمة
ك الوراثة (الفرع األكؿ)  ،تعريف البصمة الوراثيّة من الناحية البيولوجية (الفرع الثآف) ك تعريف
البصمة الوراثيّة من الناحية الفقهية (الفرع الثالث) .
الفرع األول
تعريف البصمة و الوراثة
الرائعة ك الفريدة للبصمة الوراثيّة  ،إال أ ّف الفقهاء
نظرا ١تا ّ
توصلت إليو االكتشافات العلميّة ّ
بأنم َف يكتشفوا إالّ القليل ج ّدا من خبايا ك أسرار علم البصمات  ،خصوصا
ك الباحثُت أٚتعوا ّ
البشرم لدراسة
 1لقد كاف "جر٬تور يوىاف مندؿ" الّذم عاش ك مات فقَتا أبا الوراثة ك صاحب الفضل يف توجيو الفكر
ّ
البشرم الزاخر با١تعلومات ك العوامل الوراثيّة ا١تسؤكلة عن ٖتديد ٚتيع الصفات  ،ك عن كل عمليّات النّمو ك التّكوين
احملتول
ّ
الوظيفي للكائن اٟتي  ،ك تعب "مندؿ " كثَتا لتسجيل خبلصات أْتاثو  ،حيث ُرفضت عندما تق ّدـ هبا إُف ٚتعيّة
ك األداء
ّ
الطبيعي ك علوـ اٟتياة يف مدينة برف بالنّمسا كقتذاؾ عاـ  ، 1865إالّ أنّو يف العاـ التّاِف قبلت ىذه األْتاث على
التّاريخ
ّ
حىت عاـ  1900حينما أعاد اكتشاؼ قوانُت مندؿ للوراثة ثبلثة علماء كىم:
ّ
ا٢تولندم"دم فريز"ك اال١تآفّ
مضض  ،مثّ أ٫تلت ّ
٤تمد لطفي)  .ا١ترجع
" كوبنز" ك
النمساكم "تشَت ماؾ" ك منذ ذلك الوقت اعترب "مندؿ" ّ
مؤسسا لعلم الوراثة  .عبد الفتّاح ( ّ
ّ
الصفحة . 55
السابق ّ .
ّ
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شك كاحد من بُت أكرب ك أبرز
البصمة الوراثيّة  ،ك مع كل ذلك يبقى ىذا العلم ك دكف أدْف ّ
اكتشافات العصر اٟتديث يف اجملاالت العلميّة ك البيولوجيّة ك الطّبيّة .
ك البصمة ىي كلمة عربيّة أصيلة تعٍت العبلمة  ،ك ىي مشت ّقة من الفعل بصم يبصم بصماّ
بضم الباء .
أك البصم ّ
ك البصم ىو فوت بُت طرؼ ا٠تنصر إُف طرؼ البنصر  ،أك الفارؽ بُت األصبعُت ا٠تنصر
ك البنصر ٔ ،تعٌت الفرجة بُت ا٠تنصر ك البنصر  ،فيقاؿ ما فارقتك شربان ك ال فًتان ك ال عتبان ك ال

رتبان ك ال بصمان  ،ك رجل ذك ثوب أك بصم ٔتعٌت غليظ البصم  ،ك بصم بأصبعو إذا ختم بطرؼ

1
ٔتادة ٥تصوصة تشبو ا١تداد األسود
دىنو
بعد
باألصبع
ا٠تتم
أثر
ىي
البصمة
أف
كما
،
أصبعو
ّ
يسمى ىذا األثر
لتطبع ا٠تطوط ال ّدقيقة على بناف األصابع على كرؽ أك قماش أك غَته  ،ك ّ
حىت
ا٠تاصة بو ك الّيت ال ٯتكن أف تتشابو ّ
ا١تطبوع بالبصمة  ،ك يتميّز كل إنساف ببصمة أصابعو ّ

مع أصابع اليد الواحدة.2

ك لقد عمد الشارع إُف ذكر األصبع أك البناف يف القرآف الكرٔف إذ قاؿ  " :ال أقسم بيوـ
القيامة  ،ك ال أقسم بالنّفس اللّ ّوامة  ،أ٭تسب اإلنساف ألّن ٧تمع عظامو  ،بلى قادرين على أف
3
أم األصبع على كجو التّحديد دكف ب ػ ػػاقي
ك
عز
ا٠تالق
فاصطفاء
،
نسوم بنانو "
ّ
جل للبناف ْ
ّ
ّ
الشبو ٭تصل يف ىاتو
أعض ػ ػػاء اٞتسم األخ ػ ػ ػ ػػرل كالعي ػ ػ ػػن أك األنف أك األذف أك غَتىم نظران أل ّف ّ
اصة  ،إذ ثبت أنّو ال ٯتكن للبصمة
األعضاء بُت بٍت البشر  ،يف حُت أ ّف األصابع ٢تا ٦تيّزاهتا ا٠ت ّ

1
الصفحة . 31
السابق ّ .
ال ّدسوقي عطية (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 82
السابق ّ .
عبد الفتّاح ( ّ
٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
3
جل ال يبعث ا١توتى ك ال
البناف عند العرب األصابع  ،ك يف تفسَت اآلية يقوؿ القرطب أف ك ّفار قريش زعموا أف اهلل ّ
عز ك ّ
حىت تستوم  ،ك من
يقدر على ٚتع العظاـ  ،فقاؿ اهلل تعاُف بلى قادرين على أف نعيد السبلّميات على صغرىا ك نؤلّف بينها ّ
خصها اهلل تعاُف بال ّذكر ١تا فيها من غرابة الوضع ك دقّة
قدر على ىذا فهو على ٚتع الكبار أقدر ،ك البناف أم رؤكس األصابع ّ
الصنع  ،أل ّف ا٠تطوط ك التّجاكيف ال ّدقيقة الّيت يف أطراؼ اإلنساف ال ٘تاثلها خطوط أخرل يف أصابع شخص آخر على كجو
ّ
األرض  ،ك لذلك يعتمدكف على بصمات األصابع يف ٖتقيق شخصيّة اإلنساف  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع
صفحتُت . 91 ، 35
السابق  .ال ّ
ّ
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حىت يف التّوائم ا١تتماثلة1الّيت أصلها بويضة
اإلصبعيّة أف تتطابق أك تتماثل بُت شخصُت يف العاَف ّ
تظل البصمة ثاب ػ ػتػ ػة ك ٦تيّزة لو
يتم تكوي ػ ػن البناف يف اٞتن ػ ػُت ك ىو يف شهره ّ
كاحدة  ،ك ّ
الرابع  ،ك ّ
طيلة حياتو .

الشكل
مرة أخرل بأنّو ٯتكن لبصمتاف إصبعيّتاف أف تتقارباف يف ّ
ك تعزيزا ١تا سبق نؤّكد ّ
تقاربا ملحوظا ك لكنّهما ال تتطابقاف أبدا  ،ك نتيجة ٢تذا أصبحت البصمة يُعتمد عليها كدليل
كل بلداف العاَف إذ يملجأ إليو احملققوف يف ٥تتلف
قاطع ك ٦تيّز لشخصيّة اإلنساف ك معموؿ بو يف ّ
الصدد
خصص ّ
الشارع اٟتكيم من أجلها البناف  ،ك يف ىذا ّ
القضايا  ،ك ىذه ىي ا٠تلفية اليت ّ

سرا عجيبا يف أطراؼ
يقوؿ الفقهاء  " :لقد ذكر اهلل البناف ليُلفتنا إُف عظمة قدرتو حُت أكدع ّ
2
ا١تبُت لقدرة اهلل تعاُف
العلمي
اإلعجاز
ىذا
ف
أ
كما
،
نسميو بالبصمة "
ّ
الرائع ّ
األصابع ك ىو ما ّ
ّ ّ
جل ك عبل :
مؤّكدا يف قولو ّ
أ
كل
حىت ّ
يتبُت ٢تم أنّو اٟتق  ،مأكَف يكف بربّك أنّو على ّ
" سنريهم آياتنا يف اآلفاؽ ك يف أنفسهم ّ
شيء شهيد " .

األعم إُف بصمات األصابع ك الّيت يقصد
إ ّف معٌت البصمة يف راىن كقتنا ينصرؼ يف الغالب ّ

هبا3االنطباعات الّيت تًتكها األصابع عند مبلمستها سطحان مصقوالن  ،ك تع ّد صورة طبق األصل
عرفت ا١توسوعة العربيّة العا١تيّة البصمة
ألشكاؿ ا٠تطوط اٟتلميّة الّيت تكسو جلد األصابع  ،ك قد ّ
بأنا  ":عمليّة تستخدـ لتحديد ا٢تويّة  ،ك ترتكز على طبعات مأخوذة لنهايات األصابع
ّ
تتكوف من أشكاؿ ا٠تطوط الّيت تغطّي بشرة أطراؼ األصابع " .
ك اإلهباـ ،ك ىذه الطّبعات ّ

1
الز٬تات إُف
يكوناف ز٬تات ك تنقسم ىذه ّ
التّوائم ا١تتماثلة أك ا١تتطابقة ٫تا طفبلف من بويضة كاحدة ك حيواف ّ
منوم كاحد ّ ،
الصفحة . 76
السابق ّ .
كل منها طفبل  .صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
خليّتُت  ،ك تنفصل ا٠تليّتُت ك تستقبلّف لتعطي ّ
2
الصفحة . 101
السابق ّ .
عبد الفتّاح ( ّ
٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
3
الشخص  ،أل ّف ترتيب األثبلـ
ذكرت ا١توسوعة الربيطانية أ ّف البصمات ٖتمل معٌت العصمة عن ا٠تطأ يف ٖتديد ىويّة ّ
السن.ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم) .
كل أصبع عند كل إنساف كحيدا ليس لو مثيل كال ّ
يتغَت من النّمو ك تق ّدـ ّ
أك اٟتزكز يف ّ
صفحة . 37
السابق  .ال ّ
ا١ترجع ّ
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ك تاريخ استعماؿ بصمات األصابع يرجع إُف أكثر من ألف عاـ  ،ك قد كاف اآلسيويُت ك
مرة ك بصفة رٝتيّة يف إ٧تلًتا
ٖتديدا ّ
الصينيوف السباقُت يف اكتشاؼ أ٫تيتها  ،ك استعملت ّ
ألكؿ ّ
توصلوا إُف أ ّف بشرة األصابع لدل النّاس ٚتيعا مغطّاة ٓتطوط على ثبلثة أنواع :
عاـ  ، 1884إذ ّ

" أقواس"  " ،عركات " ك " دكامات" ٔ ،تعٌت دكائر متّحدة ا١تركز  ،ك يوجد نوع رابع يشمل
يسمى" ا١تركبات" حسب ما خلص إُف ذلك العاَف " بركنجي" أستاذ التشريح ك عاَف
األشكاؿ ك ّ
كظائف األعضاء ّتامعة "بَتسبلك" ببولندا عاـ  ، 1823إذ أ ّكد من خبلؿ أْتاثو ك دراساتو بأ ّف
جلد األصابع ٭تتوم على بركزات ذات أشكاؿ معيّنة .

الشكل الّذم رٝتتو الطّبيعة على جلد باطن األصبع
من جهتو الفقيو "كلياـ ىرشل" أفاد بأ ّف ّ
معُت ابتدع
ّ
يدؿ على صاحب ىذا األصبع ك يثبت فرديّتو  ،ك حىت يُفرغ ىذا ّ
الشكل يف قالب ّ
ال ّدكتور"ىنرم فولدز" عاـ  1877طريقة تتمثّل يف كضع البصمة على الورؽ باستخداـ حرب
ا١تطابع  ،ك ّأما عن مدل مبلزمتها لصاحبها قاؿ الفقيو "فرنسيس جلطوف" عػػاـ  1892بأن ػّػها
تتغَت .
تعيش مع صاحبها طوؿ حياتو فبل ّ

الراء ك الثّاء كلمة كاحدة ىي الورث  ،ك أصل الورث أك اإلرث
ك أما الوراثة  :الواك ك ّ
االنتقاؿ  .ك الورث مشت ّقة من الوراثة  ،فنقوؿ كرث ا١تاؿ يرثو كرثان ك إرثان ك كراثةن ٔتعٌت صار إليو
الشيء لقوـ مثّ يصَت إُف آخرين بنسب أك سبب ،1ك يف ىذا
مورثو  ،أك أف يكوف ّ
بعد موت ّ
إٓف خفت ا١تواِف من كرائي ك كانت امرأيت عاقرا فهب ِف من
الصدد قاؿ اهلل تعاُف  ... " :ك ّ

يتبُت أ ّف موضوع علم الوراثة
لدنك كليّا يرثٍت ك يرث من آؿ يعقوب  ، "...ك على ضوء ىذا ّ
ينصب على البحث يف انتقاؿ ص ػفات الكائن اٟتػ ػ ّي من جيل آلخ ػر ك عػ ػن تف ػسَت الظّػواىر
ّ
بأنا العبلمة أك األثر الذم ينتقل من اآلباء إُف األبناء أك من
تعرؼ الوراثة ّ
ا١تتعلّقة بذلك  ،كما ّ
األصوؿ إُف الفركع.2

1
الصفحة . 70
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
2
صفحة . 256
السابق  .ال ّ
ال ّدسوقي عطية (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
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الشريفة يف مواضع
ك قد كردت كلمة الوراثة ٔتعناىا اللّغوم يف القرآف الكرٔف ك السنّة النّبوية ّ

رب ال تذرٓف فردان ك أنت خَت الوارثُت "،
فأما يف القرآف الكرٔف قاؿ تعاُف ّ " :
كثَتة ك ٥تتلفة ّ ،
السماكات ك األرض ك اهلل ٔتا تعملوف خبَت"  ،ك يقوؿ يف موضع
ك قولو أيضان " :ك هلل مَتاث ّ
السموات ك األرض " .
آخر " :ك مالكم أالّ تنفقوا يف سبيل اهلل ك هلل مَتاث ّ

٤تمد صلّى اهلل عليو ك سلّم يف دعاءه يقوؿ  " :اللّهم متّعٍت
الرسوؿ ّ
السنة ٧تد ّ
ك ّأما يف ّ
حىت أموت ،
بسمعي ك بصرم ك اجعلهما الوارث ّ
مٍت " ْ ،
أم أبقهما معي صحيحُت سليمُت ّ

ثي
ك قيل أراد بقاء٫تا مع ّقوهتما عند الكرب ك ا٨تبلؿ القول النّفسانيّة فيكوف ّ
السمع ك البصر كار ْ
سائر القول الباقية .
الفرع الثاني
تعريف البصمة الوراثيّة من الناحية البيولوجية

1
فالشأف كذلك بالنّسبة للبصمة الوراثيّة،
إذا كانت البصمة اإلصبعيّة ٢تا تارٮتها ك مدلو٢تا ّ ،
إذ انطلقت اكتشافاهتا يف بداية القرف العشرين عندما افًتض الفقيو "سكوف " أ ّف اٞتينات تقع

مادة كراثيّة تسكن نواة ا٠تليّة ك عددىا  ، 46ك من
على الكركموسومات  ،ك الّيت تع ّػرؼ ّ
بأنا ّ " :
الصبغيات" ،مث أثبتت ك أ ّكدت
الصبغ  ،لذلك يطلق عليها اسم ّ
التلوف عند ّ
بُت خصائصها ّ
ٕتارب "توماس ىنت مورغاف" أ ّف اٞتينات تقع على الكركموسومات  ،ك كاف ىو من أع ّد ّأكؿ
العلمي:
اشتق "جوىانسُت" ا١تصطلح
خريطة للجنيات ا١توجودة على الكركموسومات  ،ك بعدىا ّ
ّ

العلمي " التّقنيّة البيولوجيّة "  ،ك يف سنة  1922أع ّد "مورغاف"
"اٞتُت" ،إُف أف ظهر ا١تصطلح
ّ

ّأكؿ خريطة للجينات ا١توجودة على كركموسومات حشرة الفاكهة ال ّدركسوفيبل  ،ك بعدىا كانت
اثي يف البكتَتيا  ،ك تعترب ىذه التّجارب ىي حجر األساس للهندسة
بداية ٕتارب التّحويل الور ّ

1
عرفها
ت االعًتاؼ بالبصمة اإلصبعيّة عاـ  ، 1880ك قد عرفها الصينيوف ك استخدموىا كختم العتماد الوثائق  ،ك قد ّ
العاَف "بركنج" بأنا  " :ا٠تطوط ال ّدقيقة ا١توجودة يف رؤكس األصابع ك الّيت ٗتتلف من شخص آلخر  ،ك يوجد ثبلثة أنواع من
السابق .
ىذه ا٠تطوط ىي :أقواس ك دكائر ك عقد ك شكل رابع ّ
يسمى ا١تركبات "  .ال ّدسوقي عطية (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ

صفحة . 98
ال ّ
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مقسمة يف شكل سلسلة من
الوراثيّة يف صورهتا اٟتديثة  ،إُف أف ت ّ
التوصل إُف أ ّف الكركموسومات ّ

تتكوف من أربعة
اٟتلقات ،مث ظهر ا١تصطلح
العلمي " البيولوجيا اٞتزيئية "  ،ك ىذه اٞتزيئات ّ
ّ
السكر ،الربكتينات ك األٛتاض النوكيّة  ،ك بعدىا ظهرت أيضا
أصناؼ ىي  :ال ّدىوف  ،جزيئات ّ
لكل إنزٔف" الّيت ربطت الكيمياء اٟتيويّة ك علم الوراثة ك ىي تعرؼ باسم نظريّة " فعل
نظريّة "جُت ّ

تطور جذرم يف فهم اٞتينات  ،حيث تّ الوصوؿ إُف أ ّف اٞتينات تًتّكب من
اٞتُت "  ،ليحدث ّ

العا١تُت " ىَتشي" ك" كاسي" دكر
السنة أ ّكدا ْ
اٟتمض ّ
الريبوزم "  ، " ADNك يف نفس ّ
ا١تصطلحُت العلميّػ ُْت " ا٢تندسة الكيميائيّة "
ا١تادة الوراثيّة ،مث ظهور
ال ػ ػ ػ " "ADNكأساس ّ
ْ
للمادة
كل من "ىَتشي" ك "كاسي" دكر ال ػ ػ ػ" "ADNكأساس ّ
ك" الطّب اٞتزيئي"  ،مث أ ّكد ّ
الًتكيب
يكي " جيمس كاطسوف " كالربيطآفّ " فرنسيس كريك" ّ
الوراثيّة  ،إُف أف اكتشفا األمر ّ
بلثي األبعاد لل ػ ػ " ،"ADNكما تّ التّعرؼ على تركيبة ىذا األخَت ،ك ٔتوجب ىذا
اٞتزيئي الثّ ّ
االكتشاؼ حصبل " كاطسوف " ك "كريك" على جائزة نوبل  ،مث تّ ٖتديد األٛتاض اآلمينية

الشفرة الوراثيّة
فك رموز ّ
يبوزم  ،مث تّ ّ
الر ّ
لربكتُت األنسولُت  ،ك بعدىا تّ اكتشاؼ اٟتمض النّ ّ
وكم ّ
الربط ك قد ٘ت ّكن
بواسطة "جونيد" ك "مارشاؿ نَتينربج"  ،ك يف سنة  1967تّ اكتشاؼ إنزٯتات ّ
كل من " كارنز
"مارم فايس" ك "ىوارد جرين" من دمج خبليا اإلنساف ٓتبليا الفأر  ،مث ٘ت ّكن ّ
يسمى بالفحص
اربَت " ك" دانياؿ ناثانس" ك" ىاملتوف ٝتيث " من اكتشاؼ ّأكؿ إنزٔف ٤ت ّدد ّ

ا١تادة
اٞتيٍت أك اآللة اٞتينيّة ،كما ٘ت ّكنا "كوىُت"ك "بوير" من كضع أساليب أكليّة إلعادة ّاٖتاد ّ
ّ
الوراثيّة" ،"ADNمث ت عزؿ ّأكؿ جُت ك ىو اٞتُت ا١تسؤكؿ عن إنتاج األنسولُت ك كضع أساليب
ا١تادة الوراثيّة ك بداية التقنيّة اٟتيويّة اٟتديثة  ،مث ظهور ّأكؿ تعبَت "جُت غريب" يف
ك طرؽ ّاٖتاد ّ
البكتَتيا  ،إُف أف تّ إنشاء ّأكؿ شركة للهندسة الوراثيّة "جينيتيك" يف أمريكا ك إنتاج ّأكؿ بركتُت
البشرم من البكتَتيا ك اكتشاؼ
آدمي بواسطة البكتَتيا ك ىو ىرموف ا١تخ  ،مث تّ إنتاج األنسولُت
ّ
ّ
الشفرة الوراثيّة  ،ك بعدىا تّ منح ّأكؿ براءة اخًتاع يف ا٢تندسة الوراثيّة ك كانت
طرؽ لتحديد تتابع ّ

ا١تادة الوراثيّة ،إُف أف تّ إنشاء ّأكؿ مصنع
لكل من "كوىُت" ك "بوير" عن كيفيّة إعادة ّاٖتاد ّ
ّ
اآلدمي بطرؽ ا٢تندسة الوراثيّة  ،ك يف سنة  1983ت النجاح يف اٞتمع بُت جنس
إلنتاج األنسولُت
ّ
ا١تادة
صمم " كارم ميليس" جهاز ١تضاعفة ّ
يسمى "بالعنزركؼ" ،كما ّ
العنز ك ا٠تركؼ ك ظهور ما ّ
18

العلمي" البيولوجيا اٞتزيئيّة
سلسلي ك ظهور ا١تصطلح
الوراثيّة يف ا١تعمل بتفاعل البوليمَت التّ
ّ
ّ
النّباتيّة".
ك لقد تّ اكتشاؼ البصمة الوراثيّة من طرؼ الربكفيسور" إليك جيفرم" عاَف الوراثة يف
تبُت من خبلؿ ىذا االكتشاؼ أ ّف ال ػ ػ"  "ADNىو ٤ت ّقق ا٢تويّة
جامعة ليسًت يف بريطانيا ،ك ّ

تبُت منو خاصيّة اٞتزء ا١تميّز يف تركيبة البصمة
كل ا٠تصائص األساسيّة ا١تطلوبة  ،كما ّ
األخَت فيو ّ

كل خبليا اٞتسم ماعدا الكريّات اٟتمراء ،ك أنّو
الوراثيّة  ،ك ثبت أيضا أ ّف الػ ػ" "ADNموجود يف ّ
يتحمل الظّركؼ ا١تناخيّة احمليطة بو كارتفاع
ال ّ
يتغَت أثناء اٟتياة فهو ثابت ٟت ّد بعيد  ،كما أنّو ّ
درجة اٟترارة  ،إذ ٯتكن إجراء اختبار البصمة الوراثيّة على جػملة من العيّنات الّيت مضى عليها زمن
شرم ،ك يف سنة
مو البّ ّ
طويل ،مث تّ إنتاج خنزير ػ ػ أكرمكم اهلل ػ ػ ػ مع ّدال كراثيّا ٭تمل جُت ىرموف النّ ّ
جنائي أماـ احملاكم األمريكيّة  ،مث ظهر ّأكؿ كائن دقيق
 1987تّ استخداـ البصمة الوراثيّة كدليل
ّ

مع ّدؿ كراثيّا  ،ك بعدىا تّ تصميم ّأكؿ نظاـ لنقل اٞتينات إُف اإلنساف من طرؼ "ستيفُت
ركسينبَتج" ،مث تّ عزؿ اٞتُت ا١تسؤكؿ عن مرض "ىنتجتوف"  ،مث ظهر سبلح اٞتينات االنتحاريّة
اٞتيٍت للتحلّل
اثي ك العبلج
كعبلج ّ
ّ
ػٍت لبقع اٞتلد الور ّ
للسرطاف  ،ك بعدىا ظهر العبلج اٞتي ػ ّ

اثي  ،مث تّ استنساخ النّعجة"ميجاف"ك"موراج" على يد "كيلموت" باستخداـ ا٠تبليا
الفقاعي الور ّ
ّ
اٞتينيّة  ،ك يف سنة ٘ 1997ت ّكن " إياف كيلموت " من استنساخ النّعجة "دكِف" باستنساخ تقنيّة
استبداؿ األجهزة الوراثيّة عن طريق إدماج نواة خليّة جسديّة من ضرع نعجة فنلنديّة يف بويضة
ا١تتفوؽ كبَت
السمك ال ّذكرم ّ
مفرغة بدكف نواة مأخوذة من نعجة اسكتلنديّة  ،ك بعدىا تّ إنتاج ّ
ائي عن طريق
اثي  ،ك بعدىا كانت بداية إنتاج العسل الدك ّ
اٟتجم باستخداـ تقنيّة التّحوير الور ّ
نباتات تّ تعديل أزىارىا كراثيّا  ،مث تّ إنتاج نبات قطن مهندس كراثيّا لو القدرة على إنتاج
السبانخ بو جينات من
الببلستيك  ،إُف أف تّ اإلعبلف عن ا٠تريطة اٞتينيّة البشريّة  ،مث إنتاج نبات ّ
اثي  ،إُف أف تّ استنساخ فأر
ا٠تنازير  ،مث إنتاج قهوة طبيعيّة ك أٝتاؾ بواسطة تقنيّة التّعديل الور ّ
ك قطة ك كلب ك منو تّ إعداد ا٠تريطة الوراثيّة لسبللة ال ّدجاج  ،ك يف سنة  2006تّ استنباط ذرة
مع ّدلة كراثيّا لعبلج نقص اٟتديد .
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إف البصمة الوراثية ظهرت للوجود عاـ  1984عندما نشر ال ّدكتور " إليك جيفرم" عاَف

مرات ك تعيد نفسها
الوراثة ّتامعة "ليسًت" بلندف ْتثا أكضح فيو بأ ّف ّ
تتكرر ع ّدة ّ
ا١تادة الوراثيّة قد ّ

فكأنا أقمار أك أجراـ صغَتة تسبح يف
يف تتابعات منتظمة ك٤ت ّددة ك دقيقة  ،صغَتة أك كبَتة ّ ،
تتكوف تتابعاهتا من  10إُف  15قاعدة
٣ترات كبَتة على ح ّد تعبَته  ،ك التّفاعبلت ّ
الصغَتة ّ
ّ
تتكوف من قاعدة كاحدة أك قاعدتُت أك ثبلث أك أربعة قواعد ،
نًتكجينيّة  ،ك التّفاعبلت ال ّدقيقة ّ
توصل بعد عاـ كاحد من
استمر يف ْتثو ّ
حىت ّ
ك يطلق عليها ٣تتمعة ب ػ ػ  " :البصمة الوراثيّة "  ،ك ّ

أم سنة  1985ا١توافقة لتسجيل اكتشافو ك براءة اخًتاعو إُف فكرة أخرل مفادىا أف
ذلك ْ
التّتابعات ٦تيّزة لكل فرد ك ال ٯتكن أف تتشابو بُت شخصُت اثنُت.1

النوكم لعدد كاحد أك أكثر
اثي النّاتج عن فحص اٟتمض
ك البصمة الوراثيّة ىي ّ
ّ
الًتكيب الور ّ
ا١تادة الوراثيّة ا١توجودة يف خبليا ٚتيع الكائنات
من أنظمة ال ّدالالت ا١تختلفة  ،كما تع ّد ٔتثابة ّ

اٟتيّة  ،ك ىي الّيت ٕتعل كل إنساف ٥تتلفان عن اآلخرين كما يقوؿ مكتشفها " إليك جيفرم "،
ك يطلق على ذلك علميان باٟتمض النوكم الّذم يع ّد مرّكب كيميائي2مع ّقد ذك كزف جزيئي ٍ
عاؿ ال
ّ
ّ
ّ
مقره
اٟتي االستغناء عنو  ،كما أنّو ٭تمل كافة ا١تعلومات الوراثيّة ّ .أما عن تركيبتو ك ّ
ٯتكن للكائن ّ
يتكوف من خيط ُْت دائر ْيُت من النّيوكليوتيدات على شكل حلزكٓفّ ك يوجد يف أنوية ا٠تبليا
فهو ّ
للكائنات اٟتيّة.3
الشرعية "
عرفها ال ّدكتور سعد ال ّدين مسعد ا٢تبلِف يف كتابو "البصمة الوراثيّة كعبلئقها ّ
ك قد ّ

بقولو  " :البصمة الوراثيّة ىي تعيُت ىويّة اإلنساف عن طريق ٖتليل جزء من أجزاء ٛتض
أم خليّة4من خبليا جسمو  ،ك يظهر ىذا التّحليل يف صورة شريط
ال ػ " "ADNا١تتمركزة يف نواة ّ
1
الصفحتُت . 85 ، 84
السابق ّ .
عبد الفتّاح (٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
2
صفحة . 253
السابق  .ال ّ
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
3
بالشفرة الوراثيّة .2010.DNAدار اٞتامعة اٞتديدة.ص.49
الشرعيّة لئلثبات
اٞتنائي ّ
٤تمد).اٞتوانب القانونيّة ك ّ
أٛتد غاّف( ّ
ّ
4
كل خليّة ٖتتضن نواة ىي ا١تسؤكلة عن حياة ا٠تليّة
ك
،
نساف
اإل
ٞتسم
نة
ا١تكو
ا٠تبليا
من
يلونات
ر
ت
ة
د
ع
ا
ن
أ
ب
ة
ا٠تلي
ؼ
تعر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ا١تادة ك اٟتصيلة اإلرثيّة سواء أكانت خواص مشًتكة بُت البشر جلّهم  ،أـ كانت تفصيبلت
كل نواة ٖتتضن ّ
ك كظائفها  ،ك ّ
السابق .
ٗت ّ
تص بالفرد ك ٘تيّزه كذات عن غَتهْ ،تيث تستحيل ا١تطابقة مع فرد آلخر .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم) .ا١ترجع ّ
صفحة . 262
ال ّ
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تدرج على شكل خطوط عريضة متسلسلة كفقا لتسلسل القواعد
كل سلسلة هبا ّ
من سلسلتُت ّ ،
الًتتيب ك يف
خاصة بكل إنساف ك ٘تيّزه عن اآلخر يف ّ
االٯتينيّة على ٛتض ال ػ " ، "ADNك ىي ّ
الصفات الوراثيّة من األب "صاحب
السلسلتاف ّ
ا١تسافة مابُت ا٠تطوط العريضة  ،إذ ٘تثّل ىاتاف ّ
الصفات الوراثيّة من األـ "صاحبة البويضة ". 1
السلسلة األخرل ّ
ا١تاء" ك ٘تثّل ّ

٤تمد باخطمة على ّأنا " :2كحدات كيماكيّة ذات ش ّقُت ٤تمولة يف
عرفها ال ّدكتور ّ
ك ّ
كل فرد من النّاس عن اآلخر ،ك سبب ىذه
ا١تورثات "اٞتينات" ك ّ
ّ
موزعة بطريقة ُ٘تيّز بدقّة متناىية ّ
الصبغيات ،
متكونة من ش ّقُت من ّ
ا٠تصوصيّة راجع إُف طبيعة تكوين البصمة الوراثيّة ذاهتا  ،فهي ّ
3
الصبغتُت  ،مثّ
ّ
شق يرثو الفرد من أبيو  ،ك اآلخر يرثو من ّأمو  ،لتكوف صبغة جديدة ىي خليط ّ
ينقل الفرد بدكره أحد ش ّقي ىذه البصمة ألبنائو لتكوف بصمة جديدة ك ىكذاّ ، "...أما ال ّدكتور
ٍت ك استنساخ األعػ ػ ػضاء الب ػشريػّ ػ ػة " بأنػ ػ ػػّها :
عبد ا٢تادم مصباح ف ػ ػع ػ ػّرف ػ ػها يف كتاب ػ ػو "الع ػبلج اٞتي ػ ػ ّ
4
كل ما سوؼ
ٖتمل
ىي
ك
،
طابق
الت
بنفس
آخر
إُف
إنساف
من
ر
تتكر
ال
يت
ل
ا
" اٞتينات
ّ
ّ
ّ
ّ
يكوف عليو اإلنساف من صفات ك خصائص ك أمراض ك شيخوخة ك عمر منذ التقاء اٟتيواف

5
عرفها أيضا بقولو  " :البصمة الوراثيّة ىي تتابع
ك
.
ا١تنوم لؤلب ببويضة األـ ك حدكث اٟتمل "
ّ
ّ

معُت  ،ك ىذا التّسلسل يعطي األمر للجُت بتكوين بركتينات معيّنة
القواعد النًتكجينيّة بتسلسل ّ
تعطي األكامر بإظهار صفة أك كظيفة معيّنة " .
1
الصفحة . 72
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 73
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
3
لعل ال ّداللة القرآنيّة عن ذلك قولو تعاُف  " :إنّا خلقنا اإلنساف من أمشاج "  ،ك األمشاج معناىا األخبلط .
ك ّ

النوكم  ،ك ىو بدكره
 4تتش ّكل اٞتينات حسب ما انتهى إليو العا١تُت "جيمس كاطسن" ك "فرانسيس كريك" من اٟتمض
ّ

كل منهما ٛتضياف أمينياف  ،ك ىذه األربعة عناصر ا١تتظافرة ىي يف الواقع حركؼ
ّ
يتكوف من زكجُت ّ
متكررين من القواعد ّ ،
الرسالة  ،ك ىذه األٛتاض األربعة ىي  :األدنُت ك الثاٯتُت ك السيتوزين ك اٞتوانُت ،
لغة اٟتياة  ،ك بطريقة تكرار القواعد تكوف ّ
تكرر ىذه األربعة يف صورة زكجُت على طوؿ
تكوف يف دقّة تكاد تكوف ّ
تامة حيث األدنُت بالثاٯتُت ك اٞتوانُت بالسيتوزين  ،مثّ ّ
صفحة . 265
السابق  .ال ّ
اٟتامض النّ ّ
وكم بشكل منظّم ك مرتّب ك مرصوص  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
5
الصفحة . 73
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
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أما من كجهة نظر ال ّدكتور كىبة الزحيلي من خبلؿ كتابو " البصمة الوراثيّة ك ٣تاالت
ا١تورثة ا١توجودة يف خبليا ٚتيع الكائنات الّيت تثبت مدل التّشابو
االستفادة منها " فتع ّد ّ " :
ا١تادة ّ
البشرم
مكونات اٞتينوـ
ك التّماثل بُت ّ
ّ
الشيئُت أك االختبلؼ بينهما  ،فهي باالعتماد على ّ

الصلة بُت ا١تتماثبلت ك ٕتزـ بوجود الفرؽ أك التّغاير بُت ا١تختلفات عن
" ّ
الشفرة " ٖت ّدد مدل ّ
ظل علم الوراثة  ،أحد علوـ األحياء " .
طريق معرفة ّ
اثي لئلنساف يف ّ
الًتكيب الور ّ

٤تمد ا١تنصورم فقد قاؿ بشأنا  " :البصمة الوراثيّة ىي عبارة عن
ك أما ال ّدكتور عادؿ ّ
تقسم ىذا
عمليّة عزؿ اٟتامض
النوكم  ADNعن مصادره اٟتيوية بواسطة إنزٯتات ّ
ّ
خاصة ّ
معُت  ،مث بعد ذلك يتم تصنيف أجزاء
اٟتامض
النوكم إُف مواقع قيد  ،حيث يكوف لو تسلسل ّ
ّ
النوكم الّذم تّ اٟتصوؿ عليو هبذه الطّريقة بواسطة تقنيّة كهربائيّة  ،تتمثّل يف أف يوضع
اٟتامض
ّ
النوكم بطريقة
بائي للمحلوؿ الّذم ٭تمل أجزاء اٟتامض
ّ
على أطراؼ ىبلمية ٖتت ٣تاؿ كهر ّ
كل منها عن طريق
ّ
يتم جعلها مرئيّة  ،ك ّ
خاصة ّ
يتم التّمييز بُت األجزاء ك كضع عبلمات على ّ
حساس أبيض ك أسود ٯتكن أف تظهر
٣تسات جزيئيّة ذات نشاط إشعاعي ّ ،
فيتكوف عندئذ فيلم ّ
ّ
اإلشعاعي ال ّذايت"  ،ك ذلك بًتؾ خطوط كاضحة إُف حد ما ك ا١تقارنة من
الركيزة " التّصوير
منو ّ
ّ
لوجي ،
حيث العدد ك ا١تكاف ا٠تاص بصورتُت إشعاعيّتُت يتيح الوصوؿ إُف ىويّة مصدرىا البيو ّ
النوكم عبارة عن مادة كيميائيّة تتح ّكم يف تصوير شكل ا٠تبليا ك األنسجة يف جسم
ك اٟتامض
ّ

خاصة بتصوير اٞتسم ٤تفورة يف كل خليّة من خبلياه " .
اإلنساف  ،فهو ٔتثابة خريطة ّ

بأنا " :1صورة لًتكيب
ك يقوؿ ال ّدكتور عبد اهلل غاّف عن البصمة الوراثيّة يف تعريفو ٢تا ّ
النوكم  ADNالّذم ٭تتوم على
ا١تادة اٟتاملة للعوامل الوراثيّة ٔ ،تعٌت ىي صورة اٟتمض
ّ
ّ
تكوف
ّ
الصفات الوراثيّة لئلنساف  ،ك ٔتعٌت أد ّؽ من ذلك ىي صورة تتابع النّيوكليوتيدات الّيت ّ
أنا كسيلة من كسائل التّعرؼ على ال ّشخص عن
جزمء اٟتمض
اثي  ، ADNك قيل ب ّ
ّ
النوكم الور ّ
2

طريق مقارنة مقاطع الػ ػ . " ADN
1
2

الصفحة . 52
السابق ّ .
أٛتد غاّف ( ّ
٤تمد)  .ا١ترجع ّ
الصفحة . 256
السابق ّ .
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
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بأنا  " :عبارة عن ٛتض نوكم يوجد يف
٤تمد ٤تمود عبد اهلل ّ
ك قد عُّرفت حسب ال ّدكتور ّ

الرايبوزم منقوص
أنوية خبليا الكائنات اٟتيّة  ، ADNك ىذا اختصار لكلمة اٟتمض
ّ
النوكم ّ
النوكم نظرا لوجوده ك ٘تركزه دائما يف أنوية خبليا ٚتيع
األككسجُت  ،ك قد ٝتّي باٟتمض
ّ
الكائنات اٟتية  ،بدءا من البكتَتيا ك الفطريّات ك اٟتيوانات كصوال إُف اإلنساف  ،باستثناء كريّات

دمو اٟتمراء فإ ّنا عدٯتة النّواة ". 1

شك فيو أف ٥تتلف تعاريف البصمة الوراثيّة ت استنباطها ك استخبلصها ٦تّا انتهت
ك ٦تا ال ّ
التطورات العلميّة الطبيّة ك البيولوجيّة اٟتديثة الّيت أكضحت بصفة يقينيّة
إليو عديد االكتشافات ك ّ
ا١تادة
تكوف من ّ
تستقر يف خليّة اإلنساف  46كركموسوما  ،ىذا األخَت ي ّ
أنّو يوجد داخل النّواة الّيت ّ
أم
الرايبوزم األك
كسجيٍت ك الّذم يرمز إليو كما سبق بيانو بالػ ػ ْ ADN
الوراثيّة ْ
أم اٟتمض ّ
ّ
اٞتينات الوراثيّة  ،ك كل كاحد من الكركموسومات ٭تتوم على عدد كبَت من اٞتينات الوراثيّة قد
مورثة جينيّة تقريبا  ،ك ىي الّيت تتح ّكم يف صفات
تبلغ يف ا٠تلية البشريّة الواحدة  100ألف ّ
اإلنساف  ،ك الطّريقة الّيت يعمل هبا باإلضافة إُف كظائف أخرل تنظيميّة للجينات .
ك لقد أثبتت ىذه االكتشافات ك التّجارب اليت اعتمدت على ٥تتلف األدكات ك الوسائل
ٮتتص بو دكف سواه  ،ك ال ٯتكن أف
لكل إنسانا جينوما بشريّا ّ
التقنيّة ال ّدقيقة ك ّ
ا١تتطورة ج ّدا أ ّف ّ
يتشابو فيو مع غَته أشبو ما يكوف ببصمة األصابع يف خصائصها ْ ،تيث ال ٯتكن أف تتطابق
الصفات اٞتينيّة بُت شخص ك غَته  ،كما أكدت بأف البصمة الوراثيّة تدؿ على تثبيت ىويّة
النوكم  ADNالّذم ٭تملو بالوراثة عن ّأمو ك أبيو  ،ذلك
الشخص بعد أخذ عيّنة من اٟتمض
ّ
ّ
مادة صبغيّة  ،يرث نصفها ك ىي  23عن أبيو بواسطة اٟتيواف
كل شخص ٭تمل يف ا٠تليّة ّ 46
أ ّف ّ
كل ىذه الكركموسومات ك اليت
ّ
ا١تنوم  ،فيما يرث النّصف اآلخر عن ّأمو بواسطة البويضة  ،ك ّ
كل كجو  ،ك ال
تع ّد ٔتثابة جينات اٟتمض
ّ
النوكم  ADNال تتطابق مع كركموسومات األب من ّ
كل كجو  ،ك إّ٪تا جاءت خليطا منهما  ،ك هبذا االختبلط يكتسب
مع كركموسومات ّ
األـ من ّ
الشخص صفة االستقبلليّة عن الكركموسومات كالديو مع بقاء التّشابو معهما ٦تكنا يف بعض
ّ
القومي لئلصدارات القانونيّة.
اٞتنائي .الطّبعة األكُف.ا١تركز
ٜ 1تيس علي الظّنحآفّ (ساَف) .حجيّة البصمة الوراثيّة يف اإلثبات
ّ
ّ
الصفحة . 57
ّ
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أم كاف  ،ألجل ذلك يعتمد الطّب اٟتديث على
الوجوه لكن دكف بلوغ درجة التّطابق مع ّ
معُت  ،إذ أ ّف نسبة النّجاح يف نفي
البنوة لشخص ّ
األبوة أك ّ
البصمة الوراثيّة كتقنيّة إلثبات أك نفي ّ
فإنا تصل إُف درجة القريب
أم بنسبة ّ ، %100أما نسبة إثباتو ّ
النّسب تصل إُف درجة القطع ْ ،

أم بنسبة .1%99
من القطع ْ

ا٠تاصة باختبار
ك قد بيّنت ا١تعامل ك ا١تختربات البيولوجيّة النّمط ا١تعتمد ١تعرفة النّتائج
ّ
البصمة الوراثيّة  ،ك ذلك عن طريق أخذ عينّة من أجزاء اإلنساف احملتوية على اٟتمض
النوكم  ،مثّ
ّ
ا٠تاصة باالبن
ا١تكونات الوراثيّة ّ
يتم ٖتليلها ك فحص ما ٖتتوم عليو من صبغيات  ،ك بعد معرفة ّ
ّ
ا١ترجوة  ،فإ ْف كاف ىناؾ تطابق يف العيّنات بُت االبن ك كالديو
ك بوالديو ٯتكن التّ ّ
وصل إُف النّتيجة ّ
بنوتو ٢تما  ،ك العكس بالعكس  ،ك قد ٭تصل التطابق يف عيّنة االبن مع أحد
تثبت بذلك ّ
الوالدين دكف اآلخر فهنا ينسب االبن للّذم تطابقت عيّنتو معو .
الفرع الثالث
تعريف البصمة الوراثيّة من الناحية الفقهية
لقد اجتهد ٥تتلف الفقهاء ك ا١تف ّكرين يف إ٬تاد ك كضع تعريف مناسب للبصمة الوراثيّة
باعتبارىا تقنيّة من التّقنيات العلميّة يف العصر اٟتديث  ،ك قد تباينت كجهات نظرىم ك أفكارىم
تصب يف معٌت كاحد .
ك بالتّاِف تعاريفهم ٢تا  ،غَت ّأنا يف ناية ا١تطاؼ كانت كلّها ّ
عرفت ندكة الوراثة ك ا٢تندسة الوراثيّة برعاية ا١تنظّمة اإلسبلميّة للعلوـ الطبيّة البصمة
بداية ّ
كل
ا١تورثات -التّفصيليّة الّيت ّ
الوراثيّة بأ ّنا  " :البنية اٞتينيّة -نسبة إُف اٞتينات ْ
أم ّ
تدؿ على ىويّة ّ

فرد بعينو  ،ك البصمة الوراثيّة من النّاحية العلميّة ال تكاد ٗتطئ يف التّح ّقق من الوالديّة البيولوجيّة
2
الفقهي
ع
اجملم
قر
أ
قد
ك
،
رعي"
الشخصيّة ك السيما يف ٣تاؿ الطّب ّ
ك كذا التّح ّقق من ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
1

ىذا ما خلص إليو اليوـ الدراسي ا١تنظّم من قبل ٣تلس قضاء سطيف ك منظّمة احملامُت يومي  09ك  10أفريل 2008
ّ

بسطيف حوؿ " البصمة الوراثيّة  ADNيف اإلثبات" يف توصيّاتو .
2
الصفحة . 255
السابق ّ .
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
24

ا١تكرمة يف دكرتو ا٠تامسة عشر ىذا التّعريف ك أضاؼ بأ ّف
اإلسبلمي لرابطة العاَف
اإلسبلمي ٔت ّكة ّ
ّ
ّ
مهمة
البحوث ك الدراسات تفيد بأ ّف  " :البصمة الوراثيّة ٘تتاز من النّاحية العلميّة بال ّدقة لتسهيل ّ
للشخص  ،ك ٯتكن
الصفات الوراثيّة ا١تميّزة ّ
رعي ك التّح ّقق من ّ
الطّب ّ
الشخصيّة ك معرفة ّ
الش ّ
ا١تٍت أك البوؿ أك غَته ".1
أخذىا من ّ
أم خليّة من ال ّدـ أك اللّعاب أك ّ

2
ا١تادة اٟتاملة للعوامل الوراثيّة ك اٞتينات يف
عرفها ال ّدكتور رمسيس هبناـ ّ
بأنا ّ " :
ك قد ّ
الكائنات اٟتيّة "ّ 3.أما ال ّدكتور ا٢تادم اٟتسُت الشبيلي فيقوؿ  ":البصمة الوراثيّة ىي تلك

البشرم ،ك تعرؼ
بكل إنساف بعينو ،ك الّيت ٖتملها اٞتينات أك اٞتينوـ
الصفات الوراثيّة
ّ
ّ
ّ
ا٠تاصة ّ
بالشفرة الوراثيّة ".
أيضا ّ
اثي ١تنطقة
ك األستاذ عارؼ علي عارؼ قاؿ بشأنا  " :ىي االختبلفات يف ّ
الًتكيب الور ّ
تورث " .
األنًتكف  ،ك ينفرد هبا كل شخص ٘تاما ك ّ

ك من كجهة نظر الدكتور سعد ال ّدين مسعد ا٢تبلِف فهي  " :علم يبحث يف انتقاؿ صفات

تغَت الظّواىر ا١تتعلّقة بطريقة االنتقاؿ  ،ك عليو فإ ّف البصمة
الكائن اٟتي من جيل إُف آخر ك ّ
الوراثيّة ىي العبلمة أك األثر الّذم ينتقل من اآلباء إُف األبناء أك من األصوؿ إُف الفركع "،4
الصفات الوراثيّة اليت تنتقل من األصوؿ إُف
٤تمد أبو الوفا فتعٍت ّ " :
ك حسب ال ّدكتور أبو الوفا ّ

كل فرد عن طريق ٖتليل جزء من حامض ADN
الفركع  ،ك الّيت من شأنا ٖتديد شخصيّة ّ

الّذم ٖتتوم عليو خبليا جسده ".

بأنا  " :ا٢تويّة الوراثيّة األصليّة لكل إنساف،
ك يرل األستاذ إيّاد مطشر صيهود يف تعريفو ٢تا ّ

اثي  ،ك تسمح بالتّعرؼ على األفراد بتعيُت شبو تاـ ".5
ك الّيت ّ
تتعُت بطريقة التّحليل الور ّ
1
الصفحة . 86
السابق ّ .
عبد الفتّاح ( ّ
٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 52
السابق ّ .
أٛتد غاّف ( ّ
٤تمد) .ا١ترجع ّ
3
الصفحة . 256
السابق ّ .
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
4
الصفحة . 256
السابق ّ .
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
5
الصفحة . 74
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
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ك قد انتهى ال ّدكتور رضا عبد اٟتليم عبد اجمليد يف تعريفو ٢تا إذ يقوؿ  " :ىي معلومات
ٗتص شخص ما ك اليت ٘تيّزه عن غَته  ،كما ٯتكن أف تعترب معلومة شخصيّة ٖت ّدد ا٢تويّة
خالصة ّ
بالصحة  ،فهي كسيلة بيولوجيّة لتحديد شخصيّة الفرد ".1
ك معلومة تتعلّق ّ

الشيخ فريد كاصل فقد خلص إُف تعريفها على أ ّنا :
أما مفيت ٚتهوريّة مصر العربيّة ال ّسابق ّ

"البصمة الوراثيّة يف اصطبلح العلماء يقصد هبا ٖتديد ىويّة اإلنساف عن طريق جزء من أجزاء
ٛتض ال ػ ػ ػ  ADNا١تتمركز يف نواة أيّة خليّة من خبليا جسمو ".2
كل إنساف
ك قد ّ
عرفها ال ّدكتور يوسف القرضاكم كما يلي  " :البصمة الوراثيّة تعٍت أف ّ
٭تمل ما يدؿ على أنّو ابن فبلف ىذا ك ابن فبلنة ىذه  ،ك من األسرة الفبلنيّة ك من الفصيل
يسمى اٞتينات ك حامبلت الوراثة  ،ك يكوف فيها شبو ما بُت الفرع
الفبلٓفّ  ،ك ىذا ْتملو فيما ّ
ك األصل ك ىي مبنيّة على علوـ حقيقية ك على ٕتارب " .

ا١تتنوعة للبصمة
اٞتدير با١تبلحظة أف ّ
ا١تتمعن ك ا١تتدبر يف ك ّل ىاتػ ػو التّعاريف الفقهية ّ
الوراثيّة3يت ّبُت لو أ ّنا جاءت ٥تتلفة عن بعضها البعض يف التّعبَتات غَت أ ّف كافّة اعتباراهتا تلتقي يف

نقطة كاحدة  ،ذلك أنّو ك باإلضافة إُف اعتبارىا ٔتثابة ا١تعلومة ذات الطّبيعة اٞتينيّة ك الفرديّة الّيت
الشخص با١تعٌت الضيّق ك ا١تصدر الواصل للكياف اإلنسآفّ عند االختبلؼ ك ٖت ّدد صفاتو
ٗتص ّ
ّ
ك شخصيّتو ك تش ّكل رسالة ٖتمل جانب من شخصيّة اإلنساف  ،فهي تع ّد ك بتعريف شامل

1
الصفحة . 74
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
2
السنة . 2003
الفقهي
ع
اجملم
ة
ل
٣ت
.
منها
االستفادة
٣تاالت
ك
ة
اثي
ر
الو
البصمة
.
)
يد
ر
ف
(
اصل
ك
ّ
ّ
ّ
اإلسبلمي  .العدد ّ . 17
ّ
ّ
الصفحة . 59
ّ
3
وكم  ،على أساس أف الّذم يًتؾ البصمة ىو
يرل رمسيس هبناـ أ ّف التّسمية ا١تناسبة للبصمة الوراثيّة ىي فرديّة اٟتمض النّ ّ
٤تمد أٛتد غاّف أنّو
م بصمة ،فيما يرل ّ
وكم فبل يًتؾ أ ّ
األصبع  ،ك منو جاءت التّسمية بالبصمة اإلصبعيّة  ،أما اٟتمض النّ ّ
الصفحتُت.261،257
ٯتكن إطبلؽ تسمية ّ
السابقّ .
الشفرة الوراثيّة على اٟتامض النّ ّ
وكم.ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم).ا١ترجع ّ
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ك جامع " :1البنية اٞتينيّة التّفصيليّة الّيت ينفرد هبا كل شخص عن غَته  ،ك الّيت ٘ت ّكننا من التّح ّقق

الشخصيّة ك كذا التّح ّقق من الوالديّة البيولوجيّة ".2
من ّ

المطلب الثّاني
مميزات البصمة الوراثيّة
ا١تعمقة إُف استنباط العديد من
لقد ّ
توصلت ال ّدراسات كالبحوث الطّبيّة ك البيولوجيّة ّ
ا١تميّزات كا٠تصائص الّيت تستأثر هبا البصمة الوراثيّة ،3كٕتعلها ٦تيّزة عن غَتىا من البصمات بصفة

بأنا تشًتؾ مع غالبيّة أنواع البصمات
عامة  ،كما ثبت ّ
ّ
خاصة كعن ٥تتلف األدلّة العلميّة بصفة ّ
الشعر
الشفاه  ،بصمات العرؽ  ،بصمات ّ
الرائحة  ،بصمات ّ
كبصمات األصابع  ،بصمات ّ
الصوت يف بعض ا١تميزات  ،كٗتتلف عنهم سيما البصمة
ك األذف  ،بصمات العُت أك بصمات ّ
اإلصبعيّة يف ٦تيزات أخرل .
ك رغم ما تتمتّع بو البصمة الوراثيّة من عديد ا١تميزات4ك كثَت احملاسن  ،إالّ أ ّف فئة من
سجلوا عنها ىامشا من العيوب ك ا١تساكئ  ،كونا يف بعض األحياف ال ٖت ّقق
الباحثُت ك ا٠ترباء ّ
التطرؽ بداءة إُف ا١تميزات الّيت
لنا ا٢تدؼ ا١تطلوب ك النّتيجة ّ
ا١تتوخاة  ،ك إليضاح كل ذلك ارتأينا ّ
تستأثر هبا البصمة الوراثيّة (الفرع األكؿ)  ،مركرا ٔتميزات البصمة الوراثيّة با١تقارنة مع البصمة
اإلصبعيّة (الفرع الثآف) مث إُف ا١تميزات ا١تشًتكة للبصمة الوراثيّة مع بقيّة أنواع البصمات (الفرع
الثالث) كصوال إُف عيوب البصمة الوراثيّة (الفرع الرابع) .

1
اسي ا١تنظّم
ٛتادك (نذير)  .البصمة الوراثيّة ك أثرىا يف إثبات نسب الولد غَت ّ
رعي  .دراسة فقهيّة ٤ .تاضرة  .اليوـ ال ّدر ّ
الش ّ
الصفحة . 04
من قبل ٣تلس قضاء سطيف ك منظّمة احملامُت ا١تذكور سابقا ّ .
2
الصفحة . 72
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
3
الصفحة  38ك بعدىا .
السابق ّ .
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
4
الصفحة  94ك ما بعدىا .
السابق ّ .
عبد الفتّاح ( ّ
٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
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الفرع األول
المميزات التي تستأثر بها البصمة الوراثيّة
األدلة
ٗتتص البصمة الوراثيّة بع ّدة ٦تيزات ك الّيت ال ٧تدىا يف بقية أنواع البصمات أك ٥تتلف ّ
ّ
العلميّة  ،ك يتجلّى ذلك من حيث موضع التّواجد  ،ك كذا من حيث ال ّدقة ك اٟتجيّة  ،ك من
ٖتمل الظّركؼ اٞتويّة ك مقاكمة عوامل التّحلّل  ،ك من حيث ٣تاؿ االستفادة  ،ك أخَتا من
حيث ّ
كل ىذه النّقاط ٤تور مناقشة .
حيث القدرة على االستنساخ  ،ك ستكوف ّ
كل خليّة من خبليا جسم اإلنساف
فمن حيث موضع التّواجد فالبصمة الوراثية تتواجد يف ّ

كم.1
كال ّدـ  ،اللّعاب ّ ،
ٍت ...فيما عدا خبليا ال ّدـ اٟتمراء فهي خالية من اٟتامض النّو ّ
الشعر ،ا١ت ّ

كحجة نفي ك إثبات
ك من حيث ال ّدقة ك اٟتجيّة فتعترب البصمة الوراثيّة كسيلة ّ
فعالة ك دقيقة ّ
الشك ك معًتؼ هبا
قويّة سواء يف ٣تاؿ النّسب إثباتا ك نفيا أك يف اجملاؿ
اٞتنائي  ،فهي ال تقبل ّ
ّ
يف ٚتيع ٤تاكم أكركبا ك أمريكا ك غَت٫تا  ،ك قد كانت ٢تا الكلمة الفصل يف ٥تتلف ك عديد
السرقة  ،إذ اٞتآف
اٞترائم كالقتل ك االغتصاب ك اللّواط ك اٞترائم اٞتنسيّة بصورة ّ
عامة ك جرائم ّ
تلوثات
يًتؾ يف غالب األحياف ٥تلّفات آدميّة يف مسرح اٞترٯتة أك على جسم اجملٍت عليو يف صورة ّ
تلوثات منويّة أك لعابيّة على أعقاب
دمويّة مثبل نتيجة ٞترح بسبب العنف أك ٤تاكلة الفرار  ،أك ّ
بشرم ٖتت أظافر اجملٍت
آدمي أك جلد ّ
ّ
السجائر أك األكواب أك بقايا ا١تأكوالت  ،أك آثار شعر ّ
عليو أك اٞتآف ،ك بعد مقارنتها مع العيّنة ا١ترجعيّة ك حصوؿ التّطابق فإ ّف ذلك يعطي دليبل دقيقا
الشخص.2
ك قويّا على أ ّف ا٠تليّة تعود لنفس ّ
1

القومي
اٞتنائي .الطّبعة األكُف. 2014 .ا١تركز
ٜتيس علي الظّنحآف (ساَف)  .حجيّة البصمة الوراثيّة يف اإلثبات
ّ
ّ
الصفحة . 61
لئلصدارات القانونيّةّ .

2

الصفحة  81ك ما بعدىا .
السابق ّ .
أٛتد غاّف ّ
(٤تمد)  .ا١ترجع ّ
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الشأف نفسو ينطبق يف حالة اختفاء اٞتثّة لقياـ اٞتآف ْترقها أك دفنها أك تقطيعها ،
ك ّ
فيمكن إثبات كقوع اٞترٯتة ككذا معرفة صاحب اٞتثّة عن طريق أخذ عيّنات من اآلثار
ا١تاديّة1البيولوجيّة ا١توجودة يف مسرح اٞترٯتة  ،ك إجراء ا١تقارنات عليها أك إجراء مقارنة بُت العيّنة

ا١ترفوعة بُت مسرح الوقائع ك بُت عيّنات أقارب ا١تفقود أك ا١تختفية جثّتو  ،فإذا حصل التّطابق بُت
يتم العثور عليها
بالرغم من أ ّف اٞتثّة َف ّ
العيّنات فإ ّف ذلك يعٍت الوصوؿ إُف ٖتديد ىويّة اجملٍت عليو ّ
يدؿ على أ ّف
بعد  ،ك العكس صحيح  ،أم يف حالة عدـ ٖت ّقق التّطابق بُت العيّنات  ،فإ ّف ذلك ّ
ٗتص اجملٍت عليو ك ال عبلقة ٢تا بو .
العيّنة ا١تعثور عليها ال ّ
ٖتمل الظّركؼ اٞتويّة ك مقاكمة عوامل التحلّل فقد أظهرت ال ّدراسات العلميّة
ك من حيث ّ
ٖتمل الظّركؼ اٞتويّة السيّئة احمليطة بو  ،خصوصا
وكم  ADNعلى ّ
اٟتديثة قدرة اٟتمض النّ ّ

ارتفاع درجات اٟترارة ك مقاكمة عوامل التحلّل ك التع ّفن ،2ك بذلك ٯتكن استخبلص البصمة
السائلة أك اٞتافّة الّيت مضى عليها كقت طويل  ،أك من بقايا
الوراثيّة من الت ّلوثات ا١تنويّة أك ال ّدمويّة ّ
تلوثات بيولوجيّة مرفوعة من مكاف
العظاـ ك خصوصا عظاـ اإلنساف  ،ك بصورة ّ
عامة فإ ّف أيّة ّ
اثي ك تكوف مرتّبة
اٟتادث مثل ّ
الشعر أك اٞتلد أك ال ّدـ أك ّ
التلوثات ا١تنويّة تصلح لبلختبار الور ّ
للنّتائج .
ك أما من حيث ٣تاؿ االستفادة فيمكن االستفادة من البصمة الوراثيّة يف ٣تاؿ ٖتديد
ىويّات ا١توتى  ،ك التعرؼ على اٞتثث يف حاالت الكوارث اٞتماعيّة مثل حوادث الطّائرات
الزالزؿ ك اٟترائق ك األسرل ك ا١تفقودين الّذين طاؿ عهدىم ك رّٔتا
ك اٟتركب ك االنفجارات ك ّ
تغَتت مبلمح كجوىهم ك يريد ذككىم التثبّت من ىويّاهتم ك إزالة شكوكهم  ،كما ٯتكن االستفادة
ّ
1
كل ما يتخلّف عن مسرح اٞترٯتة ك متعلّقاتو  ،أك على اٞتآف ك أدكاتو من آثار نتيجة اٟتركة ك ا١تبلمسة
األثر ّ
ا١تادم ىو ّ
ا١تكونة للجرٯتة  ،ك ٗتتلف نوعيّة اآلثار بطبيعة اٟتاؿ من جرٯتة ألخرل  ،كلكن من األ٫تيّة ٔتكاف أف يضع
النّاشئة عن األفعاؿ ّ
سًت
نائي يف اعتباره أ ّف اٞتآف ال يستطيع أف يتفادل ترؾ اآلثار ا١تاديّة مهما حرص على التّخ ّفي أك التّ ّ
احمل ّقق ك الباحث اٞت ّ
الصفحة .156
أثناء ارتكابو للجرٯتة  ،فبل ب ّد أف يًتؾ كراءه أثرا ّ
السابق ّ .
يدؿ عليو .عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي) .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 85
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
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حل ا١تشكبلت ا١تتعلّقة بالنّسب ك باٞتنسيّة  ،خصوصا يف حاالت انعداـ الوثائق
منها أيضا يف ّ
عرؼ على منتحلي شخصيّات اآلخرين.1
الرٝتيّة ّ
ا٠تاصة بأصحاهبا ك كذا التّ ّ
ّ
ك أخَتا من حيث القدرة على االستنساخ  ،فاالستنساخ لغة يعٍت النّقل ك اإلزالة ك اإللغاء،
الشيء يعٍت إبطاؿ
فيقاؿ نسخت الكتاب نسخا إذا نقلتو  ،ك جاء يف لساف العرب بأ ّف نسخ ّ
ا١تادة ا١تراد
ّ
الشيء ك إقامة آخر مكانو  ،ك من النّاحية الطّبيّة يعٍت إنشاء صورة طبق األصل من ّ
معُت كي تنقسم
نسخها  ،ك يقصد بو من النّاحية البيولوجيّة معاٞتة خليّة جسميّة من كائن ّ
اٟتي الّذم أخذت منو  ،أك ىو عمليّة ال جنسيّة لتكثَت
ك ّ
تتطور إُف نسخة ٦تاثلة لنفس الكائن ّ
كائنات متطابقة كراثيّا ،2ك البصمة الوراثيّة تتمتّع بالقدرة على االستنساخ  ،فهي تعمل على نقل

صفات الوراثيّة من جيل إُف آخر .
ال ّ

الفرع الثاني
مميزات البصمة الوراثيّة بالمقارنة مع البصمة اإلصبعيّة

3

إذا ما قورنت البصمة الوراثيّة مع البصمة اإلصبعيّة٧4تدىا ٗتتلف عنها يف بعض ا١تميزات،

السهولة ك ٣تاؿ االستخبلص  ،ك كذا من حيث الفعاليّة  ،ك من حيث
ك يبدك ذلك من حيث ّ
كل ذلك
الشخصيّة  ،ك أخَتا من حيث الطّبيعة  ،ك
الوظيفة  ،ك من حيث منهج إثبات ّ
ّ
سنوضح ّ
فيما يأيت .
1
الصفحة . 85
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ

2
الصفحتُت . 285 ، 279
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
3
الشهر
تتكوف عند اٞتنُت يف ّ
لقد انتهى العلماء إُف ٣تموعة من اٟتقائق الّيت ّ
ٗتص البصمة اإلصبعيّة  ،ك تتمثّل يف أ ّنا ّ
للتعرجات الّيت تنشأ من التحاـ طبقة األدمة مع البشرة ،
تظل ثابتة ك ٦تيّزة لو طواؿ حياتو  ،كما أ ّنا تع ّد تسجيل ّ
ّ
الرابع ك ّ
التعرجات من شخص آلخر فبل تتوافق ك ال تتطابق أبدا بُت شخصُت  ،ك منو أصبحت ٔتثابة الوسيلة ا١تثلى
ك ٗتتلف ىذه ّ
صفحة .118
السابق  .ال ّ
لتحديد ىويّة األشخاص  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
4
الصفحة . 58
السابق ّ .
أٛتد غاّف ّ
(٤تمد)  .ا١ترجع ّ
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السهولة ك ٣تاؿ االستخبلص فيعترب التقاط البصمة الوراثيّة  ADNمن مسرح
فمن حيث ّ
اٞترٯتة أيسر كأسهل من التقاط البصمة اإلصبعيّة  ،إذ كثَت ما تفشل ٥تتلف ا١تواد ك ا١تساحيق
ا١تستخدمة يف الكشف عن البصمة يف إظهار ىذه البصمات  ،ك عندئذ تستخدـ طرؽ أخرل
األشعة فوؽ البنفسجيّة ك الطّرؽ الكيميائيّة ٦ ،تّا يعٍت يف النّهاية
إلظهار البصمة مثل ٓتار اليود ك ّ
صعوبة استخبلص البصمة اإلصبعيّة من مسرح اٞترٯتة ك رفعها ك فحصها ك مضاىاهتا .
مٍت
أما استخبلص اٟتامض النّ ّ
وكم  ADNيكوف بالتقاط خصلة شعر أك قطرة دـ أك ّ
أم خليّة من جسم اإلنساف على مسرح اٞترٯتة .1أما ٣تاؿ استخبلصو من مسرح اٞترٯتة فهو
أك ّ

أكسع نطاؽ من ٣تاؿ رفع بصمة األصابع الّيت رّٔتا قد تقتصر على أصابع اليدين أك القدمُت
غَتات اٞتويّة
ٖتمل التع ّفن يف ٥تتلف التّ ّ
ك راحتيهما  ،كما أ ّف للحامض النوكم ّ ADNقوة ّ
السهولة ١تعرفة أصحاب األشبلء
ّ
كالرطوبة ك اٟترارة  ،األمر الذم يعطيو قابليّة للمركنة ك ّ
الصعب معرفة بصمات أصابع أصحاب األشبلء ك اٞتثث خاصة يف
ك اٞتثث  ،ك لكن من ّ
االنفجارات القويّة .
وكم  ADNأقول من فعاليّة بصمات
ك من حيث الفػ ػعػ ػال ػيػّة فبلشك أف فعاليّة اٟتمض النّ ّ

يتم تصويره عن طريق
األصابع  ،ذلك أ ّف اٟتامض النّ ّ
وكم ال يًتؾ بصمة يف مسرح اٞترٯتة بل ّ
األشعة فوؽ البنفسجيّة كما يف تصوير بصمات األصابع ،2ك منو فإ ّف
السينيّة ك ليس
ّ
ّ
األشعة ّ
1
ا١تادية الّيت تركها اٞتآف أثناء ارتكابو للجرٯتة ،
ا١تادية  ،فمسرح اٞترٯتة ٭تمل اآلثار ّ
األدلة ّ
أىم مصادر ّ
يع ّد مسرح اٞترٯتة من ّ
سواء كانت ىذه اآلثار نإتة عن جسمو كبصمات أصابعو  ،أك قطرة من دمو  ،أك خصلة من شعره  ،أك حيوانات منويّة ،
أك أجزاء من مبلبسو  ،ك الّيت ٯتكن عن طريقها استخبلص اآلثار منها ك رفعها ك اٟتصوؿ على النّتائج  ،كما أ ّف بقاء مسرح
اٞترٯتة على ىيئتو من العبث ك التدخل يساعد على ٧تاح أك فشل إجراءات إثبات اٞترٯتة ك الكشف عنها  ،ك قد عرؼ
مسرح اٞترٯتة بأنّو النّطاؽ ا١تكآفّ أك ٣تموعة األماكن اليت تشهد تنفيذ اٞترٯتة أك مرحلة من مراحلها  ،ك ٖتتوم على اآلثار
ا١تتخلّفة عن ارتكاهبا  ،أك ىو عبارة عن ا١تكاف الّذم ٭تتوم على األدلّة اٞتنائيّة الّيت تساعد يف الوصوؿ إُف اٟتقيقة  ،ك ىناؾ
الصفحة . 159
من يصف مسرح اٞترٯتة بأنّو ّ
السابقّ .
الشاىد ّ
الصامت على ارتكاب اٞترٯتة.عبد الفتّاح ( ّ
٤تمد لطفي) .ا١ترجع ّ
2
كتدؿ عليو ،فإنّو تّ استغبلؿ ذلك من خبلؿ استحداث البطاقات
١تػّا كانت البصمة اإلصبعيّة تثبت فرديّة صاحب األصبع ّ
البيومًتيّة "بطاقة التّعريف الوطنيّة ك جواز السفر ك رخصة السياقة" على مستول كزارة ال ّداخلية كاٞتماعات احملليّة باٞتزائر
استجابة ١تا أملتو ا١تنظّمة العا١تيّة للطَّتاف ا١تدٓفّ .
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مطابقة بصمة أصابع ا١تشتبو فيو ك البصمة الّيت تّ التقاطها من مسرح اٞترٯتة ٗتتلف عن مطابقة
وكم
وكم  ADNا١تلتقطة من عيّنة مسرح اٞترٯتة مع اختبار اٟتامض النّ ّ
نتيجة اختبار اٟتامض النّ ّ
 ADNللمشتبو فيو  ،إذ يقتصر األمر يف بصمات األصابع على ا١تضاىاة ّ ،أما بالنّسبة للحامض
قسمي الطّبيعة ك الكيمياء ك يعطي نتيجة معمليّة يف
النّ ّ
وكم  ADNفإنّو ّ
نائي ب ْ
يتم يف ا١تعمل اٞت ّ
غاية ال ّدقة .
وكم  ADNيف
ك أما من حيث الوظيفة فإذا كانت البصمة اإلصبعيّة تتّفق مع اٟتامض النّ ّ
عرؼ على اٞتناة  ،فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػإ ّف البصمة الوراثيّة تنفرد بأنشطة كثَتة
٣تاؿ ٖتقيق شخصيّة األفراد ك التّ ّ
تنعدـ يف البصمة اإلصبعيّة  ،ذلك أنػػّػ ػ ػ ػها تستخدـ يف مسائل إثبات النّسب ك ن ػ ػ ػ ػ ػفػ ػ ػ ػيو  ،ك يف
عرؼ على ا١تفقودين ك ضحايا اٟتركب ك ٥تتلف اٟتوادث
٣تاؿ ا٢تجرة ك يف القضايا اٞتنسيّة ،ك التّ ّ
ك الكوارث ،ك يف ٣تاؿ البحوث العلميّة ك العبلج ك تشخيص األمراض الوراثيّة.1

الشخصيّة فتختلف البصمة الوراثيّة عن البصمة اإلصبعيّة من
ك من حيث منهج إثبات ّ
الشخصيّة على
حيث ا١تنهج ك الطّريق ا١تتّبع يف اإلثبات  ،فالبصمة اإلصبعيّة تعتمد يف إثبات ّ
دراسة األشكاؿ ا٠تارجية ٢تا ك معرفة الفركؽ فيما بينها ّ ،أما البصمة الوراثيّة فإ ّنا تعتمد على
وكم . ADN
العناصر النًّتكجينيّة يف ٖتليل جزء أك أكثر من اٟتمض النّ ّ
اثي
ك من حيث الطّبيعة فتعترب البصمة الوراثيّة من طبيعة بيولوجيّة ك مبنيّة على أساس كر ّ
الشخص من أبويو ،بينما البصمة اإلصبعيّة ليست من تلك الطّبيعة ك ال تتأثّر غالبا
يستم ّده ّ
2
اٞتنائي لئلنساف  ،إذ ّقرركا فيو بعد
بيعي
ط
ال
يخ
ر
ا
الت
٘تر
ؤ
م
يف
العلماء
ده
ك
أ
ما
ىذا
ك
،
بالوراثة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
دراسة عميقة ٠تمسة أجياؿ من عائلة كاحدة أنّو ال أثر للوراثة يف بصمات أصابع األفراد .
1
الصفحة . 102
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 102
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
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الفرع الثالث
المميزات المشتركة للبصمة الوراثيّة مع بقيّة أنواع البصمات
تشًتؾ البصمة الوراثيّة مع غَتىا من أنواع البصمات يف بعض ا١تميزات  ،ك يظهر ذلك من
غَت  ،ك كذا من حيث عدـ التّأثّر بالوراثة  ،ك من حيث التّح ّقق من
حيث الثّبات ك عدـ التّ ّ
عرؼ على اٞتناة  ،ك من حيث عدـ التّماثل ك التّطابق  ،ك أخَتا من حيث اٟتفظ
الشخصيّة ك التّ ّ
ّ
كل ىذه ا١تميزات تباعا ٤تل دراسة .
ك التّخزين ك سهولة القراءة  ،ك ستكوف ّ
بالضبط
تتكوف يف اإلنساف قبل أف يولد ك ّ
فمن حيث الثّبات ك عدـ التّ ّ
غَت فالبصمة الوراثيّة ّ
تستمر يف اإلنساف إُف غاية الوفاة بل ك إُف
عندما يكوف عمر اٞتنُت من  100إُف  120يوما  ،ك
ّ
الرخوة الّيت يصيبها التّحلّل  ،ك البصمة تبدأ
ما بعد الوفاة  ،حيث أف اٞتلد ىو آخر األجزاء ّ
تتغَت ك ال تتب ّدؿ  ،ك قد أجرل العلماء
ك
تستمر إُف ما بعد الوفاة بصورة كاحدة ك شكل كاحد ال ّ
ّ
الزمن ،1ك أ ّف
الزماف عديد التّجارب الّيت ّ
ٔتضي ّ
منذ قدٔف ّ
تدؿ على ثبات البصمة ك عدـ تغ َّتىا ّ
٪توىا ك كربىا ال غَت .
كل ما يطرأ عليها ىو ّ
ّ

كل البصمات تتميّز بعدـ التّأثّر بالوراثة أك باٞتنس
ك من حيث عدـ التّأثّر بالوراثة ف ّ
أك باألصل  ،فقد تتشابو بصمة االبن مع بصمة أبيو أك مع بصمات أش ّقائو ك لكن ال ٯتكنها أف
تتطابق أبدا  ،كما أ ّف سبلالت األجناس البشريّة ٗتتلف بصماهتا فيما بينها فبل تتطابق انطباقا
السبللة .
ّ
تاما بُت شخصُت من نفس ّ
عرؼ على اٞتناة فالبصمة الوراثيّة تتقاسم مع
ك أما من حيث التّح ّقق من ّ
الشخصيّة ك التّ ّ
عرؼ على اٞتناة
غالبيّة البصمات خاصيّة القدرة على التّح ّقق من ّ
الشخصيّة فضبل عن إمكانيّة التّ ّ
ا١ترتكبُت ١تختلف اٞترائم  ،ك قد أثبتت ا١تمارسات التّطبيقيّة ك ا١تيدانيّة ذلك يف عدد ال حصر لو
1
اٞتنائي ك الوسائل اٟتديثة يف كشف اٞترٯتة  .الطّبعة األكُف  . 2015 .منشورات اٟتلب
(عمار)  .التّحقيق
عبّاس اٟتسيٍت ّ
ّ
الصفحة . 454
اٟتقوقيّة ّ .
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من القضايا  ،فًتؾ عيّنة بيولوجيّة يف مكاف حدكث الوقائع أك رفع بصمة أصابع اليد أك القدـ من
بكل تأكيد على ىويّة شخص اٞتآف .
مسرح اٞترٯتة من شأنو أف ّ
يدؿ ك ّ
ا١تستقر عليو من النّاحية العلميّة ىو عدـ
ك من حيث عدـ التّماثل ك التّطابق فالثّابت ك
ّ
1
لكل إنساف صفاتو
ف
أ
ذلك
،
ة
اثي
ر
الو
البصمة
نفس
يف
آخر
ك
رد
ف
بُت
إمكانيّة حصوؿ التّطابق
ّ
ّ
ّ
أم إنساف آخر
حىت بعد ٦تاتو ك ال ٯتكن أف تتشابو مطلقا مع ّ
الوراثيّة اللّصيقة بو ك الّيت تبقى معو ّ
حصرم أال
حىت ك لو كاف أخوه  ،ك إف حصل خبلؼ ذلك فسيكوف يف ٣تاؿ كاحد فقط ك
ّ
ّ
ك ىو يف حالة التّوائم ا١تتماثلة الّيت أصلها بويضة كاحدة ،2ك اٟتاؿ نفسو يف البصمة اإلصبعيّة إذ

الشخص .
خاصُت بنفس ّ
ال ٯتكن أف تتطابق بصمتُت ألصبعُت ّ

ك من حيث اٟتفظ ك التّخزين ك سهولة القراءة فالبصمة الوراثيّة تظهر على ىيئة خطوط
تسهل عمليّة قراءهتا ك حفظها ك ٗتزينها يف جهاز اإلعبلـ اآلِفٟ3تُت اٟتاجة إليها للمقارنة
عريضة ّ
كما ىو اٟتاؿ يف بصمات األصابع  ،إذ أنّو بإمكاف مقارنة فصائل ال ػ ػ  ADNللعيّنات ا١ترفوعة
من مسرح الوقائع مع ٣تموعة كبَتة من ا١تشتبو فيهم خبلؿ كقت قصَت ج ّدا  ،بل ك ٯتكن مقارنة
اآلِف .
كل عيّنػ ػػة بقاعدة بيانات ا١تختربات يف دكؿ أخرل مرتبطة معها بنظاـ تطبيقة اإلعبلـ ّ
الرابع
الفرع ّ
عيوب البصمة الوراثيّة

4

يرل بعض ا٠ترباء ك الباحثُت أنّو يعاب على البصمة الوراثيّة من جانبُت  ،ك يتبُت ذلك
من حيث احتماؿ ا٠تطأ ك درجة التّشكيك يف النّتائج  ،ك من حيث حجم تكلفة إجراء التّحاليل
سنعرج عليهما أدناه .
ك اللّذيْن ّ
1
الصفحة . 84
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ

2
الصفحة من  37إُف . 39
الشرطة ك العلم ٣.تلّة ّ
زكي (أٛتد)  .بصمات األصابع بُت ّ
الشرطة .أفريل  . 2002العدد ّ . 65
3
الصفحة . 84
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
4
الصفحتُت . 65 ، 64
السابق ّ .
ٜتيس علي الظّنحآف (ساَف)  .ا١ترجع ّ
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أىم خاصيّة تتمتّع هبا
فمن حيث احتماؿ ا٠تطأ ك درجة التّشكيك يف النّتائج فإذا كانت ّ
تدخل من
البصمة الوراثيّة ىي ال ّدقة  ،فإ ّف احتماؿ ا٠تطأ ك التّشكيك يف النّتائج كارد ماداـ ىناؾ ّ
تلوث العيّنة موضوع االشتباه أك ا١تراد فحصها أثناء ٚتع األثر
يد البشر  ،ك ذلك من خبلؿ ّ
لوجي  ،أك نتيجة عدـ تغيَت الق ّفازات بعد فحص كل عيّنة ٦تّا يؤدم إُف اختبلط اٟتامض من
البيو ّ
عيّنة إُف عيّنة أخرل  ،كما قد ٭تدث ا٠تطأ أيضا نتيجة كجود عيوب يف النّمط ا١تنتهج أك كيفيّة
اٞتنائي الّذم ٕترل فيو عمليّة
إجراء اإلحصاء أك نقص يف ا١تع ّدات العلميّة أك العمليّة لدل ا١تخترب
ّ
العائلي ك يتع ّذر
الفحص  ،كما يصعب أيضا التّأكد من النّتائج بصورة دقيقة يف حالة التّقارب
ّ
التّفريق يف حالة التّوائم ا١تتطابقة الّذين أصلهم بويضة كاحدة .
سجل عن البصمة الوراثيّة ارتفاع تكلفة
ك من حيث حجم تكلفة إجراء التّحليل في ّ
ا٠تاصة هبا مقارنة مع بقيّة أنواع البصمات األخرل  ،كما ّأنا ٖتتاج من جهة إُف
االختبارات
ّ
متطورة  ،ك خرباء ذكم اختصاص ك كفاءة عالية من جهة أخرل .
أجهزة ج ّد ّ
حق البصمة الوراثيّة سوؼ لن يكوف
كل حاؿ  ،فإ ّف ىاتو ا١تآخذ
ا١تسجلة يف ّ
ّ
ك على ّ
ٔتقدكرىا النّيل من مكانتها كتقنيّة علميّة دقيقة ال يطا٢تا الظّن أك االحتماؿ  ،ك تبقى نتائجها
تتّصف باٞتزـ ك اليقُت  ،ك بالتّاِف فإ ّف سلبيّاهتا ال ٗترج عن أكثر من كونا أخطاء ال ترتبط
ٔتضموف البصمة الوراثيّة يف ح ّد ذاهتا  ،ك إّ٪تا ترتبط باٞتهات أك باألشخاص القائمُت على
العلمي ا١تتميّز .
استخدامها استخداما قد ال ينسجم ك ال يليق مع ما يتطلّبو ىذا األسلوب
ّ
المبحث الثّاني
مصادر البصمة الوراثيّة و طرق استخَلصها
التطورات
ظل ّ
تعترب اآلثار البيولوجيّة مصدرا يف غاية األ٫تيّة إلقامة األدلّة  ،خاصة يف ّ
رعي ك ا٢تندسة الوراثيّة  ،ك قد أ ّكدت االكتشافات
السريعة ك ا١تذىلة الّيت شهدهتا علوـ الطّب ّ
ّ
الش ّ
اٟتديثة يف علوـ البيولوجيا اٞتزيئيّة على إمكانيّة اٟتصوؿ على أدلّة قويّة ٗتدـ نظريّة اإلثبات ،
جراء فحص اآلثار البيولوجيّة ا١تلتقطة من مسرح اٞترٯتة
سواء يف القضايا اٞتزائيّة أك ا١تدنيّة ّ
أم مصدر من مصادر البصمة الوراثيّة ا١ترجعيّة للفرد  ،أك ٖتليل عيّنة من إحدل
ك مقارنتها مع ّ
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مصادرىا الستعما٢تا يف قضايا النّسب  ،ك يتم استخبلص البصمة الوراثيّة عن طريق رفع العيّنة يف
1
يتم التخلّص من ا١تواد ا١ترافقة ٢تا
ْتيث
،
ا١تخرب
إُف
نة
عي
ال
ىاتو
تنقل
مث
،
البداية من مسرح اٞترٯتة
ّ
ّ
ّ

حىت
مثل كريّات ال ّدـ اٟتمراء ك ا١تواد ّ
الصلبة بواسطة جهاز الطّرد ا١تر ّ
كزم ذم ال ّسرعة العالية ّ
يتم تكسَت نواة خليّة ال ّدـ البيضاء بواسطة اإلنزٯتات ،
تستخلص كريّات ال ّدـ البيضاء  ،مثّ ّ
الشريط ا١تزدكج اٟتلزكٓفّ يف صورة راسب
ك ا١تقصود بالتّكسَت ىو قطع غبلؼ ا٠تليّة كصوال إُف ّ
ىبلمي ىو البصمة اٞتينيّة. 2
أبيض
ّ

ك لئلحاطة ك اإل١تاـ هبذا ا١تبحث يستلزـ ٕتزئتو إُف عنصرين  :مصادر البصمة الوراثيّة
األكؿ) ك طرؽ استخبلص البصمة الوراثيّة (ا١تطلب الثّآف) .
(ا١تطلب ّ
األول
المطلب ّ
مصادر البصمة الوراثيّة
للضبطيّة القضائيّة
يع ّد مسرح اٞترٯتة ٔتثابة ا١تكاف الّذم تنبثق منو كافّة األدلّة  ،ك يعطي ّ
لبلهتاـ  ،ك يصلح إلعادة
شرارة البدء يف البحث عن اٞتآف  ،ك يكشف النّقاب عن األدلّة ا١تؤيّدة ّ
تدؿ عليو  ،ك ىنا
بناء اٞترٯتة سيما ك أ ّف اٞتآف عند ارتكابو للجرٯتة يًتؾ العديد من اآلثار الّيت ّ
العلمي
ا١تختصة يف اكتشاؼ ىذه اآلثار ك ٖتليلها ٖتليبل كفقا للمنهج
السلطات
ّ
يأيت دكر ّ
ّ
وكم ADN
يتم فحصها ك استخبلص اٟتمض النّ ّ
الواجب اإلتّباع للوصوؿ إُف اٞتآف  ،حيث ّ
وكم ا١تنقوص األككسجُت
منها  .ك إذا ما استثنينا كريّات ال ّدـ اٟتمراء  ،فإ ّف تواجد اٟتمض النّ ّ
كل خليّة من خبليا جسم اإلنساف ،3ك الّذم ٯتكن استخبلصو لغرض
 ADNيكوف يف ّ
استخدامو يف إثبات النّسب أك نفيو  ،أك ١تقارنتو مع العيّنات البيولوجيّة ا١ترفوعة من مسرح الوقائع
1
الصفحة  70ما بعدىا .
السابق ّ .
ٜتيس علي الظّنحآفّ (ساَف)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة  88ك ما بعدىا .
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
 3عثمآف (عبد الكرٔف)  .بن لطرش (طارؽ)  .حملاف (فيصل)  .منهجيّة أخذ عيّنات من مسرح اٞترٯتة للبحث عن البصمة
القضائي  .الواقع
رعي
الوراثيّة  .ا١تلتقى الوطٍت حوؿ الطّب ّ
ّ
الش ّ
الصفحة  71ك ما
ك اآلفاؽ  .يومي  25ك 26جانفي ّ . 2005
بعدىا .
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للتّدليل بنتائجو عن مدل حصوؿ ا١تطابقة بُت العيّنتُت ك منو إسناد الفعل للجآف  ،أك لتفعيلو يف
أغراض أخرل .
صل أك تستخلص منها البصمة الوراثيّة كثَتة ك ٥تتلفة،
ك تبعا لذلك فإ ّف ا١تصادر اليت ُٖت ّ
ا١تٍت (الفرع
مهمة تعدادىا مثّ شرح مضمونا اعتمادا على ّ
ك ىي اليت سنتوُف ّ
الًتتيب التّاِف :ال ّدـ ك ّ
األمينوسي (الفرع الثالث) ك أنسجة
السائل
األكؿ) ّ ،
الشعر ك اللّعاب (الفرع الثآف)  ،العظاـ ك ّ
ّ
اٞتلد ك األظافر ك األسناف ك إفرازات اٞتسم األخرل (الفرع الرابع) .
الفرع األول
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّدم و المنـ ـ ـ ـ ّي
مادة بركتينيّة
يعرؼ ال ّدـ بأنّو نسيج خاص يتألّف كبقيّة األنسجة ّ
الضامة من خبليا ك ّ
ّ
تتحوؿ إُف ألياؼ عند حصوؿ عمليّة
تش ّكل سائبل يدعى الببلزما الّذم ٭تتوم على مواد بركتينيّة ّ
التخثّر ،ك تنقسم خبليا ال ّدـ إُف نوعُت رئيسيُّت ٫تا كريّات ال ّدـ اٟتمراء ك كريّات ال ّدـ البيضاء،
الصفيحات
فضبل عن ىذين النّوعُت من ا٠تبليا ٖتتوم ببلزما ال ّدـ على عناصر أخرل ىي ّ
ال ّدمويّة ،ك ٭تتوم دـ اإلنساف البالغ على حواِف ٜتسة مبليُت كريّة دـ ٛتراء ك سبعة آالؼ كريّة
ا١تكعب الواحد من ال ّدـ ّ ،أما الببلزما فهو سائل ذك لوف تبٍت أم أصفر باىت
بيضاء يف ا١تليمًت ّ
يتحوؿ
يكوف ا١تاء فيو نسبة كبَتة  ،ك ٭تتوم على بركتينات متع ّددة ك من أ٫تّها مولّد اللّيفُت الّذم ّ

إُف اللّيفُت عند ٗتثّر ال ّدـ.1

2
ا١تخربم
الفحص
اء
ر
إج
ٯتكن
إذ
،
أىم مصادر استخبلص البصمة الوراثيّة
ّ
ك يعترب ال ّدـ من ّ
وكم  ADNمن كريّاتو البيضاء دكف
عليو سواء كاف سائبل أـ جافّا  ،ك يستخلص اٟتمض النّ ّ
ينصب على العيّنات ا١ترفوعة من مسرح اٞترٯتة
اٟتمراء  ،ك من النّاحية التّطبيقيّة فإ ّف اختبار ال ّدـ
ّ
1
الصفحة . 55
السبلمة يف جسم اإلنساف  .الطّبعة الثّانية  . 2011 .منشورات زين اٟتقوقيّة ّ .
األسدم (ضياء)  .حق ّ
2
خاصة يف جرائم القتل ك التع ّدم على األشخاص ك االغتصاب إُف غَت ذلك من جرائم
للبصمة ّ
ا١تد٦تة أ٫تيّة كبَتة ك ّ
ا١تد٦تة ٔتسرح
تتلوث ا٠تطوط اٟتلميّة للجآف ك تنطبع بصمتو ّ
يتم فيها إصابة اجملٍت عليو أك اٞتآف  ،ك ّ
العنف ض ّد الغَت الّيت ّ
الصفحة . 25
السابق ّ .
اٞترٯتة  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
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ك تقارف مع تلك ا١تأخوذة من احملٍت عليو  ،أك اٞتآف ،1ك الّيت يشًتط أف تكوف موضوعة يف قنّينة
مادة مانعة للتجلّػ ػط  ،ك تظهر فوائد العثور ٔتسرح اٞترٯتة على بقع ال ّدـ كأثر
أك أنبوب ٭تتوم على ّ
2
الزمن الّذم مضى على كقوع اٞترٯتة  ،ك كذا نوع
لوجي يف معرفة ك إثبات ع ّدة مسائل كمعرفة ّ
بيو ّ

البقع ال ّدمويّة فيما إذا كانت تعود إلنساف أـ ٟتيواف  ،ك ما إذا كانت البقع تع ّد دما فعبل أـ ىي
حي أـ ميّت ،
صبغة ٛتراء أك ما شابو ذلك  ،ك إثبات ما إذا كانت البقعة ال ّدمويّة ّ
ٗتص إنساف ّ
ك كذا ٖتديد صاحب البقعة ال ّدمويّة أىي للجآف أـ للمجٍت عليو  ،فضبل عن داللة تع ّدد البقع
تنوع فصائلها على تع ّدد اٞتناة .
ال ّدمويّة ك ّ
أما ا١تػنػ ّي 3فهو ا١تصدر األكثر أ٫تيّة يف القضايا اٞتنسيّة  ،إذ يتم العثور عليو غالبا با١تبلبس
ا٠تاصة باٞتآف أك اجملٍت عليو .
السرير أك على األعضاء التّناسليّة ّ
أك يف أغطية ّ
الفرع الثاني
شـ ـعـ ـ ـر و اللّعاب
ال ّ
الشعر من مصادر البصمة الوراثيّة كما خلص إُف ذلك علم البيولوجيا  ،ك بالنّتيجة
يعترب ّ
فالشعرة ا١تتخلّفة من جسم اٞتآف يف مسرح
فقد أصبح يق ّدـ كدليل على ارتكاب ٥تتلف اٞترائم ّ ،
اٞترٯتة نتيجة تشابك اٞتآف مع اجملٍت عليو يف حادثة عنف أك قتل  ،أك شعرة من عانة أ
ا١تغتصب
1
مهمتو إجراء فحص ال ّدـ
ىناؾ حكم صادر عن ٤تكمة باريس اٞتزائيّة بتاريخ  1982/11/29قضى بتكليف خبَت تكوف ّ
لوجي
بأـ الطّفل موضوع النّزاع ١تعرفة أيّهما ىو الّذم تفيد النّتائج بأنّو األب
ّ
للشخصُت اللّذين كانا على صلة ّ
اٟتقيقي أك البيو ّ
ّ
الصادر بتاريخ  ، 1983/12/06حيث جاء يف تقرير ا٠تبَت أ ّف نتائج ٖتليل
ك كانت ا١تفاجأة أماـ ٤تكمة باريس يف حكمها ّ
الرجلُت اقتسما العبلقة مع ّأـ الطفل يف إحدل اللّياِف ال ٯتكن أف يكوف ىو األب  .بادكر رضا  .ا١ترجع
ال ّدـ تفيد أ ّف أيّا من ّ
الصفحة . 93
السابق ّ .
ّ
2
الصفحات .462 . 461 . 460
السابق ّ .
عبّاس اٟتسيٍت ( ّ
عمار)  .ا١ترجع ّ
ا٠تاصة بصفات معيّنة يف اإلنساف لغرض
 3جاء يف فتول دار اإلفتاء ا١تصريّة أنّو ال ٬توز شرعا التّبلعب باٞتينات الوراثيّة
ّ
الرجاؿ األذكياء أك ذكم
إ٧تاب طفل ٔتواصفات ٤ت ّددة  ،ك يف فتول شيخ األزىر أ ّف إنشاء بنك تستجلب فيو نطاؼ ّ
لشر مستطَت ك نذير انتهاء اٟتياة
الصفات يف اٞتنس
األجساـ القويّة لتل ّقح هبا أنثى رشيقة القواـ سريعة الفهم إلثراء ّ
ّ
البشرم ّ
الزكاج  .عبد الفتّاح
كجو اإلسبلـ اإلنساف على إحساف االختيار لكبل الزكجُت عند ّ
األسريّة كما أرادىا اهلل  ،ك بديبل لذلك ّ
الصفحة . 10
السابق ّ .
( ّ
٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
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ا١تهمة بل ك اٟتاٝتة يف بعض القضايا  ،ك ذلك
يف جسم
م
ا١تغتصبة ٘تثّل إحدل أدلّة اإلثبات ّ
وكم  ،ك ٯتكن
بصيلتها ٖتتوم على خبليا اٞتسم
استنادا إُف أ ّف ّ
الشعرة ك ْ
البشرم ْ
أم اٟتامض النّ ّ
ّ
1
الشعر
لعل من أ٫تّها ٖتديد مصدر ّ
االستفادة من ّ
الشعر كذلك يف تبياف ك إثبات ع ّدة مسائل ّ

الشعر يف جسم اإلنساف أىو من
أىو حيوانيّا أـ بشريّا أـ أليافا نباتيّة  ،ك معرفة مصدر ذلك ّ
الشعر إف
الرموش أك اٟتاجبُت أك شعر العانة أك اإلبطُت ...فضبل عن معرفة صاحب ّ
األنف أك ّ
الشعر من جهة ثانية .
كاف يعود لرجل أـ امرأة من جهة  ،ك عمر صاحب ّ
الريق الّذم يسيل من الفم  ،ك ٭تتوم على ا٠تبليا الطّبلئيّة ا١تصاحبة
أما اللّػعاب فهو ّ
٠تركج اللّعاب  ،ك ٯتكن استخراج البصمة الوراثيّة منو سواء كاف رطبا أك يابسا  ،ك ذلك من
السجائر أك من أعواد تنظيف
خبلؿ بقايا الطّعاـ ا١تعثور عليها يف مكاف اٟتادث أك من أعقاب ّ
يدم تّ لصقو بو ،2كما
األسناف أك بقايا ل ّفافة التّبغ أك اللّباف ا١تستعمل  ،أك من خبلؿ طابع بر ّ
الزجاجيّة أك العلب أك الكؤكس الّيت كاف
ٯتكن استخبلصها كذلك من فوىات األكواب ّ
الضحية أك ا١تنطقة
العض ا١توجودة على جسد ّ
يستخدمها ا١تتّهم  ،ك تستحصل أيضا من عبلمات ّ

الّيت قاـ مرتكب اٞترٯتة بلعقها.3

الفرع الثالث
األمينوسي
السائل
العـ ـظـ ـام و ّ
ّ
ا٢تامة الّيت تستخلص منها البصمة الوراثيّة  ،ك تع ّد
تعترب العظاـ مصدرا من بُت ا١تصادر ّ
وكم ADN
أىم العظاـ ّ
الصاٟتة للفحص ك استخراج اٟتمض النّ ّ
العظاـ الكثيفة كعظم ّ
الًتقوة من ّ
رعي على ّأنم َف ٬تدكا طريقة لتمييز رفات العظاـ ا١تسحوقة
منها  ،حيث أ ّكد خرباء الطّب ّ
الش ّ
1
الصفحة . 472
اس
عب
السابق ّ .
ّ
اٟتسيٍت ( ّ
عمار)  .ا١ترجع ّ
ّ
الصحف إُف رجاؿ ا١تباحث خطاب هتديد بالقتل  ،ك يف ا١تعامل اٞتنائيّة ّت
إحدل
ير
ر
ٖت
ئيس
ر
ـ
د
ق
القضايا
 2يف إحدل
ّ
ّ
وكم
أخذ مسحة من ا١تكاف البلّصق يف ا٠تطاب ك عزلت خبليا اللّعاب الّيت تّ لصق ا٠تطاب هبا  ،ك بتحليل اٟتامض النّ ّ
تبُت
وكم ّ
للشخص ا١تشتبو فيو ك الّذم أشار إليو رئيس التّحرير ّ
لنوايا ا٠تبليا ا١توجودة باللّعاب ك مقارنتو ببصمة اٟتامض النّ ّ
الصفحة . 194
السابق ّ .
تطابقهما ّ ،
فوجهت إليو هتمة التّهديد بالقتل  .عبد الفتّاح ( ّ
٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
3
الصفحة . 96
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
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أك اٞتثث احملًتقة لضحايا ذات يوـ الثّبلثاء ا١توافق ل ػ ػ ػ  11سبتمرب  2001يف أمريكا غَت استخداـ

عرؼ على ىويّة أصحاهبا.1
اختبار البصمة الوراثيّة للتّ ّ

الرحم  ،حيث ٯتكن
السائل الّذم ٭تيط باٞتنُت داخل ّ
السائل األم ػي ػن ػوس ػ ّي فهو ّ
أما ّ
وكم ك كذا ٖتديد جنس اٞتنُت بعد فحص العيّنة ا١تأخوذة منو .
استخبلص اٟتامض النّ ّ
الفرع الرابع
أنسجة الجلد2و األظافر3و األسنان و إفرازات الجسم األخرى
يتم
أحيانا قد تتخلّف سلخة " قشرة جلديّة "من بشرة إنساف يف أظافر اٞتآف  ،فهنا ّ
للمورثات اٞتينيّة  ،مثّ تقارف مع البصمة
اثي باعتبارىا حاملة ّ
إخضاع ىذه ا١تخلّفات للتّحليل الور ّ
ا٠تاصة باجملٍت عليو  ،ك ٔتوجب نتائج ىذا التّحليل يتأ ّكد لنا كجود رابطة ك عبلقة
الوراثيّة ا١ترجعيّة ّ
بُت اآلثار ٤تل التّحليل ك بُت بصمة اجملٍت عليو حاؿ حصوؿ التّطابق  ،ك العكس صحيح .
ك تعترب بػعض مستخلصات اإلنساف كالعػ ػرؽ4أك ال ّدموع أك البوؿ أك الب ػراز أح ػد ا١تصادر
البشرم  ،ك ىذه األخَتة تستم ّد
الّيت تستخلص منها البصمة الوراثيّة الحتوائها على خبليا اٞتسم
ّ

ا٠تلفي للفم  ،ك قد ثبت علميّا أ ّف ٣تموعة البكتَتيا الّيت تعيش على
من ا٠تبليا ا١توجودة باٞتدار
ّ
للمضادات اٟتيويّة ،
جلد اإلنساف ٗتتلف من شخص إُف آخر من حيث درجة اٟتساسيّة
ّ
لوجي آلثار
ك كذلك سلوكها ّ
ا١تتفرد ٕتاه التّحاليل الكيميائيّة  ،كما ثبت أيضا أف الفحص البيو ّ
1
الصفحة . 96
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
 2يعترب اٞتلد عضو من أعضاء اٞتسم الرئيسيّة  ،ك ليس غبلفا لتغطية سطح اٞتسم فقط  ،كما أ ّف اٞتلد يعترب مرآة اإلنساف
يتلمس كل إحساس حولو  ،ك من فوائده ال ّدفاع عن اٞتسم ك ا١تساعدة على
السمع  ،فهو ّ
إُف ا٠تارج قد يساكم النّظر ك ّ
صفحة . 49
السابق  .ال ّ
تنظيم درجة حرارة اٞتسم بواسطة العرؽ  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ

 3األظافر ىي أجزاء قرنية صلبة تغطّي نايات األصابع  ،ك يفرزىا اٞتلد يف تلك ا١تناطق  ،ك صفيحة الظّفر الظّاىرة ىي جزء
صفحة . 56
السابق  .ال ّ
ميّت  ،ك كضيفتو تقوية نايات األصابع  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
الصوديوـ  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ
 4العرؽ ىو عبارة عن سائل مائي
ملحي ناقص التشبّع ٭تتوم على ع ّدة مواد على غرار ّ
ّ
صفحة . 56
السابق  .ال ّ
إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
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العرؽ بإمكانو ربط العبلقة بُت ا١تتّهم ك آثار العرؽ ا١توجودة على بعض ا١تضبوطات يف مسرح
الرأس ك ا١تبلبس ال ّداخلية.1
اٞترٯتة مثل أغطية ّ
كل ىذه
ك ١تػّا كانت البصمة الوراثيّة تستخلص من ع ّدة مصادر كما سبق بيانو  ،فإ ّف ّ
الضبطيّة القضائيّة
يتم العثور عليها ٔتسرح اٞترٯتة  ،ك تلتقط ٔتعرفة ّ
ا١تصادر باعتبارىا آثار بيولوجيّة ّ
ٗتص اٞتآف  ،ألجل ذلك يقاؿ أنّو كلّما
٦تثّلة يف ّ
الشرطة العلميّة  ،ك الّيت تع ّد يف األصل ٥تلّفات ّ
لوجي يستتبع معو حتما كجود ال ّدليل .
كجد األثر البيو ّ
إ ّف ا١تصادر الّيت تستخلص منها البصمة الوراثيّة تكوف متواجدة عادة ٔتسرح اٞترٯتة  ،كما
2
عامة فهي
يُبحث عنها يف ٥تتلف األشياء ك األغراض أك على أجساد األشخاص  ،ك بصورة ّ
تتواجد 3يف جسد اٞتآف أك اجملٍت عليو  ،ك يف حواؼ األظافر  ،ك بُت األسناف  ،ك يف عبلمات

الضحية ْتثا عن اللّعاب  ،ك يف ا١تنطقة الّيت قاـ مرتكب اٞترٯتة
العض ا١توجودة على جسد ّ
ّ
ا١تنوم ك ال ّدـ
ٔتبلمستها  ،ك يف ا١تبلبس سواء ال ّداخليّة منها أك ا٠تارجيّة ْتثا عن ّ
السائل ّ
الشعر ك ّ
السائل
ك العرؽ  ،ك يف البطانيّات ك مفارش ّ
األسرة ك الوسادات أك غَتىا من األغطية ْتثا عن ّ
الشعر ك اللّعاب  ،ك يف القبّعات أك األقنعة ْتثا عن العرؽ ك ا٠تبليا اٞتلديّة
ا١تنوم ك العرؽ ك ّ
ّ
السائل
ك ّ
الشعر ك اللّعاب  ،ك يف ا١تنطقة ا٠تارجيّة أك الداخليّة من الواقي ا١تستخدـ ْتثا عن ّ
ا١تنوم ك ا٠تبليا اٞتلديّة  ،ك يف ا١تناديل ك ا١تناشف ك مثيبلهتما ْتثا عن ا٠تبليا اٞتلديّة  ،ك يف
ّ
فرشاة األسناف ْتثا عن ا٠تبليا اٞتلديّة ك أيضا عن اللّعاب  ،ك يكثر استخداـ ىذه الطّريقة
عرؼ على ىويّة تسعة أفراد من
عرؼ على ضحايا حوادث سقوط الطّائرات  ،ك بفضلها تّ التّ ّ
للتّ ّ
السجائر أك أعواد
للركاب بإمارة ّ
الشارقة  ،ك يف أعقاب ّ
ضحايا حادث سقوط طائرة " كيش " ّ
تنظيف األسناف أك فوىات العلب أك األكواب ْتثا عن اللّعاب  ،ك يف خيط تسليك األسناف ْتثا
عن ا٠تبليا اٞتلديّة ك اللّعاب أيضا  ،ك يف اٟتيطاف أك ا١تقاعد أك ا١تناضد أك األرضيّات  ،ك يف
قبلمات األظافر ْتثا عن ال ّدـ أك ا٠تبليا اٞتلديّة .
1
الصفحة . 195
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 98
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
3
الصفحتُت . 195 ، 194
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
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فضلنا أف نورد يف اٞتدكؿ التّاِف1مصادر اٟتامض
كل ما سبق ك قصد التّبياف أكثر ّ ،
ك إلٚتاؿ ّ
وكم  ADNك األغراض احملتمل إ٬تاده عليها ك كذا موضع تواجد مصدره يف تلك األغراض .
النّ ّ
ووي
مصدر الحامض النّ ّ
""ADN

ووي""ADN
الحامض النّ ّ

ووي
موضع تواجد مصدر الحامض النّ ّ
" "ADNفي األغراض

األغراض المتواجد عليها

بشرم ،عرؽ
ّدـ،جلد،نسيج ّ

عصى  ،سبلح ٦تاثل .

على الطّرؼ .

شعر  ،عرؽ ،لعاب  ،قشرة.

قبّعة  ،قناع .

اخلي .
على الوجو ال ّد ّ

خبليا جلديّة  ،عرؽ .

نظّارات .

من جهة األنف .

دـ ،خبليا ٥تاطيّة  ،عرؽ .

منديل .

على مساحة الوجهُت .

مهبلي .
سائل ّ
منوم أك ّ

٥تربم .
ناقل مع ّقم ّ

اخلي .
على ا١تستول ال ّد ّ

لعاب  ،دـ .

سجائر.

على البقايا أك األعقاب.

لعاب .

يدم  ،غبلؼ  ،لباف .
طابع بر ّ

على الظّهر.

لعاب  ،جلد  ،عرؽ .

كرة .

الشكل .
على كامل ّ

لعاب .

كأس  .قاركرة .

على اٟتافّة أك الفوىة .

ا١تهبلي .
السائل
ا١تٍت ّ ،
ّ
ّ

اٞتنسي .
الواقي
ّ

على اٞتهة ال ّداخليّة .

لعاب .

عضة .
ّ

ض العلويّة .
على جهة الع ّ

،شعر،مٍت ،دـ.
خبليا جلديّة
ّ

غطاء  ،إزار.

على مساحة الوجهُت .

جلد  ،دـ .

األظافر.

بعد الكشط أك ا١تسح .

1
الصفحة . 73
السابق ّ .
عثمآف (عبد الكرٔف)  .بن لطرش (طارؽ)  .حملاف (ٟتسن)  .ا١ترجع ّ
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المطلب الثّاني
طرق استخَلص البصمة الوراثيّة
بتطور تكنولوجيّات ا٢تندسة الوراثيّة الّيت تعتمد يف منهجها على الدقّة ك التّسلسل  ،أصبح
ّ
لكل
باإلمكاف ٖتديد موقع اٞتينات ْ
أم عنصر الوراثة على الكركموسومات لرسم خريطة اٞتينات ّ
ا١تشعة ١تضاعفة
ا١تشعة ك غَت ّ
اجملسمات ّ
إنساف  ،سيما ك أنّو قد ّ
تطورت التّجارب ك استخدمت ّ
تسمى ىذه
آدمي مهما صغرت كميّتو  ،ك ّ
حامض النّواة ا١تستخلص من ّ
أم نسيج أك إفراز ّ
صغَتة اٟتجم .
الطّريقة بتقنيّة نسخ اٞتينات  ،ك ىي الّيت تستعمل يف العيّنات ال ّ
نتطرؽ فيما يلي إُف شرح الطّرؽ العلميّة ك البيولوجيّة ا١تنتهجة الستحصاؿ
ك تبعا لذلك ّ
البصمة الوراثيّة1ك الّيت تنحصر حسب ما خلص إليو التّقنيُّت ك ا٠ترباء يف طريقتُت األكُف تقليديّة
ك الثّانية حديثة ك منو سيكوف منهج ال ّدراسة بشرح الطّريقة التّقليديّة الستخبلص البصمة الوراثيّة
(الفرع األكؿ) مث الطّرؽ اٟتديثة الستخبلص البصمة الوراثّية (الفرع الثآف) .
الفرع األول
الطّريقة التّقليديّة الستخَلص البصمة الوراثيّة
حىت
ّ
تيب
تر ّ

قليدم يستلزـ انتهاج أربعة مراحل ك ذلك بشكل
تستخلص البصمة الوراثيّة با١تنظور التّ ّ
ك متسلسل ،2ك ىي الّيت ستكوف ٤تل دراستنا بدءا من مرحلة استخراج عيّنة من البصمة

1
الصفحة  91ك ما بعدىا .
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
 2يع ّد ال ّدكتور إليك جيفرم أ ّكؿ من كضع ىذه الطّريقة للحصوؿ على البصمة الوراثيّة  ،ك الّيت تتّبع حسب النّقاط التّالية :
معُت ٯتكنو قطع شريطي
تستخرج عينة الػ ػ  ADNمن نسيج اٞتسم أك سوائلو ّ
ا١تٍت مثّ تقطّع العيّنة بواسطة إنزٔف ّ
كالشعر أك ّ
يسمى ىذا اإلنزٔف باآللة
الػ ػ  ADNطوليا  ،فيفصل األدنُت ك اٞتوانُت يف ناحية  ،ك الثاٯتُت ك السيتوزين يف ناحية أخرل  ،ك ّ

تتكوف بذلك حارات طويلة
اٞتينيّة أك ّ
اٞتيٍت  ،مثّ ترتّب ىذه ا١تقاطع باستخداـ طريقة ّ
بائي"  ،ك ّ
تسمى "بالتّفريغ الكهر ّ
ا١تقص ّ
السينيّة  ،ك تطبع عليو
من اٞتزء ا١تنفصل عن ّ
ا١تكررات  ،مثّ تعرض ا١تقاطع على فيلم األ ّشعة ّ
الشريط يتوقف طو٢تا على عدد ّ
صفحة  271ك ما
السابق  .ال ّ
فتظهر على شكل خطوط داكنة اللّوف ك متوازية  .الدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
بعدىا .
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بائي  ،مثّ تليها
الوراثيّة  ،مثّ تأيت بعدىا مرحلة ٕتزئة البصمة الوراثيّة بواسطة جهاز التّحليل الكهر ّ
لؤلشعة
مرحلة هتجُت البصمة الوراثيّة  ،كصوال يف األخَت إُف مرحلة تعريض البصمة الوراثيّة
ّ
السينيّة.
ّ
يتم استخراج عيّنة البصمة الوراثيّة  ADNمن نسيج اٞتسم أك سوائلو
ففي ا١ترحلة األكُف ّ
ا١تٍت أك البوؿ...إذ ٨تتاج عند األحياء إُف أخذ عيّنة من ال ّدـ مثبل
مثل ّ
الشعر أك ال ّدـ أك ّ
الريق أك ّ
مكعب  ،ك يستحسن أخذ كميّة أكثر من ذلك على سبيل االحتياط ،
تقل عن  05مليمًت ّ
ال ّ
يتم حفظها يف ٤تيط حرارتو تق ّدر ب ػ  20درجة ٖتت
يفضل كضعها يف أنبوب
ك ّ
ببلستيكي  ،ك ّ
ّ
الشرج
السوائل ا١تنويّة يف الفرج أك يف قناة ا١تهبل أك من ّ
ّ
الصفر ،كما ٯتكن استخراجها أيضا من ّ
الشعر ك لكن
ك ذلك يف حاالت االعتداءات اٞتنسيّة ا١تختلفة  ،ك تستخرج فضبل عن ذلك من ّ
الشعر .
بشرط أف تتواجد مواد ا٠تبليا يف بصْيلة ّ
بائي  ،إذ تتم التجزئة إُف قطع
مث تليها مرحلة ٕتزئة البصمة الوراثيّة ّتهاز التّحليل الكهر ّ
الضخم للبصمة الوراثيّة ُٕ ،تّزأ إُف
صغَتة بعد استخبلصها بواسطة إنزٯتات ،ك نظرا للوزف اٞتزيئي ّ
ليسهل فصلها  ،ك يستخدـ لذلك الفصل أنواع خاصة من
كحدات منخفضة األكزاف اٞتزيئيّة ْ
كم ا١تزدكج حصوال على
اإلنزٯتات ذات القدرة على كسر جزمء البصمة الوراثيّة أك اٟتامض النّو ّ
يتم فصلها بعيّنة من
مواضع معيّنة ذات شفرات ٤ت ّددة  ،ك توجد ىذه اإلنزٯتات على أنواع عديدة ّ
البكتَتيا .
وكم
بائي ّ
مادة األجاركز يف فصل كحدات اٟتامض النّ ّ
ك يستخدـ جهاز التّحليل الكهر ّ
النّإتة من تأثَت إنزٯتات التّحديد على جزمء الػ ػ  ، ADNحيث توضع العيّنات بقنوات التّحليل
بائي حيث تفصل الوحدات متّجهة من
ّ
ا٠تاصة على لوح الفصل  ،مثّ يعرض اللّوح للتيّار الكهر ّ
السالب إُف القطب ا١توجب بسرعات ٗتتلف حسب حجم ىذه الوحدات أك حسب
القطب ّ
أكزانا اٞتزيئيّة .

لتأيت بعدىا مرحلة هتجُت البصمة الوراثيّة
يتم
الس
ّ
أك اٟتامض النّ ّ
يليلوزم ّ ،
وكم إُف الغشاء ّ
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 ،إذ بعد انتقاؿ كحدات البصمة الوراثيّة
البدء يف استخداـ مقاطع ٦تيّزة ك فرديّة يف

اجملسمات"
وكم ا١تصنّع مسبقا ك ا١تعاًف بنظَت ّ
كحدات اٟتامض النّ ّ
مشع ك الّذم يطلق عليو لفظ " ّ

اجملسمات لًتتبط ٔتا يتّفق معها يف تتابعات البصمة الوراثيّة
أك "ا١تسبارات"  ،حيث تنطلق ىذه ّ
يليلوزم .
الس
ّ
على الغشاء ّ
عرؼ على نوعيّة النّيوكليوتيدات  ،ك تعتمد على خاصيّة
حساسة للتّ ّ
ك تعترب ىذه الطّريقة ّ
تف ّكك سلسليت اٟتلزكف ا١تزدكج عند تعريضو لدرجة حرارة مرتفعة نسبيّا  ،أك با١تعاملة ٔتحلوؿ ذم
اجملسمات ٯتكن إعادة ّاٖتادىا .
درجة تركيز ىيدركجُت عالية  ،ك باستخداـ ّ
السينيّة  ،إذ يف ىذه ا١ترحلة األخَتة
لنصل إُف مرحلة تعريض البصمة الوراثيّة
ّ
لؤلشعة ّ
السينيّة ك تطبع عليو فتظهر على شكل خطوط
تعرض مقاطع الػ ػ  ADNعلى فيلم
ّ
األشعة ّ
الفٍت
الصورة اإلشعاعيّة ال ّذاتيّة  ،حيث أ ّف ّ
تسمى ّ
أك شرائط داكنة اللّوف ّ
الشكل أك التّصميم ّ
ا١تلونة الّيت تًتاكح بُت 5
يتكوف من خبليا استخداـ ٣تموعة من ا١تساير ّ
ا١تشعة ّ
لبصمة الػ ػ ّ ADN
السلع .
ك  ،10فهذه ا٠تطوط تتشابو مع ا٠تطوط ا١تتواجدة على بعض البضائع ك ّ
الفرع الثاني
الطّرق الحديثة الستخَلص البصمة الوراثيّة
نتيجة للتق ّدـ الكبَت ك ا٢تائل يف ٣تاؿ علم البيولوجيا اٞتزيئيّة ك ا٢تندسة الوراثيّة  ،أصبح
باإلمكاف استخبلص البصمة الوراثيّة اعتمادا على ع ّدة طرؽ حديثة ك ٥تتلف التّقنيّات
ك ا١تيكانيزمات ك الّيت هتدؼ كلّها إُف تسهيل ك تبسيط خطوات العمل الفنيّة  ،ك كذا ٖتقيق
اثي  ،ك بالتّاِف تفادم الوقوع يف أخطاء
أقصى مع ّدالت الدقّة يف نتائج الفحص ك التّحليل الور ّ
العمل .
التوصل إُف أربعة طرؽ ٔتوجبها يتم إستحصاؿ البصمة الوراثيّة1ك الّيت ستكوف ٤تل
ك لقد تّ ّ

الصغَتة ،
دراسة ك تفصيل بدءا بطريقة التّفاعل التّ
سلسلي ا١تبلمر  ،مث طريقة تتابعات ا١تقاطع ّ
ّ
1
صفحة  278ك ما بعدىا .
السابق  .ال ّ
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
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اثي
وكم ا١تيتو
ّ
ك كذا طريقة اٟتامض النّ ّ
كوندرم  ،انتهاء بطريقة استعماؿ جهاز التّحليل الور ّ
األكتوماتيكي.
ّ
سلسلي ا١تبلمر  ،فلمػّا كاف العثور على ٥تلّفات بيولوجيّة بكميّة
بداية بطريقة التّفاعل التّ
ّ
يتم
ضئيلة للغاية ّ
يصعب من عمليّة إجراء ٖتليل شامل عليها  ،ك ١تػّا كانت معظم العيّنات الّيت ّ
مضي فًتات زمنيّة طويلة أك بعلّة
التقاطها من ٥تتلف اٟتوادث تكوف ْتالة غَت جيّدة ّإما بسبب ّ
وكم ا١تستخلصة من اآلثار
ا١تلوثات  ،ك نظرا لكوف كميّة اٟتامض النّ ّ
اختبلطها مع العديد من ّ
لوجي ك الظّركؼ البيئيّة الّيت
البيولوجيّة ك كذا درجة نقاكهتا تعتمد كثَتا على حالة األثر البيو ّ
عرض للبكتَتيا ك الطّفيليّات...فلقد أصبح من
تتعرض ٢تا من درجة اٟترارة ك الّرطوبة فضبل عن التّ ّ
ّ
ركرم استحداث كسائل ك طرؽ جديدة للفحص ك التّحليل تكوف ٢تا القدرة يف التّغلّب على
ّ
الض ّ
الصعاب  ،ك ٕتسيدا لذلك ابتكر العلماء طريقة معمليّة ك ٥تربيّة تعمل على خلق
كل تلك ّ
ّ
وكم  ،ك قد ٝتّيت بطريقة تفاعل البلمرة ا١تتسلسل  ،ك الّيت تعتمد
ك إ٪تاء ك إكثار اٟتامض النّ ّ
وكم ا١تعثور عليو ٔتكاف اٟتادث بكميّة ضئيلة ك ذلك عن طريق عمليّة
على فكرة نسخ اٟتامض النّ ّ
ضئيلة ج ّدا من
ارم "  ،إذ ٯتكن هبذه الطّريقة إكثار الكميّة ال ّ
ّ
خاصة عُرفت باسم " التّدكير اٟتر ّ
ال ػ  ADNإُف مبليُت النّسخ يف كقت ٤تدكد نسبيّا  ،ك بناءن على استخداـ ىذه التّقنيّة أ ّكدت
ك أثبتت التّطبيقات اٟتديثة أنّو أصبح من ا١تمكن زيادة ك إ٪تاء تتابعات ٤تدكدة تكوف معيارا
ك مقياسا يُستند إليو يف التمييز بُت اإلفراد .

الصغَتة  ،فهذه التّقنيّة تع ّد من أحدث طرؽ االختبار للحصوؿ
مث بطريقة تتابعات ا١تقاطع ّ
الًتادفية
على البصمة الوراثيّة للعيّنات البيولوجيّة ا١تختلفة ا١تطبّقة عا١تيّا  ،ك يقصد هبا التّتابعات ّ
وكم  ، ADNك تعتمد
ا١تتكررة للنّيوكليوتيدات على ّ
الشريط اٟتلزكٓفّ ا١تزدكج للحامض النّ ّ
القصَتة ّ
ىذه الطّريقة بصورة ٥تتصرة على كجود تتابعات قصَتة يًتاكح طو٢تا بُت اثنُت إُف أربعة أزكاج من
مرات تكرارىا
القواعد النًتكجينيّة  ،حيث ٗتتلف ىذه التّتابعات يف عددىا ك كذا يف عدد ّ
يؤدم ك بدرجة
عرؼ عليها ّ
ك أماكن تواجدىا على الكركموسومات ا١تختلفة  ،ك بالتّاِف فإ ّف التّ ّ
كبَتة ك عالية إُف التّمييز بُت األفراد أيضا .
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وكم ا١تيتوكوندرم فتستخدـ يف بعض اآلثار البيولوجيّة الّيت تكوف
أما طريقة اٟتامض النّ ّ
الشع ػر األسناف  ،لدرجة يستحيل
وكم احمل ػ ػ ػ ػتوية عليها قليلة نوعا ما كالعػظاـ ك ّ
كميّة اٟتامض النّ ّ
معها اٟتصوؿ على كميّة كافية إلجراء التّحاليل ا١تطلوبة إالّ باستخداـ ىذه الطّريقة  ،ك قد ظهرت
وكم ا١توجود بإحدل عُضيّات ا٠تبليا
طريقة ا١تيتوكوندريا ّ
مؤخرا ك اعتمدت على اٟتامض النّ ّ
ا١تسماة با١تيتوكوندريا  ،ك الّيت يوجد هبا عدد يتجاكز األلف نسخة من
ا١تسؤكلة عن الطّاقة ّ
وكم يف ا٠تليّة الواحدة  ،لذا فإ ّف الفحص ك التّحليل هبذا األسلوب ّأدل إُف إحراز
اٟتامض النّ ّ
ك ٖتقيق نتائج باىرة من ٣تاؿ البصمة الوراثيّة .
األكتوماتيكي  ،فهذا اٞتهاز يع ّد من بُت
اثي
ّ
كما توجد طريقة استعماؿ جهاز التّحليل الور ّ
ا١تتكررة  ،فهو
األجهزة اٞت ّد ّ
فعالة الّيت تستخدـ يف التّعرؼ آليا على مقاطع التّتابعات القصَتة ّ
يتم حقن نواتج تفاعل البلمرة
جهاز فصل با٢تجرة الكهربائيّة داخل عمود فصل
ّ
شعرم  ،إذ ّ
ا١تتسلسل للعيّنات البيولوجيّة ا١تختلفة ك ذلك بعد إضافة أنواع ٥تتلفة من ا١تواد الفلوريسيّة  ،كما
كل ا١تقاطع ا١تميّزة للعديد من ا١تواقع اٞتينيّة
ٯتكن عن طريق ىذا اٞتهاز التّ ّ
عرؼ أكتوماتيكيّا على ّ
وكم بصورة تلقائيّة ك سريعة ك مضبوطة يف نفس الوقت .
على شريط اٟتامض النّ ّ
عرؼ
٬تدر التّنبيو أ ّف ىذا اٞتهاز ّ
مزكد ٔتجموعة من الرب٣تيّات البلّزمة للتّشغيل يف ٣تاؿ التّ ّ
البنوة ك ٖتديد صلة القرابة ،
الشخصيّة ك كذا يف اجملاؿ
على ّ
اٞتنائي فضبل عن حاالت إثبات ّ
ّ
مزكد بأحدث التّقنيّات
آِف ّ
ك يتح ّكم يف التّشغيل ك إخراج البيانات ك استغبل٢تا ّتهاز إعبلـ ّ
خصيصا ٢تذا الغرض .
ا١ترصودة ّ
المبحث الثّالث
مكوناتها
ضوابط تحليل البصمة الوراثيّة و ّ
٪توا بوتَتة
تتبوأ البصمة الوراثيّة مكانة ال يستهاف هبا يف الطّب العصرم  ،إذ بفضلها عرؼ ّ
غَتت كثَتا من أّتديات الطّب الكبلسيكي  ،كما أعطت بدائل
تطور بوثبات كبَتة ّ
متسارعة ك ّ
علميّة ك عبلجيّة نافعة للبشريّة قاطبة  ،ك قد ٖت ّقق ذلك نتيجة التزاـ العلماء ك ا٠ترباء ك
البيولوجيُّت العاملُت يف ىذا اجملاؿ بالدقّة ك ا١توضوعيّة ك كذا األمانة العلميّة ك أخبلقيات ا١تهنة ،
47

ا١ترجوة ٬ ،تب أف يكوف ىذا
حىت تكوف نتائج ٖتليل البصمة الوراثية ٤تل اعتبار ك مرتّبة لآلثار ّ
ك ّ

الضوابط.1
التّحليل أك االختبار ٤تاط ّتملة من ا١تعايَت ك ّ

ك يف سبيل اإلثراء ك التّوغّل يف أغوار ىذا ا١تبحث يقتضي تقسيمو إُف عنصرين ٫تا ضوابط
مكونات البصمة الوراثيّة (ا١تطلب الثّآف).
ٖتليل البصمة الوراثيّة (ا١تطلب ّ
األكؿ) ك ّ
األول
المطلب ّ
ضوابط تحليل البصمـ ـة الوراثـ ـ ـيّ ـ ـة
الركيزة األكُف ك األساسيّة الّيت إف ركعيت حق
تع ّد ضوابط ٖتليل البصمة الوراثػيّة ٔتثابة ّ
2
جراء
عن
ط
ال
عن
بعيدا
،
يتم اٟتكم على ما خلصت إليو نتائج التّحليل بالدقّة ك ا١توضوعيّة
ّ
ّ
الرعاية ّ
ّ

العلمي الفريد
شك من شأنو إىدار قيمة ك مصداقيّة ىذا ال ّدليل
أم عيب أك ّ
الوقوع يف ا٠تطأ أك ّ
ّ
اثي مرتبط ارتباطا كثيقا
من نوعو  ،بالتّاِف فإ ّف درجة الوثوؽ يف خبلصة التّحليل ك الفحص الور ّ
3
توصلت إليها ىذه التّحاليل،ك بالتّبعيّة
نتيجة
ة
أي
ستبطل
ال
إ
ك
،
الضوابط
ّ
ٔتدل احًتاـ ٥تتلف ىذه ّ
ّ
ّ
الضوابط4يف الضوابط
تتلخص ىذه ّ
تكوف غَت مفيدة ك غَت منتجة يف الوقائع موضوع التّحقيق ،ك ّ
العلمية (الفرع األكؿ) ك الضوابط العملية (الفرع الثآف) .

1
الصفحة  112ك ما بعدىا .
السابق ّ .
عبد الفتّاح ( ّ
٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ

2
اسي ا١تنظّم بسطيف
حنّاشي ( ّ
ائي"  .اليوـ الدر ّ
٤تمد كحيد)  .مداخلة بعنواف "مدل حجيّة البصمة الوراثيّة يف اإلثبات اٞتز ّ

ا١تذكور سابقا .
3
الصفحة  242ك ما بعدىا .
السابق ّ .
ٜتيس علي الظّنحآف (ساَف)  .ا١ترجع ّ
4
الصفحة  134ك ما بعدىا .
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
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الفرع األول
ضوابط العلمية لتحليل البصمة الوراثية
ال ّ
تتلخص الضوابط العلمية لتحليل البصمة الوراثية يف كجوب اتّباع الطّرؽ العلميّة ا١تثلى
1
وكم  ADNيعتمد ٧تاحها على
يف التّعامل مع اآلثار البيولوجيّة  ،ذلك أ ّف ٖتاليل اٟتامض النّ ّ

يتم فيها رفع العيّنة ك ٚتعها من مكاف اٟتادث ك كيفيّة حفظها  ،فمن خبلؿ
الطّريقة الّيت ّ
التّجارب العلميّة ثبت أ ّف العيّنات البيولوجيّة تفقد حيويّتها ك تفاعلها إذا َف ترفع ك ٕتمع كٖتفظ
معرضة للتّلف ّإما بسبب عوامل طبيعيّة كهبوب العواصف
بصورة سليمة  ،إذ ّأنا ك ْتكم طبيعتها ّ
فكل ذلك يؤثّر
أك سقوط ا١تطر يف أماكن اٟتوادث أك ا٩تفاض أك ارتفاع يف درجات اٟترارة ّ ،
حتما يف تلك اآلثار تأثَتا قويّا  ،أك بسبب عوامل تصدر ّإما عن اٞتآف أك اجملٍت عليو بقصد
أك دكف قصد  ،كتغيَته أثاث الغرفة أك تنظيفو ١تسرح اٞترٯتة أك استخدامو لؤلداة الّيت ارتكبت هبا
فتغَت من شكلها أك حالتها  ،ك عندىا يُتع ّذر
الوقائع بطريقة من شأنا أف تؤثّر يف ىذه اآلثار ّ
شك يف العيّنات
فكل ىذا يؤثّر سلبا ك دكف أدْف ّ
التّ ّ
عرؼ عليها ك ال يُسمح بإجراء ا١تضاىاة ّ ،
البيولوجيّة .
ك إليضاح الطّرؽ ا١تثلى لرفع ٥تتلف اآلثار البيولوجيّة2كمصدر من مصادر البصمة الوراثيّة
ا١تعثور عليها ٔتسرح اٞترٯتة أك غَته بصورة أكثر كضوحا  ،آثرنا أف نستعرض يف ىذا اٞتدكؿ

اٞتنائي ٣تموعة اآلثار ا١تتخلّفة عن نشاطات اٞتآف أك اجملٍت عليو ٔتسرح اٞترٯتة  ،ك الّيت
 1يقصد باآلثار البيولوجيّة يف اجملاؿ
ّ
الشعر  ،اللّعاب  ،ك األنسجة اٟتيّة ،
تنبع من جسد٫تا أك تتخلّف عنهم إراديا أك ال إراديا  ،ك تشمل ىذه اآلثار بقع ال ّدـ ّ ،
السوائل ا١تهبليّة  ،ك األظافر ،ك اإلفرازات األنفيّة  ،ك العظم  ،ك األسناف . ...ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع
ك ّ
صفحة . 347
السابق  .ال ّ
ّ
2
ايف ْتالة
عند التّعامل مع اآلثار البيولوجيّة ٬تب مراعاة ما يلي :توثيق اآلثار البيولوجيّة ٔتحاؿ العثور عليها بالتّصوير الفوتوغر ّ
العثور عليها كقت اكتشاؼ اٟتادث  ،التّعامل مع ٥تتلف اآلثار البيولوجيّة كمصادر مباشرة للعدكل  ،ارتداء القفازات الطبيّة
خبلؿ مراحل ٚتع ٥تتلف اآلثار البيولوجيّة  ،استخداـ الطّريقة ا١تثلى لرفع كل نوع من ىذه اآلثار ،التّعامل مع كل أثر على
ا٠تارجي للحفظ شاملة اسم القائم
البيولوجي على الغبلؼ
كرقي نظيف  ،كتابة كافّة بيانات األثر
ّ
ّ
حدا ك كضعو داخل غبلؼ ّ
الرفع مع ٖتديد موقع األثر ك عبلقتو با١توجودات ا١تختلفة ٔتسرح اٞترٯتة  .ال ّدسوقي عطيّة
الرفع ك رقم ك تاريخ ك مكاف ّ
بعمليّة ّ
صفحتُت  274ك . 348
السابق  .ال ّ
(طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
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يتم العثػ ػ ػور في ػ ػها على
أساليب ٚتعها على اختبلؼ اٟتاالت الّيت تكوف عليها ك كذا ا١ت ػ ػواضع اليت ّ

ىذه اآلثار البيولوجية.1
اْلثار البيولوجيّة

حاالت اْلثار

مواضع العثور على

البيولوجيّة

اْلثار البيولوجيّة
على جسد اٞتآف ،

على جسد اجملٍت عليو
.

مسحة .

يف مسرح اٞترٯتة .

ال ّدـ

متجلّط

يف مسرح اٞترٯتة .

على ا١تبلبس .
مبلّل

على األشياء .
على ا١تاء .

قشور جافّة .

مادة
عيّنتاف داخل قنّينتُت من الببلستيك هبما ّ
مانعة للتجلّط .

على اٞتثّة .
سائل

أساليب جمع اْلثار البيولوجيّة

على ال ّشخص  ،يف
مسرح اٞترٯتة .

1
صفحة . 349
السابق  .ال ّ
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
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الطب ك ٕت ّفف
عيّنتاف على قطعتُت من القماش ّ
كرقي .
يف ا٢تواء ك توضع داخل ظرؼ ّ
عيّنة داخل أنبوب .

طب ك ٕت ّفف با٢تواء
عيّنة على قطعة قماش ّ
كرقي .
ك توضع داخل ظرؼ ّ
عيّنة داخل أنبوب اختبار هبا مقدار متسا ٍك من
٤تلوؿ ا١تلح العادم .

طب ٕت ّفف يف
عيّنة على قطعة من القماش ال ّ
كرقي .
ا٢تواء ك توضع داخل ظرؼ ّ
ٕت ّفف العيّنة با٢تواء يف درجة حرارة الغرفة
كرقي .
ك توضع داخل ظرؼ ّ

قطٍت ٕت ّفف يف
عيّنة على قطعة من القماش ال ّ
ا٢تواء ك توضع داخل ظرؼ كرقي .

ّ
٬تمع أكرب قدر من العيّنة يف كعاء ببلستيك ّي
يتم غلقو بإحكاـ .
ّ

تكشط القشور ك توضع داخل ل ّفافة كرقيّة نظيفة
ّ
كرقي .
مثّ توضع داخل ظرؼ ّ

على
ال ّسبلح،بال ّسكُت.

بقع جافّة .
ال ّدـ

تلوثات جافّة .
ّ

ا١تٍت
ّ

سائل .
البوؿ  ،اللّعاب
بقع جافّة.

يتم رفع عيّنة استخداـ
ك يرسل للمعمل حيث ّ
الطب ك ا١تاء ا١تقطّر .
قطعة من القماش ّ

ا١تلوثة بالبقع مثّ كضعها داخل
يتم قطع ا١تنطقة ّ
ّ
كرقي  ،مع قطع عيّنات من مناطق غَت
ظرؼ ّ

يف ال ّسيارات  ،على
ا١تفركشات  ،يف
ملوثة كعيّنات ضابطة ".عيّنات ٖت ّكم " .
ّ
الس ّجادة كعلى الورؽ ّ
يتم كشط العيّنة من على سطح ىذه األجساـ
سطح ال
على
اٟتائط .
ّ
كرقي مع عيّنات ٖت ّكم .
يتحرؾ،
ّ
داخل ظرؼ ّ
على اٟتائط ،
يتم رفعها باستخداـ قطعة من القماش
العيّنة ّ
على ا٠ترسانة ،
طب مبلّلة با١تاء ا١تقطّر مثّ ٕت ّفف ك توضع داخل
ال ّ
على خشب
كرقي .
ظرؼ ّ
األرضيّة.
طب
ترفع العيّنات باستخداـ قطعة من القماش ال ّ

يتحرؾ.
على سطح ال ّ
على ا١تبلبس،

بقع جافّة .

السكُت حسب اٟتالة
ّ
السبلح أك ّ
يتم رفع ّ
كرقي ،
ك ٖتريزه "كضعو يف حرز" داخل ظرؼ ّ

على ال ّس ّجادة،
على ا١تفركشات.

مبلّلة با١تاء ا١تقطّر مثّ ٕت ّفف ك توضع داخل
كرقي .
ظرؼ ّ
ا١تلوث ك جزء آخر كعيّنات
يتم قطع اٞتزء ّ
ّ
ٖت ّكم.

تكشط العيّنة داخل ل ّفافة من الورؽ مع رفع عينة
ّ
على سطح ال يتحرؾ
التّحكم.
على ال ّشخص .

٬تمع داخل أنبوب أك كعاء ببلستيك ّي ٤تكم
الغلق .

ٔتسرح اٞترٯتة .

يوضع داخل قنّينة من ببلستيك أك أنبوب
اختبار.

ٔتسرح اٞترٯتة ،على ا١تبلبس
أك أم شيء آخر.
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يتم ٚتع منطقة البقعة كمنطقة أخرل كعينة
ٖتكم .

األقل "
يتم رفع خصلة "حواِف  20شعرة على ّ

عيّنة للقياس .

يف ال ّشخص .

٦تزكج باألنسجة .

ٔتسرح اٞترٯتة .

الشعر
ّ

األنسجة ،
األعضاء ،
العظاـ .

لصيق بال ّدـ .

ٔتسرح اٞترٯتة .

شعَتات :ضئيلة
خفيفة  ،رقيقة

ٔتسرح اٞترٯتة .

حديثة  ،جافّة .

النزع أك التّصفيف مع استعماؿ بعض
عن طريق ّ
القوة  ،ك توضع العيّنة داخل ل ّفافة من الورؽ
ّ
داخل أظرفة كرقيّة .

الشعر ا١تختلط باألنسجة داخل أنبوب
يتم ٚتع ّ
ّ
اختبار أك كعاء غَت ببلستيك ّي ٤تكم الغلق .

الشعر ٔتسحو بقطعة قماش
يتم فصل ال ّدـ عن ّ
ّ
الشعر
طب مبلّل با١تاء ا١تقطّر ا١تع ّقم ،مثّ ٬ت ّفف ّ
ّ
كرقي.
با٢تواء  ،ك يوضع داخل ظرؼ ّ

ٔتسرح اٞترٯتة

الشريط البلّصق ،ك توضع
يتم رفعها باستخداـ ّ
ّ
كرقي.
طي اللّفافة الورقيّة داخل ظرؼ ّ
ّ

يتم ٚتعها داخل أكياس ببلستيكيّة نظيفة
ّ
طب أثناء رفعها.
مع ّقمة ،مع كجوب ارتداء ق ّفاز ّ

الفرع الثاني
الضوابط العملية لتحليل البصمة الوراثية

تتمثل الضوابط العملية لتحليل البصمة الوراثية يف كجوب تدكين كافّة ا١تعلومات ا١تتعلّقة
خصيصا ٢تذا الغرض سيما نوع
بالعيّنات البيولوجيّة احملفوظة يف ا١تعمل ك ذلك يف استمارة مع ّدة ّ
العيّنة موضوع الفحص ك كذا الطّريقة الّيت اتّبعت الستخبلصها  ،ك ما إُف ذلك من بقيّة
التّفاصيل ا١تتعلّقة باٞتانب العمػل ّي  ،ك كجوب مراعاة حفظ ىذه االستمارة يف مكاف مهيّأ لذلك
للرجوع إليها دكما عندما تقتضي اٟتاجة ،ك اٟترص على عدـ فحص أكثر من عيّنة كاحدة من
ّ
قبل
ا١تخربم ك ذلك يف كقت كاحد أك يف مكاف كاحد  ،ك كجوب التّأ ّكد من سبلمة العيّنة الّيت تّ
ّ
تلوث العيّنات ا١توجودة با١تخترب
فحصها قبل البدء يف فحص العيّنة األخرل قصد تفادم ّ
لوجي قصد إخضاعها
ك اختبلطها مع بعضها البعض  ،ك ضركرة ترؾ عيّنة كافية من األثر البيو ّ
توصل إليها ا١تعمل
صحة النّتيجة الّيت ّ
اثي يف معمل آخر  ،ك ذلك بغية التّأ ّكد من ّ
للتّحليل الور ّ
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ا١تخربم ،
بصحة الفحص
األكؿ  ،سيما ك أ ّف اتفاؽ ا١تخربيْن على نتيجة كاحدة ٬تعلنا ٧تزـ ّ
ّ
ّ
تعرضو للخطأ أك ٨تو ذلك  ،ك أيضا عند ٖتويل العيّنة البيولوجيّة إُف ٥تترب آخر ّتب أخذ
ك عدـ ّ
١تخربم لؤلسلوب
االحتياطات البلّزمة لضماف عدـ معرفة ا١تخترب الّذم سيقوـ بإجراء الفحص ا ّ
توصل
األكؿ يف استخبلص البصمة الوراثيّة ناىيك عن النّتيجة الّيت ّ
أك الطّريقة الّيت اتّبعها ا١تخترب ّ
متخصصة ك ٣تهزة ٢تذا الغرض
إليها  ،ك إلزاميّة إجراء االختبارات الوراثيّة يف ٥تتربات علميّة
ّ
أدؽ األدكات ك األجهزة العلميّة ذات التّػقنيّة العالية1ك القادرة على إظهار النّتائج
بأحدث ك ّ
غض النّظر عن ظركؼ العيّنة ك طبيعتها ،2ك حتميّة أف تكوف ا١تختربات الّيت تقوـ
البيولوجيّة  ،ب ّ
العمومي أم للدكلة،3
بإجراء الفحوصات ا١تخربيّة ا١تتعلّقة باستخراج البصمة الوراثيّة تابعة للقطاع
ّ

ا١تؤرخ يف
الوطٍت لعلم اإلجراـ ك األدلّة اٞتنائيّة لل ّدرؾ
 1تّ استحداث ا١تعهد
ئاسي رقم ّ 183/04
الوطٍت ٔتوجب ا١ترسوـ ّ
الر ّ
ّ
ّ
الرابعة من ىذا ا١ترسوـ على ا١تهاـ ك األعماؿ الّيت يقوـ هبا ىذا ا١تعهد  ،ك ا١تتمثّلة يف
نصت ّ
 26يونيو  ،2004ك لقد ّ
ا١تادة ّ
األدلة
األكلية أك القضاة بغرض إقامة ّ
حريات ّ
إجراء ا٠تربات ك الفحوص العلميّة بناء على طلب من احمل ّققُت خبلؿ مرحلة التّ ّ
الشرطة العلميّة ك الفنيّة ك تصميم
عرؼ على مرتكب اٞتنايات ك اٞتنح  ،ك تقدٔف ا١تساعدة العلميّة باستخداـ مناىج ّ
ك التّ ّ
بنوؾ معطيات البصمة اٞتينيّة  ،ك القياـ بدراسات يف ٣تاؿ علم اإلجراـ ك ترقية األْتاث التّطبيقيّة ك ا١تسا٫تة يف التّكوين
مؤرخ يف  2007/04/14ا١تتعلّق بتنظيم األقساـ
ّ
ارم مشًتؾ ّ
السياؽ أنظر قرار كز ّ
ا١تتخصص للمح ّققُت...اٍف  .يف ذات ّ
الرٝتيّة  03يونيو . 2007العدد . 36
الوطٍت للبحث يف علم التّحقيق
ك ا١تصاٌف ك ا١تخابر اٞتهويّة للمعهد
اٞتنائي  .اٞتريدة ّ
ّ
ّ
 2اقًتحت اللّجنة االستشاريّة الوطنيّة ألخبلقيات ا١تهنة يف فرنسا يف ديسمرب  1989عدد من التّوصيّات من أ٫تّها تعيُت
ا١تخابر ا١تعتمدة ال غَت إلجراء ٖتاليل البصمة الوراثيّة  ،كما أع ّدت ٞتنة التّحقيق الرب١تانيّة األ١تانيّة عاـ  1987تقرير حوؿ
تطبيقات ك استخدامات البصمة الوراثيّة ك من ضمن ما خلصت إليو ىو أف ال ٬ترل فحص البصمة الوراثيّة إالّ يف ٥تابر
الصفحة من  32إُف . 48
ّ
السابق ّ .
الشرطة العلميّة ك الفنيّة  .بادكر رضا  .ا١ترجع ّ
3
الوطٍت
مؤرخ  2007/04/14ا١تتعلّق بتنظيم األقساـ ك ا١تصاٌف ك ا١تخابر اٞتهويّة للمعهد
ارم مشًتؾ ّ
ىناؾ قرار كز ّ
ّ
الرابعة على ما
للبحث يف علم التّحقيق
تنص ّ
الرٝتيّة  03يونيو  2007العدد  36ا١تواد  4.6.10إذ ّ
ا١تادة ّ
اٞتنائي  .اٞتريدة ّ
ّ
السلطات القضائيّة
مي ٔتا يأيت...:مصلحة ا٠تربات العلميّة كتكلّف ٔتا يأيتٖ:تليل بطلب من ّ
يلي ..." :ك يكلّف القسم العل ّ
خصصات العلميّة
يتم ٚتعها عند معاينة ا١تخالفات كالتّحريّات الّيت تستدعي مشاركة ٥تتلف التّ ّ
ّ
ا١تختصة ال ّدالئل ا١تاديّة الّيت ّ
اٞتنائي يف
طبيقي يف علم التّحقيق
ّ
كالتقنيّة كإعداد تقارير ا٠تربة  ،ا١تسا٫تة أيضا يف التّعليم ك النّشاطات ا١تتعلّقة بالبحث التّ ّ
كتضم سبعة ٥ 07تابر
ا١تتخصصة
اٞتنائي التّابعة ١تخابرىا
ا١تتخصصة  ،ضماف تسيَت بنوؾ معطيات علم التّحقيق
ميادينو
ّ
ّ
ّ
ّ
الغذائي /البيئة ،
ا١تتفجرات/اٟترائق ٥ ،ترب األمن
متخصصة ىي٥ :ترب كيمياء علم التّحقيق
ّ
اٞتنائي ٥ ،ترب ا١تخ ّدرات ٥ ،ترب ّ
ّ
ّ
عرؼ على ضحايا الكوارث " .
التسمم
اٞتنائي ٥ ،ترب الطّب ّ
٥ترب البيولوجيا/البصمة الوراثيّة ٥ ،ترب علم ّ
رعي/خليّة التّ ّ
الش ّ
ّ
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ا٠تاصة مهما
ا١تؤسسات التّجاريّة ذات ا١تصاٌف
ك ىذا يعٍت منع القطاع ا٠تاص ك ّ
ّ
الشركات ك ّ
١تخربم  ،نظرا ١تا
كانت درجة الثّقة أك الدقّة أك ا١توضوعيّة الّيت تتّصف هبا من مزاكلة ىذا الفحص ا ّ
يًتتّب على ذلك من ٥تاطر كربل من شأنا أف تش ّكل إخبلال بالنّظاـ ك األمن العاـ  ،ك ضركرة
يتم فحص العيّنات البيولوجيّة يف ا١تعمل من طرؼ ا٠ترباء ك الفنّيُت األ ْكفاء الّذين ٢تم خربة
أف ّ
عالية ك دراية كاسعة يف اختصاصهم  ،فضبل عن اتّسامهم بصفات الثّقة ك األمانة ك العدالة يف
الشهرة ك اٟتنكة يف االختصاص ،
العمل  ،ك كذا ٦تّن يشهد ٢تم بالتّقدـ
قٍت ك ذككا ّ
العلمي ك التّ ّ
ّ
كل ذلك ىو اٟترص على عدـ تدىور النّتائج الفنيّة ك بالتّاِف ضياع اٟتقوؽ من
ك الغاية من ّ
يتم إجراء االختبار على عيّنة البصمة الوراثيّة من قبل خبَتيْن
أصحاهبا  ،كما ٬تب أف ّ
هائي للفحص  ،ك العمل على
متخص ْ
ّ
صُت يف اجملاؿ  ،ك أف يوقّع ّ
كل منهما على التّقرير النّ ّ
متخصصُت يف ٣تاؿ البصمة الوراثيّة
تتكوف من
ّ
كل دكلة ّ
تشكيل ٞتنة كطنيّة مركزيّة على مستول ّ
الشركط
الضوابط ك ّ
ك ما يتعلّق هبا  ،على أف يكوف ىدؼ ىذه اللّجنة ىو العمل على توحيد ّ
ك ا١تعايَت العلميّة ك العمليّة  ،ك صياغتها يف شكل الئحة أك تعليمة ترسل قصد النّشر الواسع
تعمم على كافّة ا١تختربات العلميّة يف تلك ال ّدكلة للعمل ٔتحتواىا ك التّقيّد ٔتا كرد فيها  ،فضبل
ك ّ
الرقابة على تلك ا١تختربات  ،ك ذلك من خبلؿ معاينتها
عن ٦تارستها سلطة اإلشراؼ ك ّ
صحة ك دقّة تطبيقها ٢تذه التّعليمة الّيت قامت بإسدائها  ،ك إلزاميّة
ك تفتيشها ك التأ ّكد من مدل ّ
لوجي للبصمة الوراثيّة ك ٖتت طائلة البطبلف بناءن على أمر أك حكم
إجراء الفحص ك التّحليل البيو ّ
1
السارم
نظيم
الت
ك
القانوف
اـ
ًت
اح
ة
كجوبي
ك
،
السلطة صاحبة االختصاص
ّ
ّ
ّ
أك قرار أك تسخَته من ّ

بالسبلمة اٞتسديّة للفرد  ،ك كذا مراعاة حدكد إمكانيّة ا١تساس
ا١تفعوؿ ٓتصوص مدل ا١تساس ّ
اٟتق يف ا٠تصوصيّة اٞتينيّة ناىيك عن عدـ انتهاؾ قرينة الرباءة .
ب ّ

1
الشرطة
نسي أف يكوف اإلذف صادر من اٞتهة القضائيّة  ،ك يف القانوف الربيطآفّ من أحد موظّفي ّ
يشًتط القانوف الفر ّ
لندم من
تقل عن رتبة عميد
ويدم من طرؼ النّيابة أك القاضي  ،ك يف القانوف ا٢تو ّ
الس ّ
ّ
عسكرم  ،ك يف القانوف ّ
ذك رتبة ال ّ

طرؼ القاضي احمل ّقق  ،ك يف القانوف األ١تآفّ من طرؼ القضاء ال غَت .
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المطلب الثّاني
مكونات البصمة الوراثيّة
ّ
البديهي أ ّف بداية بناء جسم اآلدمي كما ىو معركؼ علميّا يبدأ باندماج خليّتُت متشاهبتُت
أم بويضة  ،ك يًتتب عن امتزاج ىاتُت
يف ّ
منوم ك الثانية مؤنّثة ْ
الصغر  ،كاحدة مذ ّكرة ْ
أم حيواف ّ
ا١تنوم  ،ك تبدأ ىذه النّطفة ا١تمتزجة
النّطفتُت نطفة ٥تتلطة ك ىي عبارة عن بويضة ٥تصبة باٟتيواف ّ
مرات من أجل بناء جسم اآلدمي ّتميع خبلياه ا١تتع ّددة ك أنسجتو
باالنقساـ ،فتعيد نفسها عدة ّ
ا١تتخصصة ك أعضاءه ا١تتوافقة الّيت تعمل مع بعضها البعض بانتظاـ دقيق  ،ك ّأكؿ ما ينقسم من
ّ
سيمات ا١تتناىية يف الدقّة تعرؼ باسم
ا٠تليّة اٟتيّة ىو نواهتا الّيت ٖتتوم على عدد من اٞت ْ
1
وكم.2
تتكوف من ّ
ٕتمعات للحامض النّ ّ
الكركموسومات  ،ك الّيت ّ

ك يعترب الػ ػ ػ ػ ٔ ADNتثابة الربىاف اٞتيٍت الّذم يرخص للكائنات اٟتيّة بنقل خاصيّتها إُف
يكي "كاتسوف" أ ّف جزمء اٟتامض
من بعدىا  ،ك قد أفاد العا١ت ُْت الربيطآفّ "كريك" ك األمر ّ

يتكوف من شريطُت ملفوفُت على بعضهما البعض حوؿ ٤تور كاحد على ىيئة سبلَف
النوكم ّ
أم يف شكل لولب مزدكج  ،ك كل شريط عبارة عن خيط من كحدات كيميائيّة فرعيّة
حلزكنيّة ْ

تسمى بالقاعدة3ك تشمل ٛتض
تتكوف من أربعة أصناؼ  ،ك ّ
ّ
تسمى بػػالنيوكلوتيدات الّيت ّ
فسفورم ك س ّكر  ،ك تتمثّل ىذه األصناؼ يف  " :أ "  " ،ت "  " ،س "  " ،ج " ك الّيت تعرؼ
ّ
تامة  :األدنُت" أ "
بضلوع ّ
الًتكيب الّيت ترتبط اثنُت فيها مع بعضها البعض بدقّة تكاد تكوف ّ
كل
بالتيامُت "ت"  ،ك اٞتوانُت "ج " ّ
بالسيتوزين " س"  ،ك تتوّزع ىذه األصناؼ على طوؿ ّ
السكريات ا٠تماسيّة منقوصة األكسيجُت ك يتّصل ىذا
كل كاحدة منها بأحد ّ
سلسلة ك تتّصل ّ
فوسفورم  ،ك توجد ركابط ىيدركجينيّة تربط القواعد النًتكجينيّة يبعضها  ،ك تعترب
األخَت ٔترّكب
ّ
 1سليم (نبيل)  .البصمة الوراثيّة ك ٖتديد ا٢تويّة ٣ .تلّة ٛتاة الوطن  .العدد  . 265الكويت .
2
الصفحة  59ك ما بعدىا .
السابق ّ .
ٜتيس علي الظّنحآف (ساَف)  .ا١ترجع ّ
3
الشرطة  .أفريل  . 2002العدد . 65
ا١تادة اٞتزائيّة ٣ .تلّة ّ
نويرم (عبد العزيز)  .البصمة اٞتينيّة ك دكرىا يف اإلثبات يف ّ
الصفحة  40ك ما بعدىا .
ّ
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الفقرم لل ػ ػ ػ  ، ADNكما أ ّف موقع ك عدد ك ترتيب ىذه القواعد ىي
ىاتو القواعد ٔتثابة العمود
ّ

1
كل صبغي  ،ك يًتاكح
يف
ا١توجودة
الصفات الوراثيّة أك كما يطلق عليو باٞتينات
الّيت تش ّكل ّ
ّ
أم إنساف  ،ك ىناؾ
عددىا بُت ألف إُف مليوف جُت حيث تنقل ٚتيع ال ّ
صفات الوراثيّة يف ّ
الشعر ك لوف اٞتلد ك غَتىم  ،ك يس ّمى ىذا بالربنامج
خاصة بتوريث فصائل ال ّدـ ك لوف ّ
جينات ّ
ا١تكوف للخصائص الوراثيّة لئلنساف إذ اٟتامض
ا١تش ّفر للحياة  ،أل ّف اٟتامض النوكم ىو العنصر ّ
ا١تٍت مع البويضة .
وكم لكل من األب ك ّ
النّ ّ
األـ يتّحداف عندما يلتقي ّ

كوف من خيطيُت لولبي ُْت عبارة عن لفائف
ك ٔتعٌت أكثر تبسيطا فإ ّف اٟتامض النوكم يت ّ
مزدكجة اٞتانب من ذلك اٟتامض على شكل رقائق دقيقة يطلق عليها تسمية رقائق ال ػ ػ ػ ADN
اٟتلزكنيّة مزدكجة اٞتانب  ،ك يق ّدر ُٝتك جدار ىذه اللّفائف ك قطر اٟتلزكف بواحد من ٜتسُت
مليوف من ا١تيليمًت  ،ك يًتاكح طولو حواِف مًتين ك حجمو يصل إُف كاحد من مليوف من ا١تيليمًت
 ،كما أنّو إذا تّ ضبط األشرطة من ال ػ ػ ػ  ADNا١توجود داخل خبليا جسم الفرد الواحد من
فإنا تتجاكز طوؿ ا١تسافة ا١توجودة بُت األرض ك
رصها ّتانب بعضها البعض ّ
البشر ك من مثّ ّ
صبغي
لكل خليّة من خبليا اإلنساف جسم
ّ
الشمس ا١تق ّدرة ٔتائة ك ٜتسوف مليوف كلم  ،ك يوجد ّ
ّ
مهمتو االنقساـ إل٪تاء خبليا
موزع على ثبلثة ك عشركف زكج منها اثناف ك عشركف زكج
ّ
جسدم ّ
ّ
الصبغيات غَت ا١تتماثلة  ،ففي ال ّذكر إحدا٫تا " "Xك األخرل " "Yك ىو
اٞتسد ك زكج من ّ

1
فكل الكائنات اٟتيّة تعتمد على
اٞتُت ىو اٟتامض النّ ّ
وكم الّذم ٭تتوم على ا١تعلومات لتكوين الربكتُت ا٠تاص بو ّ ،
البشرم على ما يقرب من مائة مليوف من
ا١تكونات الّيت تش ّكل بنية ا٠تبليا ك األنسجة  ،ك ٭تتوم اٞتسم
ّ
الربكتينات الّيت ٘ت ّد ّ
تسمى النّواة  ،ك يوجد يف
كل خليّة بقعة سوداء ّ
يقل عرضو عن عشر من ا١تليمًت  ،ك يوجد يف ال ّداخل من ّ
ا٠تبليا معظمها ّ
البشرم  ،ك تأيت إحدل ٣تموعيت اٞتينوـ من األـ ك األخرل من األب ،
كل نواة ٣تموعتاف كاملتاف من اٞتينوـ
ّ
داخل ّ
كل ٣تموعة على اٞتينات نفسها الّيت يبلغ عددىا ما بُت ستُت ألف جُت ك ٙتانُت ألف  ،ك ىي موجودة على
ك ٖتتوم ّ
الصفحة . 33
السابق ّ .
الكركموسومات الثّبلثة ك العشرين  .عبد الفتاّح ( ّ
٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
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األصغر حجما  ،ك ّأما زكج صبغيات التّناسل يف األنثى فهما " ، "XXك تعترب أحد العوامل
الصبغيات يف ا٠تليّة اٟتيّة .
لكل نوع من أنواع اٟتياة عدد ّ
ّ
الرئيسيّة احمل ّددة ّ
كل منها
ك كل كركموسوـ ينشطر على طوؿ برقم االشارات ا١تميّزة إُف كحدات طويلة يف ّ
عدد من اٞتينات يق ّدر ْتواِف ا١تائة جُت  ،ك ىذه اٞتينات يف االنساف الواحد َف تضبط بدقّة بعد
 ،ك لكن البيولوجيُت ٭تصركنا ما بُت ٙتانية ك عشركف ألف ك مائة ك أربعوف ألف يف ا٠تليّة
عرؼ على حواِف ٜتسة آالؼ منها
الواحدة  ،ك ٮتتاركف رقما كسطيّا يق ّدر ْتواِف ستوف ألف تّ التّ ّ
بعدما ٘تت معاٞتة حواِف ا٠تمس عشرة ألف جُت حسب آخر ا١تعطيات ا١تق ّدمة .
الفصل الثّاني
ميادين تطبيق البصمة الوراثيّة
السنوات األخَتة يف عديد
للتطور
نتيجة ّ
لوجي الكبَت الّذم شهدتو ّ
العلمي ك التكنو ّ
ّ
اجملاالت ك الّذم استغلّو اجملرموف استغبلال سلبيّا عن طريق التّفنّن يف تنفيذ ٥تتلف جرائمهم ك
ٖتمل ا١تسؤكليّة ك العقاب ،
طمس آثارىا ٤تاكلة منهم للتهرب من ا١تتابعة اٞتزائيّة ك من ٙتّة عدـ ّ
اٞتنائي ك الكشف عن اٞترٯتة ك أشخاص
فقد أصبح للبصمة الوراثيّة دكرا ىاما يف ميداف التّحقيق
ّ

مرتكبيها ،1ك ذلك بالتّنسيق مع ٥تتلف اٞتهات القضائيّة ك مساعديها من رجاؿ األدلّة اٞتنائيّة
ك علم اإلجراـ ك غَتىم  ،فاجملرـ ك مهما أبدع يف إخفاء ك إزالة آثار جرٯتتو فبلب ّد لو من أف يًتؾ
اٞتنائي
تؤدم إُف فضحو ك كشفو  ،ك ىنا يأيت دكر احمل ّقق كباحث عن ال ّدليل
أثرا أك ثغرة ّ
ّ
الضحية .
بالتقصي عنو بدقّة متناىية جدا يف مسرح اٞترٯتة أك على جسم اٞتآف أك ّ
مهما للغاية يف ميداف النّسب إثباتا ك نفيا
ك يف سياؽ ذم صلة تلعب البصمة الوراثيّة دكرا ّ
ٖتل الكثَت من ا١تنازعات الّيت قد تثار ،
 ،إذ تع ّد ٔتثابة قرينة بل دليبل قويّا يف ىذا الصدد  ،فهي ّ
قومي للبصمة الوراثيّة لؤلفراد
 1بدأت ال ّدكؿ ا١تتق ّدمة تعطي اىتماما كامبل للبصمة الوراثيّة ك ذلك عن طريق تنظيم
ّ
سجل ّ
وكم
عرؼ  ،ك يف الواليات ا١تتّحدة األمريكيّة بدأت اختبارات االستفادة من اٟتامض النّ ّ
ك لآلثار اجملهولة بغية االستفادة يف التّ ّ
اِف بإنشاء
احمللي ك
اإلقليمي  ،ك يف عاـ  1990قاـ مكتب التّحقيقات الفيدر ّ
ّ
عاـ  1988يف اكتشاؼ اٞترائم على ا١تستول ّ
الصفحة . 90
السابق ّ .
قومي لعينّات البصمة الوراثيّة  .عبد الفتاّح ( ّ
٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
ّ
سجل ّ
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مستقرة
الشيء إُف أصلو  ،ك ٕتعل اجملتمعات
ترد ّ
ك ٖتافظ على األنساب من االختبلط ك ّ
ّ
باستقرار األنساب  ،ك ال تفسح اجملاؿ النتحاؿ ىذه األنساب قصد ٖتقيق غايات أك مصاٌف
الشك يف النّسب،
الشأف يف حاالت تبديل ا١تواليد يف دكر األمومة أك يف حالة ّ
معيّنة  ،مثل ما ىو ّ
كما ٢تا فائدهتا يف إثبات نسب أطفاؿ األنابيب أك عند االختبلؼ أك التّنازع يف شخص مفقود
بسبب الكوارث الطّبيعيّة أك اٟتوادث ّتميع أنواعها  ،أك حالة ٗتاصم شخصُت يف مولود من امرأة
زكجة ألحد ك مطلّقة من اآلخر  ،أك ٓتصوص ٗتاصم امرأتُت يف أمومة ابن ك تتعادالف يف البيّنة
الشهود على سبيل ا١تثاؿ  ،أك يف قضية الطّفل اللّقيط أك االشًتاؾ يف كطء مشبوه ك كقوع
ك ّ
اٟتمل  ،أك يف قضيّة رجل يزعم نسب شخص ٣تهوؿ النّسب أك العكس على أساس أنّو كلده
الّذم فقده سابقا  ،أك عندما يتعلّق األمر بفرد نسب نفسو إُف رجل ٤ت ّدد طمعا يف ٖتقيق مبتغى
معُت ،
ما كاإلرث مثبل ،ك كذلك ٢تا دكرىا عند االدعاء الكاذب من قبل امرأة لتحقيق ىدؼ ّ
الرجل أنّو األب للطّفل نتيجة سفاح.
أك يف اٟتالة الّيت ينفي فيها ّ
نتعرض بال ّدراسة كالتّحليل كاألمثلة بشكل مستفيض
كعلى ضوء ىاتو التّوطئة جدير بنا أف ّ
األكؿ) ك تطبيق البصمة
إُف اجملالُت التاليُّت ك ٫تا تطبيق البصمة الوراثيّة يف إثبات اٞترائم (ا١تبحث ّ
الوراثيّة يف قضايا النّسب ( ا١تبحث الثّآف) .
األول
المبحث ّ
تطبيق البصمة الوراثيّة في إثبات الجرائم
كل خبليا
تقوـ البصمة الوراثيّة على مبدأ بسيط ك ىو أف جزمء اٟتامض النوكم يوجد يف ّ
الشعر أك ال ّدـ أك اللّعاب أك غَتىم من العينات البيولوجية ،
اٞتسم،ك بالتّاِف ٯتكن استخبلصو من ّ
بكل فرد ،
يتم معاٞتتو بإنزٔف خاص عند مواضع معيّنة لتظهر يف األخَت أ٪تاط ّ
كبعد ذلك ّ
خاصة ّ
يتم العثور
بيعي أف تصبح البصمة الوراثيّة ّ
ألم أثر من اآلثار البيولوجيّة الّيت ّ
لذلك كاف من الطّ ّ
ماديا قويّا يف إثبات صلة اٞتآف ٔتسرح الوقائع .
عليها ٔتسرح اٞترٯتة دليبل ّ
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ك عليو فإنّو ٯتكن االستدالؿ عن طريق البصمة الوراثيّة ك بصورة يقينيّة على مرتكب اٞترٯتة
يتم رفعو من
عرؼ على اٞتآف
اٟتقيقي من بُت العديد من اٞتناة  ،ك ذلك من خبلؿ ما ّ
ك التّ ّ
ّ
الشعر أك
ا١تخلفات البيولوجيّة الّيت يًتكها يف مسرح اٞترٯتة كبقع من ال ّدماء أك العرؽ أك بعض من ّ
ا١تٍت ك غَتىم مثّ فحصها ٥تربيا .
ّ
اٞتنائي أف يستعُت بتقنيّة اٟتامض
ك الثابت أ ّف ىناؾ العديد من اٞترائم الّيت ٯتكن للمح ّقق
ّ
وكم يف حل خيوطها ك بالتبعية ُ٘ت ّكنو من الوصوؿ إُف إثباهتا  ،بل ك األكثر من ىذا  ،ىناؾ
النّ ّ
بأم حاؿ من األحواؿ إثباهتا إالّ باالعتماد ك فقط على ىذه التّقنيّة  ،ك ذلك
جرائم ال ٯتكن لو ّ
الضرب ك اٞترح العمد  ،ك كذا يف اٞترائم األخبلقية
يف بعض اٞترائم كالقتل ك ّ
الشركع فيو ك ّ
لوجي ا١تعثور عليو ك القياـ ٔتقارنتو مع
كاالغتصاب  ،ففي ىذه اٞترائم ّ
يتم االحتكاـ إُف األثر البيو ّ
وكم للشخص الذم يعتقد أنو الفاعل .
اٟتامض النّ ّ
لوجي قيمة على ع ّدة مستويات  ،فلو أخذنا ال ّدـ مثبل باعتباره أثرا بيولوجيّا ك
ك لؤلثر البيو ّ
مصدرا من ا١تصادر الّيت تستخلص منو البصمة الوراثيّة ك كسائل ٬ترم يف عركؽ اإلنساف حامبل
ا١تكونات ك ا١تميزات ك
معو اٟتياة ك ٯتثّل نسبة عشرة با١تائة من كزنو ٧ ،تد أ ّف لو الكثَت من ّ
اٟتقائق الّيت كشفت عنها ٥تتلف ا١تراكز ك البحوث العلميّة يف عديد ال ّدكؿ ا١تتق ّدمة على غرار
عرؼ بواسطتو على أنواع األمراض  ،ك كذا ٖتقيق شخصيّة صاحبو ك الّيت ٘تيّزه عن
إمكانيّة التّ ّ
اآلخرين  ،كما أنّو من ا١تسلّم بو أ ّف أخذ كميّة قليلة ك ضئيلة منو تكوف صاٟتة ك كافية للتّحليل
ك االختبار ك بإمكانو التّدليل على صاحبو على سبيل اليقُت ك اٞتزـ عند إجراء عمليّة ا١تضاىاة ،
ك قد أجريت ٕتربة كأخذت من شخص كاحد عيّنتُت من بصمتو الوراثيّة  ،األكُف ٘تثّلت يف ال ّدـ ،
تم الوصوؿ
ا١تنوم  ،ك تّ فحص اٟتامض النّ ّ
السائل ّ
وكم للعيّنة األكُف ك الثّانية ف ّ
ك الثّانية ٘تثّلت يف ّ
وكم ثابتة ك
تاما بينهما  ،ك ّ
إُف كجود تطابقا ّ
يتبُت من ىذا التّطبيق أ ّف بصمات اٟتامض النّ ّ
مهمة
ّ
موحدة ك ٯتكن بواسطتها معرفة األشخاص  ،ك عليو فاستخداـ البصمة الوراثيّة ٯتثّل كسيلة ّ
اٞتنائي  ،إذ تعترب قرينة قويّة بل ك من أقول القرائن الّيت يستدؿ هبا يف معرفة
من كسائل اإلثبات
ّ
اٞتناة ك مرتكب اٞترائم ك من ٙتة الوصوؿ إُف الغاية ا١تطلوبة ك ىي معرفة اٟتقيقة .
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نتطرؽ باألمثلة الواقعيّة إُف
ك إللقاء ّ
الضوء على ىذا ا١توضوع من ٥تتلف اٞتهات  ،أردنا أف ّ
بعض أنواع اٞترائم الّيت كانت للبصمة الوراثيّة الكلمة اٟتاٝتة يف إثباهتا  ،ك قد قمنا باختيار ثبلثة
وكم
لعل أ٫تّها ىي كثرة كقوعها من ناحية  ،زيادة عن أ ّف اٟتامض النّ ّ
منها فقط لع ّدة اعتبارات ّ ،
لوجي ا١تلتقط ك مضاىاتو مع
كاف لو الفضل يف الوصوؿ إُف الفاعل
اٟتقيقي بعد ٖتليل األثر البيو ّ
ّ
ا٠تاصة با١تشتبو فيو من ناحية أخرل  ،كتتمثّل ىذه األنواع الثّبلثة يف:
البصمة الوراثيّة ا١ترجعيّة
ّ
اٞترائم األخبلقية  ،جرائم العنف ك جرائم ا١تركر  ،ك الّيت سنعاٞتها متّبعُت البناء ا١تنهج ّي اآليت :
األكؿ  :تطبيق البصمة الوراثيّة يف إثبات اٞترائم األخبلقية  ،ا١تطلب الثّآف  :تطبيق البصمة
ا١تطلب ّ
الوراثيّة يف إثبات جرائم العنف  ،ا١تطلب الثّالث  :تطبيق البصمة الوراثيّة يف إثبات جرائم ا١تركر .

األول
المطلب ّ

تطبيق البصمة الوراثيّة في إثبات الجرائم األخَلقية

1

١تا كانت بعض جرائم العنف ٯتكن إثباهتا بطرؽ اإلثبات الكبلسيكيّة ا١تعركفة  ،فإ ّف األمر
على خبلؼ ذلك يف اٞترائم األخبلقية خصوصا جرٯتة االغتصاب ك اليت ستكوف كعينة للدراسة
رم  ،ك ىو ما يقصي ىذه الطّرؽ ك خصوصا
الس ّ
يف ىذا ا١تطلب فهي غالبا ما تتّسم بالطّابع ّ
ختصُت  ،ك ذلك عن طريق
ّ
الشهادة من إثباهتا  ،ك بالتّاِف فاألمر يستدعي ّ
تدخل ا٠ترباء ك ا١ت ّ
الصنف من اٞترائم  ،فًتؾ
خربة علميّة ك الّيت تكاد تكوف ال ّدليل الوحيد عمليّا يف إثبات مثل ىذا ّ
اجملرـ كراءه آلثار ٔتسرح اٞترٯتة سواء بصماتو على األجساـ أك عيّنة من دمو أك لعابو أك منيّو أك
غَت ذلك تع ّد دليبل لئلثبات  ،ك من ٙتّة يكوف قد ق ّدـ دليبل مفيدا ك منتجا لوقائع ال ّدعول ٤تل
التّحقيق ك يؤخذ بو يف ٣تاؿ اإلثبات  ،ك قبل إيراد بعض النماذج العملية عن ذلك نتطرؽ إُف
أركاف جرٯتة االغتصاب ك اٞتزاءات ا١تقررة ٢تا (الفرع األكؿ) ليحُت كقت (الفرع الثآف) لعرض ىذه
األمثلة عن قضايا االغتصاب ك دكر البصمة الوراثية يف إثباتو .

1
الصفحة  106ك ما بعدىا .
السابق ّ .
ٜتيس علي الظّنحآف (ساَف)  .ا١ترجع ّ
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الفرع األول
أركان جريمة االغتصاب و الجزاءات المقررة لها
ا١تشرع قبل تعديل قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة هبتك
إ ّف جرٯتة االغتصاب ك الّيت كاف ّ
يسميها ّ
أ
ا١تاسة ْتريّة الفرد  ،كما ّأنا مه ّددة الستقرار اجملتمع  ،ك ىو األمر
العرض تع ّد من أخطر اٞترائم ّ
مشرعي العاَف إُف إقرار ٢تا عقوبات ثقيلة ك ذلك لردع مقًتفيها ٤تاكلة منهم
الّذم دفع بأغلبيّة ّ
الضحايا  ،كما أنّو ىناؾ من ذىب إُف اعتبارىا جرٯتة من جرائم اٟترب ك كذا من اٞترائم
إلرضاء ّ
كِف .
ا٠تطَتة الّيت ّ
ٗتتص بنظرىا ٤تكمة اٞتزاء ال ّد ّ
كمن البديهي القوؿ أ ّف تعريف االغتصاب ٮتتلف من ٣تتمع إُف آخر نتيجة الختبلؼ
إسبلمي يبدك لنا كما يقوؿ
ائرم ٔتنظور
العقائد ك العادات  ،فإذا نظرنا إُف قانوف العقوبات اٞتز ّ
ّ

األستاذ "بوسقيعو أحسن" أنّو قانوف ليرباِف إُف درجة اإلباحيّة باعتباره مبنيّا على مبدأ اٟتريّة
غرب فيبدك لنا أنّو قانوف ٤تافظ كونو يقيّد اٟتريّة اٞتنسيّة من
اٞتنسيّةّ ،أما إذا نظرنا إليو ٔتنظور ّ
جنسي مع امرأة بإيبلج العضو ال ّذكرم
عرؼ بأنّو إتياف رجل لعمل
حيث ٕترٯتو للّزنا مثبل  ،ك قد ّ
ّ
يف ا١تكاف ا١تع ّد لو من جسم ا١ترأة سواء كانت ثيبا أـ عذراء  ،بالغة أـ قاصرة  ،باإلكراه ك دكف
رضاىا .
يعرؼ
ائرم كمن خبلؿ نص ّ
ا١تشرع اٞتز ّ
ا١تادة  336ا١تذكورة أعبله َف ّ
كاٞتدير بالتّنويو ىو أ ّف ّ
مادتو  267من قانوف العقوبات ككذا التّشريع
لنا االغتصاب  ،يف حُت ٧تد التّشريع
ا١تصرم يف ّ
ّ
جنسي
الرجل بعمل
ونسي يف ّ
عرفا االغتصاب على أنّو قياـ ّ
ا١تادة  227من قانوف العقوبات،قد ّ
ّ
التّ ّ
كل فعل
نسي فقد ّ
مع أنثى عن طريق إيبلج عضو التّذكَت يف فرجها ّ ،أما ّ
عرفو بأنّو ّ
ا١تشرع الفر ّ
جنسي مهما كانت طبيعتو ارتكب على ذات الغَت بالعنف أك اإلكراه أك التّهديد أك ا١تباغتة
إيبلج
ّ
ا١تادة  23ػ ػ ػ  222من قانوف العقوبات .
ك ىو التّعريف الّذم أكرده يف ّ
ا١تادة  336من قانوف العقوبات،
ائرم إُف االغتصاب يف نص ّ
ا١تشرع اٞتز ّ
ك لقد تطرؽ ّ
ا١تكونة ألركانا القانونيّة  ،ك الّيت ىي ثبلثة
ك اشًتط لتماـ قياـ ىذه اٞترٯتة كجوب توافر العناصر ّ
جنسي كامل ٔ ،تعٌت عبلقة جنسيّة كاملة بُت اٞتآف
عناصر تتمثل يف أف يكوف ىناؾ اتّصاؿ
ّ
بيعي عن طريق إيبلج
ك ّ
الضحية  ،ك يطلق على ذلك بفعل الوقاع الّذم يقصد بو الوطء الطّ ّ
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اٞتآف للعضو ال ّذكرم يف فرج ا١ترأة  ،ك من خبلؿ ىذا العنصر نستخلص أ ّف االغتصاب يف
يتم إالّ بإيبلج عضو التّذكَت يف فرج
القانوف اٞتز ّ
يتم إالّ من رجل على امرأة  ،ك أيضا ال ّ
ائرم ال ّ
أم شيء آخر يف فرج ا١ترأة ال يع ّد اغتصابا ،كما
ا١ترأة ك من مثّ فإ ّف كضع األصبع أك قضيب أك ّ
أف إيبلج عضو التّذكَت يف أجزاء اٞتسم األخرل غَت فرج ا١ترأة ال يش ّكل اغتصابا كإيبلج عضو
يهم إف كانت اجملٍت عليها بكرا
التذكَت يف فم ا١ترأة أك إتيانا من ا٠تلف أم من ال ّدبر ،كذلك ال ّ
أك فاقدة لعذريّتها  ،فقد تكوف بغيّة أك فاجرة ك مع ذلك تقوـ اٞترٯتة  ،ك أيضا ال تع ّد ا١تواقعة
الصلة اٞتنسيّة فإنّو ال
اغتصابا إالّ إذا كانت غَت شرعيّة ك من مثّ فإ ّف الزكج الّذم يُكره زكجتو على ّ
يع ّد مرتكبا ٞترـ االغتصاب .
اٞتنسي باستعماؿ
يتم االتّصاؿ
األساسي ك
توافر العنصر
ّ
اٞتوىرم للجرٯتة  ،ك ىو أف ّ
ّ
ّ
للقوة
الصور التّالية  :العنف ّ
العنف ،ك الّذم يأخذ كذلك ّ
ا١تادم ك الذم يتح ّقق باستعماؿ اٞتآف ّ
أم
الصلة اٞتنسيّة  ،العنف
اٞتسديّة أك أيّة كسيلة ماديّة أخرل إلكراه اجملٍت عليها على ّ
ا١تعنوم ْ
ّ
بشر،كالتّهديد بالقتل أك التّهديد بفضيحة ،أك استعماؿ
اإلكراه ك الذم يتح ّقق عن طريق التّهديد ّ
الرضا كحاليت اٞتنوف ك عدـ التّمييز ،
مواد ٥ت ّدرة أك ّ
منومة...كما توجد حاالت األخرل لغياب ّ
كما يغيب أيضا بالغفلة ،كالطّبيب الّذم يواقع أنثى على حُت غفلة منها أثناء االستشارة
يتجسد با١تكر ك ا٠تديعة  ،كأف يرقد رجل يف سرير امرأة على صورة
أك الكشف عليها  ،كما ّ
تظن أنّو زكجها .
ٕتعلها ّ
ٞتنائي
ك أخَتا أف تتّجو اإلرادة إُف إتياف الفعل ك نتيجتو ٔ ،تعٌت ضركرة أف يتوافر القصد ا ّ
أم النيّة اإلجراميّة لدل شخص اٞتآف .
ْ
فإذا توافرت ىذه األركاف نكوف أماـ جرٯتة االغتصاب  ،غَت أ ّف ا١تتعارؼ عليو من النّاحية
الواقعيّة ىو أ ّف ا١تشتبو فيهم ا١تقًتفُت ٢تذه اٞترٯتة ينكركف دائما الوقائع ا١تنسوبة إليهم ظنّا منهم بأ ّف

بأنم قد تركوا ما يدؿ على
الشهود  ،متجاىلُت ٘تاما ّ
الوقائع ٘تّت يف غياب األدلّة ك خصوصا ّ
لوجي ا١تلتقط ٔتسرح اٞترٯتة الّذم
ّأنم ىم ا١ترتكبوف للفعل ا١تبلحقُت بو  ،ك ىو األثر البيو ّ

وكم " ، "ADNك الّذم سيكوف ٤تل مقارنة مع بصمتهم الوراثيّة
يستخلص منو اٟتامض النّ ّ
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ا١ترجعيّة الّيت ال ٯتكنها أف تتشابو أك تتماثل بُت شخصُت اثنُت يف العاَف ماعدا يف التّوائم ا١تتماثلة
العلمي يف إثبات
الّذين أصلهم بويضة كاحدة  ،ك ألجل ىذه الغاية أصبح يعتمد على ىذا ال ّدليل
ّ
ك نفي ٥تتلف جرائم العرض كاالغتصاب.
أما اٞتزاء ا١تقرر ٢تذه اٞترٯتة فقد أكرده ا١تشرع اٞتزائرم يف نص ا١تادة  336من قانوف
بالسجن ا١تؤقت من ٜتس
كل من ارتكب جناية االغتصاب يعاقب ّ
العقوبات ك اليت جاء فيها ّ " :

 5إُف عشر  10سنوات  .ك إذا كقع االغتصاب على قاصر َف تكمل الثّامنة عشرة  18سنة
الشيء
لعل ّ
فتكوف العقوبة ّ
السجن ا١تؤقّت من عشر  10سنوات إُف عشرين  20سنة "  ،ك ّ

ائرم ىي عقوبات ٥تففة مقارنة ٔتا
ّ
ا١تقررة ٞترٯتة االغتصاب يف القانوف اٞتز ّ
ا١تسجل على العقوبات ّ
مقرر لنفس اٞترٯتة يف بعض التّشريعات العربيّة أك الغربيّة  ،ففي تونس على سبيل ا١تثاؿ يعاقب
ىو ّ
بالسجن ا١تؤبّد ك ترفع العقوبة إُف اإلعداـ حاؿ توافر ظرؼ استعماؿ العنف
على االغتصاب ّ
نسي مقًتفيو بعقوبة  20سنة سجنا .
أك ّ
السبلح أك التّهديد  ،كما يعاقب القانوف الفر ّ
الفرع الثاني

أمثلة عن قضايا االغتصاب و دور البصمة الوراثية في إثباتو
تطورا كبَتا
بداءة ذم بدء يتعُت التنويو بأ ّف بعض األنظمة الّيت عرفت فيها البصمة الوراثيّة ّ
التطبيقي  ،ف ّكرت يف إنشاء قاعدة بيانات كطنيّة
العلمي أك على ا١تستول
سواءن على ا١تستول
ّ
ّ
يتم فيها حفظ ٚتيع أنواع البصمات الوراثيّة النّإتة عن ٖتليل ىاتو اآلثار البيولوجيّة
أك مركزيّة ّ ،
ا١تاسة باألفراد أك بكياف
السوابق القضائيّة الكثَتة ك ا٠تطَتة ّ
ٞتميع األشخاص ا١تشتبو فيهم ك ذككا ّ

لعل
اجملتمع " النّظاـ العاـ  ،اآلداب ّ
العامة " ،ك قد تّ ٕتسيد ذلك عمليّا ك على أرض الواقع  ،ك ّ
الغرض من ذلك ىو معرفة مرتكب اٞترائم بأقصى سرعة ك بأسلوب دقيق ك ناجع  ،ك قد سلك
ائرم ىذا الطّريق من خبلؿ استحداثو لقاعدة بيانات مركزيّة ٔتوجب القانوف ا١تتعلّق
ا١تشرع اٞتز ّ
ّ
الصادر
عرؼ على األشخاص رقم ّ 03/16
باستعماؿ البصمة الوراثيّة يف اإلجراءات القضائيّة ك التّ ّ
لعل من بُت ىاتو اٞترائم ا٠تطَتة جرٯتة االغتصاب  ،ك الّيت يلعب فيها ال ّدليل
سنة  ، 2016ك ّ

مهما يف اإلثبات ك النّفي كفقا ١تا ىو ثابت
وكم " "ADNدكرا ّ
العلمي ا١تتمثّل يف اٟتامض النّ ّ
ّ
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ك مؤّكد علميّا ك عمليّا  ،ك قد كقع االختيار على ىذه اٞترٯتة دكف غَتىا من بقيّة أنواع جرائم
العرض األخرل على أساس ك أ ّف اإلثبات فيها بدرجة كبَتة إف َف نقل بصورة مطلقة يكوف بناء

وكم " ، "ADNك من جهة ثانية اتّساع
٣تسدة يف ٖتليل ك فحص اٟتامض النّ ّ
على خربة علميّة ّ
السنوات األخَتة بسبب ع ّدة خلفيّات سواء عقائديّة أك أخبلقيّة أك اجتماعيّة...
دائرة ارتكاهبا يف ّ
وصل إلثباهتا
ك ال شك أف ىناؾ العديد من قضايا االغتصاب ك الّيت ال حصر ٢تا تّ التّ ّ
الركوف إُف
ك إسناد األفعاؿ ١تقًتفيها اٟتقيقيُّت إسنادا ماديّا  ،أك نفيها نائيّا عنهم بفضل ّ
لعل من أشهر ىذه
االختبارات ك الفحوصات ا١تخربيّة الوراثيّة ك ما أفضت إليو من نتائج  ،ك ّ
القضايا على اإلطبلؽ :
قضـية الف ـت ـاة " ليندامان "
تع ّد قضيّة " لينداماف " ّ 1أكؿ قضيّة جنائيّة تستعمل فيها تقنيّة البصمة الوراثيّة  ،ك تتعلّق
بالفتاة الّيت تدعى لينداماف الّيت اغتصبت بتاريخ  1983/11/21بضواحي منطقة ليسًت شيد
بربيطانيا ك عمرىا ك قتذاؾ ال يتع ّدل  15سنة  ،حيث قاـ اٞتآف بقتلها بعد أف اغتصبها  ،ك قد

كاف ال ّدليل الوحيد مسحة مهبليّة من جسم اجملٍت عليها  ،ك بتاريخ  1986/08/08حصلت
ا١ترة فتاة أخرل تبلغ من العمر 17سنة ك تدعى
جرٯتة ثانية بنفس األسلوب ككانت ّ
الضحية ىذه ّ
الشرطة قبض على شخص مشتبو فيو يدعى" ريتشارد
" دكف اشورت"  ،ك من خبلؿ ٖتقيقات ّ
بكبلند " يبلغ من العمر  17سنة الّذم يشتغل عامل ٔتستشفى األمراض النّفسيّة ك قد كانت لو

بالضحية الثّانية  ،ك لكن من خبلؿ التّحاليل ك مقارنتها بالعيّنات كجد ّأنا ٥تتلفة ٘تاما ،
عبلقة ّ
تدؿ على أ ّف مرتكب اٟتادثتُت ىو شخص كاحد ك ذلك لتطابق العيّنتُت  ،ك قد ٘تّت تربئة
ك ىي ّ
ساحتو  ،ك َف تتوقّف القضيّة عند ىذا اٟت ّد  ،إذ أُخذت عيّنات دـ من ع ّدة رجاؿ يف نفس
ا١تنطقة الّذم بلغ عددىم  3653شخصا تًتاكح أعمارىم ما بُت  16إُف  34سنة تقريبا ،
الضحيّتُت ك استبعد الكثَت منهم
ك قورنت ٚتيع تلك العيّنات ا١تأخوذة بالعيّنة ا١ترفوعة من جسم ّ
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لعدـ مطابقة التّحاليل  ،ك أثناء ذلك قاـ شاب يدعى " كوليُت بيتشفورؾ" بإرساؿ زمبلئو ألخذ

عيّنة بدال منو  ،كلكن بعد ٝتاع زمبلئو بتلك اٟتادثة البشعة قاـ أحدىم باإلببلغ عنو  ،ك تّ
ٗتصو ىو ،ك قد كاف
القبض عليو  ،كقد أظهرت نتائج التّحاليل أ ّف العيّنات ا١ترفوعة من الفتاتُت ّ
ذلك سببا يف اعًتافو ّترائمو ك جرائم أخرل  ،ك قد تّ فحص ىذه القضيّة ٔتخترب ال ّدكتور "إليك

جيفرم" ّتامعة "ليسًت " بربيطانيا  ،كبذلك كانت ىذه القضيّة ٔتثابة ّأكؿ قضيّة جنائيّة يستخدـ
وكم "." ADN
فيها اٟتامض النّ ّ
اإلسباني
قضيّة الس ّفاح
ّ
اٞتنسي بإسبانيا يف الفًتة ا١تمت ّدة ما بُت عاـ
لقد حصلت الكثَت من حوادث االعتداء
ّ
 1993ك  1996يف إحدل ضواحي ا١تدف الكربل اإلسبانيّة  ،حيث كاف الس ّفاح يف كل حالة
عرؼ على شخصو ،
يصطحب ضحاياه إُف مكاف مظلم ك معزكؿ  ،ك َف تستطع ّ
أم منهن التّ ّ
تبُت أ ّف ٚتيعها لشخص كاحد  ،ك بعد فًتة
ك من خبلؿ التّحاليل للمسحات ا١تهبليّة ّ
للضحايا ّ
تبُت تطابقها مع
الزمن ضبط أحد ا١تشتبو فيهم  ،ك بعد أخد عيّنة من دمو ك ٖتليلها ّ
من ّ
للضحايا  ،ك قد تّ القبض عليو ك ٤تاكمتو  ،حيث أدين بارتكابو أكثر من 20
ا١تسحات ا١تهبليّة ّ
شره.1
حادثة اغتصاب  ،ك بفضل ىذه التقنيّة تّ ٗتليص اجملتمع من ّ

األمريكي السابق " بيل كلينتون"
الرئيس
قضيّة ّ
ّ

ا١تتدربة يف البيت
حرش
ّ
يكي "بيل كلينتوف" مع ّ
اٞتنسي ّ
تتلخص قضيّة التّ ّ
للرئيس األمر ّ
ّ
ا١تنوم على ثوب
السائل ّ
األبيض "مونيكا لويسكي" الّيت حدثت عاـ  ، 1998عندما تّ فحص ّ

يكي  ،ك كاف دليلها الفستاف
الفتاة ك الّيت ّادعت كجود عبلقة جنسيّة بينها ك بُت ّ
الرئيس األمر ّ
السائل ا١توجود على الفستاف ا١تق ّدـ من
أك ّ
الرداء األزرؽ الّيت كانت ترتديو  ،ك بالفعل تّ فحص ّ
حىت
الفتاة اليهوديّة يف يوـ  28يوليو  ، 1998ك قد بقي ىذا ّ
السائل على الفستاف ١ت ّدة  18شهرا ّ
ا١تسجل عليها بصوت كلينتوف ك الّيت احتفظت
ق ّدمتو مونيكا  ،ك كذلك شرائط ّ
الصوت التّليفونيّة ّ
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للرئيس كلينتوف أنّو ٭تمل
هبا ١ت ّدة عامُت  ،ك كاف ىذا أقول دليل عندما ثبت بعد فحص ال ّدـ ّ
ا١تستقل "كنت ستار" على
السائل ا١تنوم  ،ك قد ساعد على ذلك ا١ت ّدعي
نفس اٞتُت ا١توجود يف ّ
ّ

الرئيس كلينتوف  ،ك الّذم تق ّدـ بشهادتو من تلقاء نفسو من خبلؿ تسجيل الفيديو
أف يستدعي ّ
يف البيت األبيض ك دائرة تليفزيونيّة مغلقة ك رآىا احمللّفوف  ،ك يف النّهاية ك رغم األدلّة الكثَتة الّيت
يكي
اكتشفها احمل ّققوف يف القضيّة  ،إالّ أنّو عاـ  1999قاـ اجمللس
ّ
االستشارم بتربئة ّ
الرئيس األمر ّ
ظل حَتة ك دىشة ا١تتابعُت للوقائع.1
"كلينتوف" من التّهمة يف ّ

قضيّة " أبو ظبي"
تتلخص قضيّة أبو ظب يف استخداـ ا١تتّهم بتاريخ  2003/05/02اإلكراه يف مواقعة اجملٍت
ّ

ا٠تلفي لسيّارهتا
ا١تارة ك مظلم ك طرحها با١تقعد
عليها  ،حيث قاـ باستدراجها ٔتكاف خاؿ من ّ
ّ
ك نزع عنها مبلبسها ك جثم فوقها ك أدخل قضيبو يف فرجها ك استمٌت بداخلها دكف رضان منها ،
بالسجن ا١تؤبد ك إبعاده عن الببلد  ،ك ىو اٟتكم ا١تؤيّد
حيث حكمت عليو ٤تكمة أبو ظب ّ
شك أ ّف اٟتكمُت
باإلدانة ك ا١تع ّدؿ بالعقوبة إُف عشر سنوات سجن أماـ جهة الطّعن  ،ك ال ّ
وكم
ا١تذكورين أسسا على تقرير ا١تخترب
اٞتنائي اّلذم أ ّكد أ ّف ّ
اثي للحامض النّ ّ
الًتكيب الور ّ
ّ
الذكورم للمسحة ا١تهبليّة للمجٍت عليها مطابق لفحص عيّنة دـ ا١تتّهم ،
الشق
ا١تستخلص من ّ
ّ
الّذم َف ينكر التقاءه باجملٍت عليها بتاريخ الوقائع .
الزوجة اْلسيويّة "
قضيّة " ّ

الشرطة مفاده أ ّف
ك يف اإلمارات العربيّة ا١تتّحدة تق ّدـ زكج امرأة أسيويّة بببلغ إُف مركز ّ
شخص من اٞتنسيّة األسيويّة قد أغتصب زكجتو يف ش ّقتو الّيت يقيماف هبا  ،ك برفع مسحات
سجادة بأرضيّة الغرفة الّيت كقع فيها فعل
لتلوثات منويّة من ّ
مهبليّة من ا١ترأة ك فحص عيّنات ّ
تبُت
الزكج  ،ك بعد ثبلثة أشهر ّ
االغتصاب ّ ،
تبُت ّأنا تعود لشخص كاحد ك ٥تتلفة عن عيّنات ّ
أسيوم  ،ك ٔتقارنة
بعد مقارنة البصمات ا١ترفوعة من ا١تكاف ّتهاز الكمبيوتر ّأنا تعود لشخص
ّ
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تبُت أ ّنا
عيّنة الػ ػ "  " ADNلذلك ّ
للسجادة ّ
الشخص مع اٟتيوانات ا١تنويّة ا١ترفوعة من ا١ترأة ك ّ
الشخص ا١تشتبو بو.1
ٗتص ىذا ّ
ّ

قضيّة المتّهم" تشارلز فاين"
ىذا ا١تتّهم حكم عليو باإلعداـ الرتكابو جناييت االغتصاب ك قتل طفلة صغَتة مثّ ٘تّت
السجن  ،ك أساس ىذا اٟتكم بٍت على نتائج ٖتاليل
تربئتو بعد أف قضى م ّدة طويلة جدا يف ّ
الشعَتات
الضحية بعض ّ
اِف كجد على جسد ّ
اٟتامض النوكم  ،ذلك أ ّف مكتب التّحقيقات الفيدر ّ
ٗتصو ك بعد ٖتليل البصمة الوراثية ثبتت براءة "تشارلز"  ،ك تّ إخبلء سبيلو
ك الّيت اعتربت أ ّنا ّ

بالشعَتات الّيت عثر عليها ّتسد
تلقي القاضي نتائج التّحاليل الّيت قارنت شعر "تشارلز" ّ
بعد ّ
الشعر الّذم عُثر عليو ّتسد
الضحية  ،ك أ ّف اإلثبات
الشبو اٟتاصل بُت ّ
األساسي كاف يف ّ
ّ
ّ
الضحية  2ك شعر "تشارلز" .
ّ
قضيّة األمريكي " بتلر "
ىذا ا١تتهم ذك البشرة السوداء انتشلتو نتائج االختبار الوراثي من االهتاـ ك تّ أطبلؽ صراحو

سنة  1999بعد أف قضى م ّدة أكثر من عقد ك نصف من الزمن بسجن" تيلر" بتيكساس  ،ك قد

حكم عليو بعقوبة جنائية م ّدهتا تسعة كتسعوف سنة سجنا بعد معاقبتو الرتكابو جرٯتيت االغتصاب
مٍت
ك اختطاؼ امرأة بيضاء البشرة  ،ك قد أجريت اختبارات اٟتامض النوكم على ٥تلفات ّ
أ
ا١تغتصب إُف أف أثبتت النتائج لثبلثة ٥تابر أ ّف البصمة الوراثيّة ليست ٢تا عبلقة با١تتهم ا١تداف .
3

قضيّة " الفتاة اإلماراتيّة"
الشرطة ،
يف اإلمارات العربيّة ا١تتّحدة تق ّدمت فتاة تبلغ من العمر  18عاما إُف أحد مراكز ّ

بالزكاج  ،ك إثر
كونت معو عبلقة ك كعدىا ّ
تعرفت على شخص بواسطة ا٢تاتف ك ّ
ك أفادت ّأنا ّ
1
الصفحة . 251
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 249
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
3
الصفحة . 175
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
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الرابع ،
ذلك رافقتو ك لكنّو اغتصبها ك ٛتلت منو إالّ ّأنا َف تكتشف اٟتمل إالّ يف ّ
الشهر ّ
الشهر
ك أخربتو بذلك لكنّو طلب منها اإلجهاض فلم توافق  ،ك ٕتاىلها إُف أف أصبحت يف ّ
الشرطة  ،حيث تّ استدعاء ا١تتّهم ك لكنّو
كِف أمرىا الّذم بدكره أبلغ مصاٌف ّ
الثّامن  ،ك أبلغت ّ
وكم الػ ػ ػ ""ADN
دب لفحص اٟتامض النّ ّ
أنكر التّهمة  ،ك أجريت الفحوصات ا١تخربيّة يف ٥تترب ْ

الصفات
لكل منهما  ،ك كانت النّتيجة أ ّف ّ
الشاكية ىي األـ اٟتقيقيّة للطّفل الشًتاكها يف نصف ّ
ّ
أم صفات كراثيّة  ،ك بالتّاِف
الوراثيّة ا١توجودة لدل الطّفل ّ ،أما ا١تتّهم فلم يشًتؾ مع الطّفل يف ّ

اٟتقيقي لو.1
فإنّو ليس أبا للطّفل  ،بل يوجد رجل آخر يع ّد ىو األب
ّ

العلمي ا١تتمثّل
ك ال جداؿ يف أ ّف القارئ ٢تذه القضايا يتّضح لو جليا بأ ّف االستعانة بال ّدليل
ّ
يف البصمة الوراثيّة " "ADNيع ّد إجراءن الزما ك ضركريّا للوصوؿ إُف اٟتقيقة ك منو ٖتقيق العدالة،

فعاال يف إثبات ك نفي ٥تتلف جرائم العرض خصوصا جرٯتة
كيف ال ك قد كاف لو دكرا بارزا ك ّ
االغتصاب  ،إذ ٔتوجبو ٘تّت تربئة ساحة العديد من ا١تتّهمُت الّذين كانت أدلّة االهتّاـ ٖتيط هبم ،
بل إ ّف الكثَت منهم تّ اٟتكم عليهم باإلدانة مثّ ألغي اٟتكم ك بػُّرءكا من جديد  ،ك على العكس
من ىذا فقد ٘تّت تربئة الكثَت منهم ك ا١تذنبُت فعبل ك ذلك باالستناد فقط على األدلّة
العلمي ك ا١تأمور بو من طرؼ ال ّدرجة
الكبلسيكيّة  ،ك لكن بعد االعتماد على ىذا ال ّدليل
ّ
حق ىؤالء،
وصل إُف ثبوت قياـ اٞترٯتة يف ّ
القضائيّة األعلى من الدرجة األكُف القاضية بالرباءة تّ التّ ّ
ك منو تّ إلغاء اٟتكم القاضي بالرباءة ك من جديد تّ القضاء بإدانتهم ك معاقبتهم .
المطلب الثّاني
تطبيق البصمة الوراثيّة في إثبات جرائم العنف

2

تدؿ على ىويّة صاحبها  ،ك تع ّد كسيلة علميّة هتدؼ إُف التّح ّقق
١تػّا كانت البصمة الوراثيّة ّ
الصفات اٞتينية ا١تميّزة للفرد عن غَته  ،ك ٯتكن االستدالؿ من خبلؿ
من ّ
الشخصيّة ك معرفة ّ
1
الصفحة . 250
السابق ّ .
عبد الفتّاح ( ّ
٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة  128ك ما بعدىا .
السابق ّ .
ٜتيس علي الظّنحآف (ساَف)  .ا١ترجع ّ
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نتائجها على مرتكب اٞترائم ك معرفة اٞتناة عند االشتباه يف ٥تتلف اٞترائم 1خصوصا جرٯتة القتل
ك اليت ستكوف كعينة للدراسة يف ىذا ا١تطلب  ،ك ١تػّا كانت تع ّد أيضا ٔتثابة قرينة على ا ّهتاـ
ا١تادم ٢تا ٔ ،تعٌت أ ّف ٢تا دكرا إ٬تابيا ك ىاما يف الكشف
ّ
بالركن ّ
الشخص بارتكاب اٞترٯتة التّصا٢تا ّ
عن بعض اٞترائم الغامضة  ،ك الوصوؿ إُف مرتكب اٞترٯتة منذ اكتشافها أك ا١تسا٫تة يف الكشف
العلمي الكبَت ك الّذم انعكس إ٬تابيّا على
التطور
كل ىذا ّ
عن جرائم كقعت قبل اكتشافها  ،فإ ّف ّ
ّ
نظريّة اإلثبات ّأدل إُف ٗتطي الطّرؽ الكبلسيكية الّيت كانت تعتمد فقط على ٖتليل فصائل ال ّدـ
ك فحص بصمات األصابع  ،ك قد ثبت معمليا أ ّف اختبارات فصائل ال ّدـ قد تطبعها عدـ ال ّدقة ك
التّأكيد  ،كما أ ّف فحص بصمات األصابع ليس متاحا دائما  ،إذ ٭تاكؿ الكثَت من اٞتناة
استخداـ الق ّفازات لكي ٮتفوا معا١تها فضبل عن سهولة ك سرعة إزالة أثرىا ك حساسيّتها لوسائل
الرفع .
ّ
ك اٟتامض النوكم يتم ٖتليلو بكل سهولة ك يسر  ،إذ يكفي إلجرائو أخذ عيّنة صغَتة من
مٍت ٔتسرح اٞترٯتة تصلح ك
البصمة الوراثية مهما كاف نوعها  ،فالعثور مثبل على قطرة دـ أك بقعة ّ
فعالة يف الوصوؿ إُف اٟتقيقة ا١تبتغاة  ،كما تصلح
اثي  ،ك منو تكوف منتجة ك ّ
بامتياز لبلختبار الور ّ
حىت ك لو كانت قد ج ّفت أك مضت عليها ع ّدة أشهر  ،ك تبقى دائما النّتائج
أيضا للفحص ّ
ا١تتوصل إليها تتسم بال ّدقة بعيدا عن التّشكيك أك االرتياب فيما عدا ما قد ٭تصل من خطأ
ّ
بشرم أك اختبلط يف العيّنات .
ّ
ك فيما يلي نتطرؽ إُف أركاف جرٯتة القتل ك اٞتزاءات ا١تقررة ٢تا ( الفرع األكؿ) مث نستعرض
ٟتل خيوطها
بعض القضايا عن ٥تتلف جرائم القتل ك الّيت كانت ال ّشفرة الوراثيّة ٔتثابة ا١تفتاح ّ
(الفرع الثآف) .
الفرع األول

أركان جريمة القتل و الجزاءات المقررة لها
ائرم ىو إزىاؽ ركح
معرؼ يف نص ّ
ا١تادة  254من قانوف العقوبات اٞتز ّ
القتل كما ىو ّ
ا١تادم
حىت تتح ّقق جرٯتة القتل العمد ٬تب توافر ركنُت اثنُت ٫تا الركن ّ
اإلنساف عمدا  ،ك ّ
1
الصفحة .151
البوليس
.
)
رمسيس
(
هبناـ
العلمي  .الطّبعة ّ . 1996
ّ
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يتكوف
ا٬تاب من شأنو أف ّ
الركح ْ ،
يؤدم إُف ا١توت  ،ك ّ
ك ا١تتمثّل يف إزىاؽ ّ
أم قياـ اٞتآف بعمل ّ
السلوؾ
امي  ،إزىاؽ ّ
السببيّة بُت ّ
الركح ك عبلقة ّ
الركن من ثبلثة عناصر ىم ّ
ىذا ّ
السلوؾ اإلجر ّ
امي ك الوفاة .
اإلجر ّ
السلوؾ اإلجرامي فهو النّشاط الّذم يقوـ بو الفاعل لتحقيق النّتيجة ا١تعاقب عليها ،
ّ
فأما ّ
حىت احملاكلة .
حىت ك إف كانت حقيقيّة ك معلنا عنها ال تش ّكل جرٯتة القتل ك ال ّ
فاإلرادة كحدىا ّ
الضركرم أف
الركح فهي النّتيجة ا١تًتتّبة على سلوؾ الفاعل  ،ك ليس من ّ
ك ّأما إزىاؽ ّ
زمٍت  .ك ّأما
يتح ّقق أثر نشاط اٞتآف مباشرة  ،فيمكن أف يكوف بُت النّشاط ك النّتيجة فاصل ّ
ا١تادم
الركن ّ
ٓتصوص عبلقة ّ
السببيّة فجرٯتة القتل العمد تع ّد من جرائم النّتيجة الّيت يتطلّب فيها ّ
ا١تادم يف جرٯتة القتل العمد ٬تب
الركن ّ
توافر رابطة سببيّة بُت فعل اٞتآف ك النّتيجة  ،فلكي يتوافر ّ
أف تكوف الوفاة نإتة عن فعل اٞتآف .
أم العمد ٔ ،تعٌت
ا١تعنوم أك القصد
الركن
اٞتنائي ْ
ّ
الركن الثّآف ٞترٯتة القتل العمد يف ّ
ك يتمثّل ّ
ّ
٤تل اٞترٯتة إنساف حي  ،ك أ ّف من شأف فعلو
ّإتاه إرادة الفاعل إُف إتياف فعل القتل مع علمو بأ ّف ّ
اٞتنائي العاـ  ،ك ٬تب أف يتوفّر إُف
أف يرتّب كفاة ىذا اإلنساف  ،ك ىذا ما يطلق عليو بالقصد
ّ
اٞتنائي ا٠تاص  ،ك الّذم ىو نيّة قتل اجملٍت عليو أك إزىاؽ
ا١تعنوم القصد
الركن
ّ
حىت يكتمل ّ
ّ
جانبو ّ
ركحو  ،ك الب ّد من األخذ يف االعتبار بصفة اجملٍت عليو الّذم يشًتط فيو :
الضحية فيو إنسانا كقت ارتكاب اٞترٯتة  ،ك بذلك
صفة اإلنساف إذ يمفًتض القتل أف تكوف ّ
ا١تادة  457من
٣ترد ٥تالفة تعاقب عليها ّ
فالقتل ال يقع إَال على إنساف ّ ،أما قتل اٟتيواف فهو ّ
قانوف العقوبات ك الّيت تنص على أنّو  " :يعاقب بغرامة من  5000إُف  10000دج ك ٬توز أف

كل من تسبّب يف موت أك جرح حيوانات
يعاقب أيضا باٟتبس ١ت ّدة ٜتسة أياـ على األكثر ّ
أك مواشي ٦تلوكة للغَت ك ذلك نتيجة إلطبلؽ حيوانات مؤذية أك مفًتسة أك بسبب سرعة أك سوء

الركوب. "...
قيادة أك زيادة ٛتولة العربات أك ا٠تيوؿ أك دكاب ّ
اٞتر أك اٟتمل أك ّ
اٟتي إذ األصل أف يكوف اجملٍت عليو حيّا كقت ارتكاب اٞترٯتة  ،ك إالّ أعترب الفعل
صفة ّ
ا١تادة  153من قانوف العقوبات الّيت
تشويها ٞتثّة  ،ك الّذم يعترب ٔتثابة جنحة معاقب عليها بنص ّ
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أم عمل من أعماؿ الوحشيّة
شوه جثّة أك كقع منو عليها ّ
كل من دنّس أك ّ
كرد فيها ّ " :
أك الفحش يعاقب باٟتبس من سنتُت إُف ٜتس سنوات. "...
ك يشًتط أيضا أف ترتكب اٞترٯتة على شخص الغَت  ،كوف القانوف ال يعاقب على
ا١تادة  273من قانوف
تضمنتو أحكاـ ّ
االنتحار  ،ك إ ْف كاف يعاقب على ا١تساعدة عليو  ،ىذا ما ّ

كل من ساعد عمدا شخصا يف األفعاؿ الّيت تساعده على االنتحار
العقوبات ك الّيت تقوؿ ّ " :
بأنا سوؼ تستعمل يف
السم أك باآلالت ا١تع ّدة لبلنتحار مع علمو ّ
أك ّ
سهلو أك ّزكده باألسلحة أك ّ
ىذا الغرض يعاقب باٟتبس من سنة إُف ٜتس سنوات إذا ن ّفذ االنتحار " .

كما ال يش ّكل إعداـ اٞتنُت قبل كالدتو قتبل  ،ك إّ٪تا يع ّد ذلك إجهاضا  ،ك ىو جنحة
كل من أجهض
معاقب عليها بنص ّ
ا١تادة  304من قانوف العقوبات ك الّيت ّ
تنص على ما يلي ّ " :
امرأة حامبل أك مفًتض ٛتلها بإعطائها مأكوالت أك مشركبات أك أدكية أك باستعماؿ طرؽ
أك أعماؿ عنف أك بأيّة كسيلة أخرل سواء كافقت على ذلك أك َف توافق أك شرع يف ذلك يعاقب
باٟتبس من سنة إُف ٜتس سنوات. " ...

أما اٞتزاء ا١تقرر ٞترٯتة القتل فيختلف باختبلؼ كقائع ك ظركؼ ىذا القتل  ،إذ يعاقب مثبل
على القتل العمد با١تؤبد  ،ك يعاقب على القتل العمد مع سبق اإلصرار ك الًتصد باإلعداـ ،
ك العقوبة ذاهتا تطبق على القتل بالتسميم أك قتل األصوؿ ك ىذا طبقا ١تا ىو مكرس يف نص
ا١تادة  254ك ما بعدىا من قانوف العقوبات اٞتزائرم .
الفرع الثاني
أمثلة عن قضايا القتل و دور البصمة الوراثية في إثباتو
شك دكرا بارزا  ،ك ىذا
إ ّف استخداـ البصمة الوراثيّة يف ٣تاؿ جرائم القتل كاف لو ك ببل ّ
وصل إُف اٞتناة  ،إذ اٞتآف غالبا ما يًتؾ كراءه آثارا
بسبب ما ح ّققتو من نتائج مبهرة ك ذلك بالتّ ّ

يف مسرح اٞترٯتة تستخلص منها ىذه البصمة الوراثيّة  ،كما كاف ٢تا من جهة ثانية الفضل يف تربئة
تبُت من خبلؿ نتائج ٖتاليلها عدـ كجود تطابق بُت العيّنتُت
ساحة العديد من ا١تتّهمُت بعدما ّ
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أىم القضايا الّيت كاف للبصمة الوراثيّة دكرا ىاما ك فاصبل يف إثبات
ا١تأخوذتُت  .ك فيما يلي نورد ّ
جرٯتة القتل أك نفيها عن األشخاص ا١تنسوبة إليهم .
قضيّة الدكتور "سام شبرد"

1

أدانت ٤تكمة أكىايو بالواليات ا١تتّحدة األمريكيّة ال ّدكتور "ساـ شربد" على خلفية ضربو
ٖتولت قضيّتو إُف قضيّة رأم عاـ إذ أذيعت احملاكمة عرب كسائل
حىت ا١توت  ،ك بعدىا ّ
لزكجتو ّ
االتّصاؿ ك ٝتح ٞتميع ككاالت األنباء بالتغطية  ،ك قد ذكر أ ّف ىناؾ فرضية كجود شخص ثالث

عثر على آثار دمائو على سرير اجملٍت عليها أثناء مقاكمتها للجآف  ،ك بعد أف قضى "ساـ شربد"

صل على الرباءة ك الّيت
السجن معاقبا أعيدت ٤تاكمتو مرة أخرل  ،ك قد ٖت ّ
م ّدة عشرة سنوات يف ّ
َف تقنع الكثَتين إُف غاية أف طلب ابن "شربد " فتح القضيّة من جديد ك تطبيق فحص البصمة
الوراثيّة  ،ك ىو ما استجابت لو احملكمة بأخذ عيّنة من جثّة "شربد"  ،ك قد أثبتت التّحاليل أ ّف
ال ّدماء الّيت كجدت على سرير اجملٍت عليها ليست دماء "ساـ شربد" بل ىي دماء شخص آخر ك
2
ىو صديق العائلة ك الّذم أدانتو البصمة الوراثيّة  ،ك انتهت بذلك كاحدة من أعقد القضايا .

3

قضيّة "سوزان دايفس "

تتلخص كقائع ىذه القضيّة الّيت تعود إُف مساء ليلة التّاسع من شهر جواف سنة ،1986
ّ

حُت انصرفت السيّدة "سوزاف دايفس" من عملها يف مقاطعة كولومبيا متّجهة إُف منز٢تا مستقلّة
أم أحد بعد ذلك  ،حيث كانت
سيّارهتا من نوع "فورد" ٛتراء اللّوف إُف أف غابت ك َف يشاىدىا ّ

الزكجة
ىذه السيّدة على خبلؼ مع زكجها "ركلف"  ،إذ كانت بينهما مشاكل عائليّة سيما ك أ ّف ّ
تعهد من زكجها بعدـ
"سوزاف" قد كسبت حضانة أكالدىا بعد حصوؿ الطّبلؽ بينهما ك أخذت ّ
الزكج قد اشًتل بندقيّة من ٤تل خاص
التعرض ٢تا باالعتداء جسديّا  ،ك يف نفس التّاريخ كاف ّ
ّ
1
الصفحة . 273
السابق ّ .
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
2
اسي
ّ
ائي  .إثبات النّسب ك نفيو  .اليوـ الدر ّ
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الزكج حضانة األطفاؿ  ،ك بتاريخ  07مارس 1988
الزكجة ُمنح ّ
ببيع األسلحة  ،ك بعد اختفاء ّ

ا٠تاصة باألفراد بسبب التخلّف على
قاـ أحد الضبّاط بإجراء جرد على ٤تتويات أحد احملبلّت
ّ
دفع اإل٬تار ،ك يف ٤تزف ىذا احملل شاىد سيّارة "فورد" ٛتراء اللّوف موجود عليها بقع دمويّة من
الرجوع لسجبلّت ا١تركر
ال ّداخل ك آثار طلقات ناريّة ك أنسجة بشريّة ك أجزاء عظاـ  ،ك بعد ّ
ك معرفة صاحب السيّارة  ،ك بعد إجراء ٖتاليل الػ ػ ػ " "ADNعلى العيّنات البيولوجيّة ا١توجودة

الزكج ك األطفاؿ  ،اتّضح بأ ّف العيّنات ا١ترفوعة تعود ألـ
داخل ىذه السيّارة ك مقارنتها بعيّنات ّ
األطفاؿ  ،ك من مثّ أدين السيّد "ركلف" بأنّو ىو الّذم قتل مطلّقتو السيّدة "سوزاف" يف سيّارهتا
ليكسب حضانة األطفاؿ ك الّذم اعًتؼ بعد ذلك بارتكابو للجرٯتة .
قضيّة "راندل جونز"

لقد تّ اٟتكم على "راندؿ جونز" بعقوبة اإلعداـ الرتكابو جناييت اغتصاب ك قتل امرأة1من

كالية فلوريدا ك ذلك عن كقائع حصلت يف الواليات ا١تتّحدة األمريكيّة يف السنوات األخَتة من
رعي
القرف ا١تاضي  ،ك قد صدر اٟتكم بعد دراسة ملف القضيّة ك االعتماد على تقارير الطّب ّ
الش ّ
ا١تٍت ا١ترجعيّة
الّيت أثبتت تطابق العيّنات الّيت تّ التقاطها من مسرح اٞترٯتة مع اٟتامض النوكم (بقع ّ
ا٠تاصة با١تتّهم) ك مع فصيلة ال ّدـ .
البستاني عمر "
قضيّة "
ّ

كِف حصلت
كقائع قضيّة " البستآفّ عمر" اليت كانت ٤تط أنظار ّ
نسي ك ال ّد ّ
الرأم العاـ الفر ّ

ٔتقر سكنها ،
سنة  1991إذ تّ قتل السيّدة "غيسبلف مارشاؿ" بواسطة ع ّدة طعنات خنجر كىذا ّ

ك قد كجد على اٟتائط العبارات  " :قتلٍت عمر ،عمر  "...مكتوبة بال ّدـ  ،ك على إثر ذلك تّ
ّاهتاـ ا١تدعو "عمر" الّذم كاف يشتغل عند السيّدة اجملٍت عليها كبستآفّ ك أكدع اٟتبس  ،لكن
ا١تختصُت يف
"عمر" البالغ من العمر  22سنة أنكر قطعا الوقائع ا١تنسوبة إليو  ،ك قد أ ّكد ا٠ترباء
ّ

الشيء
للضحية ّ ،
ا٠تطوط أ ّف العبارات الّيت كجدت مكتوبة على اٟتائط ٔتنزؿ اجملٍت عليها ىي ّ
باهتامو  ،لتدينو ٤تكمة "نيس" الفرنسيّة ك تعاقبو بثمانية عشرة
الّذم أثقل ملف "عمر" ا٠تاص ّ
1
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سنة سجنا نافذا  ،ك ما زاد من اقتناع ٤تكمة اٞتنايات ك كذا ىيئة احمللّفُت ىو شهادة خرباء
ا٠تطوط الّذين أ ّكدكا أنّو للمجٍت عليها  ،لتقوـ ٤تكمة النّقض برفض الطّعن بالنّقض الّذم رفعو

٤تمد مومن" ذك
صرح ا١تدعو " ّ
"عمر" ض ّد قرار ٤تكمة اٞتنايات بػ ػ  " :نيس"  ،ك عقب ذلك ّ
للصحافة ا١تغربيّة بعد إطبلؽ سراحو باعتباره كاف مسجونا بسجن "كبلرفو" بأ ّف
اٞتنسيّة ا١تغربيّة ّ

ا١تسماة "غيسبلف مارشاؿ" أين فتحت
أحد ا١تسجونُت معو اعًتؼ على مسامعو بقتل اجملٍت عليها ّ

ا١تغرب
السجُت الّذم ٖت ّدث عليو
نيابة "غراس" ٖتقيقا ابتدائيّا حوؿ حيثيات القضيّة بسماع ّ
ّ
٤تمد مومن" ا١تدعو "أالف فيبلس بوا" من قبل احمل ّققُت ك قد أنكر ما ىو منسوب إليو من كقائع
" ّ
ك ق ّدـ شكول بالببلغ الكاذب  ،كما تقدـ "برنار أ٧تو" احمل ّقق ا٠تاص الّذم كلّفو كالد "عمر"

بالتّحقيق يف القضيّة لل ّدرؾ ا٠تاص ٔتقاطعة "غراس" بالوسيلة الّيت ٘تّت هبا اٞترٯتة ك ىي خنجر
نسي "جاؾ شَتاؾ" الذم كافتو ا١تنية يف شهر سبتمرب
خاص با١تطبخ ،بعدىا قرر ّ
الرئيس الفر ّ
 2019منح مرسوما رئاسيّا موضوعو عفوا جزئيّا ل ػفائدة "عمر رداد"  ،لتقلّص بذلك عقوبتو بأربعة
يصرح بأنّو
نسي ّ
سنوات ك ٙتانية أشهر  ،ك ىو اإلجراء الذم جعل "جاؾ توبوت" كزير العدؿ الفر ّ
سوؼ لن ٭تضر ٞتنة ا١تراجعة ٓتصوص قضية "عمر"  ،ك يف سنة  1997تّ اعتماد خربة للخطوط

كاف قد طلبها احملامي األستاذ "فرجاس" ك الّيت ٗتتلف ٘تاما عن نتائج ا٠تربة ا٠تطيّة األكُف  ،حيث
خلصت ا٠تربة إُف أ ّف العبارات ا١تكتوبة على اٟتائط مسرح اٞترٯتة ليست للمجٍت عليها  ،إثر
ذلك أعطى مكتب رئيس القضاة بفرنسا موافقتو إلطبلؽ سراح "عمر رداد" يف إطار اٟتريّة

السجن ،ك لكن يف نظر العدالة
ا١تشركطة  ،ك قد تّ إطبلؽ سراحو بعد سبعة سنوات قضاىا يف ّ

يبقى متّهما  ،بعدىا تقدـ األستاذ "فرجاس" ك أكدع م ّذكرة موضوعها مراجعة القضيّة أماـ ٤تكمة

ا٠تاصة بالعقوبات اٞتنائيّة بإجراء ٖتقيقات جديدة ك
النّقض الفرنسيّة  ،ك قد أمرت ٞتنة ا١تراجعة ّ
ا١تدكف للعبارات ا١تكتوبة على اٟتائط ٔتسرح
كذا إجراء خربة خطيّة أخرل ١تعرفة صاحب ا٠تط ّ

اٞترٯتة  ،ك على ىذا األساس تّ تعيُت ا٠تبَتين "آف بَتكيت" ك "فرنسواز درسيٍت دارنو"  ،كما
ا١تادة ا١تكتوبة هبا العبارتُت ك
طلب األستاذ "فرجاس" من اللّجنة إجراء ٖتريّات إضافيّة ٓتصوص ّ
كذا أثر اليد ا١توجودة أسفل اٟتائط  ،ك قد أكدعا ا٠تبَتين يف ٣تاؿ ا٠تطوط ا١تذكورين أعبله نتائج
يتكوف من مائة ك ٜتسوف صفحة  ،ك قد انتهت إُف أنّو ٯتكن اٞتزـ بأ ّف
ا٠تربة ا١تنجزة ك ىو تقرير ّ
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اجملٍت عليها ىي الّيت كتبت العبارات  ،ك أ ّف ال ّدـ الّذم كتبت بو العبارات ىو للمجٍت عليها ،
كما أثبتت ا٠تربة األخرل أ ّف أثر اليد ا١توجود على الباب ٭تتوم على دـ اجملٍت عليها  ،ك لكن
نوكم منقوص األكسجُت من جنس ذكر  ،ك طلبت ٞتنة ا١تراجعة إجراء مقارنة
٦تزكج ْتامض ّ

فوريّة مع اٟتامض النوكم ا٠تاص با١تتّهم "عمر رداد "  ،ك تعميقا للتحقيقات أمرت العدالة بإجراء
الضحية  ،بعدىا اتّضح أ ّف
خربة جديدة على ال ّدعامة ا٠تشبيّة الّيت تساعد على إ٘تاـ اٞترٯتة ك قتل ّ
اٟتامض النوكم من جنس ذكر الّذم كجد على الباب ليس للمتّهم "عمر رداد" ،ك لكن ا٠ترباء

عجزكا عن ٖتديد ىوية صاحب البصمة الوراثيّة ك ال مصدرىا  ،ك عقب ىذا اإلجراء ٞتنة
ا٠تاصة بال ّدـ ٔتسرح اٞترٯتة ك الّيت
ا١تراجعة تتل ّقى خبلصة تقارير ا٠ترباء الّذين فحصوا اآلثار
ّ
مفادىا ّأنا ليست ل ػ ػ ػ "عمر رداد "  ،ليطلب احملامي العاـ حملكمة النّقض الفرنسيّة ٖتويل ك إحالة
ملف "عمر رداد" أماـ ٤تكمة ا١تراجعة  ،غَت أف اللجنة انتهت إُف أ ّف ال ّدالئل اٞتديدة الّيت أتى هبا

الشكوؾ يف ّاهتاـ "عمر رداد" ك ذلك من خبلؿ أنو َف يتم ٖتديد
دفاع ا١تتّهم ٯتكن أف تثَت بعض ّ
ىويّة ك صاحب الكتابة على اٞتدراف  ،ك كذا تّ اكتشاؼ نوعُت من الػ ػ ػ ػ اٟتامض النوكم ال ّذكر ْيُت

بالضبط  ،بعدىا ٤تكمة النّقض قررت
ك ال ينسباف ل ػ ػ " :عمر رداد " ك عدـ معرفة تاريخ اٞترٯتة ّ

دراسة إمكانيّة مراجعة ٤تاكمة ا١تتّهم "عمر رداد"  ،ك قد خلص احملامي العاـ "لوراف دافناس" إُف

أنّو ليس ىناؾ عناصر جديدة تستدعي إعادة ٤تاكمة "عمر رداد" ك طلب من ٞتنة ا١تراجعة عدـ
السماح بإجراء ٤تاكمة ثانية للمتّهم  ،ما دفع باحملامي" فرجاس" إُف اإلعبلف عن ٞتوءه إُف
ّ
احملكمة األكربيّة ٓتصوص قضيّة موّكلو "عمر رداد" بعد تأكيد ٤تكمة ا١تراجعة ّاهتاـ ك إدانة "عمر
رداد" ّتناية القتل .

الزوجة اإلماراتيّة "
قضيّة " ّ

1

متزكجة  ،ك باالنتقاؿ إُف
كرد يف إمارة دب ببلغا ّ
للشرطة ْتدكث جرٯتة قتل امرأة عربيّة ّ
الشرطة على بعض اآلثار منها قطعة مبلبس داخليّة رجاليّة ّتوار
مكاف اٟتادث للمعاينة عثرت ّ

مكونات لدماء غزيرة من األماـ ك ا٠تلف  ،ك بإجراء ٖتليل ال ػ ػ " "ADNعليها اتّضح
اٞتثّة عليها ّ
1
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أ ّف بعض ال ّدماء ا١توجودة على قطعة ا١تبلبس تعود للمجٍت عليها بعد أف قورنت بعيّنة من دمها ،
ك يف الوقت ذاتو اتّضح أ ّف ىناؾ بقعا دمويّة أخرل يف ىذه القطعة نفسها على شكل قطرات ،
الزكج ك الّذم بعد مواجهتو
ٗتص ّ
مرة أخرل اتّضح ّأنا ّ
ك بإجراء ٖتاليل ال ػ ػ ػ " "ADNعليها ّ
بالتّهمة اعًتؼ ّترٯتتو بقتل زكجتو ،ك قد أفاد بأنّو حاكؿ قطع عركؽ يده اليسرل قصد االنتحار.1
الزوج و أخيو"
قضيّة اتهام " ّ

للشرطة بشأف قتل امرأة يف بيتها ك تّ ّاهتاـ زكجها كأخيو بقتلها  ،ك قد أرفق مع
كرد ببلغا ّ
تلوثات منويّة رفعت من منزؿ القتيلة  ،ك بأخذ عيّنات
أكراؽ القضيّة عيّنات مناديل كرقيّة عليها ّ
للزكج ك ال ألخيو ٦ ،تّا
الزكج ك أخيو ك من القتيلة ّ
التلوثات ا١تنويّة ال تعود ّ
قياسيّة من ّ
تبُت أ ّف ّ
أكحى بأ ّف القتل كاف بسبب كجودىا يف خلوة مع شخص غَت٫تا.2

قضيّة فرانشيسكا و فيَلسكيز
لقد كانت البصمة الوراثيّة الّيت تركتها األـ القاتلة يف عاصمة األرجنتُت بيونس إيرس ٔتثابة
اٟتقيقي  ،إذ بمػلم مغ إُف علم شرطة بيونس إيرس مقتل طفلُت أحد٫تا
عرؼ على اجملرـ
ال ّدليل يف التّ ّ
ّ
ست سنوات ك اآلخر عمره أربع سنوات  ،ك ٫تا طفبلف غَت شرعيّاف للشابّة اٞتميلة األـ
عمره ّ
يًتدد عليها فبلّح يدعى
فرانشيسكا ركخاس  ،الّيت تعيش مع طفليها يف قرية نيقوشيا ك ّ
ليتزكجها  ،ك ذات ليلة ىرعت األـ
يتقرب من فرانشيسكا ّ
فيبلسكيز ،ك قد كاف ىذا األخَت ّ
الشرطة
صارخة ّتنوف إُف بيت أحد جَتانا ك ىي تقوؿ فيبلسكيز قتل كلديها  ،ك ٔتجيء عناصر ّ
على الفور كجدكا الطّفلُت ك قد فُصبل رأسيهما عن جسديهما ك غرقا يف ْتر من دماء٫تا الّيت
بأم شيء حوؿ ىذه
لطّخت سرير٫تا ٘تاما  ،مثّ ألقي القبض فورا على فيبلسكيز الّذم أنكر علمو ّ
الضغط عليها
اٞترٯتة  ،ك عندما استجوبتو ّ
٭تب فرانشيسكا ك قد ى ّددىا هبدؼ ّ
الشرطة أ ّكد بأنّو ّ
٣ترد إيذائهما  ،ك قد ٞتأت
حىت ّ
تتزكجو ،كما أفاد بأنّو ّ
٭تب الطّفلُت ج ّدا ك ال يف ّكر مطلقا يف ّ
ّ
أصر على
ّ
الشرطة إُف ع ّدة أساليب إلرغاـ فيبلسكيز على االنيار ك االعًتاؼ  ،ك مع ذلك ّ
1
2
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الشرطة أ ّف فرانشيسكا ٢تا عشيق آخر كاف قد عرض عليها
اإلنكار ،ك يف تلك األثناء اكتشفت ّ
الشرطة خبَتا من
الزكاج إذا ٧تحت يف التخلّص من كلديها  ،ك نتيجة لتلك ا١تعلومات استدعت ّ
ّ

"الببلتا" يدعى ا١تفتّش "الفاريز" الّذم ٞتأ إُف أساليب علميّة راقية  ،ك اكتشف أ ّف ا١تتّهم
فيبلسكيز بتاريخ الوقائع كاف يف مكاف آخر ٦ ،تا يؤّكد براءتو ٘تاما ك كذلك العشيق الثّآف ،
ك الغريب أ ّف فيبلسكيز َف ٮترب احمل ّققُت عن ىذه اٟتقيقة يف بداية التّحقيق  ،ك قد رّكز ا١تفتّش
على ا١تتّهم الوحيد ا١تمكن ك ىو األـ  ،ك ْتث عن مفاتيح اللّغز  ،إذ ١تح بقعة بنيّة صغَتة على
مكربة فاكتشف أ ّنا دـ  ،ك بعد مقارنتها مع البصمة الوراثيّة ا١ترجعيّة
اٟتائط ك نظر إليها بنظّارة ّ
تبُت التّطابق بينهما  ،ك عند مواجهتها هبذا ال ّدليل انارت ك اعًتفت ّترٯتتها.1
لؤلـ ّ

ك من ا١تفيد التنويو أ ّف ىذه الشواىد تعترب ٔتثابة إطبللة خاطفة عن جزء من القضايا الّيت بت
فيها القضاء العرب ك الغرب معتمدا على اٟتامض النوكم الذم تأكدت ٧تاعتو من خبلؿ تربئة
شجع غالبية التشريعات على
متّهمُت ك معاقبة الفاعلُت اٟتقيقيُّت  ،ك لعل ىذا ىو ال ّدافع الّذم ّ
تبٍت ىذه اإلجراء  ،إذ أدرجو ضمن ترسانتو القانونيّة ٔتوجب القانوف
ائرم على ّ
غرار التشريع اٞتز ّ
ا١تؤرخ يف  19يونيو  2016ا١تتعلّق باستعماؿ البصمة الوراثيّة يف اإلجراءات القضائيّة
رقم ّ 03 /16
عرؼ على األشخاص .
ك التّ ّ
المطلب الثّالث
تطبيق البصمة الوراثيّة في إثبات جرائم المرور
ا١تركبات  ،إذ يستعاف هبا يف عديد اٟتوادث ا١تركريّة ،
تستغل البصمة الوراثيّة يف قضايا ْ
فعلى سبيل ا١تثاؿ عندما يكوف ىناؾ دىسا أك ىركبا من مكاف اٟتادث ك ٭تصل االشتباه يف مركبة
يتم فحص تلك ا١تركبة ك ترفع اآلثار
ما ك يكوف سائقها ىو من ارتكب تلك ا١تخالفة ك قد ّفر ّ ،

للضحية  ،كما يستعاف هبا أيضا
وكم
ا١ترجعي "ّ "ADN
البيولوجيّة منها ك تقارف مع اٟتامض النّ ّ
ّ

يف التّعرؼ على ىويّات األفراد ك عددىم ك ذلك يف حوادث اٟتريق الكامل للمركبة أك حصوؿ
1

الصفحة . 336
السابق ّ .
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
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تفحم للجثث بداخلها  .ك إلثراء ا١توضوع أكثر نتناكؿ اإلجراءات ا١تعموؿ هبا يف إثبات جرائم
ّ
ا١تركر(الفرع األكؿ) مث مدل كجوبية االستعانة با٠تربة يف جرٯتة القيادة يف حالة سكر(الفرع الثآف).
الفرع األول
اإلجراءات المعمول بها في إثبات جرائم المرور
ركتيٍت يف معرفة نسبة الكحوؿ يف دـ
تستخدـ البصمة الوراثية يف ٣تاؿ كاسع ج ّدا ك بشكل ّ
ألم حادث
حىت بدكف ارتكابو ّ
سائق ا١تركبة ٔتناسبة ارتكاب حادث مركر ّ
مادم أك جسمآفّ  ،أك ّ

1
ائرم كبقية
أم يف إطار رقابة ّ
ْ
ا١تشرع اٞتز ّ
الضبطيّة القضائيّة على أمن ك سبلمة ا١تواطنُت  ،ك يعترب ّ

لعل من
ّ
مشرعي ال ّدكؿ األخرل قد أفرد ترسانة من النّصوص القانونيّة الّيت تنظّم ىذه ا١تسائل  ،ك ّ
الصادر
أشهر تلك القوانُت يوجد القانوف ا١تتعلّق بتنظيم حركة ا١تركر عرب الطّرؽ ك سبلمتها ك أمنها ّ
ا١تتمم  ،إذ ك بعد االطّبلع عليو ك قراءة
ٖتت رقم  14/01بتاريخ  2001/08/19ا١تع ّدؿ ك ّ
العلمي ٦تثّبل يف البصمة الوراثيّة قصد استخدامو يف ضبط
كرس ال ّدليل
مواده ك بنوده يتّضح أنّو ّ
ّ
تنص على أنّو :
بالسَت ،فنجد ّ
ا١تادة  19منو ّ
٥تتلف اٞترائم ا١تتعلّقة ّ

السائق
أم حادث مركر جسمآفّ ٬ترم ضبّاط أك أعواف ّ
" يف حالة كقوع ّ
الشرطة القضائيّة على ّ
ا١تتدرب ا١تتسبّب يف كقوع حادث ا١تركر عمليّة الكشف عن تناكؿ الكحوؿ
للسائق ّ
أك على ا١ترافق ّ
كل سائق أثناء إجراء التّفتيش
عن طريق جهاز زفر ا٢تواء .كما ٯتكنهم إجراء نفس العمليّات على ّ
يسمى "مقياس الكحوؿ ألكوتاست"
يتم إجراء ىذه العمليّات بواسطة جهاز معتمد ّ
يف الطّريق ّ .
ك/أك "مقياس اإليثيل " الّذم يسمح بتحديد نسبة الكحوؿ بتحليل ا٢تواء ا١تستخرج .ك ٯتكن
فورم ثاف بعد التّأكد من اشتغاؿ اٞتهاز بصفة جيّدة."...
إجراء فحص ّ

ا١تادة الثّانية من ذات القانوف مقياس الكحوؿ "ألكوتاست" بأنّو جهاز
عرفت ّ
ك لقد ّ
الشخص من خبلؿ ا٢تواء ا١تستخرج ،
يدكم يسمح بالتّح ّقق
الفورم من كجود الكحوؿ يف جسم ّ
ّ
ّ

الفورم ك ال ّدقيق لنسبة الكحوؿ بتحليل
عرفت مقياس "اإليثيل" بأنّو جهاز يسمح بالقياس
ّ
ك ّ
السياقة يف حالة سكر  .ا١تدرسة العليا
ٝ 1تّاعوف (سيد أٛتد)  .قواعد اإلثبات
اٞتنائي ك مدل تطبيقها على جرٯتيت ّ
الزنا ك ّ
ّ
الصفحة األكُف .
للقضاء  2001.ػ ػ ّ . 2004
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الزفَت" أع ّد من أجل
يسمى "إختبار ّ
ا٢تواء ا١تستخرج  ،ك بالتّاِف فإ ّف جهاز "زفر ا٢تواء" أك كما ّ
التّح ّقق من مدل تناكؿ ا١تتّهم للمواد ا١تسكرة أك ا١تخ ّدرة  ،ك ٭تتوم ىذا اٞتهاز على خليّة
الشخص ا٠تاضع
كيميائيّة لقياس تركيز ٓتار الكحوؿ يف ا٢تواء ا١تستخرج ْ ،تيث يطلب من ّ
الزجاجي ا١ترتبط بكيس من
للفحص بأف يقوـ بالنّفخ يف اٞتهاز من خبلؿ أنبوب الفحص
ّ
ا١تادة الكيميائيّة إُف اللّوف األزرؽ فإ ّف ذلك
ٖتوؿ لوف ّ
الببلستيك األبيض ك بداخلو كريّة  ،فإذا ّ
فيتم استخدامو بنفس الطّريقة  ،فقط أنّو
ّ
يدؿ على أ ّف ا١تشتبو فيو ٥تمورا  ،ك ّأما جهاز "اإليثيل" ّ
تبُت نسبة تناكؿ الكحوؿ يف ال ّدـ بعد أف يقوـ ا١تشتبو فيو بالنّفخ يف
خاصة ّ
٭تتوم على مصابيح ّ
ذلك اٞتهاز .

مقياسي" الكحوؿ ك اإليثيل" تّ التّنصيص عليهما يف ٥تتلف
ك ما ٕتدر إليو اإلشارة ىو أ ّف
ْ

الصادر سنة  ، 1983يف
تطرؽ إليهما يف قانوف ا١تركر ّ
اقي ّ
القوانُت ا١تقارنة  ،إذ ٧تد ّ
ا١تشرع العر ّ
كل من
نسي يف قانوف ا١تركر ّ
حُت ّ
الصادر سنة  ، 1958ك ّ
نص عليهما ّ
تضمنهما ّ
ا١تشرع الفر ّ
مادتو . 253
الصادر سنة  1972ك قانوف ا١تركر
قانوف الطّرؽ
الكندم يف ّ
اإل٧تليزم ّ
ّ
ّ
ا١تتدرب إجراء عمليّة الكشف
السائق ّ
السائق أك مرافق ّ
ك س ادا ٟتالة ما إذا رفض ّ
أك ٖت ّفظ على نتائج ىذا الكشف اجملرل بواسطة مقياسي" الكحوؿ ك اإليثيل"  ،أكجب القانوف

اإلستشفائي
الطب ك
على ضابط ّ
الشرطة القضائيّة أك أعوانو أف يقوموا بإجراء عملياّت الفحص ّ
ّ
ا١تادة  19ا١تذكورة أعبله يف فقرهتا
كرستو ّ
لوجي للوصوؿ إُف إثبات ذلك  ،ك ىذا طبقا ١تا ّ
ك البيو ّ

كحوِف أك يف
تبُت عمليّات الكشف عن احتماؿ تناكؿ مشركب
األخَتة ك الّيت تقوؿ  " :ك عندما ّ
ّ
ا١تتدرب على نتائج ىذه العمليّات أك رفضو إجراء
للسائق ّ
السائق أك ا١ترافق ّ
حالة اعًتاض ّ
اإلستشفائي
الطب ك
الكشف ،يقوـ ضبّاط أك أعواف ّ
الشرطة القضائيّة بإجراء عمليّات الفحص ّ
ّ
لوجي للوصوؿ إُف إثبات ذلك " .
ك البيو ّ
ك على خلفيّة كثرة حوادث ا١تركر يف ببلدنا ك ما خلّفتو من أحزاف ٍ
كمآس للعائبلت من
جهة  ،ك ما كبّدتو من خسائر ماديّة ج ّد معتربة لوكاالت التّأمُت ك منو للخزينة العموميّة من جهة
ثانية  ،ك بناء على ٥تتلف اإلحصائيّات ا١تق ّدمة الّيت تفيد أنّو ك إُف جانب تناكؿ الكحوؿ أثناء
ا١تشرع
يتم كذلك تعاطي ا١تخ ّدرات ك ٥تتلف ا١تؤثّرات العقليّة  ،ف ّكر ّ
السائقُت ّ
القيادة من قبل ّ
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السائق الّذم
ائرم بإمعاف ك خلص إُف ضركرة إجراء تعديل يف قانوف ا١تركر بعدما ّ
اٞتز ّ
تبُت أ ّف ّ
جهازم "الكحوؿ ك اإليثيل"،
يكوف مستهلكا للمخ ّدرات أك ا١تواد ا١تهلوسة قد يفلت من رقابة
ْ

يسمى
ك بالنّتيجة يتح ّقق ّ
مرة ما ّ
الردع  ،ك عليو تّ استحداث ك ّ
ألكؿ ّ
الضرر يف غياب العقاب ك ّ
ا١تؤرخ يف  2009/07/22ا١تع ّدؿ لقانوف
ّتهاز "ٖتليل اللّعاب" ضمن بنود األمر رقم ّ 03/09
الصياغة اٞتديدة للمادة  19كاردة على النّحو التّاِف  " :يف حالة كقوع
ا١تركر  ،إذ أصبحت ّ
لسائق
حادث مركر جسمآفّ ٬ترم ضبّاط ك أعواف ّ
كل سائق أك مرافق ل ّ
الشرطة القضائيّة على ّ
ا١تتدرب من احملتمل أف يكوف يف حالة سكر ك ا١تتسبّب يف كقوع اٟتادث عمليّة الكشف عن
ّ
تناكؿ الكحوؿ بطريقة زفر ا٢تواء  .ك عمليّة الكشف عن استهبلؾ ا١تخ ّدرات أك ا١تواد ا١تهلوسة
تبُت عمليّات الكشف احتماؿ كجود حالة سكر أك الوقوع
عن طريق جهاز ٖتليل اللّعاب .عندما ّ
ا١تتدرب على
السائق ّ
السائق أك مرافق ّ
ٖتت تأثَت ا١تخ ّدرات أك ا١تواد ا١تهلوسة أك عندما يعًتض ّ
الشرطة القضائيّة بإجراء عمليّات
نتائج ىذه العمليّات أك يرفض إجراءىا  ،يقوـ ضبّاط أك أعواف ّ
عرؼ ذات القانوف
الطب ك
لوجي للوصوؿ إُف إثبات ذلك "  ،ك قد ّ
اإلستشفائي ك البيو ّ
ّ
الفحص ّ

ا١تادة الثّانية منو ك اعتربه " :جهاز يسمح بالكشف عن كجود ٥ت ّدرات
جهاز ٖتليل اللّعاب يف ّ
أك مواد مهلوسة عن طريق ٖتليل اللّعاب " .

ائرم قد أدخل ٖتليل البصمة الوراثيّة يف
ك بناء على ىذا التّعديل يتّضح أ ّف القانوف اٞتز ّ
قانوف ا١تركر من خبلؿ ٖتليل العيّنة البيولوجيّة ا١تتمثّلة يف اللّعاب ك ال ّدـ إلثبات قياـ اٞترـ من عدـ
كسع من
ذلك  ،ك َف يكتف بتحليل البصمة الوراثيّة يف حوادث ا١تركر اٞتسمانيّة ا١ترتكبة  ،بل ّ
١تادة
أم حادث مركر جسمآفّ أك غَته  ،ك ىذا ما أكردتو ا ّ
نطاؽ ٖتليل العيّنات ك لو يف غياب ّ
نصت إحدل فقراهتا على ما يلي :
 19من القانوف رقم  14/01قبل طركء التّعديل عليو  ،إذ ّ
كل سائق أثناء إجراء التّفتيش يف الطّريق " .
"...كما ٯتكنهم إجراء نفس العمليّات على ّ

ا١تادة ك أفرد ٢تا ٔتوجب التّعديل
ا١تشرع من ىذه ّ
ك ما يبلحظ ىو أ ّف ىذه الفقرة أخرجها ّ
الشرطة
مكرر ك الّيت جاء فيها  " :ٯتكن ضبّاط أك أعواف ّ
مادة مستقلّة بذاهتا ك ىي ّ
ا١تادة ّ 19
كل سائق يشتبو يف كجوده يف حالة
بكل عمليّة مراقبة يف الطّريق  ،إخضاع ّ
القضائيّة أثناء القياـ ّ
ا١تادة  19أعبله " .
سكر لنفس العمليّات ا١تنصوص عليها يف ّ
80

الفرع الثاني
مدى وجوبية االستعانة بالخبرة في جريمة القيادة في حالة سكر
ائرم
ال بأس أف ننوه يف البداية أف نسبة الكحوؿ يف ال ّدـ ا١تعاقب عليها يف التّشريع اٞتز ّ
ك حسب األمر  03/09ا١تذكور أعبله ىي الّيت تعادؿ أك تفوؽ 0.20غ يف األلف  1000ملل ،
على خبلؼ النّسبة الّيت كانت ٤ت ّددة يف القانوف رقم  14/01كا١تق ّدرة ٔتا يعادؿ أك يفوؽ 0.10غ
يف األلف  1000ملل .

الشخص "دـ ،
إ ّف نسبة الكحوؿ يف ال ّدـ ٖت ّدد بعدما تنتزع العيّنة البيولوجيّة من جسم ّ
ا١تسخر  ،مثّ ترسل ىاتو العيّنة إُف
لعاب " ٔتوجب تسخَته مع ّدة من طرؼ احمل ّقق إُف الطّبيب
ّ
ا١تسخرة
ا١تختص إلخضاعها للفحص ك التّحليل  ،ك ٬تب على اٞتهة
قسم الكحوؿ با١تخرب
ّ
ّ
االنصياع ألمر التّسخَت ا١تتّخذ من طرؼ اٞتهة احمل ّققة  ،ك القياـ ٔتوضوع التّسخَتة كفقا لؤلشكاؿ
ا١تادة
السارية ا١تفعوؿ  ،ك إالّ ع ّد ذلك جرما يعاقب عليو القانوف ٔتوجب ّ
القانونيّة ك التنظيميّة ّ

تنص على أنّو  " :يعاقب باٟتبس من شهرين إُف
ائرم الّيت ّ
مكرر من قانوف العقوبات اٞتز ّ
ّ 187
كل من ال
ستّة أشهر ك بغرامة من  20000إُف 100000أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط ّ ،
ٯتتثل ألمر تسخَت صادر ك مبلّغ لو كفقا لؤلشكاؿ التنظيميّة " .

كما أ ّف ٖتديد نسبة الكحوؿ يف ال ّدـ أك مدل احتواء اٞتسم على مواد ٥ت ّدرة أك مهلوسة ال

1
حىت ك إف
،
يكوف إالّ بناء على خربة  ،إذ ىي الوحيدة ك دكف سواىا الّيت تفصل يف ا١تسألة
ّ
اعًتؼ ا١تتّهم بأنّو كاف يقود ا١تركبة ك ىو يف حالة سكر أك تناكؿ مواد ٥ت ّدرة أك مهلوسة ،
فاالعًتاؼ يف ىكذا مواضع ال يعت ّد بو ك ال يلتفت إليو إعماال ١تا خلصت إليو احملكمة العليا يف

الصادر بتاريخ  1981/02/19ا١تنشور يف نشرة القضاة العدد  44ك الّذم جاء فيو  " :عن
قرارىا ّ
رعي ك قلّة األسباب بدعول أ ّف حالة
الوجو الوحيد الثّآف فقط ا١تأخوذ من انعداـ األساس ّ
الش ّ
السكر ٬تب أف تعاين ٓتربة  ،ك حيث يستخلص من مضموف القرار ا١تطعوف فيو أ ّف قضاة
ّ

ا١توضوع قد نسبوا إُف ا١تتّهم جنحة القيادة يف حالة سكر مسبّبُت قرارىم باٟتيثيّات اآلتية  :حيث
الساعة اٟتادية عشر ليبل كاف ا١تتّهم يسوؽ ال ّسيارة ك عند
أنّو يف يوـ  1977/04/14حواِف ّ
1

الصفحة . 235
٧تيمي (ٚتاؿ)  .إثبات اٞترٯتة على ضوء االجتهاد القضائي  .دراسة مقارنة .الطّبعة  . 2011دار ىومة ّ .

ّ
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أ
الشرطة فإذا برائحة
كصولو بأبمطْ محاء غَُرأة نوفمرب بقسنطينة ّ ،اٗتذ ّإتاىا ٦تنوعا فأكقفو رجاؿ ّ
ا١تادة  241من قانوف ا١تركر تقضي بأ ْف ٬ترم ضبّاط
الكحوؿ تفوح من فمو  .ك لكن حيث أ ّف ّ
الشرطة القضائيّة عمليّات الكشف لشرب الكحوؿ عن طريق زفر ا٢تواء على مرتكب
ك أعواف ّ
ا١تادة  266من ىذا القانوف  ،أك على
أك ا١تعترب مرتكبا إلحدل ا١تخالفات ا١تنصوص عليها يف ّ
ال ّسائق ا١تتّهم بالتسبّب يف كقوع حادث مركر نتج عنو ضرر جسمآفّ  ،كما ٯتكن إجراء نفس
أم نوع كاف  ،ك عندما تسفر
كل سائق ّاهتم بالتسبّب يف كقوع حادث مركر من ّ
العمليّة على ّ
السائق إلجراء ىذا
عمليّات الكشف ىذه عن احتماؿ كجود حالة شرب  ،أك يف حالة رفض ّ
لوجي
الكشف  ،يقوـ ضبّاط ك أعواف ّ
السر ّ
الطب ّ
يرم ك البيو ّ
الشرطة القضائيّة بعمليّة الفحص ّ
قصد الوصوؿ إُف ال ّدليل القاطع  .ك حيث أ ّف تثبيت التّهمة إُف ا١تتّهم بناء على اعًتافو فقط ،
فإ ّف قضاة ا١توضوع خرقوا بصفة ظاىرة القانوف ،لذا فإ ّف الوجو الثّآف سديد يستوجب النقض."...

ك كجوبيّة إجراء ا٠تربة العلميّة على العيّنات البيولوجيّة "  "ADNيف جرائم ا١تركر ليست
السائق للمركبة ك ىو ٖتت تأثَت
فقط لتحديد نسبة الكحوؿ يف ال ّدـ أك للتأ ّكد من مدل قيادة ّ
الصحيح ك ا١تناسب
٥ت ّدرات أك مواد مهلوسة  ،بل كذلك من أجل ٖتديد التّكييف القانوٓفّ ّ
الشخص الّذم
الصحيح  ،ك ّ
للوقائع  ،ك منو إدانة ا١تتّهم ك معاقبتو بالعقوبة ا١تناسبة ٢تذا التّكييف ّ
يرتكب حادث مركر سواء كاف جسمانيّا أك أفضى إُف الوفاة ك كانت نتيجة ا٠تربة العلميّة سلبيّة
أم حالة حادث ا١تركر اٞتسمآفّ إذا
أم نسبة للكحوؿ يف ال ّدـ  ،ففي اٟتالة األكُف ْ
ْ
أم ال توجد ّ
ا١تادة  442من
كانت نسبة العجز عن العمل مق ّدرة ٔت ّدة ال تتجاكز  03أشهر  ،تطبّق أحكاـ ّ
أم بتكييف ٥تالفة اٞتركح ا٠تطأ  ،ك إذا كانت م ّدة العجز الّيت ق ّدرىا الطّبيب
قانوف العقوبات ْ ،
ا١تادة  67من قانوف
ّ
ا١تادة  289من نفس القانوف ك كذا ّ
رعي تتجاكز  03أشهر تطبّق أحكاـ ّ
الش ّ
أم إذا أفضى حادث ا١تركر إُف
أم بتكييف جنحة اٞتركح ا٠تطأ  ،ك يف اٟتالة الثّانية ْ
ا١تركر ْ ،
ا١تادة  67من قانوف ا١تركر  ،ك التّكييف
ا١تادة  288من قانوف العقوبات ك ّ
الوفاة  ،تطبّق أحكاـ ّ
الشخص حادث مركر سواء كاف جسمانيّا أك ٦تيتا
يكوف جنحة القتل ا٠تطأ ّ ،أما إذا ارتكب ّ
أم أ ّف النّسبة
ك كانت نتيجة ا٠تربة العلميّة إ٬تابيّة ٔ ،تعٌت أ ّف القيادة كانت يف حالة سكر ْ ،
ا١تتوصل إليها بعد الفحص ك التّحليل تعادؿ أك تفوؽ 0.20غ يف األلف  1000ملل  ،أك ٖتت
ّ
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ا١تادة  74من قانوف ا١تركر ،
لنص ّ
تأثَت مواد أك أعشاب تدخل ضمن أصناؼ ا١تخ ّدرات طبقا ّ
ا١تادة  70من قانوف
أم حالة ارتكاب حادث مركر جسمآفّ  ،تطبّق أحكاـ ّ
ففي اٟتالة األكُف ْ
ا١تركر بتكييف جنحة القيادة يف حالة سكر أك ٖتت تأثَت ا١تخ ّدرات ا١تتبوع ّتنحة اٞتركح ا٠تطأ إذا
أقل من
كانت نسبة العجز عن العمل تتجاكز  03أشهر ّ ،أما إذا كانت م ّدة العجز عن العمل ّ
 03أشهر  ،فيكوف التّكييف جنحة القيادة يف حالة سكر أك ٖتت تأثَت ا١تخ ّدرات ك ٥تالفة
ا١تادتُت  74من قانوف ا١تركر ك ا١تادة  442من قانوف العقوبات  ،ك يف
اٞتركح ا٠تطأ طبقا لنص ّ
ا١تادة  68من نفس قانوف ا١تركر
اٟتالة الثّانية ا١تتعلّقة بارتكاب حادث مركر ٦تيت  ،تطبّق أحكاـ ّ
ك لكن بتكييف جنحة القيادة يف حالة سكر أك ٖتت تأثَت ا١تخ ّدرات ا١تتبوع ّتنحة القتل ا٠تطأ .
ا١تقررة ٟتوادث ا١تركر اٞتسمانيّة أك ا١تفضية للوفاة ا١ترتكبة يف
جدير با١تبلحظة أ ّف العقوبات ّ
حالة سكر أك ٖتت تأثَت مواد أك أعشاب تدخل ضمن أصناؼ ا١تخ ّدرات  ،ىي عقوبات
١تادة  290من
كرستو ا ّ
ا١تقررة بناء على نتيجة ا٠تربة العلميّة السلبيّة  ،ك ىذا ما ّ
مضاعفة عن تلك ّ

ا١تادتُت  289 ، 288إذا
قانوف العقوبات ك الّيت تقوؿ  " :تضاعف العقوبات ا١تنصوص عليها يف ّ
التهرب من ا١تسؤكليّة اٞتنائيّة أك ا١تدنيّة الّيت ٯتكن أف
كاف مرتكب اٞترٯتة يف حالة سكر أك حاكؿ ّ

ا١تادة مقيّدة
تقع عليو  ،ك ذلك بالفرار أك بتغيَت حالة األماكن أك بأيّة طريقة أخرل " .ك ىذه ّ
ا١تادتُت  68،70من قانوف ا١تركر ا١تذكور إعماال لقاعدة القانوف ا٠تاص يقيّد أك يعقل العاـ.
بنص ّ
خوؿ
ا١تشرع يف األمر رقم  03/09ا١تع ّدؿ ك ّ
ا١تتمم للقانوف رقم  14/01قد ّ
ك إذا كاف ّ
لوجي للوصوؿ
الطب
لضبّاط ك أعواف ّ
اإلستشفائي ك البيو ّ
ّ
الشرطة القضائيّة إجراء عمليّات الفحص ّ
السكر أك استهبلؾ ا١تخ ّدرات أك ا١تواد ا١تهلوسة  ،ك ذلك يف حالة ما
إُف إثبات مدل توافر حالة ّ
إذا بيّنت عمليّات الكشف احتماؿ كجود حالة سكر أك الوقوع ٖتت تأثَت ا١تخ ّدرات أك ا١تواد
السائق على
ا١تهلوسة من جهة  ،ك إذا كاف قد ّ
خوؿ أيضا إجراء ىذا الفحص عندما يعًتض ّ
نتائج ىذه العمليّات أك يرفض إجراءىا من جهة ثانية  ،فإنّو ك يف ىذه اٞتزئيّة األخَتة ا١تتعلّقة
ا١تشرع قد كضع يف اٟتسباف احتماليّة حصوؿ ىذا
السائق إجراء عمليّة الكشف يكوف ّ
برفض ّ
نصا ٕترٯتيّا ٔتوجبو يقع
مرة ثانية على أرض الواقع  ،ك ألجل التص ّدم لو ٞتأ إُف إدراج ّ
الرفض ّ
ّ
درب يرفض ذلك  ،ك ىو نص
للسائق ا١تت ّ
كل سائق أك ا١ترافق ّ
ٖتت طائلة ا١تسؤكليّة ك العقاب ّ
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ا١تادة  75من قانوف ا١تركر ا١تذكور ك الّذم جاء يف ٤تتواه  " :يعاقب باٟتبس من  06أشهر إُف
ا١تتدرب يرفض
السائق ّ
كل سائق أك مرافق ّ
سنتُت ك بغرامة من  50000إُف دج  100.000دج ّ

ا١تادة  19أعبله " .
ا٠تضوع للفحوص الطبيّة ك اإلستشفائيّة ك البيولوجيّة ا١تنصوص عليها يف ّ

ا١تتدرب الّذم يرفض عمليّة الكشف بواسطة جهاز "زفر
للسائق ّ
السائق أك ا١ترافق ّ
ٔتعٌت أ ّف ّ

رم عليو
ا٢تواء" أك مقياس الكحوؿ  ،فإ ّف رفضو ىذا ٬تعل ضابط ّ
الشرطة القضائيّة ٣تربا على أف ُ٬ت م

مرة أخرل فإنّو ك يف ىاتو
الطب ك
لوجي  ،ك إف رفض ذلك ّ
اإلستشفائي ك البيو ّ
ّ
عمليّة الفحص ّ
اٟتالة ال ٬ترب ك إّ٪تا يقع ٖتت طائلة جرـ بوصف جنحة  ،ك يكيّف على أساس رفض ا٠تضوع
ا١تادة . 75
للفحوصات الطبيّة ك اإلستشفائيّة ك البيولوجيّة طبقا لنص ّ
ا١تقررة ٞترٯتة رفض
ك ما تستدعي إليو ا١تبلحظة ىو أ ّف العقوبة ػ ػ سواءن اٟتبس أك الغرامة ػ ػ ّ
ا١تقررة ٞترـ القيادة يف حالة سكر ا١تنصوص عليها
ا٠تضوع للفحوصات الطبيّة ىي نفس العقوبة ّ

تنص على أنّو  " :يعاقب باٟتبس من ستّة أشهر إُف
يف نص ّ
ا١تادة  74من ذات القانوف ك الّيت ّ
ا١تتدرب
السائق ّ
كل شخص يقود مركبة أك يرافق ّ
سنتُت ك بغرامة من  50.000إُف 100.000دج ّ
يف إطار التّمهُت بدكف مقابل أك ٔتقابل مثلما ىو ٤ت ّدد يف ىذا القانوف ك ىو يف حالة سكر ،
كل شخص يقود مركبة ك ىو ٖتت تأثَت مواد أك أعشاب تدخل ضمن
تطبّق نفس العقوبة على ّ
ا١تشرع من جهة ٭ترص على
فإ٪تا ّ
أصناؼ ا١تخ ّدرات "  ،ك ىذا إف ّ
دؿ على شيء ّ
يدؿ على أ ّف ّ

احملافظة على اٟتقوؽ ك حريّات األفراد  ،ك من جهة ثانية يهدؼ إُف ٛتاية ا١تصلحة االجتماعيّة،
اٞتنائي أ ّف
الصدد يرل فقهاء القانوف
ك بذلك فهو يوازف بُت مصلحيت الفرد ك اجملتمع  ،ك يف ىذا ّ
ّ
العامة ا١تنتهجة يف الببلد .
السياسة اٞتنائيّة ّ
ىذا التّوازف ٮتدـ ك بامتياز ّ
لوجي
ا١تشرع قد ّ
ك يف سياؽ ذم صلة  ،إذا كاف ّ
جرـ رفض ا٠تضوع لعمليّة الفحص البيو ّ
ا١تقرر ك الّذم
ا١تقررة ٞترٯتة القيادة يف حالة سكر يف إطار اٟت ّد األقصى ّ
ك كضع لو نفس العقوبة ّ
لوجي إذا تعلّق
ىو سنتُت  ،فإنّو َف يق ّدر التّقدير ا١تستوجب لتبعات رفض ا٠تضوع للفحص البيو ّ
ا١تتدرب
للسائق ّ
السائق أك ا١ترافق ّ
األمر ْتادث مركر ٦تيت مثبل  ،فهل من ا١تستساغ أف يتابع ّ
ا١تقررة ىي  03سنوات ك رفض ا٠تضوع للفحوصات
ّتنحيت القتل ا٠تطأ ك الّيت عقوبتها القصول ّ
ا١تقررة ىي سنتُت  ،ك يعاقب تبعا لذلك باٟت ّد األقصى للعقوبة
البيولوجيّة ك الّيت عقوبتها القصول ّ
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ا١تقررة قانونا للجرٯتة األش ّد طبقا لنص ا١تادة  34من قانوف العقوبات كوننا يف حالة التّعدد اٟتقيقي
ّ
ا١تقررة ٞتنحة القتل ا٠تطأ النّاتج عن
للجرائم ك ىي  03سنوات ؟ يف حُت أ ّف العقوبة القصول ّ
القيادة يف حالة سكر أك ٖتت تأثَت مواد أك أعشاب تدخل ضمن أصناؼ ا١تخ ّدرات ىي 05
سنوات حبسا  ،ك تصل إُف  10سنوات حبسا إذا ارتكبت ذات الوقائع بواسطة مركبة تابعة
اٞتماعي أك نقل ا١تواد ا٠تطَتة  ،دكف إغفاؿ ما ىو منصوص عليو
ألصناؼ الوزف الثّقيل أك النّقل
ّ
ا١تادة  290من قانوف العقوبات .
يف ّ
بالتدخل من أجل إقرار توازف
ا١تشرع أف يتدارؾ ىذا اللّبس  ،ك ذلك
ّ
ك بناء عليو ٬تب على ّ
حق الفرد من ناحية  ،ك رعاية حقوؽ اجملتمع من ناحية
فعاال من خبلؿ صيانة ّ
مدركس  ،ك يكوف ّ
حق الفرد يف سبلمة جسمو ك معصوميّة جسده ك خصوصيّتو الوراثيّة ك بالتّاِف
أخرل  ،إذ من ّ
حق اجملتمع أيضا يف ا١تطالبة بالكشف عن اٟتقيقة ك الوصوؿ إُف ا١تذنبُت
صيانة حريّاتو  ،ك من ّ
اٟتقيقيُت ك معاقبتهم  ،ك لن يكوف ىذا إالّ بوضع ضوابط ك قواعد هبا يتح ّقق ىذا التّوازف ،
ا١تتدرب ا١تقًتؼ ٟتادث مركر جسمآفّ أك ٦تيت
للسائق ّ
السائق أك ا١ترافق ّ
ك ذلك عن طريق إجبار ّ
نص قانوٓفّ كاضح ك صريح ك مقيّد ،
أك غَت ذلك على ا٠تضوع للفحوصات البيولوجيّة ٔتوجب ّ
التدخل يف جسم اإلنساف يف حدكد التّحقيق اجملرل ك على
ٔتعٌت إضفاء ا١تشركعيّة  ،أك إقرار جواز ّ
السارية ا١تفعوؿ  ،ك على رأسها القانوف األعلى ك األٝتى
ضوء ما تسمح بو القوانُت ك التّنظيمات ّ
سيؤدم ىو
حىت ك لو كاف بعقوبات ثقيلة  ،ألنّو ّ
يف الببلد ك ىو ال ّدستور  ،بعيدا عن ٕترٔف ّ
الرفض ّ
الرفض ك باٟتالة ال ّذم ىو عليها ال
اآلخر إُف ا١تساس ْتريّات األفراد ك بقرينة الرباءة  ،إذ أ ّف ٕترٔف ّ
يستغرؽ خطورة ىذه اٞترٯتة ا١ترتكبة ا١تتمثّلة يف " القتل ا٠تطأ ا١تقًتف بالقيادة يف حالة سكر
ا١تصحوب برفض إجراء االختبار"  ،ك ىذا ىو ا١تنحى الّذم سلكتو احملكمة العليا األمريكيّة الّيت

أكدت بأ ّف ٖتليل ال ّدـ الّذم ٬ترل رغم اعًتاض ا١تتّهم الّذم كاف مريضا يعاًف يف مستشفى من
يكي  ،ك قد ّقررت
إصابات  ،ال ينطوم على ّ
أم اعتداء على التّعديل ّ
الرابع عشر لل ّدستور األمر ّ
بأ ّف  " :االختبار الّذم ُ٬ترل لقياس نسبة الكحوؿ يف دـ الطّاعن كاف اختبارا معقوال  ،ك أجرم
بطريقة معقولة " .كما ذىبت أيضا يف قرار آخر صدر عنها سنة  1966إُف ما يؤّكد ىذا ا١تعٌت ،

تتضمن إالّ حق
إذ اعتربت أ ّف القاعدة القائلة بأنّو " ال ٬توز إجبار ّ
الشخص على ّاهتاـ نفسو  ،ال ّ
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الشهادة ض ّد نفسو  ،ك ىو األمر الّذم ال ينطبق على كاقعة
ا١تتّهم يف أف ال يكوف مكرىا على ّ
أخذ عيّنة من ال ّدـ ك استخداـ نتائج التّحليل يف القضيّة "  ،مثّ أردفت قائلة  " :إنّنا ال نعترب يف
التدخل الطّفيف يف جسم اإلنساف يف ظركؼ كاضحة
كقتنا اٟتاضر أ ّف ال ّدستور ال ٯتنع ذلك ّ
حىت ال
٤ت ّددة  ،إالّ أ ّف ذلك ال يعٍت مطلقا أ ّف ال ّدستور يسمح ّ
بتدخبلت أكثر خطورة ، " ...ك ّ
حق أك حرمة  ،فقد اشًتطت ضركرة أخذ العيّنات
ألم ّ
يش ّكل اإلجبار اعتداء أك انتهاؾ ّ
متخصص ،
البيولوجيّة ك استخداـ التّحاليل ك االختبارات يف قضايا قيادة ا١تركبات من قبل طبيب
ّ
ك أف يكوف من شأف ذلك اإلفادة يف التّحقيق  ،ك أالّ يكوف االعتداء الّذم ٘تثّلو ىذه الوسيلة
يكي " ال
كل ذلك أعترب التّحليل
ّ
خطَتا  ،ك عند ٖت ّقق ّ
اإلجبارم لل ّدـ كما يقوؿ القضاء األمر ّ
ا٠تاصة لئلنساف " .
أم اعتداء على حرمة اٟتياة ّ
ينطوم على ّ
من جهتها ا١تؤ٘ترات الدكليّة عاٞتت ىذه القضية  ،بدءا ٔتؤ٘تر األمم ا١تتّحدة ا١تنعقد يف "فيينا

السَت ك ا١تركر
"سنة  1960إذ أكصى ا١تؤ٘تركف بإمكانيّة استخداـ ٖتاليل البصمة الوراثيّة يف جرائم ّ

 ،كما ت التطرؽ إليها يف مؤ٘تر األمم ا١تتّحدة ا١تنعقد ب ػ ػ  " :نيوزيبلندا " عاما بعده  ،ك ذلك يف

الشق ا١تتعلق باستخدامها يف اإلثبات يف حالة قيادة ا١تركبات ٖتت تأثَت الكحوؿ أك ا١تؤثّرات
العقليّة على اختبلؼ أنواعها  ،ك قد خلصت ٣تمل آراءىم إُف القوؿ بأ ّف اعتماد استخداـ ىذه
بأم حاؿ من األحواؿ اعتداء على حقوؽ ك حريات الفرد ،
الفحوصات ك التّحاليل ال يش ّكل ّ
ا٠تاصة  ،بل حبذ فريق منهم أف تكوف ىذه االختبارات
كوف مصلحة اجملتمع أٝتى من ا١تصلحة ّ
كجوبية ك لكن باسم القانوف .
المبحث الثّاني
تطبيق البصمة الوراثيّة في قضايا النّسب

1

األمر الثابت ك الذم ال ٯتكن ٮتتلف فيو اثناف ىو أ ّف أدكار ك تطبيقات البصمة الوراثية ال
السَت  ،بل أ ّف نطاؽ
تقتصر فحسب على إثبات أك نفي جرائم ال ّدـ ك جرائم العرض ك جرائم ّ
تدخبلهتا يتع ّدل ذلك بكثَت  ،إذ ٯتكن أف تستخدـ عبلكة على ذلك يف إثبات أك نفي جرائم
1
الصفحة  140ك ما بعدىا .
السابق ّ .
ٜتيس علي الظّنحآف (ساَف)  .ا١ترجع ّ
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1
تستغل يف قضايا
ا١تدٓف
اجملاؿ
يف
ك
،
كالسرقة  ،ك كذا يف جرائم اإلرىاب ك االختطاؼ
األمواؿ ّ
ّ
ّ

النّسب ك الذم سيكوف ٤تل دراسة من جانبُت ٫تا تعريف النسب ك طرؽ إثباتو (ا١تطلب األكؿ)،
ك مدل اعتبار البصمة الوراثية بينة تصلح للتدليل على النسب (ا١تطلب الثآف).
المطلب األول

تعريف النسب و طرق إثباتو
النّسب ىو عبلقة القرابة بُت النّاس  ،ك لكن أغلب ما يستعمل فيو كمصطلح فهو يف نسبة

الشخص إُف أبيو  ،2ك النّسب يف شريعتنا اإلسبلميّة يثبت ٓتمسة طرؽ ىي الفراش ،اإلستلحاؽ،
ّ

البيّنة  ،القيافة ك القرعة  .ك بناء على ذلك سنتطرؽ إُف تعريف النسب (الفرع األكؿ) مث إُف طرؽ
إثبات النسب (الفرع الثآف) .
الفرع األول

ت ـ ـعـ ـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـ ـف ال ـ ـ ـ ـنّ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـب

النّسب يف اللّغة العربيّة يطلق على ع ّدة معآف أ٫تّها القرابة  ،أك ىو اتّصاؿ ال ّشيء بال ّشيء ،
ك قد ُٝتّي النّسب نسبا التّصالو ك االتّصاؿ بو  .ك الّنسب ك النّسبيّة اشًتاؾ من جهة األبوين
كاالشًتاؾ بُت اآلباء ك األبناء  ،ك كالنّسبة بُت بٍت األخوة ك بُت بٍت األعماـ .
أم ذا نسب معركؼ  ،ك أصل النّسب من قو٢تم نسبتو إُف أبيو
الرجل صار نسيبا ْ
ك قو٢تم ّ
السكوف أك نسبة بالكسر ٔتعٌت عزاه .
نسبان  ،ك ٚتعو أنساب  ،ك نم مسبمو ينسبو بال ّ
ضم نسبان بفتح ّ
السكيت  " :النّسب يكوف من قبل األب ك من قبل األـ "  ،ك قاؿ البعض ىو
يقوؿ ابن ّ

ألمو يف حاالت معيّنة  ،ك النسب
يف اآلباء ّ
خاصة  ،كوف ا١ترء ينسب ألبيو فحسب  ،ك ينسب ّ
ٚتعو أنساب  ،ك قد استعمل النّسب ك ىو ا١تصدر يف مطلق الوصلة بالقرابة  ،فيقاؿ بينهما
أم بينهما قرابة .
نسب ْ

اإلسبلمي  .دراسة مقارنة  .جامعة نايف العربيّة
اٞتنائي يف الفقو
 1مضاء منجد (مصطفى)  .دكر البصمة اٞتينيّة يف اإلثبات
ّ
ّ
الصفحة  163ك ما بعدىا .
السنة ّ . 2007
الرياض ّ .
للعلوـ األمنيّة ّ .
2
الشريعة اإلسبلميّة
ٔتادة  .على ضوء أحكاـ ّ
مادة ّ
ائرم  .دليل القاضي ك احملامي ّ .
٧تيمي (ٚتاؿ)  .قانوف األسرة اٞتز ّ
ك االجتهاد القضائي  .الطبعة الثانية  . 2017 .دار ىومة  .الصفحة . 83
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ك من الناحية الشرعية َف يتوصل علماء ا١تذاىب األربعة إُف تعريف النسب تعريفا جامعا
مانعا  ،إذ اكتفوا بتعريفو ٔتعناه العاـ ا١تستفاد من معناه اللّغوم  ،ك ىو مطلق القرابة بُت
صحة ثبوت النّسب لشخص ما
يعرفوه با١تعٌت
االصطبلحي الّذم يفيد ّ
شخصُت ،دكف أف ّ
ّ
العامة :
أك عدـ ثبوتو لو  ،ك من بُت تلك التّعريفات ّ
كل من بينك ك بينو
تعريف العبلّمة
ّ
العبقرم بقولو " :القرابة ا١تراد هبا ّ
الرحم ،ك ىي لفظ يشمل ّ

قرابة قربت أك بعدت ،كانت من جهة األب أك من جهة األـ " .

االصطبلحي ا٠تاص حسب ا١توسوعة الفقهيّة الكويتيّة  :ىو القرابة من جهة
تعريف النسب ٔتعناه
ّ

األب باعتبار أ ّف اإلنساف إّ٪تا ينسب ألبيو فقط  ،ك قد كرد فيها أ ّف النّسب  " :حالة حكميّة
الشخص انفصل عن رحم امرأة ىي يف عصمة زكج
إضافيّة بُت شخص ك آخر  ،من حيث أ ّف ّ
شرعي أك ملك صحيح ثابتُت أك مشبهُت الثّابت للّذم يكوف اٟتمل من مائو " .
ّ

الرابطة الّيت تربط الفركع باألصوؿ.
عرؼ النّسب اصطبلحا بأنّو القرابة أك ّ
كما ّ
الفرع الثاني
طرق إثبات النسب

تتوسع إُف
يف مستهل حديثنا عن طرؽ إثبات النسب ننوه بأ ّف أحكاـ ّ
الشريعة اإلسبلميّة ّ
أقصى اٟتدكد يف تسهيل إثبات النّسب  ،ك يف ا١تقابل تتش ّدد يف دعاكل اإلنكار ،ك تتلخص طرؽ
إثبات النسب كما سبق بيانو يف طرؽ ٜتسة ىي الفراش  ،االستلحاؽ  ،البيّنة  ،القيافة ك القرعة .
فأما الفراش فهو أقول الطّرؽ كلّها  ،ك قد اتفق العلماء على إثبات النّسب بو  ،ك يف ىذا
ّ

األمة "،
فأما ثبوت النّسب بالفراش فقد أٚتعت عليو ّ
ا١تضمار يقوؿ العبلّمة ابن القيّم رٛتو اهلل ّ ":
الصحيح فهو عقد
ك ا١تقصود بالفراش فراش ّ
الصحيح  ،ف ّأما ما يشبو ّ
الصحيح أك ما يشبو ّ
الزكجيّة ّ
صحتو  ،ك كذا الوطء بشبهة على اختبلؼ أنواعها  ،فإ ّف حكمو
النّكاح الفاسد ك ا١تختلف يف ّ
حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلق بثبوت نسب ا١تولود النّاتج عن ذلك الوطء  ،ك أما
الصحيح فهو عقد النّكاح ا١تعترب شرعا حيث توافرت أركانو ك شركطو ك انتفت موانعو .
ّ
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ك ّأما االستلحاؽ ك الّذم يرادؼ تسمية اإلقرار بالّنسب فيكوف يف الغالب األعم يف أكالد
للحق ك االعًتاؼ بو ،
اإلماء  ،ك اإلقرار يع ّد من األدلّة ا١تتّفق عليها  ،ك ىو يف اللّغة اإلذعاف ّ
أم اعًتؼ  ،ك ىو من ّقر
أقر بو ك قد ّقرره عليو  ،ك ّقرره ّ
أقر ّ
أقر ْ
باٟتق ْ
حىت ّ
أم ّ
فيقاؿ ّ
باٟتق غَته ّ
أم ثبت ٛتلها  ،ك حقيقة اإلقرار إخبار عن أمر يتعلّق بو
أقرت النّاقة ْ
يف ا١تكاف ْ
أم ثبت  ،ك منو ّ
حجة قاصرة على ا١ت ّقر بو إالّ أنّو ال ٯتنع كونو سيّد األدلّة ألنّو لفظ
ّ
حق الغَت ،ك اإلقرار ك إف كاف ّ
اٟتق  ،ك قد ثبتت مشركعيّة اإلقرار بالكتاب ك السنّة ك اإلٚتاع  ،ك من
يقطع التّنازع ك يظهر ّ
ىذا قولو تعاُف  " :ك إذ أخذ اهلل ميثاؽ النّبيُّت ١تا آتيتكم من كتاب ك حكمة مثّ جاءكم رسوؿ

لتؤمنن بو ك لتنصرنّو قاؿ أأقررت ك أخذت على ذلكم إصرم قالوا أقررنا قاؿ
مص ّدؽ ١تا معكم
ّ
السبلـ
فاشهدكا ك أنا معكم من ّ
جل يف عبله من النبيُّت عليهم ّ
الشاىدين " ،فقد طلب اهلل ّ

ا١تقر ما طلبو منهم .1ك اإلقرار بالنّسب
اإلقرار بقولو " أأقررت " ،ك لو َف يكن اإلقرار ّ
حجة على ّ
األبوة  ،ك الثّآف إقرار ٭تملو
بالنبوة ك ّ
ا١تقر على نفسو فقط  ،كاإلقرار ّ
على نوعُت  :إقرار ٭تملو ّ
لكل نوع لو
األبوة كاإلقرار
ّ
بالنبوة ك ّ
ا١تقر على غَته ك ىو ماعدا اإلقرار ّ
ّ
باألخوة ك العمومة  ،ك ّ
ا١تقر بالنّسب بالغا عاقبل  ،فبل
شركطو  ،إذ يشًتط ّ
لصحة اإلقرار بالنّسب على النّفس أف يكوف ّ
ا١تقر ك
يصح إقرار ّ
ّ
ا١تقر لو بالنّسب ٦تّن ٯتكن ثبوت نسبو من ّ
الصغَت أك اجملنوف  ،ك أف يكوف ّ
ببنوة من عمره ٜتسة ك عشركف
أقر من عمره عشركف سنة مثبل ّ
ذلك بأف يولد مثلو ١تثلو  ،فلو ّ
ا١تقر لو ٣تهوؿ النّسب  ،أل ّف معلوـ
سنة فبل يقبل إقراره الستحالة ذلك عادة  ،ك أف يكوف ّ
ا١تقر لو إف كاف أىبل
النّسب ال ّ
السابق ّ
بأم حاؿ من األحواؿ  ،ك أالّ يك ّذب ّ
يصح إبطاؿ نسبو ّ
ا١تقر لو
لقبوؿ قولو فإف ك ّذبو ال ّ
ا١تقر بأ ّف ّ
يصرح ّ
يصح اإلقرار عندئذ ك ال يثبت بو النّسب  ،ك أالّ ّ
الزنا ال يكوف سببا يف ثبوت النّسب لقوؿ
صرح بذلك فإنّو ال يقبل إقراره أل ّف ّ
كلد من ّ
الزنا ،فإف ّ

ا١تقر بالنّسب
الرسوؿ صلّى اهلل عليو ك سلّم  " :الولد للفراش ك للعاىر اٟتجر "  ،ك أّال ينازع ّ
ّ
مرجح  ،فإف َف
جملرد ال ّدعول إذ الب ّد من ّ
أحدا ألنّو إذا نازعو غَته فليس أحد٫تا أكُف من اآلخر ّ

يكن فإنّو يعرض على القافة  ،فيكوف ثبوت النّسب ألحد٫تا بالقيافة ال باإلقرار  ،فإذا توافرت
ا١تقر ك ثبتت ٔتقتضى ذلك ٚتيع األحكاـ ا١تتعلّقة بالنّسب .
ىذه ّ
ا١تقر لو من ّ
الشركط ثبت نسب ّ
1
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لصحة اإلقرار بالنّسب على الغَت ٚتيع شركط اإلقرار بالنّسب على النّفس ا١تذكورة
ك يشًتط ّ
أعبله باإلضافة إُف اتّفاؽ ٚتيع الورثة على اإلقرار بالنّسب ا١تذكور  ،ك أف ال يكوف ا١تلحق بو
ا١تقر لو يف حياتو باللّعاف  ،ك أف يكوف ا١تلحق بو النّسب ميّتا ألنّو إذا كاف
النّسب قد انتفى من ّ
حيّا فبلب ّد من إقراره بنفسو .
بصحة ما ّادعاه ،
ك ّأما البيّنة أم الشهادة فالنّسب يثبت ١ت ّدعيو بناء على شهادة العدكؿ ّ
كقد اتفق الفقهاء ك كذا مذىب ٚتاىَت أىل العلم ك ىم ا١تالكيّة ك الشافعيّة ك اٟتنابلة على أ ّف
النّسب ال يثبت ١ت ّدعيو ّإال بشهادة رجلُت عدلُت  ،فإف ثبت نسب ا١ت ّدعي بالبيّنة أٟتق نسبو
با١ت ّدعي ك ترتّب عليو ثبوت ٚتيع األحكاـ ذات الصلة .
الشريعة اإلسبلميّة كا١تالكيّة ك الشافعيّة ك اٟتنابلة
ك ّأما القيافة الّيت كاف يعتمد عليها فقهاء ّ
الشبو بينهم  ،فهي مصدر السم الفاعل القائف ٔ ،تعٌت تتبّع أثره
يف إٟتاؽ الولد بأصلو لوجود ّ
ليعرفو  ،يقاؿ فبلف يقوؼ األثر ك يقتافو  ،ك يف لساف العرب أ ّف القائف ىو الّذم يتتبّع اآلثار
الشخص الّذم
رعي ذلك ّ
الرجل بأخيو ك أبيو  ،ك تعٍت يف االصطبلح ّ
ك يعرفها ك يعرؼ شبو ّ
الش ّ
يعرؼ النّسب بفراستو ك نظره إُف أعضاء ا١تولود  ،ك تعترب القيافة عند اٞتمهور طريقا شرعيّا يف
الصحابة رضي اهلل عنهم،
إثبات النّسب لداللة السنّة على ذلك ك ثبوت العمل هبا عند عدد من ّ
ك َف يعرؼ ٢تم ٥تالف فكاف اإلٚتاع منهم على اٟتكم هبا  ،ك قد جاء يف حديث السيّدة عائشة
علي رسوؿ اهلل صلّى اهلل عليو ك سلّم ذات يوـ ك ىو
رضي اهلل عنها حيث قالت  " :دخل ّ
علي فرأل أسامة ك زيدا ك عليهما قطيفة
مسركر فقاؿ  :يا عائشة ! أَف ترم ن
٣تزز ا١تدٞتي دخل ّ

قد غطّيا رأسيهما ك بدت أقدامهما  ،فقاؿ إ ّف ىذه األقداـ بعضها من بعض "  ،فقد عرؼ ىذا
الرسوؿ صلّى اهلل عليو ك سلّم ك َف
القائف ّ
أقره ّ
الصلة بُت األقداـ دكف أف يرل كجهيهما  ،ك ّ
ينكر عليو. 1

رعي  ،ك على ىذا األساس
ك ّأما القرعة فهي من الطّرؽ الضعيفة يف إثبات النّسب ّ
الش ّ
تبناىا فقط الظاىريّة ك ا١تالكيّة ك حصركا تطبيقها يف أكالد اإلماء ك َف يقل هبا ٚتهور العلماء .
1
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الصحيح ،
ك يف القانوف
ائرم فإ ّف النّسب يثبت ّ
بالزكاج ّ
الوضعي ك ٖتديدا قانوف األسرة اٞتز ّ
ّ
ا١تادة  40منو .
بالزكاج الفاسد  ،ك بنكاح ّ
الشبهة  ،ك باإلقرار ك بالبيّنة طبقا لنص ّ
ك ّ
ا١تادة  41من القانوف
الصحيح فيثبت بو نسب الولد إُف كالده إعماال لنص ّ
فأما ّ
الزكاج ّ
ّ

الزكاج شرعيّا ك أمكن
تنص على ما يلي  ":ينسب الولد ألبيو مىت كاف ّ
ا١تذكور أعبله ك الّيت ّ
ا١تادة فإ ّف شركط إثبات النّسب هبذا
االتّصاؿ ك َف ينفو بالطّرؽ ا١تشركعة " ،ك بناء على ىذه ّ
أم اللّعاف،
الطّريق تكوف ٣تتمعة يف أف يكوف ّ
الزكاج شرعيّا  ،ك عدـ نفي الولد بالطّرؽ ا١تشركعة ْ
الزكجُت  ،ك كالدة الولد بُت أدْف ك أقصى م ّدة اٟتمل طبقا لنص
كإمكانيّة االتّصاؿ
اٞتنسي بُت ّ
ّ
قل م ّدة اٟتمل ستّة أشهر ك أقصاىا عشرة
ّ
ا١تادة  42من القانوف ا١تذكور ك الّيت جاء فيها أ ّف  " :أ ّ
أشهر" .

الشركط ك قد جاء
كل ىاتو ّ
ك لقد أكرد قرار احملكمة العليا ّ
الصادر بتاريخ ّ 1993/11/23

الزكاج شرعيّا  ،ك أمكن االتّصاؿ ،
ا١تقرر قانونا أف ينسب الولد ألبيو مىت كاف ّ
فيو أنّو  " :من ّ
ا١تستقر عليو أ ّف م ّدة نفي اٟتمل ال تتجاكز ٙتانية أياـ  .ك مىت
ك َف ينفو بالطّرؽ ا١تشركعة  .ك من
ّ
تبُت يف قضيّة اٟتاؿ أ ّف ا١تطعوف ض ّده َف يبادر بنفي اٟتمل من يوـ علمو بو ك خبلؿ ا١ت ّدة احمل ّددة
ّ

بالشهادة الطبيّة الّيت ال تعترب دليبل قاطعا  ،ك أل ّف الولد كلد بعد مركر أكثر من
٘تسك ّ
شرعا  ،ك ّ
العريف مع رفض إٟتاؽ نسب
بصحة ّ
ستّة أشهر على البناء  ،ك أ ّف قضاة ا١توضوع بقضائهم ّ
الزكاج ّ
ا١تادة  41من قانوف األسرة ك أخطئوا يف تطبيق
عرضوا قرارىم للتّناقض مع أحكاـ ّ
الولد بأبيو ّ ،
ٮتص إٟتاؽ النّسب  .ك مىت كاف كذلك استوجب نقض
ا١تادتُت  41ك  42من قانوف األسرة فيما ّ
القرار ا١تطعوف فيو".1

كما أ ّكدت ذلك بقرار آخر صدر عنها بتاريخ  1997/07/ 08ك قد كرد فيو أنّو  " :من

ا١تستقر عليو قضاء أ ّف م ّدة نفي النّسب ال
ا١تقرر شرعا أ ّف الولد للفراش ك للعاىر اٟتجر .ك من
ّ
ّ
الزكجيّة قائمة بُت
تتجاكز ٙتانية أيّاـ  .ك مىت ّ
تبُت يف قضيّة اٟتاؿ أ ّف كالدة الطّفل قد ٘تّت ك ّ
1
مدعم باجتهادات قضاء احملكمة العليا  .مع آخر تعديبلت  . 2005الطّبعة الثّانية  .ديواف
العيش (فضيل)  .قانوف األسرة ّ
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الزكجُت ك أ ّف الطّاعن َف أ
ينف نسب الولد بالطّرؽ ا١تشركعة  ،ك أ ّف ال تأثَت لغيبة الطّاعن مادامت
ّ
الزكجيّة قائمة  ،ك أ ّف القضاة بقضائهم بإثبات نسب الولد طبّقوا صحيح القانوف  ،ك مىت
العبلقة ّ
كاف كذلك استوجب رفض الطّعن".1

ا١تادة  40ا١تذكورة أعبله
نصت عليو ّ
ك ّأما ّ
الزكاج الفاسد فيثبت بو كذلك النّسب إعماال ١تا ّ

الصحيح أك باإلقرار أك بالبيّنة أك بنكاح
يف فقرهتا األكُف الّيت أفادت بأنّو " :يثبت النّسب ّ
بالزكاج ّ
بكل نكاح تّ فسخو بعد ال ّدخوؿ طبقا للمواد  32.33.34من ىذا القانوف " .
ّ
الشبهة أك ّ

الزكاج أك الّذم
الزكاج ا١تشتمل على مانع أك شرط يتناىف ك مقتضيات ّ
الزكاج الفاسد ىو ّ
ك ّ
نصت على ذلك ا١تواد .32
اختل فيو ركن من أركاف ّ
احملرمات ،ك لقد ّ
الزكاج أك الّذم يقع على ّ
ّ

الزكاج إذا اشتمل على مانع
تنص ّ
ا١تادة  32على ما يلي  ":يبطل ّ
 34 .33من قانوف األسرة  ،إذ ّ
ا١تادة  33فقد كرد فيها :
أك شرط يتناىف ك مقتضيات العقد"ّ ،أما ّ

كِف يف حالة
الزكاج بدكف شاىدين أك صداؽ أك ّ
الرضا  ،إذا تّ ّ
" يبطل ّ
اختل ركن ّ
الزكاج إذا ّ

نصت
كجوبو يفسخ قبل ال ّدخوؿ ك ال صداؽ فيو  ،ك يثبت بعد ال ّدخوؿ بصداؽ ا١تثل " ،ك أخَتا ّ

احملرمات يفسخ قبل ال ّدخوؿ ك بعده ك يًتتّب عليو ثبوت
ّ
كل زكاج بإحدل ّ
ا١تادة  34على أنّو ّ ":
النّسب ك كجوب اإلسترباء".

مؤداه أنّو نكاح ٭تصل خطأ بسبب
ك ّأما نكاح ّ
الشبهة فيثبت بو النّسب ىو اآلخر  ،ك ّ
الشخص  ،ك ىو إف كاف ٭تتمل حصولو قبل سنُت خلت  ،فإنّو اليوـ يعترب يف
غلط يقع فيو ّ
يتزكج إنساف امرأة زكاجا صحيحا يف البداية على اعتقاد أ ّنا
حكم األحداث القليلة الوقوع  ،كأف ّ
الزكجة
الرضاعة مثبل  ،فإف جاءت ىذه ّ
حل ٢تا مثّ يتّضح بعد ال ّدخوؿ ّأنا أختو من ّ
حل لو ك ىو ّ
ّ
كل كاحد منهما يعلم ذلك مسبقا فالولد يعترب يف
بولد من ّ
الزكج فيثبت النّسب ّ ،أما إذا كاف ّ
الزكاج باطبل ك ال أثر لو .
ىذه اٟتالة كلد زنا كوف ّ
ك من جهة أخرل كيّفت احملكمة العليا االغتصاب بكونو نكاح شبهة ك بالتّاِف يثبت بو
الشخصية ا١تنشور
الصادر بتاريخ  2011/05/12عن غرفة األحواؿ ّ
النّسب  ،إذ جاء يف قرارىا ّ
الصفحة  294ما يلي  " :ا١تبدأ ىو أ ّف االغتصاب الثّابت
باجمللّة القضائيّة العدد ّ 01/2012
1
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قضائي يع ّد كطأن باإلكراه ك يكيّف بكونو نكاح شبهة يثبت بو النّسب "  ،ك يف قضيّة
ْتكم
ّ
تزكجها ،
يتهرب من ا١تتابعة اٞتزائيّة ّ
اٟتاؿ كاف ا١تطعوف ض ّده ىو الّذم اغتصب الطّاعنة  ،ك لكي ّ
فولدت بعد شهر ك أيّاـ ببنت قاـ ىو بتسجيلها يف مصاٌف اٟتالة ا١تدنيّة  ،ك بعد م ّدة رفع دعول
الزكاج  ،ك قد سايره قضاة
إنكار النّسب مستدالّ بأ ّف البنت كلدت بعد شهر من إبراـ عقد ّ
ا١توضوع ك ألغوا نسب البنت  ،غَت أ ّف احملكمة العليا نقضت قرارىم على أساس كقوع االغتصاب
الشبهة  ،ك أيضا على أساس إقرار األب بالنّسب من خبلؿ التّصريح بو
الّذم ىو ٔتثابة نكاح ّ
لدل مصاٌف اٟتالة ا١تدنيّة.1

2
تنص
ا١تشرع يف ّ
ا١تادة  44من قانوف األسرة ك الّيت ّ
ك أما ثبوت النّسب باإلقرار فقد ّ
ضمنو ّ
األبوة أك األمومة جملهوؿ النّسب ك لو يف مرض ا١توت
بالبنوة أك ّ
على أنّو  " :يثبت النّسب باإلقرار ّ
الشركط التّالية:
مىت ص ّدقو العقل أك العادة "  ،ك إثبات النّسب باإلقرار ال يعت ّد بو إالّ إذا توافرت ّ
ا١تقر لو ٣تهوؿ النسب  ،ك كجود عبلقة زكاج سابقة عن تاريخ اإلقرار  ،ك إمكانيّة أف
أف يكوف ّ
ا١تقر إذا كاف راشدا  ،ك أالّ يكوف الولد ا١تعًتؼ بو
ا١تقر لو ّ
الدعاء ّ
للمقر  ،ك تصديق ّ
يولد مثلو ّ
كلد زنا .
تطرقت احملكمة العليا إُف اإلقرار كطريق من طرؽ إثبات النّسب ك ذلك يف قرارىا
ك لقد ّ
ا١تقرر قانونا أ ّف النّسب يثبت باإلقرار
ّ
الصادر بتاريخ  1988/12/19ك قد جاء فيو  " :من ّ
باألمومة مىت كاف ىذا اإلقرار صحيحا  ،ك من مثّ فإ ّف النّعي على القرار ا١تطعوف فيو ٔتخالفة
الرفض  ،ك ١تػّا كاف من الثّابت يف قضيّة اٟتاؿ أ ّف أـ ا١تطعوف ض ّده
القانوف غَت سديد يستوجب ّ
اعًتفت بأنّو ابنها  ،ك أ ّف اعًتافها كاف صر٭تا  ،ك من مثّ فإ ّف قضاة اجمللس ٔتوافقتهم على اٟتكم
ا١تستأنف لديهم القاضي برفض ال ّدعول لعدـ التّأسيس طبّقوا صحيح القانوف  ،ك مىت كاف ذلك

استوجب رفض الطّعن " .

1
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ائرم  .دليل القاضي ك احملامي  .ا١ترجع ّ
اإلسبلمي ك يقابلو االعًتاؼ يف القوانُت الوضعيّة  ،ك اإلقرار لغة ىو
اٞتنائي
 2اإلقرار ىو ال ّدعامة الثّانية لنظاـ اإلثبات
ّ
ّ
يضره  ،ك ىو ثابت بالكتاب ك السنّة ك اإلٚتاع  ،ك حجيّة اإلقرار قاصرة
اإلثبات  ،ك شرعا ىو اعًتاؼ ا١ترء على نفسو ٔتا ّ
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ا١تقرر شرعا أنّو يثبت
ك قد كرد كذلك يف قرارىا ّ
الصادر بتاريخ  1998/12/15أنّو  " :من ّ

النّسب باإلقرار لقوؿ خليل يف باب بياف أحكاـ اإلقرار"...ك لزـ اإلقرار ٟتمل يف بطن امرأة،"...

الشك
حىت مع ّ
كما أ ّف إثبات النّسب يقع فيو التّسامح ما أمكن  ،ألنّو من حقوؽ اهلل  ،فيثبت ّ
تبُت يف قضية اٟتاؿ أ ّف ا١تطعوف ض ّده
ك يف األنكحة الفاسدة طبقا لقاعدة إحياء الولد  ،ك مىت ّ
الشهادة ال تعترب
أقر ْتمل الطّاعنة بشهادة ٚتاعة أماـ ا١توثّق بتاريخ  ، 1997/4/6فإ ّف ىذه ّ
ّ
صلحا  ،بل ىي توثيق لشهادة ٚتاعة عن إقرار ا١تطعوف ض ّده ْتمل الطّاعنة  ،كما أ ّف ا١تادتُت
 341ك  461من القانوف ا١تدٓفّ ال تنطبقاف على قضيّة اٟتاؿ الّيت ىي من قضايا اٟتالة الّيت
با١تادة  41من قانوف
٭تكمها قانوف األسرة  ،كما أنّو ال ٯتكن اٞتمع بُت اإلقرار باٟتمل ك بال ّدفع ّ
للمقر
أم دليل آخر  ،ك ال ّ
األسرة الّيت ٖت ّدد م ّدة اٟتمل  ،أل ّف اإلقرار يف حالة ثبوتو يغٍت عن ّ
٭تق ّ
أم دفع إلبطاؿ مفعوؿ ىذا اإلقرار.1"...
أف يثَت ّ

ك أخَتا البيّنة  ،إذ تع ّد كذلك طريق من طرؽ إثبات النّسب  ،ك يقصد هبا كل برىاف أك
السمع أك البصر أك غَت٫تا من طرؽ
ّ
حجة أك دليل يفيد كجود حادثة ماديّة كجودا فعليا بواسطة ّ
اإلثبات .
المطلب الثاني
مدى اعتبار البصمة الوراثية بينة تصلح للتدليل على النسب
حجة أك دليل يؤكد كاقعة ماديّة  ،فقد اختلف الفقهاء يف مدل
إذا كانت البيّنة ىي كل ّ
العلمي ا١تتمثّل يف البصمة الوراثيّة بيّنة  ،إذ ىناؾ من اعترب البيّنة ىي مفهوـ قاصر
اعتبار ال ّدليل
ّ

2
لكل ما يب ُّت
سم
ا
ىي
نة
البي
اعتبار
يف
القوؿ
إُف
ذىب
من
ىناؾ
ك
،
الشهود
فقط على شهادة ّ
ّ
ّ
اٟتق ك يظهره  ،ك لتوضيح ذلك نستعرض موقف الفقو ك التشريع ك القضاء من مدل اعتبار
ّ
1
الصفحة . 39
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2
يتم إثبات جرائم اٟتدكد ك القصاص من
اٞتنائي
الشهادة إحدل دعاميت اإلثبات
تع ّد ّ
الركيزة األساسيّة الّيت ّ
اإلسبلمي ك ّ
ّ
ّ
خبل٢تا  ،ك ىي ثابتة بالكتاب ك السنّة ك اإلٚتاع  ،ك يطلق عليها الفقهاء اسم البيّنة  ،ك يف زماننا ا١تعاصر ٕتدر اإلشارة إُف
الشهادة كدليل لئلثبات نظرا لع ّدة عوارض تضعف من قيمتها اإلثباتيّة  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع
قصور ّ
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البصمة الوراثية بينة (الفرع األكؿ) مث ٪تاذج عن قضايا النسب ك دكر البصمة الوراثية يف إثباتو

أك نفيو (الفرع الثآف) .

الفرع األول
موقف الفقو و التشريع و القضاء من مدى اعتبار البصمة الوراثية بينة
صها
تعرؼ البينة حسب ابن القيّم ّ
لكل ما ّ
يبُت ّ
اٟتق ك يظهره  ،ك من خ ّ
ّ
بأنا  " :اسم ّ
يوؼ مسماه ح ّقو  ،ك أ ّنا َف أ
ط يف
تأت البيّنة ق ّ
ّ
بالشاىدين أك األربعة أك ال ّشاىد ك االمرأتُت َف ّ ّ
اٟتجة ك ال ّدليل ك الربىاف مفردة ك ٣تموعة "،
القرآف مراد هبا ّ
الشاىدين  ،ك إّ٪تا أتت مراد هبا ّ
ب صلّى اهلل عليو ك سلّم عندما قاؿ " :البيّنة على ا١ت ّدعي" فإّ٪تا يقصد أ ّف
ك يضيف قائبل  ":أ ّف النّ ّ
الشاىداف من البيّنة  ،ك ال ريب أ ّف غَتىا من أنواع
يصحح دعواه ليحكم لو  ،ك ّ
على ا١ت ّدعي أف ّ
الشاىد،
البيّنة قد يكوف أقول منها كداللة اٟتاؿ على صدؽ ا١ت ّدعيّ ،
فإنا أقول من داللة أخبار ّ
اٟتجة كالربىاف ك اآلية ك التّبصرة ك العبلمة ك األمارة كلّها مفردات متقاربة يف
ك البيّنة كال ّداللة ك ّ
الشرع يف مصادره
ا١تعٌت ّ ،
فالشرع َف يل أغ القرائن ك األمارات ك دالئل األحواؿ  ،بل من استقرأ ّ
ك موارده كجد شاىدا ٢تا باالعتبار مرتّب عليها األحكاـ " .

تدؿ عند ذكم
ك بالّرغم من أ ّف البصمة الوراثيّة تع ّد ٔتثابة البنية اٞتينيّة التفصيليّة الّيت ّ
الشخصيّة كالوالديّة البيولوجيّة ،
كل شخص بعينو ،ك٘ت ّكننا من التّح ّقق من ّ
االختصاص على ىويّة ّ
فلقد حصل اختبلؼ بُت الفقهاء حوؿ مدل االعتماد عليها يف إثبات النّسب أك نفيو  ،ففي

البداية ذىب الفقهاء ا١تعاصركف إُف اعتبار البصمة الوراثيّة طريقا من طرؽ إثبات النّسب1من
الفقهي
اجملمع
حيث اٞتملة ك اختلفوا يف بعض القضايا الفرعيّة  ،ك انتهوا إُف ما جاء يف قرار ّ
ّ
ا١تكرمة يف القًتة
اإلسبلمي التّابع لرابطة العاَف
السادسة عشرة ا١تنعقدة ٔت ّكة ّ
اإلسبلمي يف دكرتو ّ
ّ
ّ
ا١تمت ّدة من  21إُف  26أكتوبر  1422ق ا١توافق ل ػ ػ  05إُف  10جانفي 2001ـ  ،بأنّو ٬توز
االعتماد عليها يف ٣تاؿ إثبات النّسب ك ذلك يف حاالت التّنازع على ٣تهوؿ النّسب ٔتختلف

صور التّنازع الّيت ذكرىا الفقهاء سواء أكاف التّنازع على ٣تهوؿ النّسب بسبب انتفاء األدلّة
الشبهة ك ٨توه  ،ك حاالت االشتباه يف ا١تواليد
أك تساكيها  ،أـ كاف بسبب االشًتاؾ يف كطء ّ
1
اسي ا١تنظّم بوالية سطيف ا١تذكور سابقا .
ر
الد
اليوـ
.
مداخلة
.
سب
الن
نفي
يف
ة
اثي
ر
الو
البصمة
دكر
.
اىيم)
ر
(إب
بودكخة
ّ
ّ
ّ
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با١تستشفيات1ك مراكز رعاية األطفاؿ ك ٨توىا  ،ك كذا االشتباه يف أطفاؿ األنابيب  ،ك أيضا
حاالت ضياع األطفاؿ ك اختبلطهم بسبب اٟتوادث أك الكوارث أك اٟتركب ك تع ّذر معرفة
عرؼ على ىويتّها  ،أك بقصد التّح ّقق من ىويّات أسرل اٟترب
يتم التّ ّ
أىلهم ،أك كجود جثث َف ّ
ك ا١تفقودين  ،يف حُت اختلفوا يف مدل جواز نفي النّسب بالبصمة الوراثيّة  ،ك قد انبثق عن ىذا
الزكجيّة
األكؿ يؤّكد بأ ّف النّسب ّ
أم ب ّ
رعي الثّابت بالفراش ْ
الرأم ّ
االختبلؼ بركز أربعة آراء  :ف ّ
الش ّ
ال ينفى إالّ باللّعاف 2فقط  ،ك ال ٬توز تقدٔف البصمة الوراثيّة على اللّعاف  ،ك ىذا ما خلص إليو

اإلسبلمي إذا جاء يف قراره بأنّو  " :ال ٬توز شرعا االعتماد على البصمة الوراثيّة يف
٣تمع الفقو
ّ
ّ
الرأم الثّآف يرل إمكانيّة االستغناء عن اللّعاف ك
نفي النّسب ك ال ٬توز تقدٯتها على اللّعاف"  ،ك ّ
الرأم الثّالث ففكرتو أ ّف
االكتفاء بنتيجة البصمة الوراثيّة إذا تي ّقن ّ
الزكج أ ّف اٟتمل ليس منو  ،أما ّ

1
اإلسبلمي
مقر رابطة العاَف
تطرؽ ٢تا معمل األدلّة اٞتنائيّة للعلماء يف ّ
السعوديّة ّ
ىناؾ قضيّة مشهورة كقعت با١تملكة العربيّة ّ
ّ
تتلخص كقائعها يف أ ّف امرأة ّادعت أ ّف أباىا كاقعها ك نتج عن ذلك حصوؿ
ا١تكرمة أثناء مناقشة البصمة الوراثيّة  ،ك ّ
ٔت ّكة ّ
لقوة العبلقة الّيت ٕتمعو مع ّ
الضحية تّ
ٛتل  ،ك كاف احتماؿ تصديقها ضعيفا  ،ك نظرا لكوف األب يف الستّينات من العمر ك ّ
تبُت أ ّف
يتضرر اٞتنُت  ،ك عندما تّ الوضع ك بعد القياـ بالتّحاليل ّ
تأجيل موضوع التّحليل إُف غاية كضع اٟتمل لكي ال ّ
حىت با١ترأة ا١ت ّدعية  ،ك اتّضح أ ّف ىذه القضيّة فيها
الطفل ال عبلقة لو با١تتّهم األب  ،ك األغرب من ذلك أنّو ال عبلقة لو ّ
تبلعب ك أ ّف ىناؾ ٍ
أياد خفيّة كراءىا  ،فالنّفي عن ا١تتّهم ال إشكاؿ فيو ّ ،أما النّفي عن ا١ترأة ففيو تصادـ مع الواقع ،
الصفات
بالرجوع ألٝتاء ا١تواليد الّذين كلدكا يف نفس اليوـ با١تستشفى اتّضح أ ّف عددىم بلغ ثبلثُت طفبل  ،ك عند حصر ّ
ك ّ
ا١تطلوبة اتّضح أ ّف بصمتو الوراثيّة دلت على ارتباطو با١تتّهم األب  ،ك أ ّف ىناؾ طفبل لقيطا أدخل ا١تستشفى يف نفس اليوـ ،
ك عند التّسليم تّ التّبديل بإخفاء اٟتقيقة  ،ك بذلك ك من خبلؿ ىذه القضيّة يتّضح جليّا استغبلؿ البصمة الوراثيّة يف ا١تملكة
السعوديّة ١تعرفة اٞتآف يف جرٯتة زنا احملارـ من جهة  ،ك إٟتاؽ نسب االبن بأبيو من جهة أخرل  ،ك ٕتلّت بذلك فائدة
العربيّة ّ
الػ ػ ػ ػ  ADNيف كشف خيوط ىذه القضيّة .

 2يرل الغوثي بن ملحة يف كتابو قانوف األسرة على ضوء الفقو ك القضاء  .الطّبعة الثّانية  .ديواف ا١تطبوعات اٞتامعيّة .
الرابطة
الصفحتُت  113ك  114أنّو إذا تبلعن ّ
ّ
تنحل ّ
الزكجاف ّفرؽ القاضي بينهما  ،ك يكوف الطّبلؽ بينهما طبلقا بائنا  ،ك ّ
الزكجيّة على ال ّدكاـ  ،ك تثبت حرمة التّزكيج بُت الزكجُت ك ال توارث بينهما  ،ىذا ك أ ّف حكم تكرار األٯتاف ىي قائمة مقاـ
ّ
الزنا أربعة  ،كانت األٯتاف أربعة شهادات  ،قاؿ اهلل تعاُف  ":ك الّذين يرموف أزكاجهم ك َف يكن
ّ
الشهود  ،ك ١تػّا كاف شهود ّ
الصادقُت  ،ك ا٠تامسة أ ّف لعنة اهلل عليو إف كاف من
٢تم شهداء إالّ أنفسهم  ،فشهادة أحدىم أربع شهادات باهلل إنّو ١تن ّ
الكاذبُت  ،ك يدرأ عنها العذاب أف تشهد أربع شهادات باهلل إنّو ١تن الكاذبُت  ،ك ا٠تامسة أ ّف غضب اهلل عليها إف كاف من

الصادقُت " .سورة النّور  .اآليات. 9. 8. 7. 6 :
ّ
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للزكج ك لو العن  ،ك
صحة نسبو ّ
الطّفل ال ينفى نسبو باللّعاف إذا جاءت البصمة الوراثيّة تؤّكد ّ
ينفى النّسب باللّعاف فقط إذا جاءت البصمة تؤّكد قولو  ،ك تعترب البصمة الوراثيّة يف ىذه اٟتالة
الرابع أفاد بأنّو إذا ثبت يقينا بالبصمة الوراثيّة أ ّف اٟتمل أك
الرأم ّ
ٔتثابة دليبل تكميليّا  ،يف حُت ّ
الزكج فبل كجو إلجراء اللّعاف ك ينفى النّسب اعتمادا على ذلك  ،إالّ أنّو يكوف
الولد ليس من ّ
اٟتق يف طلب البصمة الوراثيّة لنفي اٟت ّد عنها الحتماؿ أف يكوف ٛتلها كاف بسبب كطء
للزكجة ّ
ّ
ال ّشبهة  ،ك ٬تب على الزكج ح ّد القذؼ إذا ثبت عن طريق البصمة الوراثيّة أ ّف الولد منو .
ائرم من البيّنة فقد كرد التّنصيص عليها باعتبارىا أسلوب
ّأما موقف القانوف ك القضاء اٞتز ّ
ا١تادة
تتعرض ىذه ّ
نص ّ
من أساليب إثبات النّسب يف ّ
ا١تادة  40من قانوف األسرة  ،دكف أف ّ
شك أ ّف ىذا الغموض ىو الّذم جعل
حىت قانوف األسرة إُف ٖتديد ا١تقصود بالبيّنة  ،ك ال ّ
أك ّ
القضاء متذبذب بل ك متناقص يف بعض قرارتو  ،ذلك أنّو فيو قرارات صدرت عن احملكمة العليا
الشهادة فحسب كطريق من طرؽ إثبات النّسب  ،يف حُت توجد
اعتمدت على البيّنة ٔتفهوـ ّ
اٟتق ك يبيّنو  ،ك بالتّاِف تّ إمشاؿ
كل ما يظهر ّ
فسرت لفظ البيّنة ٔتعناه الواسع ْ
قرارات أخرل ّ
أم ّ
البصمة الوراثيّة كبيّنة ك بالتبعيّة يصلح االعتماد عليها يف إثبات النّسب .
ك من ا١تفيد التّوضيح أ ّف ىاتو القرارات صدرت قبل تعديل قانوف األسرة سنة ، 2005
ا١تادة  40ا١تذكورة أعبله ك يضيف ٢تا الفقرة التّالية ٬ " :توز
ائرم بتعديل ّ
ّ
ا١تشرع اٞتز ّ
ليتدخل ّ

لعل ىذه اإلضافة الواردة يف التّعديل
للقاضي اللّجوء إُف الطّرؽ العلميّة إلثبات النّسب "  ،ك ّ
ائرم من البيّنة قبل التّعديل ك ىي
ا١تشرع اٞتز ّ
األخَت ٕتعلنا نقرأ من خبل٢تا النيّة الّيت كاف يقصدىا ّ
الشهادة ١تا أضاؼ ىذه الفقرة الثّانية ،كما أنّو
ا١تشرع بالبيّنة غَت ّ
ّ
الشهادة  ،ألنّو لو كاف يقصد ّ
السائد يف فهم معٌت
الفقهي ك
تدخل هبذا التّعديل بغرض كضع ح ّد ٟتالة االختبلؼ
ّ
القضائي ّ
ّ
ّ
طورات ك القفزات النّوعيّة ك الكبَتة الّيت شهدهتا
البيّنة ك نطاقها  ،ناىيك عن رغبتو يف مواكبة التّ ّ
العلوـ الطبيّة ك البيولوجيّة يف ٣تاؿ البصمة الوراثيّة  ،ك من بُت قرارات احملكمة العليا الّيت تقيّدت
الشهادة كطريق إلثبات النّسب القرار الصادر بتاريخ  1997/12/28ك الّذم
بفهم البيّنة ٔتعٌت ّ
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الصحيح ك اإلقرار ك البيّنة
ا١تقرر شرعا أنّو ٯتكن إثبات النّسب ّ
بالزكاج ّ
جاء فيو " :ا١تبدأ  :أنّو من ّ
الشبهة ك األنكحة الفاسدة ك الباطلة تطبيقا لقاعدة إحياء الولد  ،أل ّف
الشهود ك نكاح ّ
ك شهادة ّ
ثبوت النّسب يعد إحياءن لو ك نفيو قتبل لو  ،ك ١تػّا كاف الثّابت أ ّف قضاة اجمللس ١تػّا قضوا برفض
الشيء ا١تقضي
ْتجة أ ّف اٟتكم حاز ّقوة ّ
ٝتاع شهادة األقارب يف دعول إثبات ّ
الزكاج ك النّسب ّ
فإنم بقضائهم كما فعلوا أخطئوا يف
بنوة الولدين ػ ػ ّ ،
فيو ػ ػ حكم  1975/03/19القاضي بنفي ّ
الزكاج ك النّسب،
تطبيق القانوف  ،أل ّف حجيّة ّ
الشيء ا١تقضي فيو ال تطبّق يف قضايا اٟتالة كإثبات ّ
الشريعة
الصحيح طبقا ألحكاـ ّ
ك أنّو ٯتكن إثبات ّ
الزكاج ك النّسب بطرؽ ع ّدة على غرار العقد ّ

السياؽ صدر عنها قرار ثانيا
اإلسبلميّة ٦ ،تّا يستوجب نقض القرار ا١تطعوف فيو "  .ك يف ذات ّ
تبُت يف قضيّة اٟتاؿ أ ّف ا١تطعوف ض ّده أ ّقر ْتمل
بتاريخ  1998/12/15ك قد كرد فيو ..." :ك مىت ّ

الشهادة ال تعترب صلحا  ،بل ىي توثيق لشهادة
الطّاعنة بشهادة ٚتاعة أماـ ا١توثّق  ،فإ ّف ىذه ّ
ٚتاعة عن إقرار ا١تطعوف ض ّده ْتمل الطّاعنة ، ...ك عليو فإ ّف القضاة ١تػّا َف ينتبهوا إُف كجوب
الشرع ك القانوف ،
الشهود الّذين حضركا إقرار ا١تطعوف ض ّده أماـ ا١توثّق  ،خالفوا ّ
ٝتاع ٚتاعة ّ
عرضوا قرارىم للقصور يف التّسبيب  ،ك مىت كاف كذلك استوجب نقض القرار ا١تطعوف فيو ".1
ك ّ

بالشهادة فقط دكف سواىا ،
فسر معٌت البيّنة ّ
ك بدكف ّ
شك فالقرار األكضح ك الّذم ّ
توسعوا يف فهمها إُف مدلوؿ ال ّدليل
ك الّذم ألقى يف نفس الوقت ّ
بالبلئمة كثَتا على القضاة الّذين ّ
الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ  1999/06/15عن غرفة
أم البصمة الوراثيّة  ،ىو القرار ّ
العلمي ْ
ّ
الصفحة من
األحواؿ ّ
الشخصيّة ّ
السنة ّ 1999
ملف رقم  222674اجمللّة القضائيّة العدد ّ
األكؿ ّ

تتلخص كقائع قضيّتو كما يلي: 2
 126إُف  ، 130ك ّ

حيث أ ّف ا١تدعواف "ع.ب" ك "ـ.ؿ" تربطهما عبلقة زكاج شرعيّة  ،إالّ أنّو حدث خبلؼ

الزكجيّة يوـ  ، 1994/02/14غَت أنّو كلد لو توأـ بتاريخ
الزكج ١تسكن ّ
بينهما ّأدل إُف مغادرة ّ
الزكجيّة  ،ك بعدىا ُحلّت
الزكج ١تسكن ّ
أم بعد أكثر من  20شهرا من مغادرة ّ
ْ ، 1995/10/27
1
الصفحة . 39
السابق ّ .
العيش (فضيل)  .ا١ترجع ّ
2
ائرم  .إقرار  .بيّنة .
ذياب (باديس)  .حجيّة الطّرؽ ّ
الشرعيّة ك العلميّة يف دعاكل النّسب  .على ضوء قانوف األسرة اٞتز ّ
مدعمة باالجتهاد القضائي  .الطّبعة .2010
تلقيح
اصطناعي .البصمة الوراثيّة  .نظاـ ٖتليل ال ّدـ  .دراسة ّ
ّ
ّ
الصفحة . 96
دار ا٢تدل ّ .
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الزكجيّة بُت الطّرفُت ٔتوجب حكم صادر عن ٤تكمة سعيدة بتاريخ  ، 1996/01/17مثّ
الرابطة ّ
ّ

الزكج دعول نفي نسب التّوأـ أماـ ٤تكمة قديّل بوىراف  ،ك الّيت أصدرت حكما بتاريخ
رفع ّ
اٞتامعي بوىراف خبَتا
 1998/01/18يقضي بتعيُت ال ّدكتور حاكم أٛتد رضا العامل با١تستشفى
ّ

لفحص ك ٖتليل دـ الطّرفُت ك الولدين"ع.أ " ك "ع.ع" ا١تولودين يف  ،1995/10/27قصد
الشخصيّة ٔتجلس
ٖتديد نسب الولدين  ،ك قد تّ تأييد ىذا اٟتكم بقرار صادر عن غرفة األحواؿ ّ
قضاء كىراف بتاريخ  ، 1998/10/05مثّ ت الطّعن بالنّقض يف ىذا القرار أماـ غرفة األحواؿ
الشخصيّة ك ا١تواريث باحملكمة العليا  ،ك الّيت أصدرت قرارىا بتاريخ  1999/06/15يقضي بػقبوؿ
ّ
الطّعن شكبل  ،ك يف ا١توضوع نقض القرار كإحالتو إُف نفس اٞتهة مش ّكلة من تشكيلة أخرل ،
ك من بُت األكجو الّيت أثَتت ك أم ّسست احملكمة العليا قرارىا عليها الوجو الثّالث ا١تأخوذ من
القصور يف األسباب  ،ذلك أ ّف ٤تكمة سعيدة بتاريخ  1996/01/27قضت بالطّبلؽ ٦ ،تّا يعٍت
أم
الزكجيّة بُت ّ
ظل قياـ العبلقة ّ
الزكجُت  ،ك قد ٘تّت ْ
أ ّف كالدة التّوأـ موضوع النّزاع كانت يف ّ
الزكجُت ١ت ّدة أكثر من  20شهرا  ،إذ
الوالدة يف  1995/10/27ك تغاضت عن مسألة الفرقة بُت ّ
أسست احملكمة العليا رأيها اعتمادا
الزكج مسكن ّ
غادر ّ
الزكجيّة بتاريخ  ، 1994/02/14ك قد ّ
ا١تادة 43
ا١تادة  60من قانوف األسرة  ،ك الّيت تعٍت أ ّف االنفصاؿ ا١تشار إليو يف ّ
على أحكاـ نص ّ
الزكجُت  ،إذ تبقى
من ذات القانوف إّ٪تا ىو الطّبلؽ ال االنفصاؿ الّذم ٭تدث إثر خبلؼ بُت ّ
الزكاج شرعيّا ك أمكن
الزكجة فراشا لزكجها إُف أف يقع الطّبلؽ  ،ك ينسب الولد ألبيو مىت كاف ّ
ّ
الزكج بالطّرؽ ا١تشركعة .
االتّصاؿ ك َف ينفو ّ
السلطة،كيتعلّق بتعيُت خبَت قصد
لقائي ا١تثار من طرؼ احملكمة العليا مأخوذ من ٕتاكز ّ
ك الوجو التّ ّ
ٖتليل دـ التّوأـ ك األطراؼ لتحديد نسب الولدين  ،ك قد جاء يف منت القرار  " :حيث أ ّف إثبات
ا١تادة  40ك ما بعدىا من قانوف األسرة  ،الّذم جعل لو قواعد إثبات ُم ّسطرة
النّسب قد ح ّددتو ّ
بكل اٟتاالت الّيت ٯتكن أف ٖتدث  ،ك َف يكن من بُت ىذه القواعد ٖتليل
ك ضوابط ٤ت ّددة تعٌت ّ
فدؿ ذلك على ّأنم قد ٕتاكزكا سلطتهم اٟتاكميّة إُف
ال ّدـ الّذم ذىب إليو قضاة ا١توضوع ّ ،
يتعُت معو نقض القرار ا١تطعوف فيو  ،ك إحالتو أماـ نفس اجمللس".1
التّشريعيّة  ،األمر الّذم ّ
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حىت أصدرت قرارا آخرا  ،ك دائما عن كقائع حدثت قبل
ك َف تلبث احملكمة العليا طويبل ّ
الصادر بتاريخ
تعديل ّ
ا١تادة  40ا١تذكورة أعبله  ،ك لكن ٥تالفا ٘تاما للقرار ا١تذكور أعبله ّ
 ، 1999/06/15إذ كرد يف قرارىا ا١تؤرخ يف ٔ 2006/03/05تا يفيد أ ّف البصمة الوراثيّة تع ّد
ٔتثابة بيّنة  ،ك يستفاد منها يف إثبات النّسب ،1ك قد كرد يف ىذا القرار  " :حيث أ ّف ا١تدع ّوة
الصادر بتاريخ  2004/01/26عن
"ب.س" طعنت عن طريق النّقض بواسطة ٤تاميها يف القرار ّ
الفرعي  ،ك يف ا١توضوع
األصلي ك
الشكل بقبوؿ اإلستئنافُت
٣تلس قضاء ا١تسيلة  ،ك القاضي يف ّ
ّ
ّ
الصادر بتاريخ  2002/11/26القاضي برفض ال ّدعول لعدـ
ا١تصادقة على اٟتكم ا١تستأنف ّ
التّأسيس  ،ك قد استندت الطّاعنة يف طعنها على ثبلثة أكجو :

ا١تادة  5/233من قانوف اإلجراءات ا١تدنيّة  ،بدعول أنّو
األكؿ ٘تثّل يف ا٠تطأ يف تطبيق ّ
فالوجو ّ
ائي إالّ يف الوقائع
ك طبقا ّ
للمادة  339من القانوف ا١تدٓفّ فإ ّف القاضي ا١تدٓفّ ال يرتبط باٟتكم اٞتز ّ
يتبُت أ ّف
الصادر بتاريخ ّ 2001/04/11
ائي ّ
الّيت فصل فيها ىذا اٟتكم  ،ك ّ
بالرجوع إُف اٟتكم اٞتز ّ
ذات احملكمة أصدرت حكما ٘تهيديّا بتعيُت خبَت إلجراء ٖتليل ال ػ ػ " "ADNعلى ا١تتّهم للتأ ّكد

أبوة ا١ت ّدعى عليو يف الطّعن  ،ك أ ّف اٟتكم صادؽ على ا٠تربة ْتكم
األبوة  ،ك أ ّف ا٠تربة أ ّكدت ّ
من ّ
حضورم صار نائيّا  ،ك بالتّاِف فالقاضي ا١تدٓفّ يرتبط بذلك اٟتكم ٔتا فصل فيو من كقائع ،
ّ
ا١تادة  ،ك أضافت الطّاعنة يف نفس
ك اٟتكم ك القرار ا١تؤيّد لو أخطئا عندما َف يأخذا ٔتضموف ّ
ا١تادة  40من قانوف األسرة  ،بدعول أ ّف ىذه األخَتة
كجو الطّعن أ ّف القرار خالف أيضا أحكاـ ّ
الصحيح ك باإلقرار ك بالبيّنة...اٍف  ،ك أ ّف ا٠تربة أثبتت أ ّف الطّفل
ذكرت أ ّف النّسب يثبت ّ
بالزكاج ّ
"ص.ـ" ىو ابن ا١ت ّدعى عليو يف الطّعن  ،ك ذلك يعترب بيّنة غَت قابلة إلثبات العكس إالّ بالتّزكير .

الصادر بتاريخ
ائي التّ
مهيدم ّ
ّ
ك ٘تثّل الوجو الثّآف يف تناقض أحكاـ نائيّة  ،بدعول أ ّف اٟتكم اٞتز ّ

 2000/02/01الّذم أمر بإجراء خربة فإ ّف ا٠تبَت ك ٔتقتضى ىذا اٟتكم أثبت أ ّف الطّفل "ص.ـ"

الصادر يف  2000/08/09صادؽ على تلك
ائي ّ
أبيو ىو ا١ت ّدعى عليو يف الطّعن  ،ك اٟتكم اٞتز ّ
يتم استئنافو ك صار
ا٠تربة ْ ،
أم أنّو أثبت االبن للم ّدعى عليو يف الطّعن  ،ك أ ّف ذلك اٟتكم َف ّ
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األكؿ يثبت النّسب بينما
نائيّا  ،ك أنّو بذلك يكوف متناقضا مع القرار ا١تطعوف فيو  ،كوف اٟتكم ّ
القرار ا١تطعوف فيو يرفض ذلك .

ك ٘تثّل الوجو الثّالث يف القصور يف التّسبيب كوف القرار َف يناقش األدلّة ا١تق ّدمة "  .ك قد أجاب

قضاة احملكمة العليا عن األكجو ا١تثارة كما يلي  " :حيث ك باالطّبلع على القرار ا١تطعوف فيو
الرامي إُف
تبٌت اٟتكم ا١تستأنف ّ ،
الّذم ّ
يتبُت منو أ ّف قضاة ا١توضوع َف يستجيبوا لطلب الطّاعنة ّ

إٟتاؽ نسب ا١تولود "ص.ـ" للمطعوف ض ّده باعتباره أبا لو كما أثبتتو ا٠تربة العلميّة "،"ADN
ا١تادة  40من قانوف األسرة  ،ك رغم أ ّف ىذه األخَتة تفيد أنّو يثبت
نص ّ
معتمدين يف ذلك على ّ
النّسب بع ّدة طرؽ ك منها البيّنة  ،ك ١تػّا كانت ا٠تربة العلميّة " "ADNأثبتت أ ّف ىذا الطّفل ىو

ابن ا١تطعوف ض ّده ك من صلبو بناء على العبلقة الّيت كانت تربطو بالطّاعنة  ،فكاف عليهم إٟتاؽ
رعي الّذم تناكلتو
الزكاج ّ
ىذا الولد بأبيو ك ىو الطّاعن  ،ك ال أف ٗتتلط عليهم األمور بُت ّ
الش ّ
خاصة ك أ ّف كبل٫تا ٮتتلف
ّ
ا١تادة  ، 41ك بُت إٟتاؽ النّسب الّذم جاء نتيجة عبلقة غَت شرعيّة ّ ،
تبُت من قضيّة اٟتاؿ أ ّف الولد ىو من
لكل كاحد منهما آثار شرعيّة كذلك  ،ك ١تػّا ّ
عن األخر ك ّ
يتعُت معو نقض
صلب ا١تطعوف ض ّده نتيجة ىذه العبلقة مع الطّاعنة فإنّو يلحق بو  ،األمر الّذم ّ
القرار ا١تطعوف فيو " .

ك قد صدر عن احملكمة العليا أيضا قرارا ك لكن يتعلّق بوقائع حدثت بعد التّعديل ا١تشار
إليو أعبله  ،ك ٔتوجبو اعتربت الطّرؽ العلميّة ك من بينها البصمة الوراثيّة ٔتثابة البيّنة ك بالتّاِف يثبت
األكؿ لسنة
النّسب هبا  ،ك قد تّ النّطق بو بتاريخ  2012/03/15ك نُشر باجمللّة القضائيّة العدد ّ

ا١تقرر شرعا أنّو ٯتكن
ّ 2013
الصفحة  ، 124ك ٦تّا جاء يف حيثيات ىذا القرار  " :حيث من ّ
الشبهة ك األنكحة
الشهود ك نكاح ّ
الصحيح ك اإلقرار ك البيّنة ك شهادة ّ
إثبات النّسب ب ّ
الزكاج ّ
الفاسدة تطبيقا لقاعدة إحياء الولد أل ّف ثبوت النّسب يع ّد إحياءن لو ك نفيو قتبلن لو  ،ك ١تػّا كاف يف
قضية اٟتاؿ أ ّف ا١تطعوف ض ّده ىتك عرض الطّاعنة ك ىي قاصر ك ٘تّت إدانتو ّترـ ىتك العرض ،
ك نتج عن ىذه اٞترٯتة ٛتل الطّاعنة ك إ٧تاب بنت بتاريخ  ، 2009/01/02فإ ّف النّسب يلحق
بالطّاعن مىت ثبت ارتكابو ٞترـ ىتك العرض على شخص الطّاعنة  ،ك أ ّف ىذا الفعل يع ّد من
ا١تادة  40من قانوف األسرة  ،خبلفا ١تا ذىب إليو قضاة ا١توضوع ْ ،تيث أ ّف
لنص ّ
قبيل البيّنة طبقا ّ
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الصحيح الّذم ال
األصل ىو اللّجوء إُف الطّرؽ العلميّة يف مثل قضايا اٟتاؿ  ،ك ليس يف ّ
الزكاج ّ
يكوف يف حالة نفي النّسب إالّ عن طريق اللّعاف  ،ك قضيّة اٟتاؿ تتعلّق بإثبات النّسب ٬توز إثباهتا
يتعُت قبوؿ الوجو ا١تثار لوجاىتو".1
بالطّرؽ العلمية ٦ ،تا ّ

ك ٦تا سبق يتّضح أ ّف اجتهادات احملكمة العليا ا١تختلفة ٓتصوص البيّنة كطريق من طرؽ
الشهود  ،ك بُت من
إثبات النّسب كانت دائرة بُت من يرل ّ
بأنا ٤تصورة فقط يف معٌت شهادة ّ
علمي
كل ما ّ
يبُت ّ
يرل بأ ّنا ّ
اٟتق ك يظهره ك ٬تليو  ،ك ١تػّا كانت البصمة الوراثيّة تع ّد ٔتثابة دليل ّ
تدؿ على
فريد من نوعو من خبلؿ ما أثبتتو البحوث العلميّة  ،ك أ ّكدتو ال ّدراسات اٟتديثة بأ ّنا ّ
الشخصيّة ك الوالديّة البيولوجيّة  ،ك أ ّف نتائجها
كل شخص بعينو  ،ك ٘ت ّكننا من التّح ّقق من ّ
ىويّة ّ
االٕتاه الثّآف يكوف ىو
تبُت اٟتقوؽ ك تظهرىا  ،ك على ىذا األساس ف ّ
دقيقة ك قطعيّة  ،فهي إذان ّ
األرجح ك األنسب ١تػّا أخذ هبذا ا١تفهوـ  ،ك ال شك أ ّف التّسليم بذلك لو أبعاد إ٬تابيّة توصلنا إُف
اٟتق ك القانوف  ،ك ىذا
تعزيز اٟتقوؽ ك ٛتايتها من ّ
الضياع ك اإلىدار  ،ك منو تقوية دعائم دكلة ّ
ا١تشرع ك أدرج الطّرؽ العلميّة كطريق من
ٖترؾ ّ
ىو البيت القصيد ك مربط الفرس الّذم من خبللو ّ
ا١تادة  40ا١تذكورة أعبله ٦ ،تّا جعل القضاة
طرؽ إثبات النّسب ٔتوجب أحكاـ الفقرة الثّانية من ّ
على مستول ٥تتلف درجات التّقاضي ٭تتكموف إُف البصمة الوراثيّة يف إثبات النّسب كلّما عرض
عليهم نزاع يتطلّب ذلك .
الفرع الثاني
أمثلة عن قضايا النسب و دور البصمة الوراثية في إثباتو
تبٌت ك منذ زمن بعيد
ائرم فإ ّف القانوف ك القضاء ا١تقارف ّ
على غرار القانوف ك القضاء اٞتز ّ
كرسها القضاء عمليّا يف عديد ك ٥تتلف
فكرة البصمة الوراثيّة ك أد٣تها يف القوانُت ال ّداخليّة  ،ك ّ
نتطرؽ إُف البعض منها سيما تلك الّيت عرضت
القضايا ا١تتعلّقة بإثبات النّسب ك نفيو  ،ك الّيت س ّ
على اٞتهات القضائيّة ك تّ الفصل فيها ٔتوجب أحكاـ ك قرارات نوعيّة .
1
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رعي"
الزوج ال ّ
قضيّة  " :نسب الطّفل بين المطلِّق و ّ
ش ّ

تتلخص كقائع ىذه القضيّة يف أ ّف امرأة متزكجة كلدت ابنا ك أٟتق نسبو لزكجها  ،مثّ طلقت
ّ
تزكجت برجل آخر  ،ك بعد ذلك رفعت دعول تطلب فيها نفي نسب االبن عن مطلّقها ك
منو ك ّ
مهمتو يف
إٟتاقو بزكجها  ،فحكمت ٤تكمة االستئناؼ بباريس سنة  1975بتعيُت خبَت تتلخص ّ
الزكج" قصد
إجراء التحاليل اٞتينية بالنّسبة لؤلطراؼ األربعة ك ىم "األـ"" ،االبن"" ،ا١تطلق" ّ " ،

أم من الرجلُت يع ّد مستبعدا أك ال يرجع إليو نسب االبن  ،ك أيّهما ال يع ّد مستبعدا ك
تبياف ّ
األبوة
لوجي  ،ك يف حالة عدـ االستبعاد على ا٠تبَت أف يبُت درجة احتماؿ ّ
ٯتكن اعتباره األب البيو ّ

الزكج ىو األب
 ،ك قد قاـ ا٠تبَت بإيداع تقرير ا٠تربة الّذم جاء فيو استبعاد ا١تطلق  ،ك اعتبار ّ
األبوة
اٟتقيقي أم البيولوجي لبلبن على كجو يقًتب من التأكيد  ،حيث ق ّدر ا٠تبَت نسبة احتماؿ ّ
ّ
ب ػ ػ ػ ػ ػ  999.84من األلف  ،ك اعتمادا على ىذا التّقرير حكمت احملكمة بوجوب إٟتاؽ االبن إُف
اٟتقيقي .
الزكج باعتباره ىو األب
ّ
ّ
أبوة رجلين اقتسما الجنس مع ّأم الطّفل "
قضيّة  " :نفي ّ

حيثيّات ىذه القضيّة عاٞتتها ٤تكمة باريس عندما أصدرت حكما سنة  ، 1982ك قد كرد
بأـ الطّفل ٤تل
يف منطوقو تكليف خبَت يقوـ إجراء اختبار ال ّدـ لؤلفراد الّذين كانوا على عبلقة ّ

لوجي  ،ك قد كانت ا١تفاجأة أماـ احملكمة
النّزاع ١تعرفة أيّهما ىو الّذم تؤكد النّتائج بأنّو األب البيو ّ
الصادر سنة  ، 1983إذ جاء يف تقرير ا٠تربة أ ّف نتائج اختبار ال ّدـ ٕتزـ أ ّف أيّان من
يف اٟتكم ّ
الرجلُت اللّذين أقاما العبلقة مع أ ّـ الطّفل ال ٯتكن أف يكوف ىو األب .
ّ
قضيّة  " :إنكار النّسب لطفل ولد بعد االنفصال"

الزكج إجراء اختبار ال ّدـ من أجل التّح ّقق من مزاعمو بأنّو
تتمثّل كقائع ىذه القضيّة يف طلب ّ
ليس أب للطّفل الّذم أ٧تبتو زكجتو بعد أكثر من عشرة أشهر من تاريخ عدـ إمكاف ا١تصاٟتة
بينهما ا١توافق لقرار احملكمة بانفصا٢تما  ،ك قد استجابت ٤تكمة باريس اٞتزائيّة ٢تذا الطّلب
الزكج كاف ٯتضي
الصادر سنة  ، 1983رغم أنّو قد تبُت ٢تا من كقائع القضية أ ّف ّ
ٔتوجب اٟتكم ّ
بعض األياـ ك اللّياِف عند زكجتو ك كذا تأكدىا من مرافقتو ٢تا صوب أحد األطّباء إلجراء
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الزكج ىو األب البيولوجي  ،ك ىذه
اإلجهاض  ،ك أيضا رغم قياـ ال ّدليل ظاىريا على أ ّف ّ
اٟتقيقي للولد
اليقيٍت على أنّو ليس األب
القطعي ك
االستجابة كانت من أجل تقدٔف ال ّدليل
ّ
ّ
ّ
ا١تزعوـ أنّو منو أك العكس.
قضيّة  " :إثبات نسب الطّفل ألبيو النّاكر"

الصادر عن ٤تكمة النّقض ا١تصريّة سنة  1983ا١تؤيّد
حيثيّات ىذه القضيّة كانت ٤تل القرار ّ
ٟتكم ٤تكمة االستئناؼ  ،الّذم أقر بنسب الطّفل لؤلب بعد أف اتضح أ ّف ٖتليل ال ّدـ قد حسم
يف عدـ استبعاد ا١تدعى عليو باعتباره األب  ،ك أ ّف تغليب اعتبار األب يكاد يكوف يقينيّا  ،ك لذا
فقد أ ّكدت بأنّو ال لوـ على ٤تكمة االستئناؼ أف ال تقبل طلب األب ا١ت ّدعى عليو بإجراء
اختبارات تكميليّة لتحديد زمن بدء اٟتمل هبدؼ أف يثبت أ ّف اٟتمل حدث يف ا١تدة الّيت كاف
متغيّبا فيها ك من ٙتػّة ال يكوف اٟتمل ىو ا١تتسبب فبو .
كما صدر عن نفس اٞتهة القضائيّة قرارا آخرا سنة  1986اعتمد على البصمة الوراثيّة يف
مكمل
إثبات نسب الطّفل ألبيو رغم اعًتاض األب على ذلك  ،ك رغم طلبو إجراء ٖتليل ال ّدـ ّ
األكؿ هبدؼ ٖتديد نسبة ترجيح أنو األب .
لبلختبار ّ
قضيّة  " :إنكار النّسب مع اإلقرار بالعَلقة الجنسيّة "

تتلخص حيثيات ىذه القضيّة يف التقاء ا١ت ّدعية ك ا١ت ّدعى عليو سنة  1995ك إقامتهما مع
بعضهما البعض ١تدة طويلة ك قيامهما بعبلقات جنسيّة أفضت إُف كضع ا١ت ّدعية ١تولود  ،ك بعد
مدة رفعت األـ دعول إٟتاؽ نسب ا١تولود ألبيو  ،غَت أف ىذا األخَت اعًتؼ بوجود عبلقات
جنسيّة مع ا١تدعيّة لكنّها كانت غَت كاملة  ،ك أنّو ال يعلم إف كانت للمدعية عبلقات جنسيّة مع
أبوتو بقدر ما
غَته دكف أف ينفي كجودىا  ،ك ١تػّا علم ْتمل ا١تدعية َف يكن قصده متّجها إُف نفي ّ
كاف ٮتشى من إمكانيّة مطالبتو بالنّفقة  ،ك بوجود عبلقات جنسيّة بُت الطّرفُت خبلؿ ا١ت ّدة الّيت
سبقت عمليّة الوضع  ،اعترب القاضي ىذا ا١تعطى كافيا لتربير األمر بإجراء التحليل  ،ك فعبل
أصدر القاضي ميشاؿ دكلورـ باحملكمة العليا ١تونرياؿ قرارا موضوعو إخضاع ا١ت ّدعى عليو لبلختبار
اثي عن طريق أخذ عيّنة بيولوجية منو قصد إقامة ال ّدليل على مدل اعتباره األب .
الور ّ
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قضيّة  " :اختَلط المواليد "

1

السوداف على اٟتامض النوكم يف مسائل النّسب ك ذلك يف ع ّدة قضايا
اعتمد القضاء يف ّ
أم
أبرزىا قضية اختبلط يف نسب مولودين  ،إذ سلّمت القابلة كبلا منهما إُف األـ األخرل ْ ،
العلمي اٟتاسم الّذم َف
حصوؿ تبادؿ بُت ا١تولودين  ،ك لكن البصمة الوراثية كانت ىي ال ّدليل
ّ
يتزعزع منو يقُت احملكمة .
قضيّة  " :نسب المومياء "

فحول ىذه القضية يدكر حوؿ الوصوؿ إُف إثبات نسب ىويّة ا١تومياء الّذم يعود إُف
رعي من جهة ك ٖتاليل
ا١تلكة ا١تصريّة حتسبشوت بفضل ال ّدليل
العلمي ا١تتمثّل يف الطّب ّ
الش ّ
ّ
اٟتامض النوكم من جهة أخرل  ،ك قد كانت ىناؾ متابعة عا١تيّة كاسعة ٢تذا اٟتدث الفريد الّذم
استقطب اىتماـ الفضوليُت.2

نوضح بأ ّف
ك ال يفوتنا ك ٨تن يف ختاـ ىذا ا١تبحث ا١تتعلّق ٔتيادين تطبيق البصمة الوراثيّة أف ّ
٣تاالت إعماؿ البصمة الوراثيّة ال حدكد ٢تا  ،فهي ال تطبّق فحسب يف ٣تاؿ إثبات ٥تتلف اٞترائم
ك نفيها  ،ك كذا يف إثبات النّسب ك نفيو  ،بل ك أكثر من ذلك فهي تطبّق يف ٣تاؿ إثبات ىويّة

األسرل ك ا١تفقودين يف ٥تتلف اٟتوادث أك الكوارث أك اٟتركب  ،ك تستخدـ أيضا يف ٣تاؿ
أم شخص معرفة أ ّف
البحث عن اٞتذكر ْ
أم جذكر العائلة ك شجرهتا  ،إذ أصبح اآلف باستطاعة ّ
الزراعة ك
شخص ما ىو فعبل من عائلتو أـ ال  ،كما تطبق فضبل عن ذلك يف ٣تاؿ االقتصاد ك ّ
الصناعة ك البيئة ك غَتىا .
ّ
3
احملورة كراثيّا  ،ك قد كاف
ة
الغذائي
اد
و
ا١ت
إنتاج
يف
ة
اٟتيوي
ات
قني
الت
استخداـ
يتم
ّ
ففي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الزراعة ّ

٢تا مفعوؿ يف االنقاص من استعماؿ ا١تبيدات اٟتشريّة  ،فضبل عن زيادة احملاصيل النّباتيّة ك إنتاج
لتحمل الظّركؼ البيئيّة كا١تلوحة ك اٞتفاؼ ،ك يف
٤تسنة كراثيّا ١تقاكمة األمراض  ،ك أخرل ّ
نباتات ّ
1
الصفحة . 176
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 176
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
3
الصفحتُت . 310 . 309
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ا٠تل ،ك ّأما البيئة
ّ
الصناعة يعتمد على التّقنيّات اٟتيويّة يف إنتاج العديد من الكيمياكيّات مثل ٛتض ّ
فتستخدـ التّقنيّات اٟتيوية يف التّخلّص من بقايا النّفط يف ا٠تزانات النّفطيّة  ،كما تستخدـ
احملورة ا١تستخدمة ٢تذا الغرض
ا١تلوثات العالقة هبا  ،إذ ٯتكن أف تًتؾ الكائنات ّ
لتخليص البيئة من ّ
خاصة يف األماكن غَت النظيفة  ،ك تقوـ بدكرىا دكف مشقة أك
تعيش بشكل
طبيعي يف البيئة ّ
ّ
مصاريف إضافيّة .
كل ىذا ك ذاؾ فللبصمة الوراثية أيضا دكرىا ك أ٫تيّتها يف ٣تاؿ التّأمُت  ،إذ
ك باإلضافة إُف ّ
عرؼ على األمراض غَت ا١تصرح هبا  ،ك ىو ما ٬تعل شركات التّأمُت
بفضلها أصبح باإلمكاف التّ ّ
ٗتتار زبائنها ك تتجنب ا٠تسائر  ،كما ّأنا تسمح للمختصُت بالتّنبّؤ با١تخاطر الصحية احملتملة ،
يتحمل النفقات  ،عبلكة على
فا١تريض الّذم ٭تمل أمراضا ٯتكن التّنبّؤ هبا ك بالتاِف يتح ّدد من ّ
ذلك فهي تساعد يف تشخيص األمراض ك توفّر صورة كاضحة عن حياة ا١تريض  ،كيف ىذا الشأف
اثي  ،على
َف تقبل إحدل شركات التّأمُت ٖتمل تغطية ا١تصاريف العبلجية لصغَت مريض ٔترض كر ّ
اعتبار أف األـ كانت قد أعلمت قبل الوضع بأ ّف جنينها من االرجح أف يكوف مصابا  ،ك ٢تا أف
ٗتتار بُت الوالدة ك التك ّفل بنفسها با١تصاريف أك االجهاض .
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الباب الثّاني
اختبار البصمة الوراثيّة للفرد بين االختيار و اإلجبار
١تعاٞتة ىذا ا١توضوع من عديد اٞتوانب بصورة موسعة كمعمقة ٬تب ٕتزئتو إُف فصلُت،
الضامنة ٟتماية اٟتقوؽ
نتطرؽ فيو إُف ا٠تربة العلميّة  ،ك الثّآف نناقش فيو ا١تبادئ األساسيّة ّ
ّ
األكؿ ّ
اثي
ك اٟتريّات ك موقف الفقو ك التّشريع ك القضاء ا١تقارف من مدل إجبار الفرد على االختبار الور ّ
بالنّظر إُف ىذه ا١تبادئ .
األول
الفصل ّ
الخبرة العلميّة
العلمي ا١تلحوظ سواء يف ٣تاؿ
طور
ال ٮتتلف عاقبلف اثناف بشأف ا١تخرجات ا٢تائلة للتّ ّ
ّ
السماح
الطّب أك يف ٣تاؿ العلوـ البيولوجيّة أك بالنّسبة لبقيّة العلوـ األخرل ك اليت أدت إُف ّ
اٞتنائي  ،ك ١تػّا كانت
بإمكانيّة استخداـ ٥تتلف الوسائل ك األدكات العلميّة اٟتديثة يف اإلثبات
ّ
شك ّأنا ٖتتاج إُف ا٠تربة إلعدادىا ك إ٧تازىا ،ك ٔتا أ ّف
ىذه الوسائل تتّسم بطابع الفنيّة  ،فبل ّ
متخصصا فقط يف القانوف ك ليس لديو ال ّدراية الكافية با١تسائل الفنيّة  ،فإنّو قد تعًتضو
القاضي
ّ
أثناء نظر القضية مسائل فنيّة خالصة ال يستطيع فهمها ك إدراكها ك الوصوؿ إُف حقيقتها  ،أك
ٗتصصات علميّة ال تتوافر لديو  ،كتحليل البصمة الوراثية
أف يبٍت اقتناعو فيها نظرا ١تا تتطلّبو من ّ
الشفاه ك غَتىا من ا١تسائل الفنيّة
كا١تخ أك العُت أك ّ
أك فحص ٥تتلف أنواع البصمات كبصمة ّ
حىت
األخرل  ،ك بذلك كاف لزاما عليو االستعانة بأىل العلم ك االختصاص ١تعرفة رأيػهم فيها ّ
وصل إُف الفصل ك اٟتكم فيها ،
بكل جوانب القضية  ،ك منو التّ ّ
يستطيع تكوين عقيدتػو ك اإل١تاـ ّ
ك ىؤالء يطلق عليهم با٠ترباء  ،ك ما يق ّدمونو من أفكار ك آراء ك أعماؿ يطلق عليو با٠تربة العلمية
ك اليت سنتطرؽ إُف مفهومها ك اٞتهات اآلمرة بإجرائها (ا١تبحث األكؿ) مث إُف موجباهتا (ا١تبحث
الثّآف) ك أخَتا إُف قيمتها ك حجيتها يف اإلثبات (ا١تبحث الثالث) .
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األول
المبحث ّ
مفهوم الخبرة العلميّة و الجهات اْلمرة بإجرائها
يعد إجراء ا٠تربة يف ا١تسائل اٞتنائيّة ك غَتىا من اإلجراءات اليت أخذت هبا ٥تتلف القوانُت
الشريعة اإلسبلمية ،كال ّدليل على ذلك كارد يف قولو تعاُف :
الوضعية ك الشرائع السماكية على غرار ّ

" ك ما أرسلنا من قبلك إالّ رجاال نوحي إليهم فاسألوا أىل ال ّذكر إف كنتم ال تعلموف "  ،ك
كل ضركب العلم ا١تختلفة  ،ك الّذين بإمكاف القاضي
ا١تقصود بأىل ال ّذكر ىنا ىم أىل ا٠تربة يف ّ

أف يستشَتىم إذا استعصى عليو األمر ،ك قاؿ تعاُف أيضا يف موضع آخر " :ك ال ينبّئك مثل
الشخص
جل يشَت بصفة كاضحة إُف ضركرة استطبلع رأم ا٠تبَت ،إذ ىو ّ
خبَت"  ،فا١توُف ّ
عز ك ّ
الّذم لديو من العلم ك ا١تعرفة الفنيّة ما يسمح بأف يدِف برأيو يف مسألة تتعلّق ٔتجاؿ خربتو  .ك
األكؿ ،ك يف ا١تطلب الثّآف
ّ
عرض إُف مفهوـ ا٠تربة العلميّة يف ا١تطلب ّ
سنتوُف يف ىذا ا١تبحث التّ ّ
نفصل اٞتهات اآلمرة بإجراء ىذه ا٠تربة .
ّ
األول
المطلب ّ
مفهوم الخبرة العلميّة
الفٍت الذم يستأنس بو القاضي يف ٣تاؿ اإلثبات ١تساعدتو
ا٠تربة العلميّة تعترب ٔتثابة الرأم ّ
يف تقدير ا١تسائل الّيت تستوجب معرفة فنيّة ال تتوافر لديو ْتكم عملو ك ثقافتو  ،كما تع ّد ٔتثابة
ختص يف شأف مسألة فنيّة يتوقف عليها الفصل يف
االستشارة الفنية ال ّ
صادرة عن ال ّشخص ا١ت ّ
القضية ا١تعركضة  ،ك ا٠تربة تع ّد دليل من أدلّة اإلثبات ك رأم ا٠تبَت غَت كجوب للمحكمة  ،ك ال
شك أ ّف كافّة األنظمة ٕتيز للقضاء سواء من تلقاء نفسو  ،أك بناء على طلب ا٠تصوـ أف يأمر
ّ
الرأم يف ا١تسألة ا١تنظورة أمامو  .ك لئل١تاـ با١توضوع من عديد اٞتوانب
بندب خبَت أك أكثر إلبداء ّ
نتعرض إُف تعريف ا٠تربة العلمية (الفرع األكؿ) مث إُف الفرؽ بُت ا٠تبَت ك الشاىد (الفرع الثآف) .
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الفرع األول
تعريف الخبرة العلمية
الفن أك االختصاص يف
ذىٍت يبديو أصحاب ّ
تعرؼ ا٠تربة العلميّة بأ ّنا تقدير ّ
مادم أك ّ
ا٠تاصة  ،سواء كانت متعلّقة
مسألة فنيّة ال يستطيع القائم بالتّحقيق يف القضيّة معرفتها ٔتعلوماتو ّ
بشخص ا١تتّهم أك ّتسم اٞترٯتة أك با١تو ّاد ا١تستعملة يف ارتكاهبا أك بآثارىا.1

ك يبدك من خبلؿ ىذا التّعريف أ ّف عمل ا٠تبَت القائم بأعماؿ ا٠تربة العلميّة يعتمد على
حىت
عنصرين اثنُت ٫تا ا١تعرفة ك اإلدراؾ من جهة ،ك االستنتاج ك االستخبلص من جهة ثانية  ،ك ّ
عرض ألمرين
يتم ّكن من مساعدة القاضي على فهم ا١تسائل العلميّة ا١تتعلّقة بال ّدعول فإ ّف عليو التّ ّ
اثنُت ٫تا البحث عن ال ّدليل من كجهة نظر موضوعيّة ابتداءن  ،مثّ إصدار التّقرير بشأف ذلك ال ّدليل
بعد ٘تحيصو بالوسائل العلميّة ثانيا .
٥تتص يف شأف كاقعة ذات
ك قد عُرفت ا٠تربة العلميّة أيضا ّ
بأنا إبداء رأم ّ
فٍت من شخص ّ
أ٫تيّة يف القضية ا١تطركحة  ،ك بأنا أيضا كسيلة من كسائل ٚتع األدلّة يف التّحقيق  ،ك تعٍت إعطاء
الفن أك العلم  ،لكوف تلك
الفن أك أصحاب علم ّ
معُت رأيهم يف مسائل فنيّة تتعلّق بذلك ّ
أىل ّ
معُت ك
ا١تسائل تعًتض احمل ّقق فبل يستطيع القطع ك الب ّ
ا٠تاصة بأمر ّ
ت فيها  ،أك ىي ا١تعرفة الفنيّة ّ
الّيت تتجاكز اختصاص القاضي ك كذا معارفو ك معلوماتو القانونيّة  ،أك بأنا إجراء إثبات يعهد بو
مؤىلُت لديهم كفاءة ك معرفة فنيّة أك علميّة للقياـ بأْتاث ك ٖتقيقات ال
القاضي ألشخاص ّ
الرأم أك
يستطيع القياـ هبا ىو بنفسو  ،ك يق ّدـ ا٠تبَت تقرير حوؿ ما ّ
توصل إليو من نتائج تقدٔف ّ
متخصصُت تتوافر لديهم ال ّدراية العلميّة ك ا١تعمليّة
ا١تشورة يف ا١تسائل الفنيّة البحتة من قبل
ّ
ا١تختصة يف ٚتيع مراحل ال ّدعول  ،كما عرفت كذلك بأنا االستفادة من
للسلطات
ّ
لتقدٯتها ّ
فٍت
ا١تعلومات الفنّية
ّ
للمتخصصُت ك ذلك يف الوقت الّذم تعرض على احمل ّقق مسألة ذات طابع ّ
ك يتع ّذر عليو الفصل فيها دكف الركوف إليها .
1

الصفحة . 183
السابق ّ .
عبّاس اٟتسيٍت ّ
(عمار)  .ا١ترجع ّ
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ك ا٠تربة العلميّة عمل يق ّدـ من خبللو ا٠تبَت معلوماتو ك خرباتو بشأف ما انتدب فيو ،
ك يعترب ا٠تبَت هبذا ا١تعٌت مساعدا للعدالة  ،إذ تلجأ إليو ىاتو األخَتة كلّما تعلّق األمر بطلب
وجو لو من طرؼ
لوجي مثبل يف شكل أسئلة ت ّ
فٍت ّ
طب بيو ّ
توضيحات حوؿ مسائل ذات طابع ّ
مفصل يثبت فيو معايناتو ك مبلحظاتو ك
اٞتهة اآلمرة با٠تربة  ،ليقوـ باإلجابة عنها يف شكل تقرير ّ
كل غموض أك التباس  ،ك يشتمل على
التّدليل عليها بطريقة علميّة بسيطة كاضحة بعيدا عن ّ
السند
االستنتاجات  ،ك ٬تيب على كافّة األسئلة ا١تطركحة عليو بنفس ّ
الًتتيب الوارد يف األمر أك ّ
القضائي الّذم انتدبو .
ّ
ا١تادة  125الواردة يف
نص ّ
ك قد عاًف قانوف اإلجراءات ا١تدنيّة ك اإلداريّة أحكاـ ا٠تربة يف ّ

القسم الثّامن بعنواف " يف ا٠تربة " ٖتت الفصل الثّآف بعنواف " يف إجراءات التّحقيق " ٖتت الباب
الرابع بعنواف " يف كسائل اإلثبات"  ،ك قد جاء فيها ما يلي  " :هتدؼ ا٠تربة إُف توضيح كاقعة
ّ

ماديّة تقنيّة أك علميّة ٤تضة للقاضي " .

ا١تادة  143من قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة الواردة يف القسم التّاسع بعنواف
تطرقت ّ
كما ّ
األكؿ من الباب الثّالث بعنواف " يف جهات التّحقيق " ،ك قد كرد فيها
" يف ا٠تربة " ٖتت الفصل ّ

فٍت أف تأمر بندب خبَت
ما يأيت ٞ " :تهات التّحقيق أك اٟتكم عندما تعرض ٢تا مسألة ذات طابع ّ
العامة ك ّإما من تلقاء نفسها أك من ا٠تصوـ  ،ك إذا رأل قاضي
إ ّما بناء على طلب النّيابة ّ
التّحقيق أنّو ال موجب لبلستجابة لطلب ا٠تربة فعلية أف يصدر يف ذلك أمرا مسبّبا يف أجل ثبلثُت
 30يوما من تاريخ استبلمو الطلب. "...
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الفرع الثاني
الفرق بين الخبير و الشاىد
خاصة ينفرد ك يتميّز هبا عن غَته من بقيّة
ال ٮتفى على أحد بأ ّف للخبَت مركز ك كضعيّة ّ
الشاىد ،1فهو يتميّز ك ٮتتلف عنو يف ع ّدة أمور
الصفات األخرل على غرار مركز ّ
ا١تراكز ك ّ
ك مسائل نوردىا يف ىذا العرض ا١تفصل.2

علمي كفقا لدراسات علميّة فنية دقيقة فيما يعرض عليو من
فإذا كاف ا٠تبَت يدِف برأم ّ
يقرر كقائع حصلت أمامو
الشخصيّة ،فإ ّف ّ
لتصوراتو كقناعاتو ّ
كقائع َف ٖتصل أمامو ككفقا ّ
الشاىد ّ

عما حدث.
الرؤية "ْ،تيث يقتصر دكره يف اإلخبار ّ
السمع ،التّسامع ّ ،
ك أدركها شخصيّا ْتواسو" ّ

ك إذا كاف عدد ا٠ترباء ا١تستعاف هبم غَت ٤تدكد  ،إذ القاضي بإمكانو أف يندب من يشاء
الشهود ٤تدكد حسب ظركؼ ك مبلبسات
منهم كبالعدد الّذم يراه كافيا حسب قناعتو ،فإ ّف عدد ّ
فالشاىد ىو من شهد الواقعة الّيت حدثت أمامو  ،ك بالتّاِف فإذا كاف القاضي بإمكانو
ال ّدعول ّ ،
ردا أك تنحيّا أك غَت٫تا  ،فإنّو ال
بأم سبب من األسباب سواء كاف ّ
أف يستبدؿ ا٠تبَت بغَته ّ
الشاىد بغَته .
يستطيع استعاضة ّ
الشاىد يق ّدـ شهادتو أماـ اٞتهات القضائيّة دكف أيّة إجراءات سابقة
ك إذا كاف ّ
قضائي "حكم،
أك شكليّات فإ ّف ا٠تبَت ال يسوغ لو أف يشرع يف أعماؿ ا٠تربة إالّ بناءن على سند
ّ

بالشكل احمل ّدد قانونا .
أمر  ،قرار أك تسخَتة " ك ّ

ألم سبب من األسباب  ،شخصيّة كانت أك فنيّة
ك إذا كاف باإلمكاف ّ
رد ا٠تبَت ك ذلك ّ
الشهود أك تغيَتىم أك االستعاضة بآخرين ،
رد ّ
أك االستعاضة ٓتبَت أك خرباء آخرين  ،فإنّو ال ٬توز ّ
شخصي مرتبط ٔتن شهد الوقائع .
الشهادة يع ّد ٔتثابة ضابط
ال لشيء إالّ أل ّف ضابط ّ
ّ
1
الشاىد الّذم ال ٮتطئ  .الطّبعة  . 2013دار النّهضة العربيّة .
ا١تخ يف اإلثبات
اٞتنائي ّ .
طايع (ا٢تآف)  .تكنولوجيا بصمة ّ
ّ
الصفحة  31ك ما بعدىا .
ّ
2
الصفحتُت . 190 .189
اس
عب
السابق ّ .
ّ
اٟتسيٍت ّ
(عمار)  .ا١ترجع ّ
ّ
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ك إذا كاف ا٠تبَت يق ّدـ رأيو ٓتصوص كقائع ال زالت بُت يديو أثناء قيامو بأعماؿ ا٠تربة  ،فإ ّف
الشهادة عن كقائع سبق ك أف حدثت .
الشاىد يق ّدـ ّ
ّ
ك إذا كاف القانوف قد ٝتح للخبَت كقت استدعائو أماـ احملكمة االستعانة بوثائق مكتوبة
عامة االستعانة بأيّة كثيقة
ك كذا تبلكة تقريره الّذم خلص إليو  ،فإ ّف ّ
الشاىد ال يستطيع كقاعدة ّ
أك مذ ّكرة أك مف ّكرة يتلو شهادتو منها .
يؤدم اليمُت القانونيّة  ،فإ ّف
ك إذا كاف القانوف قد أكجب على ا٠تبَت ك قبل تأديتو ١تهامو أف ّ
الشاىد من
الشاىد ٗتتلف نسبيّا  ،ذلك أ ّف القانوف قد كضع حاالت معيّنة ك أعفى منها ّ
مسألة ّ
السن...
تأدية ىذه اليمُت أماـ ا٢تيئة القضائيّة كالقرابة ك صغر ّ
خوؿ لو القانوف إمكانيّة االستعانة برأم شخص آخر قصد تكوين رأيو
ك إذا كاف ا٠تبَت قد ّ
أم شخص مهما كاف ،أل ّف العربة
ك الوصوؿ إُف اليقُت  ،فإ ّف ّ
الشاىد ال ّ
٭تق لو االستعانة برأم ّ
الشهادة ٔتن حضر األحداث .
يف ّ
الشخص
الصفتُت  ،إالّ ّأنما قد ٬تتمعاف يف ّ
ك رغم االختبلؼ ك التّباين الواضح بُت ّ
الشاىد ،كالطّبيب الّذم يشهد كاقعة
الواحد ،فيكوف حامبل لصفة ا٠تبَت ك يف ذات الوقت لصفة ّ

ارتكاب جرٯتة قتل مث ٭تاكؿ إسعاؼ اجملٍت عليو قبل كفاتو  ،فيتاح لو بذلك معرفة أسباب الوفاة .

الشهادة يتّفقاف يف كونما تع ّداف كسيلتاف
ك من البديهي القوؿ أ ّف كل من ا٠تربة العلميّة ك ّ
ا١تادة اٞتزائيّة ،
ا١تادة ا١تدنيّة أك يف ّ
ا١تقررة يف ٥تتلف القوانُت ا١تقارنة سواء يف ّ
من كسائل اإلثبات ّ
كما تساعداف القضاء يف الوصوؿ إُف اٟتقيقة ك ٗتضعاف ل ّسلطتو التّقديريّة .
المطلب الثّاني
الجهات اْلمرة بإجراء الخبرة العلميّة
لكل جهة قضائيّة
تع ّد ا٠تربة العلميّة سيما تلك ا١تنصبّة على البصمة الوراثيّة إجراء ٥ت ّوؿ ّ
لوجي أك
ّ
طب أك بيو ّ
تتوُف التّحقيق أك ٕتلس للحكم يف اٟتالة الّيت تعرض عليها مسألة ذات طابع ّ
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ا١تادة  143ا١تذكورة أعبله  ،ك بالتّاِف فإ ّف اٞتهة اآلمرة بإجراء
نصت عليو ّ
اثي  ،ك ىذا طبقا ١تا ّ
كر ّ
العامة (الفرع
ا٠تربة العلميّة ٗتتلف باختبلؼ ا١ترحلة الّيت تكوف عليها ال ّدعول  ،فقد تكوف النّيابة ّ
األكؿ) أك جهة التّحقيق (الفرع الثآف) أك جهة اٟتكم (الفرع الثالث) .
الفرع األول
النّيابة العامة كجهة آمرة بإجراء الخبرة العلميّة
ملف اإلجراءات باإلحالة
صرؼ يف ّ
٬تيز قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة للنّيابة ّ
العامة ك قبل التّ ّ
أماـ احملكمة  ،أك بناء على طلب افتتاحي إلجراء التّحقيق أف تندب خبَتا بيولوجيّا أك فريقا من
ا٠ترباء البيولوجيُّت يف مسألة من ا١تسائل الّيت تقتضي ذلك عن طريق تسخَتة أك أمر ك يكوف غَت
ألم طعن  ،إذ أ ّف ا٠تربة ىي الّيت تتح ّكم أحيانا يف ٖتديد التّكييف ال ّدقيق للوقائع  ،ك ٢تا
قابل ّ
مهمة
أيضا أف تأمر ّ
حرم ك التّحقيق عن طريق تكليف خبَت بإجراء ّ
الضبطيّة القضائيّة ٔتواصلة التّ ّ
حرم .
٤ت ّددة ذات صلة بوقائع القضيّة موضوع البحث ك التّ ّ
الفرع الثاني
جهات التحقيق القضائي اْلمرة بإجراء الخبرة العلميّة
القضائي اآلمرة بإجراء ا٠تربة العلميّة ىي قاضي التّحقيق من جهة ك غرفة
جهات التّحقيق
ّ
ا١تادة  143من قانوف اإلجراءات
ّ
االهتاـ من جهة أخرل  ،فبالنسبة لقاضي التّػحػقػيػق فقد أجازت ّ
اثي مثبل أف يأمر بندب خبَت  ،ك قد أكرد
فٍت كر ّ
اٞتزائيّة لو عندما تعرض عليو مسألة ذات طابع ّ
1
نص
نص ّ
ا١تادة  66إُف ّ
ا١تشرع ا١تواد ا١تنظّمة للخربة يف الباب ا١تتعلّق ّتهات التّحقيق ابتداء من ّ
ّ

 1يقصد بالتّحقيق إمداد النّفس ك اآلخرين بصورة منضبطة لؤلمر موضوع التّحقيق أك موضوع التّصوير دكف استمداد ٢تذه
الصورة كليّا أك جزئيّا من الظّنوف  ،ك التّحقيق يف اٞترٯتة نوع من أنواع التّحقيق يعطي عن اٞترٯتة صورة منضبطة بالتّح ّقق من
ّ
السبب با١تسبّب  ،ك يقصد بو أيضا البحث القانوٓفّ حوؿ األشخاص ك األشياء
كوف إنساف ما تربطو هبا ماديّا ك نفسيّا صلة ّ
بغية استعادة الظّركؼ الّيت اكتنفت فعبل أك امتناعا غَت مشركع فضبل عن اٟتالة النفسيّة الّيت صاحبت إيّاه  ،ك أنّو انتقاؿ من
وصل إُف ٖتديد اٟتقيقة بالقدر الّذم ٯتكن فيو اكتشافها من خبلؿ نقص الحق
بالرجوع إُف ا١تاضي للتّ ّ
اجملهوؿ إُف ا١تعلوـ ّ
الصفحة . 16
السابق ّ .
لوقوع الفعل أك االمتناع  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
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ا١تادة  211من نفس القانوف  ،ك يعترب قاضي التّحقيق من أكثر القضاة ٞتوءا ٢تذا اإلجراء الّذم
ّ
االهتاـ ك أدلّة النّفي ،
حرم عن أدلّة ّ
يدخل يف إطار ّ
مهمتو كباحث عن اٟتقيقة باعتباره مكلّفا بالتّ ّ
العامة  ،ك يقع عليو كاجب إصدار
يتم ذلك سواء تلقائيا أك بناء على طلب ا٠تصوـ أك النّيابة ّ
ك ّ
الشأف إذا طلبت ذلك
أمرا مسبّبا يف حالة رفضو طلب إجراء خربة إذا طلبو ا٠تصوـ  ،ك نفس ّ
مربرات قانونيّة لرفضو القياـ با٠تربة  ،ك ىو األمر الّذم
العامة  ،إذ ّ
النّيابة ّ
يتعُت عليو إعطاء ّ
القضائي إذ
االهتاـ باجمللس
أجازت ا١تادة  172من قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة استئنافو أماـ غرفة ّ
ّ
القضائي عن
االهتاـ باجمللس
اٟتق يف رفع استئناؼ أماـ غرفة ّ
نص على أنّو  " :للمتّهم أك لوكيلو ّ
ت ّ
ّ
مكرر 4ك 143 ...من ىذا القانوف. "...
األكامر ا١تنصوص عليها يف ا١تواد ّ 65

ا١تادة  186من قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة ٢تا أف تأمر
ك أما بالنسبة لغ ػرف ػة االتػّه ػاـ ٕتيز ّ
باٗتاذ ٚتيع إجراءات التّحقيق التّكميليّة الّيت تراىا الزمة ك ذلك بناء على طلب النّائب العاـ
ّ
أم خبَت إلجراء خربة
حىت من تلقاء نفسها  ،ك عليو فلها أف تأمر بندب ّ
أك أحد ا٠تصوـ أك ّ
علميّة إذا رأت أ ّف قاضي التّحقيق قد أغفل القياـ هبذا اإلجراء يف الوقت الّذم كاف ٬تب عليو
القياـ بو  ،كما ٬توز ٢تا إف سبق انتداب خبَت يف القضيّة من طرؼ قاضي التّحقيق أف تطلب منو
تدخلها يف األمر بإجراء ا٠تربة
ما تراه الزما من إيضاحات حوؿ مسائل أخرل  ،ك غالبا ما يكوف ّ
الصادر عن قاضي
مدعوة للب ّ
ت يف استئناؼ أمر رفض إجراء ا٠تربة ّ
يف اٟتالة الّيت تكوف فيها ّ
العامة أك من أحد ا٠تصوـ .
التّحقيق ا١ترفوع من قبل النّيابة ّ
الفرع الثالث
جهات الحكم اْلمرة بإجراء الخبرة العلميّة
اٞتنائي دكرا إ٬تابياّ يف البحث عن ال ّدليل يف القضايا اٞتنائيّة  ،ك بالتّاِف
يلعب القاضي
ّ
ا١تلف
حىت يدرؾ اٟتقيقة الواقعيّة عليو أف ال يقف مكتوؼ األيدم ك أف ال ٬تعل نفسو حبيس ّ
ك ّ
حىت
الّذم بُت يديو على قصوره  ،بل عليو أف يبحث بنفسو عن األدلّة الّيت توصلو إُف اٟتقيقة ّ
اٞتنائي ك إُف جانب كونو
يكوف اقتناعو يقينيّا ٔتوقف ا١تتّهم من التّهمة ا١تنسوبة إليو  ،فالقاضي
ّ
ا١تادة  219من قانوف اإلجراءات
نص ّ
قاضي حكم فيع ّد أيضا قاضي ٖتقيق  ،ك ىو ما يظهر يف ّ
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فٍت
اٞتزائيّة الّيت أجازت ٞتهات اٟتكم اللّجوء إُف ا٠تربة مىت عرضت عليها مسألة ذات طابع ّ
ا١تادة 219
ك أحالت يف ذلك إُف ا١تواد من  143إُف  156من نفس القانوف  ،ك ٦تّا كرد يف نص ّ
أنػّو  " :إذا رأت اٞتهة القضائيّة لزكـ إجراء خربة فعليها إتباع ما ىو منصوص عليو يف ا١تواد من
 143إُف  ، " 156كما يسوغ للمحكمة أف تستدعي ا٠تبَت ١تناقشتو يف تفصيبلت تقريره  ،ك ٢تا

مهمتها
أف تندب خبَتا ّ
كل ذلك يدخل يف إطار ّ
مرجحا للفصل يف مسألة ثار بشأنا ا٠تبلؼ  ،ك ّ
الّيت هتدؼ إُف البحث عن اٟتقيقة بكافة الطّرؽ القانونيّة  ،كتتمثّل جهات اٟتكم اآلمرة بإجراء
ا٠تربة يف ٤تكمة ا١تخالفات ٤ ،تكمة األحداث٤ ،تكمة اٞتنح  ،الغرفة اٞتزائيّة ك ٤تكمة اٞتنايات .
فبخصوص ٤تكمة ا١تخالفات قد يلجأ قاضي ٤تكمة ا١تخالفات إُف إصدار حكم يقضي
بإجراء خربة علميّة يف بعض اٞترائم قصد إفادتو ٔتعطيات تساعده يف الوصوؿ إُف اٟتقيقة  ،بل
وعي للمحكمة يف نظر كقائع
حىت إُف ٖتديد مدل توافر شركط ك عناصر االختصاص النّ ّ
ك ّ
القضيّة ا١تطركحة أمامها .
خوؿ قانوف ٛتاية الطّفل لقاضي األحداث مهاـ التّحقيق يف
ك أما ٤تكمة األحداث فقد ّ
تتم إجراءاهتا
اٞتنح الّيت يرتكبها اٟتدث أك الطّفل ،ك لو يف سبيل ذلك أف يلجأ إُف خربة  ،ك الّيت ّ
ا١تختصة يف ٤تاكمة البالغُت  ،ىذا ك قد أشار
ا١تشرع ٞتهات اٟتكم
ّ
كفقا للقواعد الّيت رٝتها ّ
نص على أف يقوـ قاضي األحداث ببذؿ كل ٫تّة
القانوف إُف إمكانيّة اللّجوء إُف ا٠تربة ،إذ ّ
عرؼ على ّشخصيّة اٟتدث
ك عناية ك ٬ترم التّحريّات ّ
البلزمة للوصوؿ إُف إظهار اٟتقيقة ك التّ ّ
شك أ ّف من بُت كسائل الوصوؿ إُف إظهار اٟتقيقة ىو
ك تقرير الوسائل الكفيلة لتهذيبو  ،ك ال ّ
الركوف إُف خربة على النّحو ا١تنصوص عليو صراحة يف القانوف  ،ك الّذم مفاده أف يأمر قاضي
ّ
يقرر عند االقتضاء كضع
طب ك القياـ بفحص نفسآفّ إف لزـ األمر  ،ك ّ
األحداث بإجراء فحص ّ
اٟتدث يف مركز اإليواء أك ا١تبلحظة .
ا٠تاصة باجملرمُت األحداث الّيت كاف
ك ما ٕتدر إليو اإلشارة ىو أ ّف ا١تواد ا١تنظّمة للقواعد
ّ
مستقل ك ىو
ا١تشرع قانوف
منصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة قد تّ إلغائها  ،ك أفرد ٢تا ّ
ّ
ا١تؤرخ يف  15يوليو سنة  2015ا١تتعلّق ْتماية الطّفل .
القانوف رقم ّ 12/15
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ا١تادة  356من قانوف اإلجراءات اٞتزائية ا١تع ّدلة بالقانوف رقم
ك يف ٤تكمة اٞتنح أجازت ّ
تكميلي على أف يقوـ بو
ا١تؤرخ يف  26يونيو 2001للمحكمة أف تقوـ بإجراء ٖتقيق
ّ 08/01
ّ
كميلي يتمتّع
القاضي نفسو  ،ك أضافت الفقرة الثّانية منها أ ّف القاضي ا١تكلف بإجراء التّحقيق التّ ّ
تنص
بالسلطات ا١تنصوص عليها يف ا١تواد من  138إُف  142من القانوف ا١تذكور  ،ك يف ذلك ّ
ّ

تكميلي ٬تب أف يكوف ذلك ْتكم  ،ك يقوـ هبذا
البلزـ إجراء ٖتقيق
تبُت أنّو من ّ
على أنّو  " :إذا ّ
ّ
بالسلطات
كميلي يتمتّع ٢تذا الغرض ّ
اإلجراء القاضي نفسو ،ك القاضي ا١تكلّف بإجراء التّحقيق التّ ّ
ا١تنصوص عليها يف ا١تواد من  138إُف  ، " ...142ك ىو ما يعٍت أ ّف القاضي احمل ّقق ىنا لو كامل

أم إجراء يراه مفيدا للبحث عن اٟتقيقة  ،ك من بُت ذلك ندب خبَت إلجراء خربة
ال ّسلطة ّ
الٗتاذ ّ
اثي  ،ك ىذا اٟتكم ال يكوف
لوجي كر ّ
علميّة ٔتوجب حكم مىت عرضت عليو مسألة ذات طابع بيو ّ
الصادر الفاصل يف ا١توضوع .
قاببل لبلستئناؼ إالّ مع اٟتكم ّ

ك على مستول الغرفة اٞتزائيّة فإذا كانت جهة االستئناؼ كأصل عاـ تبٍت قرارىا على
األدلّة ا١تق ّدمة أمامها مع مراعاة ما تّ تقدٯتو أماـ ٤تكمة ّأكؿ درجة  ،ك من التّحقيقات الّيت سبق
أم إجراء تراه ضركريّا أ٫تلتو
ك أف أجرهتا ىذه األخَتة  ،إالّ أنّو قد ٭تدث ك أف تلجأ إُف استكماؿ ّ
أك أغفلتو ٤تكمة ال ّدرجة األكُف على غرار اللّجوء إُف انتداب خبَت  ،ك بالتّاِف فإنّو ك مىت رأت
جهة االستئناؼ أف األمر يتطلّب إجراء خربة فلها أف تلجأ إُف االستعانة با٠ترباء ٔتوجب قرار
ٔتقتضاه تسند ٢تم ا١تهاـ الّيت ترل الغرفة اٞتزائيّة أ ّف اإلجابة عنها ضركريّة لبناء قناعتها عند الفصل
حىت إُف استدعائهم للمثوؿ أمامها إلفادهتا ٔتا تراه الزما من إيضاحات.
يف ال ّدعول  ،ك قد تلجأ ّ
ا١تتمم لرئيس ٤تكمة
ك يف ٤تكمة اٞتنايات أجاز قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة ا١تع ّدؿ ك ّ
اٞتنايات إذا رأل أف التّحقيق غَت ك ٍ
اؼ  ،أك اكتشف عناصر جديدة بعد صدكر قرار اإلحالة ،
ا٠تاصة
الصدد اإلجراءات
أف يأمر ّ
ّ
أم إجراء من إجراءات التّحقيق  ،ك تطبّق يف ىذا ّ
باٗتاذ ّ
الرئيس ضركرة
بالتّحقيق
االبتدائي ك من بينها األمر أك اٟتكم بندب ا٠ترباء يف اٟتالة الّيت يرل فيها ّ
ّ
أم قاض من أعضاء احملكمة  ،ك يسوغ
لذلك  ،كما ٬توز لو أف يف ّوض للقياـ هبذه اإلجراءات ّ
أيضا حملكمة اٞتنايات أف تستدعي ا٠ترباء إُف اٞتلسة إلبداء مبلحظاهتم شفويّا  ،ك اإلجابة عن
ا١تهمة الّيت أككلت إليهم .
األسئلة الّيت تدخل يف نطاؽ ّ
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المبحث الثّاني
موجبات الخبرة العلميّة
تعترب ا٠تربة العلمية ٔتثابة خبلصة عمل ا٠تبَت ك الّذم يعتمد يف أداءىا على معارفو العلميّة
األكؿ ىو ذلك الّذم
أك حرفتو ،ك ٢تذا ٯتكن التّمييز بُت نوعُت من ا٠ترباء من حيث معرفتهم ّ ،
الصيادلة
اسي
اكتسب ّ
األكادٯتي كاألطبّاء ك ا١تهندسُت ك ّ
ّ
مؤىبلتو ا١تعرفيّة عن طريق التّحصيل ال ّدر ّ
ك احملاسبُت ك احمللّلُت الكيميائيُّت ك اٞتيولوجيُّت  ،ك الثّآف ىو ذلك ا٠تبَت الّذم اكتسب معارفو
الزمن ْ ،تيث أكسبتو القابليّة على أف يكوف
عن طريق حرفتو أك مهنتو الّيت داكـ عليها م ّدة من ّ
النجارين ك اٟت ّدادين ك خرباء األسلحة النّاريّة  ،ك ما ٕتدر إليو
خبَتا يف ٣تاؿ عملو ّ
كالصاغة ك ّ
اإلشارة ىو أنّو ليس للتّمييز ا١تذكور أعبله أثر قانوٓفّ يذكر  ،فا١تناط يف قبوؿ رأم ا٠تبَت ىو مدل

مراعاتو لؤلصوؿ الفنيّة ك ا١تهنيّة  ،ك مدل ثقتو الّيت عرؼ هبا ك قناعة القاضي ،1ك لئل١تاـ هبذا
تنحيو (ا١تطلب الثّآف) ك أداء
األكؿ) ّ ،
رد ا٠تبَت ك ّ
ا١تبحث ّ
يتوجب معاٞتة تعيُت ا٠تبَت (ا١تطلب ّ
اليمُت ك إعداد تقرير ا٠تربة (ا١تطلب الثالث) .

األول
المطلب ّ
تعيي ـ ـ ـ ــن الخبي ــر
ائرم ك على غرار بقيّة التّشريعات ا١تقارنة نظم مسألة التّعيُت يف مهنة ا٠ترباء ،ك
ا١تشرع اٞتز ّ
ّ
نفيذم رقم  310/95ا١تتعلّق بتحديد شركط التّسػجيل يف قوائم ا٠ترباء
ذلك ٔتوجب ا١ترسوـ التّ ّ
الشركط
القضائيُّت ك كيفيّاتو ك احمل ّددة ٟتقوقهم ك كاجباهتم  ،إذ أكردىا يف الفصل الثّآف بعنواف ّ
بيعي (الفرع األكؿ) مث
العامة للتّسجيل ك اليت ستكوف موضوع دراسة بدءا بتعيُت ّ
ّ
الشخص الطّ ّ
الشخص ا١تعنوم (الفرع الثآف) .
بتعيُت ّ
1
الصفحة . 186
السابق ّ .
عبّاس اٟتسيٍت ّ
(عمار)  .ا١ترجع ّ
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الفرع األول
بيعي
تعيين ال ّ
شخص الطّ ّ
الرابعة من ا١ترسوـ ا١تذكور على كجوب توافر ع ّدة شركط ك ذلك لتعيُت
نصت ّ
ّ
ا١تادة ّ
بيعي كخبَت.
ّ
الشخص الطّ ّ
1
ائرم اٞتنسيّة مع مراعاة
ز
ج
يكوف
أف
٬تب
فالذم يرغب يف تقييد اٝتو يف جدكؿ ا٠ترباء
ّ
ا١تادة  04يف الفقرة  01ك الّيت جاءت متماشية مع ما
نصت عليو ّ
االتّفاقيّات ال ّدكليّة ،ك ىذا ما ّ
نسي
نسي الذم قيد فيمن يسجل اٝتو باٞتدكؿ
أخذ بو ّ
القومي للخرباء أف يكوف فر ّ
ّ
ا١تشرع الفر ّ
ا١تشرع قاعدة حريّة القاضي يف اختيار خرباء من اٞتدكؿ أك
اٞتنسيّة ّ ،أما يف إيطاليا فقد كرس ّ
غَتىم  ،ك يف ىذا ا٠تصوص انقسم الفقو يف ايطاليا إُف إتاىُت اثنُت  ،إتاه يرل عدـ جواز
ٟتق ا١تواطنُت يف مزاكلة أكجو النّشاط ا١تختلفة  ،ك إتاه
االستعانة باألجانب كخرباء ك ذلك ٛتاية ّ
عامة  ،ك
ثاف يرل أنّو ال يوجد ما ٯتنع القاضي من اللّجوء إُف ا٠ترباء األجانب أل ّف ا١تعرفة مملم مكة ّ
الرأم
ما داـ ا٠تبَت
األجنب ٮتضع للقواعد اإلجرائيّة ا١تنصوص عليها فبل إشكاؿ يطرح  ،ك ىذا ّ
ّ
كرسو يف قانونو .
تبنّاه ا١تشرع األ١تآفّ ك ّ

متخصصة يعد ٔتثابة ا١ت ّربر للّجوء
ك ٔتا أف معيار عدـ امتبلؾ القاضي ١تعارؼ ك مدارؾ فنيّة
ّ
إُف ا٠تربة اليت تتطلب ْتث ك تقدير للمسائل العلميّة ا١تختلفة  ،فإ ّف ىذا يستوجب بداىة أف
يتسٌت لو النّهوض بأعباء ا١تهاـ ا١توكلة إليو ،
حىت ّ
يكوف ا٠تبَت على قدر كاؼ من ا١تعرفة العلميّة ّ
ائرم يف
ا١تشرع اٞتز ّ
كما قد يقتضي األمر اٟتصوؿ على درجة علميّة معيّنة  ،ك ىذا ما كضعو ّ
الرابعة ا١تذكورة آنفا  ،إذ أكجب أف يكوف للخبَت شهادة جامعيّة
االعتبار يف الفقرة الثّانية من ا١تػّادة ّ
معُت يف االختصاص الّذم يطلب التّسجيل فيو  ،كما يشًتط أف يكوف قد مارس
مهٍت ّ
أك تأىيل ّ
ا١تصرم ضركرة توافر شركط معيّنة يف ا٠تبَت ا١تمثّل أماـ اٞتهات القضائيّة بأف يكوف مصريّا متمتّعا باألىليّة
 1يشًتط القانوف
ّ
خصص ،
ا١تدنيّة الكاملة  ،ك أف يكوف حائزا على درجة البكالوريوس أك اللّيسانس من إحدل اٞتامعات ا١تصريّة يف ّ
مادة التّ ّ
(٤تمد
مرخصا لو ٔتزاكلة مهنة الفرع ّ
ك أف يكوف ّ
السَتة حسن السمعة  .عبد الفتّاح ّ
ا١تًتشح للتّعيُت فيو  ،ك أف يكوف ٤تمود ّ
الصفحة . 236
السابق ّ .
لطفي)  .ا١ترجع ّ
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تقل عن
ىذه ا١تهنة أك ىذا النّشاط يف ظركؼ ٝتحت لو بأف
ّ
يتحصل على تأىيل كاؼ ١ت ّدة ال ّ
يسجل يف قائمة تع ّدىا ىذه
السلطة الوصيّة يف اختصاصو أك ّ
سبع سنوات ك أيضا أف تعتمده ّ
السلطة .
ّ
قضائي من ٦تارستو
كما ٬تب فيمن يقيّد اٝتو يف جدكؿ ا٠ترباء أالّ يكوف قد ُمنع بقرار
ّ
العامة أك
ا١تهنة  ،أك موظّفا عزؿ ٔتقتضى إجراء
تأديب بسبب ارتكابو كقائع ٥تلّة باآلداب ّ
ّ
الشرؼ  ،أك
العامة أك ب ّ
ّ
تعرض لعقوبة نائيّة بسبب ارتكابو كقائع ُ٥تلّة باآلداب ّ
بالشرؼ ،أك قد ّ
تعرض لئلفبلس أك التّسوية القضائيّة أك ضابطا عموميّا كقع خلعو أك عزلو أك ٤تاميا شطب اٝتو
ّ
من نقابة احملامُت .
الفرع الثاني
المعنوي
شخص
تعيين ال ّ
ّ
الًتشح يف قائمة ا٠ترباء القضائيُّت مسموح بو
يعد ال ّدخوؿ إُف ميداف ا٠تربة القضائيّة ك ّ
ا١تادة
للشخص
ا١تعنوم أيضا  ،ك قد ت تقييد ذلك ٔتجموعة من ّ
قانونا ّ
نص ّ
الشركط ا١تػُ ْجملة يف ّ
ّ
الشركط ا١تنصوص
ا١تسَتين االجتماعيُّت ّ
نفيذم ا١تذكور ك ىي أف تتوفّر يف ّ
ا٠تامسة من ا١ترسوـ التّ ّ
ٗتصصو
عليها يف ّ
مؤسسة تقنيّة تتماشى مع ّ
ئيسي أك ّ
السابقة  ،ك أف يكوف لو ّ
ا١تادة الرابعة ّ
مقر ر ّ
تقل م ّدتو
الشخص
يف دائرة اختصاص اجمللس
القضائي  ،ك أف يكوف ّ
ّ
ا١تعنوم قد مارس نشاطا ال ّ
ّ
خصص الّذم يطلب التّسجيل فيو.
عن ٜتسة سنوات الكتساب تأىيل كاؼ يف التّ ّ
المطلب الثّاني
ر ّد الخـبـيـر و تـنـح ـّيـو
ا١تختصة أجازه قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة
رد ا٠تبَت أماـ اٞتهة القضائية
تقدٔف طلب ّ
ّ
للشركط القانونيّة  ،كوجود صلة أك عبلقة
ألطراؼ القضية  ،شريطة تقدٔف أسباب معقولة ك كفقا ّ
بُت ا٠تبَت ك ا٠تصوـ أك عدـ نزاىة ا٠تبَت أك ضعف خربتو  ،أك أف تكوف لو مصلحة يف ال ّدعول
الّيت ٕترل أعماؿ ا٠تربة بشأنا  ،ك الفائدة من ذلك ىو توفَت ضمانات تكفل لؤلطراؼ االطمئناف
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على عمل ا٠تبَت لتكوف آراءه بعيدة عن التّحيّز ك احملاباة ك غَت٫تا  ،كما ٝتح القانوف من جهة
حىت ك لو
أخرل للخبَت أف يطلب من اٞتهة القضائيّة الّيت انتدبتو تنحيتو أك إعفاؤه من أداء ا٠تربة ّ
سنتوُف إيضاح
رده على أف يعرض مسوغات ذلك  .ك بناءن عليو
ّ
َف يطلب أحد من ا٠تصوـ ّ
تنحي ا٠تبَت (الفرع الثآف) .
فكريت ّ
رد ا٠تبَت(الفرع األكؿ) ك ّ
ْ
الفرع األول
رد الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـر
ّ
يف سبيل توفَت الضمانات اليت ٗتلق لدل ا١تتقاضُت الثّقة ك االطمئناف ٕتاه نزاىة ك جديّة
تطرقت إليو ٥تتلف التّشريعات على غرار
ا٠تبَت يف أداء مهامو ت تكريس حق ّ
رد ا٠تبَت  ،ك الذم ّ
رد ا٠تبَت يف القوانُت ا١تقارنة مث إُف
ائرم  ،ك لتسليط ّ
نتطرؽ إُف ّ
ا١تشرع اٞتز ّ
الضوء على ىذا اٟتق ّ
ّ
ال ّرد يف تشريعنا الوطٍت .
رد ا٠تبَت  ،ك قيّدت ذلك
حق ا٠تصوـ يف ّ
كرست معظمها ّ
فبالنسبة للتشريعات ا١تقارنة فقد ّ

1
ا١تصرم حيث
ة
اٞتنائي
اءات
ر
اإلج
قانوف
ه
أقر
ما
بينها
من
ك
،
ّتملة من األسباب ك ال ّدكاعي
ّ
ّ
ّ
رد ا٠تبَت إذا كجدت أسباب قويّة تدعو لذلك  ،ك يق ّدـ
نصت إحدل مواده على أنّو للخصوـ ّ
ّ
الرد  ،ك على القاضي
الرد إُف قاضي التّحقيق للفصل فيو  ،ك ٬تب أف ّ
تبُت فيو أسباب ّ
طلب ّ

الفصل فيو يف م ّدة ثبلثة أيّاـ من يوـ تقدٯتو  ،ك يًتتّب على ىذا الطّلب عدـ استمرار ا٠تبَت يف

2
ا١تادة ّأنا َف تتطرؽ إُف
عملو إالّ يف حالة االستعجاؿ بأمر من القاضي  ،ك ما يسجل على ىاتو ّ

ائي  ،فبل
الرد  ،ك ىو األمر الّذم ٝتح للفقو
ّ
ا١تصرم بالقوؿ أنّو إزاء سكوت ّ
أسباب ّ
ا١تشرع اإلجر ّ
تطرقا
يوجد مانع للمحكمة من األخذ بقانوف اإلجراءات ا١تدنيّة ك كذا بقانوف اإلثبات باعتبار٫تا ّ
الرد على القاضي للبت فيو  ،ك تبقى
إُف تبياف ك تعداد أسباب ك ّ
الرد  ،ك يعرض طلب ّ
مربرات ّ
مسألة تقدير ىذه الطّلبات خاضعة للجهة اآلمرة بندب ا٠تبَت  ،فلها أف تأخذ هبا إف اقتنعت ٔتا
1

الصفحة . 188
السابق ّ .
عباس اٟتسيٍت ّ
(عمار)  .ا١ترجع ّ

2
الصفحة . 145
السابق ّ .
األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ
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كرد فيها أك العكس  ،كما ٬توز للقاضي من تلقاء نفسو أف يستبدؿ ا٠تبَت مىت كجد أسبابا معقولة
مع ضركرة ذكرىا يف األمر.
ا١تادة  315من قانوف اإلجراءات
ا١تشرع
نص ّ
اإليطاِف مسألة ّ
رد ا٠ترباء يف ّ
كما نظّم ّ
ّ
ْتجة أ ّف ا٠تبَت يق ّدـ رأيا ك ال يصدر
اٞتنائيّة ،إذ أجاز للخصوـ ّ
رد ا٠ترباء  ،مثّ تراجع بعد ذلك ّ
الرد .
حكمان  ،ك بالتّاِف فالفرؽ جل ّي بينو ك بُت القاضي ٦تّا ال يسمح با١تساكاة بينهما يف جواز ّ
ا١تادة
نص ّ
ك ّأما قانوف اإلجراءات اٞتنائيّة األ١تآفّ فقد عاًف صراحة موضوع ّ
رد ا٠ترباء يف ّ

الرد ك من بينهم الفقيو "ركٓف قارك"  ،ك الّذم قاؿ بشأف القيمة
 71منو  ،كما ناقش الفقهاء ّ
حق ّ
رد ا٠تبَت  " :إ ّف قيمة ا٠تربة تستم ّد قوّهتا
حق ّ
العليا الّيت تتمتّع هبا ا٠تربة ك من ٙتػّة إمكانيّة إقرار ّ
من نزاىة ا٠تبَت ك حياديّتو سواءن بسواء مع كفاءتو ك مهنيّتو شأنو يف ذلك شأف القاضي  ،لذا ٬توز
رد ا٠تبَت مىت اتّضح عدـ نزاىتو أك عدـ حياديتّو أك أ ّف لو مصلحة يف ال ّدعول" .
ّ

مهمة ا٠تبَت ،ك ىي
كسي ٔتقتضى قانونو اٟتاالت الّيت تتعارض مع ّ
يف حُت حصر التّشريع ّ
الر ّ
ائرم .
يف اٟتقيقة مثل اٟتاالت الواردة يف التّشريع اٞتز ّ
ك يف سياؽ ذم صلة  ،ىناؾ بعض التّشريعات الّيت َف تعاًف يف قوانينها اإلجرائيّة بصورة
العامة ذات العبلقة ٔتوضوع
نائيّة مسألة ّ
رد ا٠تبَت  ،كىو األمر الّذم يدفع إُف االستعانة بالقواعد ّ
نصت عليو ا١تواد من  91إُف 97من قانوف ا١ترافعات ا١تدنيّة
ّ
رد ا٠تبَت  ،ك من بُت تلك القوانُت ما ّ
ا١تادة  316من قانوف أصوؿ احملاكمات ا١تدنيّة اللّبنآفّ .
اقي  ،ك ّ
العر ّ
رد ا٠ترباء  ،ك اكتفى بالتّنصيص على أنّو ك خبلؿ م ّدة
ا١تشرع نظاـ ّ
ّأما يف فرنسا فلم يتبٌت ّ
معينة من إببلغ ا٠تصوـ بأمر االنتداب ٬ ،توز ٢تم إبداء مبلحظاهتم سواء بالنّسبة الختيار ا٠ترباء
حق طلب ال ّرد .
ا١تهمة ا١تطلوبة منهم دكف أف يعطيهم ّ
أك ّ
ا١تادة  133من
نص ّ
ك أما عن ّ
ا١تشرع يف ّ
رد ا٠تبَت يف التّشريع اٞتز ّ
ائرم ففيما عدا ما أكرده ّ
رد ا٠تبَت ك الّيت
حق ّ
كرس فيو للخصوـ بصورة صر٭تة ّ
قانوف اإلجراءات ا١تدنيّة ك اإلداريّة ك الّذم ّ

توجو إُف
تقوؿ  " :إذا أراد أحد ا٠تصوـ ّ
رد ا٠تبَت ّ
الرد ّ
ا١تعُت  ،يق ّدـ عريضة ّ
تتضمن أسباب ّ
القاضي الّذم أمر با٠تربة خبلؿ ٙتانية  8أيّاـ من تاريخ بتبليغو هبذا التّعيُت  ،ك يفصل دكف تأخَت
الرد إالّ بسبب القرابة ا١تباشرة أك القرابة غَت
الرد بأمر غَت قابل ّ
ألم طعن.ال يقبل ّ
يف طلب ّ
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جدم آخر" ،فإنّو ال يوجد
ألم سبب ّ
الرابعة أك لوجود مصلحة شخصيّة أك ّ
ا١تباشرة لغاية ال ّدرجة ّ

رد القضاة يف قانوف اإلجراءات
حق ّ
تطرؽ إُف ّ
ّ
ا١تشرع ّ
أم نص آخر فاصل يف ا١تسألة  ،رغم أ ّف ّ
رد
نسي ٓتصوص موضوع ّ
ا١تشرع قد استلهم نسبيّا ما خلص إليو ّ
اٞتزائيّة  ،ك يبدك أف ّ
ا١تشرع الفر ّ
ا١تادة  154من القانوف ا١تذكور آنفا ك الّيت كرد فيها  " :على قاضي
نص ّ
ا٠تبَت  ،ك أفرغ ذلك يف ّ

التّحقيق أف يستدعي من يعنيهم األمر من أطراؼ ا٠تصومة ك ٭تيطهم علما ٔتا انتهى إليو ا٠ترباء
ا١تادتُت  105ك  106ك يتل ّقى أقوا٢تم بشأنا ك
من نتائج ك ذلك باألكضاع ا١تنصوص عليها يف ّ
ٮتص إجراء أعماؿ
٭ت ّدد ٢تم أجبل إلبداء مبلحظاهتم عنها أك تقدٔف طلبات خبللو ك السيما فيما ّ
يتعُت على قاضي التّحقيق يف حالة رفض ىذه الطّلبات
خربة تكميليّة أك القياـ ٓتربة ّ
مضادة  ،ك ّ
أف يصدر أمرا مسبّبا يف أجل ثبلثُت  30يوما من تاريخ استبلمو الطّلب  ،ك إذا َف يبت قاضي
االهتاـ مباشرة خبلؿ أجل عشرة 10
التّحقيق يف األجل ا١تذكور أعبله ٯتكن ا٠تصم إخطار غرفة ّ
أيّاـ ك ٢تذه األخَتة أجل ثبلثُت  30يوما للفصل يف الطّلب تسرم من تاريخ إخطارىا ك يكوف
ا١تادة الّيت ٝتحت لؤلطراؼ بإبداء مبلحظاهتم ك
ألم طعن "  ،ك يُفهم من ىذه ّ
قرارىا غَت قابل ّ

رد ا٠تبَت من قبل من يعنيو األمر  ،ك ذلك
طلباهتم بشأف ا٠تربة  ،إمكانيّة تقدٔف طلب أك التماس ّ
مربرات ك أسباب مقبولة كعبلقة القرابة بُت ا٠تبَت ك ا٠تصم مثبل  ،ك يبقى
بطبيعة اٟتاؿ إذا ق ّدـ ّ

السلطة التّقديريّة يف ذلك ،
الرد ْ
للجهة ا١تق ّدـ إليها طلب ّ
السلطة اآلمرة بإجراء ا٠تربة مطلق ّ
أم ّ
مع التّقيّد بواجب الفصل يف ىذا الطّلب طبقا للقانوف ك بأكامر أك قرارات مسبّبة .
الفرع الثاني
تـ ـ ـ ـنـ ـح ـي الخ ـ ـب ـ ـيـ ـ ـر

حق طلب إعفائو من مهامو كوف قد تعًتضو قبل مباشرة مأموريّتو أك
خوؿ القانوف للخبَت ّ
ّ

مهمتو  ، ،ك ىذا ما يطلق
أثناءىا عوارض أك تتّضح لو مسائل من شأنا التّأثَت على حسن أداء ّ
ظل التّشريع
عليو ّ
ْتق التّ ّ
ظل التّشريعات ا١تقارنة ك كذا يف ّ
٤تل دراستنا يف ّ
نحي ،ك الّذم سيكوف ّ
ائرم .
اٞتز ّ
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التنحي  ،منطلقا
فبالنسبة للتّشريعات ا١تقارنة حظر ا١تشرع يف إيطاليا بصورة صر٭تة ا٠تبَت من ّ
من فكرة مفادىا أ ّف عمل ا٠تبَت يع ّد عمبل إجباريّا  ،كما أ ّف الدافع حسب تقديره يف االستعانة
يدعم بو
يعزز ك ّ
فٍت  ،ك إ٪تّا ىو حاجة القاضي إُف ما ّ
با٠ترباء ليست حاجة األطراؼ إُف ْتث ّ
كاقعة معيّنة مطركحة أمامو ك ٣تربا على الفصل فيها للوصوؿ إُف اٟتقيقة .
نسي يف الكثَت من ا٠تبلفات الّيت أثارىا
ك ٔتوجب قانوف اإلجراءات اٞتنائيّة بت ّ
ا١تشرع الفر ّ
تنحي ا٠تبَت  ،إذ أكجب على ا٠تبَت ا١تنتدب أف يبلّغ القاضي قبولو أك رفضو أمر النّدب
موضوع ّ
خبلؿ ثبلثة أيّاـ تسرم ابتداءن من تاريخ التسليم .
بالتنحي يف التشريع ا١تصرم  ،أصبح بعض الفقهاء ا١تصريُّت
ك يف غياب النص الذم يسمح ّ
التنحي ا١تنصوص عليها يف ا١تسائل ا١تدنيّة ك الّيت ال تتعارض مع
يعتمدكف على أحكاـ ّ
حق ّ

الصدد يقوؿ ال ّدكتور "ىبلِف عبد اإللو" أنّو توجد
القواعد الّيت ٖتكم ال ّدعول العموميّة  ،ك يف ىذا ّ
كل من القاضي ك ا٠تبَت  ،إذ كبل٫تا يق ّدـ رأيان أك تقديران شخصيّان  ،ك بالتاِف
ىناؾ أكجو شبو بُت ّ

فإنّو ينبغي تقرير التنحي للخبَت طا١تا أ ّف للقاضي حق طلبو.1

مادتو 132
ص قانوف اإلجراءات ا١تدنيّة ك اإلداريّة يف ّ
ائرم فقد ن ّ
ك أما بالنسبة للتّشريع اٞتز ّ

مهمتو ا١تستندة إليو أك تع ّذر عليو ذلك استبدؿ بغَته ٔتوجب
على أنّو  " :إذا رفض ا٠تبَت إ٧تاز ّ
ا١تشرع َف
أمر على عريضة صادر عن القاضي الّذم عيّنو "  ،ك ا١تستقرأ ٢تذه ّ
ا١تادة يكتشف أ ّف ّ
التنحي  ،ك إف كاف ٯتكن أف يفهم من عبارة  " :أك تع ّذر عليو ذلك "
يكرس صراحة للخبَت ّ
حق ّ
ّ

التنحي  ،ك ّأما يف ا١تادة اٞتزائية فبل يوجد أم نص يتكلم على
ع ّدة معآف  ،ك منها معٌت ّ
اٟتق يف ّ
1
مدكنة قواعد سلوؾ القضاة يف الواليات ا١تتّحدة األمريكيّة ا١تق ّدمة من طرؼ "أرجُت بركت" ك "فرنسيس انطوين"
أ ّكدت ّ

يتنحى القاضي ما إذا كاف متحامبل أك متحيّزا ض ّد طرؼ ما أك لديو معرفة شخصيّة بوقائع
ك"ماكلو ثلُت جونيور" على أنّو ّ ":
الصادرة عن اجمللس األعلى
مدكنة أخبلقيات مهنة القضاة ّ
استدالليّة موضوع نزاع يتعلّق بإجراءات ال ّدعول ، "...كما ألزمت ّ
للقضاء باٞتزائر يوـ  2006/12/23القضاة ٔتا يلي  ... ":ك أ ّف من كاجب القاضي...ك أف يتحلّى بصفات االستقامة
ك النّزاىة ك التّجرد ك اٟتياد ك االستقبلؿ . "...
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التنفيذم ا١تذكور أعبله ك احمل ّدد لشركط التّسجيل يف
بالرجوع إُف ا١ترسوـ
ّ
رد ا٠تبَت ،غَت أنّو ك ّ
ا١تادة اٟتادية
نص يف ّ
قوائم ا٠ترباء القضائيُّت ك كيفيّاتو ك كذا احمل ّدد ٟتقوقهم ك كاجباهتم ٧تده ّ

القضائي أف يق ّدـ طلبا مسبّبان للطّعن يف اٟتالتُت اآلتيتُت مع
يتعُت على ا٠تبَت
عشر على أنّو ّ " :
ّ
مهمتو يف ظركؼ تقيّد
مراعاة اٟتاالت األخرل ا١تنصوص عليها قانونا  :حُت ال يستطيع أداء ّ
تضر بصفتو خبَتا قضائيّا  ،ك إذا سبق لو أف اطّلع على القضيّة يف
حريّة عملو أك من شأنا أف ّ

ا١تادة
ا١تادة ىو طلب التن ّحي طا١تا أ ّف ّ
لعل ا١تقصود بالطّلب ا١تذكور يف ىذه ّ
نطاؽ آخر"  ،ك ّ
مهمتو ٖتت سلطة القاضي الّذم
نصت على أ ّف ا٠تبَت
القضائي ّ
العاشرة من ذات ا١ترسوـ ّ
يؤدم ّ
ّ

ا١تادة اٟتادية عشر
الشيء
انتدبو ك ٖتت مراقبة النّائب العاـ  ،ك رّٔتا ّ
نص ّ
اإل٬تاب ّ
ا١تسجل على ّ
ّ
ا١تذكورة أعبله ىو ّأنا َف تورد اٟتالتُت على سبيل اٟتصر  ،بل احتملت حاالت أخرل منصوص
أم
حىت اٟتالتُت ا١تذكورتُت ٖتتمبلف عدة تفسَتات قد تغٍت عن ّ
عليها يف القانوف  ،ك إف كاف ّ
السلطة التّقديريّة يف مدل قبوؿ
حصر أك تعداد ٟتاالت ّ
التنحي  ،ك يبقى للقاضي يف األخَت ّ
التنحي.
طلب ّ
المطلب الثالث
أداء اليمين و إعداد تقرير الخبرة

الضمانات الّيت تبعث على االطمئناف يف نفس القاضي ك ٣تلبة لثقة
أىم ّ
تعترب اليمُت من ّ
ا٠تصوـ ك اطمئنانم أيضا  ،ألجل ذلك أكجب القانوف ضركرة أداءىا  ،ك بديهي أف مرحلة أداء
اليمُت تسبق مرحلة إعداد تقرير ا٠تربة ،كتبعا لذلك سنتطرؽ إُف أداء اليمُت (الفرع األكؿ) مث إُف
إعداد تقرير ا٠تربة (الفرع الثآف) .
الفرع األول
أداء ال ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الصدؽ ك األمانة ك النّزاىة ك
أداء اليمُت مؤداه االحتكاـ إُف ضمَت ا٠تبَت ك حثّو أدبيّا على ّ
صفات متعلّقة بدكاخل ا٠تبَت الّيت ال ٯتكن التح ّكم فيها أك التّأثَت عليها
اٞترأة يف رأيو  ،ك ىذه ال ّ
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يتم كبح ٚتاح النّفس  ،ك ىو من موجبات ا٠تربة العلمية ٖتت طائلة
ديٍت ٔتقتضاه ّ
إالّ برباط ّ
البطبلف. 1
مرة كاحدة فقط ك ال ٬ت ّدد ماداـ ا٠تبَت مقيّدا يف اٞتدكؿّ ،2أما بالنّسبة
ك أداء اليمُت يكوف ّ
مهمتو ك ذلك أماـ
للخبَت الّذم ُٮتتار من خارج اٞتدكؿ فإنّو ّ
يؤدم ىاتو اليمُت قبل مباشرة ّ
ا١تختص ك أمُت
كل من القاضي
ّ
القاضي الّذم قاـ بتعيينو  ،ك يوقّع على ٤تضر أداء اليمُت ّ
3
التنفيذم ا١تذكور
ا١تادة التّاسعة من ا١ترسوـ
ّ
نص ّ
الضبط ك ا٠تبَت ا١تعٍت  ،ك قد أ ّكد ىذا اإلجراء ّ
ّ
مرة يف قوائم اجملالس القضائيّة اليمُت
سابقا إذ جاء فيو أنو ّ
يؤدم ا٠ترباء القضائيُّت ا١تقيّدكف ّأكؿ ّ
يتم إعداد ٤تضر أداء اليمُت الّذم ُ٭تتفظ بو يف
ا١تنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة  ،ك ّ
القضائي للعودة إليو عند الضركرة .
أرشيف اجمللس
ّ

ا١تؤىل الّذم يُلجأ إليو إلبداء
ك أداء اليمُت ىو إجراء ٮتص ا٠تبَتٔ ،تعٌت ٮتص ّ
الشخص ّ
فٍت ّ ،أما مساعدكه الّذين يشرؼ عليهم ك الّذين يقوموف باألعماؿ ا١تاديّة كرفع العيّنات أك
رأيو ال ّ
يؤدكف ىذه اليمُت أل ّف ما قاموا بو يدخل ضمن
القياـ ٔتهاـ فرعية أك ٘تهيدية أك غَتىا فبل ّ
سيضمنها ا٠تبَت يف التقرير .
األعماؿ اليت
ّ
ك ما تستدعي إليو ا١تبلحظة ىو أ ّف ا٠تبَت يف النّظم األ٧تلوسكسونيّة يعترب ٔتثابة شاىدا ك
البلجيكي
الشهادة  ،أما يف التّشريع األ١تآفّ ك
بالتّاِف يكوف خاضعا لنفس األحكاـ ا١تنظّمة ألداء ّ
ّ
١تهمتو ك عند تقدٔف رأيو.
تكوف تأدية اليمُت بعد أداء ا٠تبَت ّ
1
الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبويّة .1999
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جيبلِف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الصفحة . 154
ّ
متممة  .يف ضوء قانوف  10نوفمرب  . 2004الطّبعة
 2بوسقيعة (أحسن)  .التّحقيق
القضائي  .طبعة جديدة من ّقحة ك ّ
ّ
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الفرع الثاني
إعداد تقرير الخبرة
تقرير ا٠تربة ليس لو شكبل ٤تددا  ،إذ قد يكوف كتابيّا ك قد يكوف شفويّا  ،فإذا أعطى
الفٍت بصورة فورية أماـ القاضي فهنا نكوف بصدد تقريرا شفويّا  ،ك يكفي إلثباتو إفراغو
ا٠تبَت رأيو ّ
رٝتي ك ىذا ما ٭تدث عندما ٭تضر القاضي بنفسو عمليّة إجراء ا٠تربة ّ ،أما إذا تطلّبت
يف ٤تضر ّ
حاالت معينة إجراء أْتاث ٖتتاج زمنا معيّنا إلبداء الّرأم فعلى ا٠تبَت تقدٔف تقريرا كتابيّا إُف
القاضي ،مثّ يعرض ىذا التّقرير بعد ذلك إلبداء ا١تبلحظات،كيف ال ّدكؿ األ٧تلوسكسونيّة ال يسمح
الشهود .
للخبَت بأف ٭ترر تقريره كتابيّا بل ٮتضع لنظاـ توجيو األسئلة مثلو مثل بقيّة ّ
ك ٬تب أف ينجز تقرير ا٠تربة يف ا١ت ّدة احمل ّددة ،ك أف يكوف مشتمبل على ٚتيع العناصر ك
البيانات الضركرية مثّ يودعو ا٠تبَت يف األخَت باٞتهة ا١تختصة.
فبالنسبة ١ت ّدة إنػجػاز ال ػخربة نشَت إُف أنو يف الواقع كثَتا ما يعآف القضاة من طوؿ م ّدة إ٧تاز
تدخل
ا٠تربات  ،ك ىو األمر الّذم قد يتسبّب يف تعطيل ال ّسَت اٟتسن للتّحقيق  ،ألجل ذلك ّ
ا١تشرع ك منح للقاضي الّذم انتدب ا٠تبَت سلطة ٖتديد لو م ّدة إل٧تاز ا٠تربة ك ذلك يف صلب أمر
ّ
1
خاصة ٯتكن للقاضي
أسباب
أت
ر
ط
إذا
أك
كافية
غَت
ا١تهلة
ىذه
كانت
إذا
ك
،
أك سند االنتداب
ّ

٘تديدىا2بناء على طلب من ا٠تبَت  ،على أف يكوف ىذا التّمديد ٔتوجب أمرا مسببان .

ك إذا َف يودع ا٠تبَت تقرير ا٠تربة يف ا١تيعاد احمل ّدد لو ٬ ،توز استبدالو بغَته يف اٟتاؿ  ،ك يف
كرد ٚتيع األشياء
األكؿ أف يق ّدـ نتائج ما قاـ بو من أْتاث ّ
ىذه الوضعيّة ّ
يتعُت على ا٠تبَت ّ
عما
مهمتو يف ظرؼ ٙتانية ك أربعوف ساعة  ،ىذا فضبل ّ
ك األكراؽ الّيت ُسلّمت لو يف إطار إ٧تاز ّ
نصت عليو
قد تػُتّخذ ض ّده من تدابَت تأديبيّة قد تصل إُف ح ّد شطبو من جدكؿ ا٠ترباء إعماال ١تا ّ
كل قرار يصدر بندب خرباء ٬تب أف ٖت ّدد فيو
أحكاـ قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة ك الّيت أبانت بأ ّف ّ
الصفحة . 117
 1بوسقيعة (أحسن)  .التّحقيق
السابق ّ .
القضائي  .ا١ترجع ّ
ّ
2
الصفحة . 156
السابق ّ .
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مهمتهم  ،ك ٬توز أف ٘ت ّدد ىذه ا١تهلة بناء على طلب ا٠ترباء إذا اقتضت ذلك أسباب
مهلة إل٧تاز ّ
خاصة ك يكوف ذلك بقرار مسبّب يصدره القاضي أك اٞتهة الّيت ندبتهم ،ك إذاَف يودع ا٠ترباء
ّ
تقاريرىم يف ا١تيعاد احمل ّدد ٢تم جاز يف اٟتاؿ أف يستبدؿ هبم غَتىم  ،ك عليهم إذ ذاؾ أف يق ّدموا
يردكا يف ظرؼ ٙتانية ك أربعوف ساعة ٚتيع
نتائج ما قاموا بو من أْتاث  ،كما عليهم أيضا أف ّ
مهمتهم  ،ك عبلكة على
األشياء ك األكراؽ ك الوثائق الّيت تكوف قد عهد هبا إليهم على ّ
ذمة إ٧تاز ّ
ذلك فمن اٞتائز أف تتّخذ ض ّدىم تدابَت تأديبيّة قد تصل إُف شطب أٝتائهم من جدكؿ ا٠ترباء
ا١تنصوص عليو قانونا.
ك ١تا ينجز ا٠تبَت ا١تأمورية  ،يقدـ عرض عما أ٧تز مشفوعا برأيو يف شكل تقرير ،ك قد
أكجب القانوف أف يكوف ىذا التّقرير مشتمبل على العناصر ك البيانات الّرئيسيّة كا١تتمثّلة يف ديباجة
أك مقدمة تقرير ا٠تربة ٤ ،تاضر أعماؿ ا٠تبَت  ،رأم أك خبلصة أعمالو ك توقيعو .
ا١تهمة ا١تكلّف هبا ك اٞتهة القضائيّة الّيت انتدبتو
فديباجة تقرير ا٠تربة تتضمن اسم ا٠تبَت ك ّ
ك القاضي الّذم أمر بإجرائها .
ك تتلخص ٤تاضر أعماؿ ا٠تبَت يف اإلجراءات ك الدراسات الّيت قاـ هبا ىذا األخَت منذ
حىت انتهائها  ،ك الغرض من ذلك ىو جعل القاضي يتقفى ا٠تطوات
بداية مباشرتو ١تهامو ّ
السَت كراءه يف الطّريق الّذم كصل بو إُف رأيو أك إُف خبلصة أعمالو.
ا١تنتهجة من طرؼ ا٠تبَت ك ّ
توجب على ا٠تبَت أف يق ّدـ رأيو أك خبلصة أعمالو بشأف ا١تسائل الّيت أنتدب
كما ي ّ
ألجلها  ،باإلضافة إُف تبياف األكجو الّيت استند إليها يف الوصوؿ إُف ما انتهى إليو ،1ك إذا كاف

القانوف ال يلزـ ا٠تبَت بتسبيب كجهة نظره أك ما خلص إليو من نتائج  ،فإ ّف ذلك ال ٯتنع بل ٭تبذ
أف تكوف مسبّبة  ،ك ىذا قياسا على التّسبيب الّذم يقوـ بو القاضي يف أحكامو  ،كما أ ّف اإلقناع
أم عبء على
يف ا١تسائل الفنيّة يكوف عادة ّ
مؤسسا كلّما ارتبط بالتّسبيب ك الّذم ال يشكل ّ
القائم بو .

1
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مهمة كاحدة ،1فإف
أما التوقيع ففيو ٪تيز بُت مسألتُت  :إذ قد يتع ّدد ا٠ترباء ا١تنتدبُت إل٧تاز ّ
وصل إليو  ،فهنا يعتربكف
تصب يف منحى كاحد ٔ ،تعٌت فيو اتفاؽ على ما تّ التّ ّ
كانت آراءىم ّ
كل كاحد منهم بالتّوقيع على ىذا التّقرير ا١تشًتؾ ّ ،أما إذا
شركاء يف ىذا التّقرير  ،ك منو يقوـ ّ
خاصا بو ك يوضح فيو رأيو  ،مثّ يوقّعو
كل خبَت تقريرا ّ
تباينت كجهات نظرىم فيجب أف يق ّدـ ّ
بتوقيعو ا٠تاص  ،أما يف غَت حالة تعدد ا٠ترباء فإنّو يشًتط يف تقرير ا٠تربة ا١تنجزة من طرؼ ا٠تبَت
ا١تهمة بنفسو ك ىو التوقيع .
يتضمن ما يثبت أنّو قد ّأدل ّ
أف ّ
مث تأيت مرحلة إيداع تقرير ا٠تربة على مستول اٞتهة القضائيّة الّيت عينت ا٠تبَت على أف يثبت ىذا

االيداع ٔتوجب ٤تضر رٝتي ،2ك بعدىا يستوجب تبليغ األطراؼ هبذا التقرير طبقا لؤلشكاؿ
ا١تنصوص عليها يف القانوف  ،لكوف احملكمة ال ٬توز ٢تا أف تفرغ أك ترفض تقرير خربة َف يبد فيو
األطراؼ مبلحظاهتم بشأنو ،ك ٗتضع مناقشة التقرير ١تطلق تقدير قضاة ا١توضوع  ،ك على ىذا
ضمٍت على اعًتاضات األطراؼ ٔتعٌت أ ّف احملكمة
األساس يعترب اٟتكم ا١تؤسس على ا٠تربة رد
ّ
استبعدهتا  ،أ ّما إذا رأت احملكمة كجاىة ا١تبلحظات ا١تقدمة بشأف تقرير ا٠تبَت فإ ّنا ملزمة ّإما
بتعيُت خبَت آخر ك ىذا تلقائيا أك بناء على طلب من األطراؼ  ،أك باستدعاء ا٠تبَت ك استفهامو
عما صعب استيعابو ،أك باستبدالو إذا ظهر عيب يف التّقرير ا١تنجز.
ّ
أىم القواعد
ك ال بأس يف ناية ىذا ا١تبحث ا١تتعلّق ٔتوجبات ا٠تربة العلميّة أف ٧تمل ّ
الضوابط الّيت ٖتكم ىذه ا٠تربة3ك ذلك فيما يأيت: 4
ك ّ
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العلمي
أقرت احملكمة الفيدراليّة األمريكيّة جواز االستعانة بالبصمة الوراثيّة  ،مستندة إُف معايَت ٖت ّدد مدل قبوؿ ال ّدليل
ّ
ّ
اٞتديد يف إثبات اٞترائم  ،ك ىذه ا١تعايَت ىي مدل دقّة رأم ا٠تبَت ك كوف رأيو منتجا يف الدعول  ،كمدل اختصاص ا٠تبَت
ا١تادة العلميّة يف ٣تاؿ ا٠تربة ا١تطلوبة  ،كمدل توافر كتابات ك مناقشات علميّة يف موضوع أعماؿ ا٠تربة ا١تطلوبة ،
ك ٘ت ّكنو من ّ
كمدل االعتماد على شهادة ا٠تبَت ك مناقشتو أماـ احملكمة  ،كمدل احتماؿ حدكث خطأ يف إجراءات القياـ با٠تربة ك مدل
الصفحة . 203
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ا١تختصة بناء على طلب ا٠تصوـ  ،ك ذلك
٬توز ندب خبَت أك أكثر من قبل اٞتهة القضائيّة
ّ
الفٍت فيما لو عبلقة بالوقائع الّيت ٬ترم التّحقيق فيها  ،كما ٯتكن ٢تا رفض الطّلب
إلبداء ّ
الرأم ّ
الرفض ٬تب عليها أف تسبّب رفضها ك إالّ
مىت ّ
تبُت أفّ األمر ال يستدعي النّدب  ،ك يف حالة ّ
كاف حكمها مشوبا بعيب .
ال يندب ا٠ترباء إالّ فيما يقتضيو التّحقيق من ْتث ا١تسائل الفنيّة ا١تتعلّقة بو  ،كتحليل اٟتامض
ارم ٔتوجب خربة
وكم ٔتوجب خربة كراثيّة  ،أك ٖتديد شكل اٟتلزكنات
ّ
بالسبلح النّ ّ
النّ ّ
ا٠تاصة ّ
باليستيّة .
٬تب على ا٠تبَت ا١تنتدب إذا كاف غَت ٤تلّف أف ٭تلف اليمُت قبل البدء يف مباشرة ك مزاكلة
مهمتو ،ك يكوف أداء اليمُت أماـ القاضي اآلمر بإجراء ا٠تربة  ،ك ال ٭تلف اليمُت إذا كاف مقيّدا
ّ
باٞتدكؿ ك سبق تأديتو  ،كما ٬تب عليو أف يق ّدـ تقريره كتابة كأصل عاـ .
٬تب أف ٖت ّدد اٞتهة اآلمرة بندب ا٠تبَت أجبل ٢تذا األخَت ليق ّدـ تقريره فيو  ،ك ٢تا أف تستبدؿ بو
مربر .
خبَتا آخر إذا ّ
تأخر يف تقدٔف التّقرير بغَت عذر ّ
بكل صدؽ ك أمانة ك نزاىة  ،ك إالّ سيكوف ٤تل مساءلة تأديبيّة أك مدنيّة
التزاـ ا٠تبَت بأداء مهامو ّ
حىت جزائيّة عند االقتضاء .
ك ّ
عدـ إرىاؽ ا٠تبَت بطرح األسئلة الّيت ٗترج عن نطاؽ علمو ك معرفتو ك اختصاصو .
أ
معُت  ،أل ّف ذلك
مهمتو على كجو ّ
ال ٬توز للجهة ا١تنتدبة أف تطلب من ا٠تبَت إجراء عملو ك ّ
الفٍت .
يتعارض مع صميم العمل ّ
اٟتق يف إجباره على
٬توز للخبَت أف يعتذر عن تقدٔف خربتو دكف أف يكوف للجهة الّيت انتدبتو ّ
ذلك  ،أل ّف إرغامو قد يأيت بنتائج سلبيّة  ،أك ٬تعل ا٠تبَت يبتعد عن اٟتقيقة ا١تطلوبة .
تتغَت ك تضيع
ضركرة اإلسراع يف بعض القضايا يف االستعانة با٠تبَت  ،أل ّف األدلّة ا١تاديّة قد ّ
معا١تها ،ك بالتّاِف يصعب الكشف عليها عن طريق ا٠تربة .
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ا١تتوخاة من ا٠تربة ٬ ،تب على القاضي اآلمر بإجرائها أف
يف سبيل الوصوؿ إُف أفضل النّتائج ّ
يتح ّفظ على األمكنة ك األشياء ا١تراد حفظها منعا لطمسها أك تغيَتىا أك تبديدىا .
١تهمتو .
٬توز للمح ّقق أف ٭تضر عند مباشرة ك تنفيذ ا٠تبَت ّ
من اٞتائز إطبلع ا٠تبَت على ظركؼ الدعول ك ٤تاضر التّحقيق ك لكن يف نطاؽ ٤تدكد  ،ك ذلك
مهمتو يف اإلدالء برأيو ك تكوين صورة ذىنيّة تقريبيّة عن الوقائع .
قصد تسهيل ّ
٬توز للجهة اآلمرة بإجراء ا٠تربة أف تستوضح من ا٠تبَت عن بعض ا١تسائل الّيت قد تلفت انتباىو ،

كما ال يوجد ما ٯتنع من االستعانة بأكثر من خبَت كاحد يف قضيّة كاحدة .

السارية ا١تفعوؿ من قبل احمل ّقق ك ا٠تبَت  ،كأخذ العيّنات
كجوب احًتاـ القوانُت ك التّنظيمات ّ
اثي للفرد سواء كاف اٞتآف أك اجملٍت عليو أك غَت٫تا حاؿ األمر بإجراء خربة
البيولوجيّة من العتاد الور ّ
علميّة كراثيّة .
المبحث الثالث
قيمة الخبرة العلميّة و حجيتها في اإلثبات

1

اٞتنائي ك استخدامها يف البحث
تدخل ا٠تربة العلميّة يف اإلثبات
ا١تؤكد أف اتّساع ميادين ّ
ّ
عن اٟتقيقة قد ساىم كما يقوؿ "معزكزم عبلكة" يف مذ ّكرتو الّيت أع ّدىا ٔتناسبة التّخرج با١تدرسة
اٞتنائي" ،إُف ح ّد
رعي يف اإلثبات
العليا للقضاء سنة  2007، 2006بعنواف " أ٫تيّة الطّب ّ
ّ
الش ّ

كبَت يف إماطة الغموض الّذم بات يشوب اٞترٯتة2ك مبلبسات ارتكاهبا لفًتة طويلة  ،ك قلصت
القضائي  ،ك زادت من فرص الوصوؿ إُف اٟتقيقة  ،لدرجة أف أصبح
من فرضية الوقوع يف ا٠تطأ
ّ
الشك  .ك ١تعاٞتة ىذا ا١تبحث نتطرؽ إُف عنصرين
بفضلها ال ّدليل
اٞتنائي أقرب إُف اليقُت منو إُف ّ
ّ
1
الصفحة  224ك ما بعدىا .
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
2
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٫تا قيمة ا٠تربة العلميّة يف اإلثبات (ا١تطلب األكؿ) ك حجية ا٠تربة العلمية يف اإلثبات (ا١تطلب
الثآف) .
المطلب األول

قيمة الخبرة العلمية في اإلثبات
إذا كانت ا٠تربة العلميّة قد بلغت ك بدكف منازع درجة كبَتة من األ٫تيّة  ،فإنّو من
ا١تستوجب أف نبحث عن القيمة القانونيّة الّيت ٖتظى هبا مقارنة مع باقي طرؽ اإلثبات  ،ك كذا
مشرعنا يف
ٖتتل الريادة بالنّظر إُف ٥تتلف أدلّة اإلثبات اليت أكردىا ّ
عما إذا ّأىلتها نتائجها بأف ّ
األكؿ ٖتت عنواف " يف
األكؿ يف الفصل ّ
قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة يف الكتاب الثّآف يف الباب ّ
اإلثبات" ك أفرد ٢تا فصبل كامبل ضمن ا١تواد من  212إُف  238اليت عرض من خبل٢تا ٚتلة

األدلّة الّيت ٯتكن للقاضي االستناد إليها يف الكشف عن اٞترٯتة  ،ك اليت ىي نفس األدلّة ا١تتعارؼ
عليها يف القوانُت ا١تقارنة ك يف الفقو ا١تقارف ك كذا يف ٥تتلف االجتهادات القضائيّة  ،ك ا١تتمثلة
الشهادة ك ا١تعاينة  .ك إلثراء ىذا ا١توضوع نتناكؿ تعريف
احملررات  ،ا٠تربة ّ ،
يف االعًتاؼ ّ ،
اإلثبات (الفرع األكؿ) مث ميزاف ا٠تربة العلمية يف نظرية إثبات (الفرع الثآف) .
الفرع األول
ت ـ ـ ـع ـ ــريـ ــف اإلث ـ ـ ـبـ ـ ـ ــات
اإلثبات عمليّة متكاملة هتدؼ إُف البحث عن األدلّة الّيت تثبت حدكث الواقعة اٞتنائيّة
يعرؼ اإلثبات1يف ا١تواد
ك ظركؼ ارتكاهبا ك أسباهبا ك تنسبها إُف مرتكبيها ك تقدٯتهم للعدالة  ،ك ّ

يعرؼ أيضا بأنّو ٣تموعة األسباب ا١تنتجة
كل ما ّ
يؤدم إُف إظهار اٟتقيقة  ،كما ّ
اٞتنائيّة بأنّو ّ
لليقُت  ،ك للحكم على ا١تتّهم يف ا١تسائل اٞتنائيّة ٬تب كقوع اٞترٯتة يف ذاهتا ك يكوف ا١تتّهم ىو

1
اإلسبلمي  .دراسة نظريّة ك تطبيقيّة مقارنة  .الطّبعة الثّانية .
ائرم كالفقو
ب ّكوش (٭تي)  .أدلّة اإلثبات يف القانوف ا١تدٓفّ اٞتز ّ
ّ
الصفحتُت .12 ،11
ّ
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1
الرابطة اإلجرائيّة للوصوؿ إُف
اؼ
ر
ط
أ
هبا
ع
يتذر
يت
ل
ا
الوسائل
تعٍت
ا١ترتكب ٢تا  ،ك كلمة اإلثبات
ّ
ّ
ّ

الشهادة أك القرائن ، ...كما أ ّف اإلثبات بتعبَت ٥تتصر ىو
ال ّدليل با١تعاينة أك ا٠تربة أك الكتابة أك ّ
أم
٣تموع األسباب ا١تنتجة لليقُت ٔ ،تعٌت النّتيجة الّيت ٖت ّققت باستعماؿ كسائل اإلثبات ا١تختلفة ْ
إنتاج ال ّدليل  ،ك بعبارة أخرل فاإلثبات يف ا١تواد اٞتنائيّة ىو إقامة ال ّدليل على كقوع اٞترٯتة ك على
نسبتها إُف شخص مرتكبها  ،ك ٯتكن القوؿ أ ّف اإلثبات يف ا١تواد اٞتنائيّة ىو النّتيجة الّيت تتح ّقق
باستعماؿ كسائلو ك طرقو ا١تختلفة للوصوؿ إُف ال ّدليل الّذم يستعُت بو القاضي الستخبلص
حقيقة الوقائع ا١تعركضة عليو إلعماؿ حكم القانوف عليها  ،ك ال يتح ّقق ال ّدليل ك منو ال ٯتكن
االعتماد عليو يف اإلثبات إال بعد ا١تركر بثبلثة مراحل  ،إذ يتم البدء ّتمع عناصر التّحقيق
يًتجح
ك ال ّدعول  ،ك تق ّدـ ىذه العناصر لسلطة التّحقيق
االبتدائي  ،فإذا أسفر التّحقيق عن أدلّة ّ
ّ
أىم ا١تراحل أل ّنا
معها إدانة ا١تتّهم ق ّدمتو سلطة التّحقيق للمحاكمة  ،ك مرحلة احملاكمة ىي ّ
مرحلة اٞتزـ بتوافر دليل أك أدلّة يقتنع هبا القاضي بإدانة ا١تتّهم ك إالّ قضى برباءتو .
اٞتنائي ىو الوصوؿ بال ّدليل ا١تق ّدـ يف ال ّدعول اٞتنائيّة ٔتراحلها
كيرل البعض أ ّف اإلثبات
ّ
القضائي  ،ك ا١تستقرأ ٢تذا التّعريف
ا١تختلفة سواء بالنّفي أك اإلثبات كبطريقة مشركعة مبلغ اليقُت
ّ
اٞتنائي ك فحصو ك تقدير
يتضمن ع ّدة نقاط  ،فاألكُف تتمثل يف ٖتديد ال ّدليل
يكتشف أنو ّ
ّ

حرم ك مرحلة التّحقيق ك مرحلة
مشركعيّتو ك أثره يف مراحل ال ّدعول ا١تختلفة ْ ،
أم مرحلة التّ ّ
اٞتنائي ال يهدؼ فقط إُف إثبات التّهمة على
اٟتكم  ،ك الثانية مؤداىا أ ّف ال ّدليل يف اإلثبات
ّ
اٞتآف ك لكن يظهر أثره أيضا يف دفع اال ّهتاـ عنو  ،أ ْم أنّو يشمل أدلّة ال ّدعول سواء يف النّفي
أك يف اإلثبات  ،ك الثالثة فحواىا أ ّف ال ّدليل يف ال ّدعول اٞتنائيّة ٬تب أف يكوف مشركعا  ،فبل ٬توز
وصل إليو با١تخالفة ألحكاـ ال ّدستور أك قانوف
االستناد يف إدانة ا١تتّهم إُف دليل غَت مشركع تّ التّ ّ
السلوؾ ،ك الرابعة مضمونا
العقوبات أك النّصوص اإلجرائيّة اٞتنائيّة أك با١تخالفة لقواعد اآلداب ك ّ
1
يعرؼ اإلثبات يف ا١تواد ا١تدنيّة بأنّو إقامة ال ّدليل أماـ القضاء بالطّرؽ الّيت ح ّددىا القانوف على كجود كاقعة قانونيّة تًتتّب
ّ
ا١تختصة باإلجراءات اٞتزائيّة على حقيقة كاقعة ذات
السلطات
ّ
آثارىا  ،ك ّأما اإلثبات يف ا١تواد اٞتزائيّة فهو إقامة ال ّدليل لدل ّ
لسابق .
أ٫تيّة قانونيّة  ،ك ذلك بالطّرؽ الّيت ح ّددىا القانوف كفقا للقواعد الّيت أخضعها ٢تا  .صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ا ّ
الصفحة . 18
ّ
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مؤسسا على أدلّة صحيحة يف
أم أف يكوف ّ
أ ّف ال ّدليل يف ال ّدعول اٞتنائيّة ٬تب أف يكوف يقينيّا ْ ،
القانوف ك طرحت للمناقشة يف اٞتلسة  ،ذلك أ ّف األصل يف اإلنساف الرباءة  ،ك إذا كانت الواقعة

غَت ثابتة فإ ّف احملكمة ٖتكم برباءة ا١تتّهم.1

الفرع الثاني
ميزان الخبرة العلمية في نظرية إثبات

إذا كانت ا٠تربة العلميّة ا١تتعلّقة ٖتديدا باٟتامض النوكم تعد من األدلّة 2الّيت أصبح االعتماد

اٞتنائي كاضحا يف الفًتة األخَتة نظرا لدقّة نتائجها  ،فإ ّف ىذه ا١تكانة َف
عليها يف ميداف اإلثبات
ّ
ا١تشرع  ،ك َف ينعكس ذلك على قيمتها القانونيّة
تشفع ٢تا يف أف ٖتظى ٔتعاملة تفضيليّة من طرؼ ّ
ا١تادة اٞتزائيّة على حساب غَتىا من طرؽ لئلثبات  ،فاالعًتاؼ ك ما لو من
كدليل إثبات يف ّ
مئن إليو
قيمة  ،إال أنّو يصطدـ مع مبدأ حريّة القاضي يف بناء اقتناعو ّ
أم دليل يط ّ
خصي من ّ
الش ّ
ا١تادتُت
مكرس ٔتوجب أحكاـ ّ
حسب العقيدة الّيت ّ
تكونت لديو من استقراء األدلّة طبقا ١تا ىو ّ
ا١تشرع أف يقيّد القاضي بأدلّة ما ذات قوة
 307، 212من قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة  ،ك َف يشأ ّ
يتوجب األخذ هبا مىت توافرت شركطها القانونيّة .
تدليليّة معيّنة ّ
الشهود ،كما لو
ك تأسيسا على ذلك  ،فللقاضي أف يستبعد تقرير ا٠تبَت ك يركن إُف أقواؿ ّ

األخذ بشهادة شاىد ك ترؾ شهادة آخر ،ك لو كذلك إىدار االعًتاؼ ك االعتداد بتقرير ا٠تربة أك
حىت
العكس ك ىكذا ،..ك بالنّتيجة يكوف قد أخضع كافّة أدلّة اإلثبات ٔتا فيها ا٠تربة العلميّة ك ّ
ا١تتعلّقة بالبصمة الوراثيّة إُف مبدأ حريّة اإلثبات ك الّذم ال يتقيّد القاضي ٔتوجبو بوسيلة إثبات
معينة .
ا١تشرع يساكم يف القيمة القانونيّة بُت ا٠تربة العلميّة ك بُت باقي األدلّة،
ك بأسلوب آخر ف ّ
القوة الثّبوتيّة لل ّدليل الّذم يبقى دائما
كال ّشهادة ك االعًتاؼ ك غَت٫تا إعماالن ١تبدأ عدـ ّ
تدرج ّ

1
الصفحة  128ك ما بعدىا .
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي) .ا١ترجع ّ
2
حجة أ ْم ثقة يف ركاية  ،فيقاؿ
لفظ ال ّدليل ّ
مشتق من ا١تصدر إثبات ٔتعٌت تثبيت  ،ك كلمة ثبت تطلق ٣تازا على من كاف ّ
ٟتق متنازع فيو  ،أك مسألة غَت مؤّكدة ْ ،تيث
فبلف ثبت من اإلثبات أ ْم ثقة من الثّقات  ،ك اإلثبات يف القانوف ىو تأكيد ّ
اٟتق بالبيّنة ،
اٟتق أك تلك ا١تسألة  ،أ ّما اإلثبات
اٞتنائي فهو تأكيد ّ
ترتّب أثرا قانونيّا بال ّدليل الّذم أباحو القانوف على ذلك ّ
ّ
الصفحة . 439
السابق ّ .
ك البيّنة ىي ال ّدليل أك ّ
اٟتجة  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
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يطمئن إليو
خصي للقاضي  ،الّذم لو كامل اٟتريّة يف األخذ بال ّدليل الّذم
خاضعا لبلقتناع ّ
ّ
الش ّ
أحس بعدـ مشركعيّتو أك أنّو ال يكشف عن اٟتقيقة ،1ك ال رقابة
كجدانو  ،أك بالعكس إىداره إذا ّ

ٮتولو قيمة
بالقوة الثّبوتيّة لل ّدليل ماداـ أ ّف القانوف ال ّ
للمحكمة العليا عليو يف ذلك  ،إذ ال عربة ّ
قانونيّة ٕتعلو يسمو على سائر الطّرؽ األخرل لئلثبات  ،ك ىو ما ٬تعل من ا٠تربة العلميّة موضوع
ٖتليل البصمة الوراثيّة ٗتضع كغَتىا من األدلّة إُف مطلق تقدير قضاء ا١توضوع .
الصادر
لعل أبرزىا القرار ّ
ك قد أ ّكدت احملكمة العليا على ذلك يف الكثَت من القرارات ّ ،
بتاريخ  1981/01/22ملف رقم  22641إذ ٦تّا جاء فيو  " :ا٠تربة كغَتىا من أدلّة اإلثبات
خاضعة لتقدير قضاة ا١توضوع " .
حىت ك إف كانت ٤تل اعتبار من النّاحية العلميّة أك البيولوجيّة  ،إالّ أ ّف
ك بالتّاِف فإ ّف قيمتها ّ

ذلك ال يعفيها من أف تُطرح يف اٞتلسة لتناقش كغَتىا من الطّرؽ األخرل لئلثبات  ،إذ كثَتا ما

مرة أخرل يف إحدل قراراهتا  " :إ ّف تقرير
ش ّددت احملكمة العليا على ىذا ا١تبدأ  ،فهاىي تقوؿ ّ
ا٠تربة ال يقيّد لزكما قضاة ا١توضوع  ،ك إّ٪تا ىو كغَته من ّأدلة اإلثبات قابل للمناقشة ك التّمحيص
 ،ك مًتكؾ لتقديرىم ك قناعتهم "  ،ك أضافت ٔتوجب قرار آخر ٢تا صادر بتاريخ 1984/05/15

بأنّو ٬ " :توز لقضاة االستئناؼ أف يستبعدكا ما كرد يف تقرير ا٠تربة الطبيّة من أنّو ال توجد صلة

الضحية ك اٞتركح الّيت تل ّقتها من ا١تتّهم  ،على شرط أف يعلّلوا عدـ أخذىم برأم الطّبيب
بُت كفاة ّ
تعرض قضاؤىم للنّقض " .
ا٠تبَت  ،ك إالّ ّ

إذف ك من خبلؿ ما سبق يظهر جليّا أ ّف ا١تبدأ ٤تسوـ يف قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة ك الّذم
القضائي ٓتصوص القيمة القانونيّة للخربة بشكل عاـ ك ا٠تربة العلميّة ا١تنصبّة
يتّفق معو االجتهاد
ّ
على البصمة الوراثيّة بشكل خاص  ،إذ شأنا كشأف باقي الطّرؽ األخرل لئلثبات ٗتضع ١تطلق
السلطة التّقديريّة لقاضي ا١توضوع بعيدان عن رقابة احملكمة العليا .
ّ
الريادة بُت أدلّة
غَت أنّو ك إف كاف القانوف َف ّ
ٖتتل موقع ّ
يؤىل ا٠تربة العلميّة الوراثيّة ألف ّ
اٞتنائي ك غَته  ،إالّ أف ا١تمارسة القضائيّة
اإلثبات رغم نتائجها البالغة األ٫تيّة يف ٣تاؿ اإلثبات
ّ
1
الصفحة  182كما بعدىا .
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
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العمليّة1سواءن أماـ قضاء النيابة  ،أك قضاء التحقيق  ،أك قضاء ا١توضوع نراىا ك إُف ح ّد بعيد تعت ّد
بعكس ذلك.2
المطلب الثاني
حجيّة الخبرة العلميّة في اإلثبات
موضوع حجيّة ا٠تربة العلميّة يف اإلثبات سيكوف ٤تل شرح ك دراسة معمقة ٘تس بصورة
خاصة قضاء النيابة (الفرع األكؿ) ك قضاء التّحقيق (الفرع الثآف) كقضاء ا١توضوع(الفرع الثالث) .
الفرع األول
حجيّة الخبرة العلميّة في اإلثبات أمام قضاء النيابة
العامة كثَتا يف البحث عن األعباء الّيت من شأنا إقامة ال ّدليل على كقوع
ٕتتهد النّيابة ّ
اٞترٯتة ك إسنادىا للمتّهم ك ذلك باعتبارىا سلطة ا ّهتاـ ك يقع على عاتقها عبء اإلثبات  ،ك يف
ا١تشرع ك الّيت من بينها
سبيل ذلك ّ
كل الطّرؽ القانونيّة الّيت ّ
خو٢تا إيّاىا ّ
فإنا تلجأ إُف استخداـ ّ
1
األكؿ  .ا١تتابعة اٞتزائيّة  .ال ّدعاكل النّاشئة عنها ك إجراءاهتا
ائرم .اٞتزء ّ
بارش (سليماف) .شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة اٞتز ّ
الصفحتُت . 23 ، 22
السنة ّ . 2007
ّ
األكليّة ّ .
 2أ ّكد ذلك فقهاء ا١تدرسة الوضعيّة معتمدين على أسباب منطقيّة ك قانونيّة  ،فا١تنطقية تتمثّل يف ال ّدقة العلميّة  ،فضبل عن
أ ّف القاضي إذا رفض ا٠تربة فإنّو يتعارض مع نفسو أل ّف ذلك يعٍت أنّو أراد الفصل بنفسو يف مسألة سبق ك أف اعًتؼ ّأنا
العلمي فتح ٣تاالت ْتث عديدة األمر الّذم يع ّقد من القضايا ك
طور
مسألة فنيّة ٖتتاج إُف رأم ّ
فٍت ال ٯتلكو  ،كما أ ّف التّ ّ
ّ
قليدم الّذم مفاده أ ّف القاضي ىو خبَت ا٠ترباء أل ّف ىذا
٬تعل كثَتا من ا١تسائل ٖتتاج إُف رأم ّ
فٍت  ،ك أيضا زكاؿ الوصف التّ ّ
متخصص يف القانوف فقط
القوؿ يتعارض مع أسباب ٞتوءه إُف ندب خبَت  .ك ّأما األسباب القانونيّة فتتمثّل يف أ ّف القاضي
ّ
خصي فإنّو ال يعقل أف
دكف بقية العلوـ الّيت ينبغي لفهمها اللّجوء إُف الفنيُّت  ،كما أنو إذا كاف ٯتنع عليو اٟتكم بعلمو ّ
الش ّ
خصي  ،فضبل عن أ ّف العربة دائما باألىداؼ الّيت يراد ٖتقيقها من خبلؿ ال ّدعول اٞتزائيّة  ،أل ّف نظاـ
٭تكم ّتهلو ّ
الش ّ
العلمي إذ أثبت الواقع
العلمي  ،ك أخَتا مركز ال ّدليل
ا١تشرع ا٠تركج عنو بإعطائو قيمة قانونيّة لل ّدليل
اٟتر يستطيع ّ
اإلثبات ّ
ّ
ّ
٧تاح الوسيلة العلميّة يف معرفة اٟتقيقة كهدؼ األٝتى للقضاء .
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انتداب ا٠ترباء  ،ك ىو اإلجراء الّذم كثَتا ما يتح ّكم يف تسيَت ال ّدعول العموميّة  ،ك باعتبار
ا١تتابعة اٞتزائية تقوـ على ا١تبلئمة  ،فإ ّف تقرير ا٠تبَت قد يكوف حاٝتا كونو يتح ّكم يف تكييف
اٞترٯتة ٔتعٌت أف التّكييف مرتبط ٔتا كرد يف تقرير ا٠تربة .

مهما يف التّأثَت على
ك ١تا كاف تكييف اٞترٯتة تتح ّكم فيو ا٠تربة العلميّة باعتبارىا تلعب دكرا ّ
باٗتاذ إجراء اٟتفظ ك بالتّاِف كضع ح ّد
قاضي النيابة  ،فإ ّف ىذا التّأثَت قد يصل إُف إقناعها ّ
الشأف يف اٞترائم األخبلقية  ،إذ تتطلّب أف تكوف العيّنات البيولوجيّة
للمتابعة اٞتزائيّة كما ىو ّ
الضحيّة مطابقة للعيّنة ا١ترجعيّة ا١تأخوذة من
ا١تعثور عليها يف مسرح اٞترٯتة أك على جسد أك لباس ّ

جسد ا١تتّهم 1ك ىذا طبعا بناءن على خربة علميّة  ،فإذا افًتضنا أ ّف نتائج ا٠تربة جاءت مؤّكدة لعدـ

كجود تطابق بُت العيّنتُت فالنّيابة ستتصرؼ يف ا١تلف استنادا ١تا كرد يف تقرير ا٠تربة باٟتفظ  ،ك إذا
بأال
أحالتو على غرفة التّحقيق أك على جهة اٟتكم فإ ّف أثر ىذه ا٠تربة سيمت ّد ك ذلك بإصدار أمرا ّ
كجو للمتابعة أك حكما بالرباءة  .ك ما ٕتدر إليو اإلشارة ىو أف الدكر الذم تلعبو ا٠تربة العلميّة يف
تكوين قناعة النيابة يبقى ٤تدكدا با١تقارنة مع ال ّدكر الّذم تلعبو يف التّأثَت على قناعة قاضي اٟتكم
أك قاضي التّحقيق .

1
كل شخص تقيم النّيابة العموميّة ض ّده دعول
ىو
ق
الضي
يف
ر
ع
الت
ا
فأم
،
اسع
ك
يف
ر
تع
ك
ق
ضي
يف
ر
تع
:
يفُت
ر
تع
هم
للمت
ّ
ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
ّ

الشخص الّذم ٭تاؿ
٭تملو ا١تسؤكليّة اٞتنائيّة استنادا ألحكاـ القانوف  ،أك ىو ّ
جنائيّة  ،أك ّ
الشخص الّذم يصدر ْت ّقو قرار ّ
االبتدائي عندما تكوف سلطة التّحقيق قد ٚتعت األدلّة
االهتاـ يف مرحلة التّحقيق
يتم توجيو ّ
ٔتوجب القانوف بصفتو متّهما  ،ك ّ
ّ

كل شخص كجد يف حالة من اٟتاالت
الكافية على ارتكاب ّ
الشخص للجرٯتة  ،ك ّأما التّعريف الواسع ّ
فيعرؼ ا١تتّهم بأنّو ّ
اآلتية  :من صدر أمر بالقبض عليو أك من قبض عليو  ،من نسبت إليو اٞترٯتة يف عمل من أعماؿ اإلجراءات اٞتنائيّة ،ك ا١تبلّغ
الصفحة . 98
السابق ّ .
ض ّده يف ببلغ عن اٞترٯتة  .األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ
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الفرع الثّاني
حجيّة الخبرة العلميّة في اإلثبات أمام قضاء التحقيق
بأم نوع من األدلّة إالّ أثناء تكوين
قياسا على قضاء اٟتكم فقضاء التحقيق ال يتأثّر ّ
1
صرؼ  ،ك قد أكضح قانوف
الت
امر
ك
أ
إصدار
مرحلة
يف
يتجلى
ما
ىو
ك
خصي
ّ
اقتناعو ّ
ّ
الش ّ
تكوف جناية أك جنحة أك ٥تالفة أك
اإلجراءات اٞتزائيّة بأنو إذا رأل قاضي التّحقيق أ ّف الوقائع ال ّ
أنّو ال توجد دالئل كافية ض ّد ا١تتّهم أك كاف مقًتؼ اٞترٯتة ما يزاؿ ٣تهوال أصدر أمران بأف ال كجو
تكوف ٥تالفة أك جنحة أمر بإحالة ال ّدعول إُف احملكمة .
١تتابعة ا١تتّهم  ،ك إذا رأل أ ّف الوقائع ّ
أم أمر بناء على القناعة ا١تستمدة
ك ١تا كاف لقضاء التحقيق ىامشا من اٟتريّة يف ّاٗتاذ ّ
قطعي كالشهادة فإ ّف األمر ٮتتلف بالنسبة للخربة العلميّة  ،فهي ك إف كانت نظريا
من دليل غَت ّ
لسلطة التّقديريّة للقاضي إالّ أنّو ميدانيا يتم األخذ هبذا النّوع من األدلّة بسبب حجيّتها ،
ٗتضع ل ّ
الشخصي ك تطبيق ىذا ال ّدليل الّذم يش ّكل لو مصدرا لليقُت. 2
ك ىو ما يدفعو إُف إبعاد اقتناعو ّ

ك ما ٕتدر إليو اإلشارة أيضا ىو أف الدكر الذم تلعبو ا٠تربة العلميّة يف التّأثَت على قناعة قضاء
التحقيق يبقى ضئيبل با١تقارنة مع ال ّدكر الّذم تلعبو يف تكوين اقتناع قاضي ا١توضوع .

1
يتدرج االقتناع لدل
يقصد باالقتناع ّ
خصي األثر الّذم يولد دليبل كافيا ك يقينا معقوال مستم ّدا من أغوار النّفس  ،ك ّ
الش ّ
كحىت نايتها  ،كيف خبلؿ تلك ال ّدكرة اإلجرائيّة لئلثبات يتكامل لديو االقتناع
القاضي منذ بدء اإلجراءات األكليّة لنظر الواقعة ّ
يوضح كصولو لدرجة اليقُت ْتقيقة اقًتاح
إ ّما باإلدانة أك بالرباءة ،كما يقصد بو اٟتالة ال ّذىنيّة أك النّفسيّة أك ذلك ا١تظهر الّذم ّ
متعلّق بوجود كاقعة َف ٖتدث ٖتت بصره  ،أك ىو عبارة عن حالة ذىنيّة كجدانيّة تستنتج منها الوقائع ا١تعركضة على بساط
الشك بطريقة قاطعة  .ال ّدسوقي عطيّة
البحث عناصر ذات درجة عالية من التّأكيد الّذم نصل إليو نتيجة استبعاد أسباب ّ
الصفحة . 454
السابق ّ .
(طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
2
الشك  ،ك أ ّما من النّاحية القانونيّة فهو عبارة عن حالة ذىنيّة أك عقبلنيّة تؤّكد كجود
اليقُت من النّاحية اللّغويّة ىو العلم ك زكاؿ ّ
يتم الوصوؿ إليو عن طريق نوعُت من ا١تعرفة  :ا١تعرفة اٟتسيّة الّيت تدركها اٟتواس  ،ك ا١تعرفة العقليّة الّيت يقوـ هبا العقل عن
اٟتقيقة  ،ك ّ

الصفحة . 458
السابق ّ .
طريق التّحليل ك االستنتاج  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
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الفرع الثّالث
حجيّة الخبرة العلميّة في اإلثبات أمام قضاء الموضوع
خصي،1
يش ّكل ال ّدليل العلمي أماـ قضاء ا١توضوع هتديدا ٟتريّتو يف تكوين اقتناعو ّ
الش ّ
ذلك أ ّف طبيعتو العلميّة احملضة ٕتعلو عاجزا على مناقشتو ك ىو ما يساىم يف التّقليص من سلطتو
التّقديريّة .
ك رغم ما تتسم بو ا٠تربة العلميّة من حجيّة إال أنا تضع القاضي أماـ أمرين اثنُت ّ ،إما أف
خصي ك يأخذ ٔتا خلصت
حىت ك إف كانت قطعيّة أك يلغي اقتناعو ّ
يستبعد األخذ هبذه األدلّة ّ
الش ّ
إليو ا٠تربة من نتائج ٔ ،تعٌت أنّو سيميل إُف اعتماد األدلّة اليت تتماشى مع ا١تنطق ك ا١تستخلصة
باٟتكمة  ،فهو لن يعتمد إالّ على األدلّة اليت ستكوف مصدر اليقُت2لديو .

خصي لقاضي ا١توضوع بصورة جلية يف
ك يظهر تأثَت ا٠تربة العلميّة على االقتناع ّ
الش ّ
األكؿ يستحيل يف بعض
جانب إثبات اٞترٯتة أكثر من جانب إسناد الوقائع  ،ففي اٞتانب ّ
خصي للقاضي
ا١تادم دكف االستعانة ٓتربة علميّة  ،ذلك أ ّف االقتناع ّ
اٟتاالت الفصل يف ا ّلركن ّ
الش ّ
يبنيو على نتائج ىذه ا٠تربة  ،ما ٬تعل منها أنا ىي اليت ٘تلي على القاضي ك ت ّبُت لو عناصر
حكمو سيما ك أف القاضي ٭ترص يف مرحلة احملاكمة على بناء حكمو على أسباب يقينيّة3تضمن

لو الوصوؿ إُف اٟتقيقة القضائيّة  4بعيدا عن أية شكوؾ.

1
الصفحة . 471
الصفحة  438ك ما بعدىا  ،ك كذا ّ
السابق ّ .
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة  136ك ما بعدىا .
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
 3اليقُت
القضائي ليس ىو اليقُت ّ
خصي للقاضي كحده  ،بل ىو اليقُت الّذم يفرض نفسو على القاضي  ،ك على كلّ
الش ّ
ّ
تستقر يف ضمَت الكافّة.
من يعمل العقل ك ا١تنطق عند اطّبلعو على ال ّدعول ّ
حىت ٗترج اٟتقيقة الّيت ّ
توصل إليها القاضي لكي ّ
الصفحة . 213
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
 4اٟتقيقة لغة ىي تطابق اٟتقيقة مع الواقع  ،ك أ ّما من النّاحية الفقهيّة ك القضائيّة فهي تطابق ا١تعرفة الّيت حصلها اٟتكم مع
الواقع مع ما كقع دكف ذلك الّذم َف يقع  ،ك ىي هبذا ا١تعٌت يطلق عليها اصطبلحا باٟتقيقة الواقعيّة  ،ك ١تػّا كاف اٟتكم
اٞتنائي ىو ٙترة اإلجراءات اٞتنائيّة ك كانت اٟتقيقة الّيت ٭تملها ىذا اٟتكم ىي غايتها  ،كاف بديهيّا أف ٬تمع الفقو ك القضاء
ّ
السابق .
على القوؿ بأ ّف كشف اٟتقيقة الواقعيّة ىو غرض اإلجراءات اٞتنائيّة  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
الصفحة . 315
ّ
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ك إذا كاف ٭تق لقاضي ا١توضوع مناقشة تقرير ا٠تربة العلمية ك استبعاده إالّ أف الواقع يسَت
يف اال ّٕتاه ا١تعاكس  ،إذ ال ٬تد القاضي ا١تنتدب للخبَت يف الغالب إالّ التسليم ٔتا انتهى إليو ىذا
خصي ك ذلك مىت ١تس فيو ا١توضوعيّة الّيت
األخَت يف تقريره من نتائج ك اعتماده لبناء اقتناعو ّ
الش ّ
ٕتعلو يقضي ك ىو مرتاح الضمَت .
1
خصي للقاضي إالّ
ك إذا كانت ا٠تربة العلميّة تلعب دكرا كبَتا يف التّأثَت على االقتناع ّ
الش ّ
عامة قيمة
ّإنا َف ٖتظ ٔتوقع أقول من غَتىا من أدلّة اإلثبات  ،كوف ا١تشرع جعل للخربة بصفة ّ
٦تاثلة لسائر األدلّة .

ك با١تقابل ٟتجيّة تقرير ا٠تربة العلمية يف اإلثبات قد نكوف أماـ تقرير مشوب بعيب من
٥تل بالقواعد القانونيّة سيما اإلجرائيّة منها  ،ك ىو ما يثَت إشكاليّة مدل مفعوؿ ىذا
العيوب  ،أك ّ
يسمى بالبطبلف.2
التّقرير الّذم قد يطالو ما ّ

فالبطبلف إذا ما أردنا تعريفو فهو اٞتزاء الّذم قرره القانوف على ٥تالفة القواعد اإلجرائيّة ،ك

يرد على العمل اإلجرائ ّي فيمس آثاره القانونيّة ،3كما يُعَرؼ أيضا بأنّو النّتيجة اإلجرائيّة ا١تًتتّبة عن

اٟتريات.
انتهاؾ القواعد اٞتوىريّة للعمل
القضائي سيما ا١تتعلّقة منها باٟتقوؽ ك ّ
ّ
ك ا٠تربة العلميّة كإجراء قد يلحقها البطبلف حاؿ عدـ احًتاـ األحكاـ ا١تنظمة ٢تا كا١تساس
بسبلمة اٞتسم على ٨تو ٮتالف القانوف  ،ففي ىذه اٟتالة يكوف البطبلف من النّظاـ العاـ  ،إذ ال
ألكؿ مرة أماـ
ّ
السابق عنو  ،ك ٯتكن ال ّدفع بو ّ
يصححو ّ
الرضا البلّحق لو  ،ك ال ٬توز التّنازؿ ّ
احملكمة العليا ،4ك ىو ينقسم إُف نوعُت مطلقان ك نسبيان  ،ك التّفرقة بينهما تكمن يف القاعدة الّيت

1
الصفحة  28ك ما بعدىا .
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
2
الشافعي (أٛتد)  .البطبلف يف قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة  .دراسة مقارنة  .طبعة ثانية من ّقحة ك مثراة  .الطّبعة  . 2005دار
ّ
الصفحة  11ك ما بعدىا .
ىومة ّ .
3
الصفحة . 13
ّ
السابق ّ .
الشافعي (أٛتد)  .ا١ترجع ّ
4
الصفحة . 242
السابق ّ .
األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ

140

يًتتّب على ٥تالفتها البطبلف ما إذا كانت تتعلّق ٔتصلحة أحد األطراؼ أك بالنّظاـ العاـ  ،ك
1
كل ما بٍُت
ٔتعٌت
،
عنها
حقة
البل
اءات
ر
اإلج
باقي
ك
ة
العلمي
ا٠تربة
تبطل
ٔتوجبو
البطبلف ا١تطلق
ّ
ّ
ّ

مسك بو لكونو متعلّق
على ا٠تربة يع ّد باطبل ك ميّتا ك ال ُ٭تييو رضا ا٠تصوـ أك تناز٢تم عن التّ ّ
الصادر عن قاضي التّحقيق أماـ احملكمة يقع باطبل إذا كاف مبنيا
ٔتصلحة اجملتمع  ،فأمر اإلحالة ّ
كل ما بٍت على باطل فهو باطل ،ك
على خربة علميّة ثبت بطبلنا ك ىذا أيضا إعماال لقاعدة ّ

سب2فبمقتضاه تبطل ا٠تربة
ال ّدفع بو يكوف يف ّ
أم مرحلة من مراحل ال ّدعول ّ .أما البطبلف النّ ّ
صوأره كثَتة ك عديدة ،
ٯتس بقية اإلجراءات ّ
البلحقة عنها  ،ك م
العلميّة أيضا ،ك لكن ىذا اٞتزاء ال ّ
كإعداد ا٠تبَت لتقرير ا٠تربة دكف سبق تأديتو لليمُت  ،كما أ ّف احملكمة ال تثَته من تلقاء نفسها فهو
مسك بو ك ذلك برضائهم باإلجراءات
مقرر ١تصلحة األطراؼ الذين ّ
ّ
٭تق ٢تم التّنازؿ عن التّ ّ
الشأف  ،كما
ا١تخالفة للقانوف صراحة أك ضمنا  ،ك يشًتط لل ّدفع بو توافر ا١تصلحة لدل صاحب ّ
مسك بو ك إثارتو قبل ال ّدخوؿ يف ا١توضوع ك إالّ ترتّب عنو عدـ القبوؿ .
٬تب التّ ّ
جدير باإلشارة أنّو يف حالة القضاء ببطبلف ا٠تربة العلمية ٬تب أ ْف يسحب تقرير ا٠تربة من
الرجوع إليو
ّ
ملف القضيّة مثّ يودع لدل أمانة ضبط اٞتهة القضائيّة ا١تعنيّة  ،كما ٯتنع ك بصفة نائيّة ّ
الستنباط عناصر أك إيضاحات أك غَت٫تا ٖتت طائلة ا١تسائلة ا١تفضية إُف جزاءات تأديبيّة ١تن قاـ
قاض أك ٍ
بذلك سواء كاف ٍ
٤تاـ .
حىت تكوف ٢تا حجيّة ك منتجة ك ذات
ك بناء على ما سبق يتّضح لنا بأ ّف ا٠تربة العلميّة ك ّ
الضوابط
مفعوؿ يف كقائع القضيّة موضوع التّحقيق ٬ ،تب أ ْف تُنجز على ضوء القواعد ك ّ
ا١تنصوص عليها يف القانوف خصوصا قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة  ،ك إالّ سيطا٢تا القصور بسبب
حصوؿ عيب من العيوب ك بالتّبعيّة يكوف مصَتىا البطبلف ٔ ،تعٌت يصبح مفعو٢تا ك العدـ سواء ،
ك يف ىاتو اٟتالة ال ٬توز للجهة القضائيّة النّاظرة يف النّزاع أ ْف تتّخذىا أساسا القتناعها  ،بل ال
حىت االسًتشاد أك االستئناس هبا .
يسوغ ٢تا ّ
1
الصفحة  53ك ما بعدىا .
ّ
السابق )ّ .
الشافعي أٛتد ( .ا١ترجع ّ
2
الصفحة  61ك ما بعدىا .
ّ
السابق) ّ .
الشافعي أٛتد ( .ا١ترجع ّ
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الفصل الثّاني
الحريّات و موقف الفقو و التّشريع و القضاء من مدى إجبار الفرد
مبادئ حماية الحقوق و ّ
على التحليل الوراثي

نتطّرؽ يف سبيل معاٞتة ك دراسة ك ٖتليل مضموف ىذا الفصل إُف نقطتُت ٫تا ا١تبادئ
األكؿ)  ،كموقف الفقو ك التّشريع ك القضاء
األساسيّة ّ
اٟتريّات (ا١تبحث ّ
الضامنة ٟتماية اٟتقوؽ ك ّ
اثي بالنّظر إُف ىذه ا١تبادئ (ا١تبحث الثّآف) .
ا١تقارف من مدل إجبار الفرد على االختبار الور ّ
األول
المبحث ّ
الحريّات
المبادئ األساسيّة ال ّ
ضامنة لحماية الحقوق و ّ
اٟتريّات يف
أىم ا١تبادئ األساسيّة ك اٞتوىريّة ّ
ّ
الضامنة لرعاية ك ٛتاية اٟتقوؽ ك ّ
تتلخص ّ
السبلمة
مبدأم قرينة الرباءة ك عدـ اإلرغاـ على تقدٔف الدليل ض ّد النفس (ا١تطلب االكؿ)  ،مبدأ ّ
اٞتسديّة (ا١تطلب الثّآف)  ،مبدأم احًتاـ ا٠تصوصيّة الوراثيّة ك مشركعيّة ال ّدليل (ا١تطلب الثالث) .
المطلب األول
مبدأي قرينة البراءة و عدم اإلرغام على تقديم الدليل ض ّد النفس
ْ
القرينة يف اللّغة العربيّة تعٍت ا١تقارنة ك تعٍت أيضا ا١تصاحبة  ،ك يف االصطبلح القانوٓفّ معناىا
متفرعة عن قاعدة كليّة أخرل ك قد
استنتاج أمر ٣تهوؿ من أمر معلوـ  ،ك قرينة الرباءة ىي قاعدة ّ

أم بقاء ما كاف على ما كاف عليو ما َف
عرفها الفقو
اإلسبلمي ّ
بأنا " قاعدة االستصحاب" ْ ،
ّ
ّ
اِف ب ػ ػ ػ  " :استصحاب الرباءة األصليّة ".
يطرأ عليو ما ّ
يغَته ،ك ىو ما ّ
يسميو العبلّمة أبو حامد الغز ّ
ا١تادة ا١تدنيّة
ك إُف جانب قرينة الرباءة ىناؾ ا١تبدأ ا١تتعارؼ عليو يف القانوف سواء يف ّ
الشخص على تقدٔف دليل ض ّد نفسو مهما كاف ىذا ال ّدليل قاطعا
أك اٞتزائيّة ك ىو ال ٬توز إجبار ّ
الضمانات الّيت تقوـ عليها أغلبيّة
أىم ّ
يف ال ّدعول ماعدا ما أجازه القانوف صراحة  ،كما أ ّف ّ
كأنا ٘تّت ْتريّة منو دكف
القوانُت اإلجرائيّة ا١تعاصرة ىو أ ّف التّصر٭تات الّيت يدِف هبا ا١تتّهم تع ّد ك ّ
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العا١تي
الرابعة من اإلعبلف
نص ّ
إكراه قد كقع عليو  ،ك ىذا ٘تاشيا مع ّ
الرابعة الفقرة الثّالثة ك ّ
ا١تادة ّ
ّ
ٟتقوؽ اإلنساف لسنة  ، 1948ك تبعا لذلك سنتناكؿ مبدأ قرينة الرباءة (الفرع األكؿ) ك يليها مبدأ
عدـ اإلرغاـ على تقدٔف الدليل ض ّد النفس (الفرع الثآف) .
الفرع األول
م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدأ ق ـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـراءة
الشريعة اإلسبلميّة مبدأ قرينة الرباءة منذ فجر اإلسبلـ  ،ك يعترب من القواعد
لقد عرفت ّ
يسمى األصل براءة ال ّذمة
كل فقهاء ّ
الشريعة على ٥تتلف مذاىبهم  ،ك ّ
الفقهيّة األساسيّة لدل ّ
انطبلقا من قاعدة فقهيّة أخرل تعرؼ كما تّ ذكره أعبله باستصحاب اٟتاؿ  ،ك مفادىا بقاء
حىت يثبت ما ٮتالفها من طرؼ من يدعي ذلك  ،فإذا كاف اإلنساف يولد
األكضاع على أصلها ّ
بريئا فإنّو يبقى على ىذا اٟتاؿ  ،ك على من يدعي أنو أذنب أف يقيم ال ّدليل  ،ك من ذلك ما جاء
يف رسالة أب زيد القَتكآف أنّو جعلت البيّنة على ا١ت ّدعي أل ّف جانبو أضعف من أجل أنّو يريد أف
يثبت  ،ك جعلت اليمُت على من أنكر ألنّو أقول جانبا من أجل أف ي ّدعي األصل  ،إذ األصل
براءة ال ّذمة .
الشريعة هبذا ا١تبدأ  ،إذ قاؿ رسوؿ اهلل صلّى اهلل عليو ك سلّم  " :ادرءكا
كما عملت ىذه ّ

بالشبهات عن
حىت السيّدة عائشة رضي اهلل عنها قالت ادرءكا اٟتدكد ّ
اٟتدكد ّ
بالشبهات "  ،ك ّ
ا١تسلمُت ٔتا استطعتم  ،فإف كجدت للمسلم ٥ترجا فأخلوا سبيلو  ،فإ ّف اإلماـ لئن ٮتطئ يف العفو
خَت من أف ٮتطئ يف العقوبة .
متعسفة ك غَت
ك ّأما يف القوانُت الوضعيّة فاإلثبات ّ
مر ٔتراحل تارٮتيّة سادت فيها نظم ج ّد ّ

1
الشخص يفًتض فيو اإلمث اٞتنائي ك يقع عليو عبء إثبات براءتو  ،ك بعد
عقبلنيّة  ،حيث كاف ّ
2
تطورت
النضج التشريعي أسندت للقضاء عدة سلطات يف ٣تاؿ احملاكمة اٞتزائيّة  .ك قرينة الرباءة ّ

1
الصفحة  22ك ما بعدىا .
السابق ّ .
ٜتيس علي الظّنحآفّ (ساَف)  .ا١ترجع ّ
2
ائي  .مذ ّكرة  .ا١تدرسة العليا للقضاء .
(٤تمد)  .رفّاس (فريد)  .ال ّدليل
بن ميسيّة (إلياس)  .بيّوض ّ
العلمي يف اإلثبات اٞتز ّ
ّ
الصفحة .9
السنة  2006ػ ػّ 2007
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اٞتنائي بضركرة تكريس ىذه القاعدة نتيجة ١تا كاف يعانيو
لتصبح مبدأن دستوريّا بعدما نادل الفقو
ّ
ا١تتّهمُت  ،حيث كاف األصل يف ا١تتّهم اإلدانة  ،ك األصل يف التّحقيق القبض ك اٟتبس ا١تؤقّت ،
للحريّات ظهرت أفكار ك آراء فلسفيّة تنادم بضركرة احًتاـ
عسف ك االنتهاؾ ّ
ك نتيجة ٢تذا التّ ّ
تزعم ىذه اآلراء ع ّدة فبلسفة على رأسهم الفقيو "بيكاريا"1يف كتابو "اٞترائم
اٟتريّة الفرديّة  ،ك قد ّ

2
الشخص مذنبا قبل صدكر قرار
الصادر سنة  1864مناديا بأنّو ال ٯتكن اعتبار ّ
ك العقوبات" ّ
العامة قبل أف يقَرر ٔتقتضى حكم
القاضي  ،فاجملتمع نفسو ال يستطيع حرماف ا١تواطن من اٟتماية ّ
يضمن لو ىذه اٟتماية .3
قضائي أنّو اخًتؽ العقد
االجتماعي الّذم ّ
ّ
ّ

أم دليل على براءتو  ،فلو أف يتّخذ
ك يتطلّب افًتاض الرباءة يف ا١تتّهم عدـ مطالبتو بتقدٔف ّ
العامة تقدٔف ال ّدليل على ثبوت
موقفا سلبيّا ٕتاه ال ّدعول العموميّة ا١تق ّدمة ض ّده  ،ك على النّيابة ّ
الصادقة الّيت تفيد يف كشف اٟتقيقة
التّهمة ا١تنسوبة إليو  ،بل عليها أف تق ّدـ للمحكمة األدلّة ّ
العامة ىي إثبات اٟتقيقة ك ليس االقتصار
سواء كانت يف صاٌف ا١تتّهم أك ض ّده  ،فوظيفة النّيابة ّ
صحة اال ّهتاـ كاف من حق ا١تتّهم تقدٔف ما
على ٚتع األدلّة ٕتاه ا١تتّهم  ،فإذا توافرت أدلّة تفيد ّ
لديو من أدلّة لدحض ما توافر ض ّده  ،ك إذا عجزت النّيابة عن ٚتع معلومات أخرل ض ّد ا١تتّهم
أم دليل على براءتو  ،أل ّف األصل فيو ىو الرباءة ،4ك بالتّاِف فإ ّف
فإ ّف ىذا األخَت ال يلتزـ بتقدٔف ّ
كقوع عبء اإلثبات على عاتق النّيابة العامة يع ّد ٔتثابة النّتيجة األكُف لقرينة الرباءة إُف جانب
الشك ١تصلحة ا١تتّهم .
النّتيجة الثانية ا١تتمثّلة يف تفسَت ّ

 1الفقيو اإليطاِف "بيكاريا" يعد رائد ا١تدرسة اٞتنائيّة الكبلسيكيّة الّيت برزت يف القرف الثّامن عشر بإيطاليا  ،ك قد ألف ىذا

السياسات اٞتنائيّة
لسياسة اٞتنائيّة  ،ك جاء بأفكار بنيت عليها ّ
الكتاب يف القرف التاسع عشر ،ك الذم أضاؼ الكثَت ل ّ
الكبلسيكيّة  ،ك ارتكزت عليها قواعد قوانُت العقوبات ا١تتحضرة .
2
الصفحة  14ك ما بعدىا .
السياسة اٞتنائيّة ّ .
بارش(سليماف)  .مدخل لدراسة العلوـ اٞتنائيّة ّ .
3
ألم طريق من طرؽ الطّعن ،عادية كانت أك غَتىا .
ا١تتّهم يبقى متمتّعا بقرينة الرباءة إُف غاية صدكر حكم ّ
بات غَت قابل ّ
4
الصفحة .151
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
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1
تتم
َف
ما
لعل ىذا ما ّأدل إُف ظهور ّإتاه جديد ينظر إُف ا١تتّهم بأنّو برمء ينبغي ٛتايتو
ّ
ك ّ
العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف2ا١تعتمد
نائي،مثّ بعد ذلك تأ ّكد ىذا ا١تبدأ يف اإلعبلف
ّ
إدانتو ْتكم قضائ ّي ّ

مادتو 11
نص يف ّ
ٔتوجب قرار اٞتمعيّة ّ
ا١تؤرخ يف  10ديسمرب  1948الّذم ّ
العامة لؤلمم ا١تتّحدة ّ

تؤمن لو
كل شخص متّهم ّترٯتة يعترب بريئا إُف أف تثبت إدانتو قانونا ٔتحاكمة علنيّة ّ
على أنّو ّ " :
ا١تادة 11
الضمانات ّ
فيها ّ
الضركريّة لل ّدفاع عنو " ،ك قد صادقت اٞتزائر على ىذا اإلعبلف ٔتوجب ّ

العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف
نصت على أنّو  " :توافق اٞتمهوريّة على اإلعبلف
من دستور  1963الّيت ّ
ّ
ائرم ك ذلك اقتناعا منها بضركرة
كل منظمة دكليّة تستجيب ١تطامح ّ
الشعب اٞتز ّ
ك ّ
تنظم إُف ّ
ناصا كذلك على قرينة الرباءة
الصادر عاـ  1996فقد جاء ّ
كِف "  ،ك ّأما يف دستورىا ّ
التّعاكف ال ّد ّ

حىت تثبت جهة قضائيّة نظاميّة
يف ّ
كل شخص يعترب بريئا ّ
ا١تادة  45منو ك الّيت جاء فيها ّ " :
الضمانات الّيت يتطلّبها القانوف "  ،ك ّأما يف دستورىا ا١تع ّدؿ بتاريخ 2016/3/6
كل ّ
إدانتو مع ّ

الصادرة بتاريخ  2016/3/7العدد
الرٝتيّة للجمهوريّة اٞتزائريّة ال ّدٯتقراطيّة ّ
الشعبيّة ّ
الوارد يف اٞتريدة ّ

كل شخص يعترب بريئا
نص أيضا على ىذا ا١تبدأ يف ّ
 14فقد ّ
ا١تادة  56منو ك قد كرد فيها ّ " :
البلزمة لل ّدفاع
الضمانات ّ
تؤمن لو ّ
ّ
حىت تثبت جهة قضائيّة نظاميّة إدانتو يف إطار ٤تاكمة عادلة ّ

الصادر
س ىذا ا١تبدأ يف إعبلف حقوؽ اإلنساف ك ا١تواطن ّ
عن نفسو "  .ك ّأما يف فرنسا فقد ُكر م
كل رجل ٭تسب بريئا إُف أف يثبت ذنبو ،
نصت ّ
عاـ  ، 1789إذ ّ
ا١تادة  9منو على ما يلي ّ " :

مىت دعت اٟتاجة إُف
مست اٟتاجة إُف القبض عليو فيجب أف يقبض عليو ببل ش ّدة إالّ ّ
ك إذا ّ
كل ش ّدة غَت ضركريّة يعاقب صاحبها ".
ذلك  ،ك ّ

تطرؽ إُف مبدأ قرينة الرباءة يف
كِف
ّ
السياسيّة ّ
ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنيّة ك ّ
من جهتو العهد ال ّد ّ
أ
حق كل متّهم بارتكاب جرٯتة أف يعترب بريئا إُف أف
ّ
ا١تادة  14البند  2منو  ،ك قد كرد فيها ":من ّ
ا١تادة 6
ا١تقرر يف االتفاقيّة األكربيّة ٟتقوؽ اإلنساف يف ّ
يثبت عليو اٞترـ قانونا "  ،ك ىو ذات ا١تبدأ ّ

الفقرة الثّانية منها ،كما أ ّف اٞتمعيّة ال ّدكليّة لقانوف العقوبات يف مؤ٘ترىا ا١تنعقد سنة  1979أكردت
1
الصفحة  22ك ما بعدىا .
السابق ّ .
بارش (سليماف)  .شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة اٞتز ّ
ائرم  .ا١ترجع ّ
 2اإلعبلف ىو عبارة عن ٣تموعة ا١تبادئ ال ّدكليّة الّيت تنادم باحًتاـ اٟتقوؽ األساسيّة  ،ك هتدؼ إُف احملافظة على قيمة
اإلنساف ك شرفو ك كرامتو دكف ٘تييز بسبب اٞتنس أك العقيدة أك العرؽ أك اللّغة  ،ك يطالب ىذا اإلعبلف ال ّدكؿ الّيت كقّعتو
الصفحة . 194
السابق ّ .
باحًتاـ ا١تبادئ ا١تنصوص عليها فيو  .صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
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العامة لؤلمم ا١تتّحدة ىذا ا١تبدأ مؤّكدة بأنّو":ال ٬توز إدانة فرد أك إعبلف
ضمن توصيّاهتا إُف اٞتمعيّة ّ

مبدأ إذنابو دكف أف يكوف قد ٘تّت ٤تاكمتو كفقا للقانوف ك ٔتقتضى إجراءات قضائيّة سليمة " .

السلطة
إ ّف مبدأ ال جرٯتة ك ال عقوبة إالّ ّ
تعسف ّ
بنص ال يكفي لضماف حريّة الفرد ك منع ّ
الهتاـ شخص ك تقرير اٞتزاء
ذرع با١تخالفات ا١ترتكبة ّ
ّ
العامة  ،حيث أنّو ٯتكن ٞتهة ا١تتابعة التّ ّ
اٞتنائي نتيجة ذلك  ،لذلك تأيت قاعدة األصل يف ا١تتّهم الرباءة باعتبارىا عنصرا أساسيّا من
ّ
الشرعيّة اإلجرائيّة كوسيلة مٖتُ ّد من سلطة ا١تتابعة يف مواجهة ا١تتّهم  ،حيث أنّو ٬تب على
عناصر ّ
جهة ا١تتابعة اعتبار ا١تتّهم بريئا ك يقع عليها عبء إثبات إدانتو  ،فإذا َف تق ّدـ األدلّة الكافية لذلك

الشك ١تصلحة ىذا ا١تتّهم باعتباره بريئا .
يفسر ّ
ّ
اٞتنائي يف أكركبا ك ىم بصدد التّعليق على االتفاقيّة األكركبيّة
ك يرل بعض أساتذة القانوف
ّ
لكل متّهم
ٟتقوؽ اإلنساف بأ ّف مبدأ شرعيّة اٞترائم ك العقوبات يتمثّل يف ضماف قرينة الرباءة ّ
تأسيسا بأ ّف األصل يف األفعاؿ اإلباحة  ،ك االستثناء أ ّف الرباءة ال تزكؿ إالّ عندما يدخل اإلنساف
قضائي  ،ك يقوؿ أحدىم أ ّف قاعدة
يف دائرة التّجرٔف  ،ك ىو ما ال ٯتكن تقريره إالّ ٔتقتضى حكم
ّ
براءة ا١تتّهم ٖتمي حريّة األفراد  ،ك تسهم يف تبليف األخطاء القضائيّة بإدانة األبرياء  ،لأ مما يًتتّب
على ىذه األخطاء من فقد ثقة اجملتمع يف النّظاـ القضائ ّي .
كل ذلك فإ ّف فحول ك أ٫تيّة مبدأ األصل يف اإلنساف الرباءة تربز من خبلؿ :
ك بناءن على ّ

تعسف أك ٖت ّكم من طرؼ أجهزة
اٟتريّات ّ
الشخصيّة من ّ
أ ّف قرينة الرباءة تع ّد حاجزا يقي ّ
أم ّ
حىت تثبت إدانتو  ،ك ىو بذلك ال يطالب بإثبات
فكل شخص يع ّد بريئا ّ
التّ ّ
حرم على اٞترائم ّ ،
ٖتريّاهتم عند
الضبط
براءتو الّيت ىي أصل ك حقيقة ثابتة  ،ك على أعضاء ّ
القضائي الّذين يباشركف ّ
ّ
كقوع جرٯتة ما  ،أف يبحثوا على األدلّة ك القرائن ك ال ّدالئل الّيت ٕتعل شخصا من األشخاص
ينص عليها القانوف  ،ىذا ما خلصت إليو احملكمة العليا
مشتبها فيو ك ذلك بإتّباع اإلجراءات الّيت ّ

الصادر بتاريخ 1985/10/29عن الغرفة اٞتنائيّة إذ ٦تّا جاء فيو  " :حيث
يف ببلدنا ٔتوجب قرارىا ّ
أنّو كاف على قضاة اجمللس أف يسبّبوا قرارىم ٔتا يؤّكد قياـ ا١تتّهم باألفعاؿ ا١تنسوبة إليو  ،دكف
األكؿ الّذم ٛتّل ا١تتّهم عن خطأ مسؤكليّة عبء إثبات براءتو  ،يف حُت
االكتفاء ٔتا كرد يف اٟتكم ّ
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حىت تثبت إدانتو  ،ك عبء اإلثبات يقع على من قاـ بتحريك
أ ّف األصل ىو أ ّف ا١تتّهم برمء ّ
العامة " .
أم النّيابة ّ
ال ّدعول العموميّة ْ
األكليّة ك التّحقيق يف
حريّات ّ
حريّة ا١توظّفُت ا١تكلّفُت ٔتهاـ التّ ّ
افًتاض براءة ال ّشخص تستلزـ تقييد ّ
الضبطية القضائيّة عليهم
ا١تشرع  ،فرجاؿ ّ
اٞترائم  ،ك ذلك بإتّباع اإلجراءات الّيت ح ّددىا ك رٝتها ّ
ينص عليها قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة لتكوف أعما٢تم
أف يتقيّدكا ّ
بالشكليّات ك األعماؿ الّيت ّ

1
كل
مشركعة  ،فنزع عيّنة من البصمة الوراثيّة للفرد ال ٬تب أف ّ
يتم إّال كفقا إلجراءات مضبوطة ّ ،
ا١تشرع على ٛتاية حقوؽ ا١تشتبو فيو .
ذلك حرصا من ّ

أم شخص إالّ بناء على توافر
تساىم قرينة الرباءة يف اٟت ّد من األخطاء القضائيّة ْ ،تيث ال يداف ّ
أدلّة يقينيّة تثبت ارتكابو للجرٯتة ك مسؤكليّتو عن كقائعها .
الضعفاء ك عدـ االعتداء عليهم
أ ّف القاعدة تتّفق مع التّعاليم ال ّدينيّة ك األخبلقيّة الّيت توحي برعاية ّ

القوم فيكم ضعيف
الصدد يقوؿ ا٠تليفة أب بكر الص ّديق " :
ك ا١تساس ْتقوقهم ،ك يف ىذا ّ
ّ
اٟتق لو " .
اٟتق منو  ،ك ّ
حىت آخذ ّ
قوم عندم ّ
حىت آخذ ّ
عندم ّ
الضعيف فيكم ّ

حق معاقبة اجملرـ  ،ك ذلك ٛتاية للنّظاـ العاـ ك األمن يف
عندما ترتكب جرٯتة ما ينشأ لل ّدكلة ّ
حريّة األفراد ك حقوقهم ،
اجملتمع  ،كلكن البحث عن ّ
ٯتس ّ
الشخص ا١ترتكب للجرٯتة ٬تب أف ال ّ
أم
تربر إدانة برمء  ،فهدؼ اإلجراءات اٞتزائيّة ىو الوصوؿ إُف اٟتقيقة ْ ،
فضركرة معرفة اجملرـ ال ّ
الشك أك التّخمُت .
إثبات الوقائع ك نسبتها إُف شخص بعينو على سبيل اليقُت ال ّ
الفرع الثّاني
مبدأ عدم اإلرغام على تقديم الدليل ض ّد النفس
أم حالة
يكي على عدـ إكراه ّ
لقد ّ
الشخص يف ّ
نصت التّوصية ا٠تامسة من ال ّدستور األمر ّ
جرميّة على تقدٔف اعًتافات ض ّد نفسو  ،ك ذىبت أنظمة أخرل إُف القوؿ بأ ّف مبدأ عدـ إجبار
1
ا١تقررة للمشتبو
األكليّة  .دراسة مقارنة ّ
حريّات ّ
للضمانات النّظريّة ك التّطبيقيّة ّ
غام (أٛتد)  .ضمانات ا١تشتبو فيو أثناء التّ ّ
الصفحة . 70
ائرم ك التّشريعات األجنبيّة ك ّ
الشريعة اإلسبلميّة  .الطّبعة ّ . 2003
فيو يف التّشريع اٞتز ّ

147

الشفويّة فقط دكف غَتىا ،
الشخص على تقدٔف دليل ض ّد نفسو ال ينطبق إالّ على التّصر٭تات ّ
ّ
ا١تادة ا١تدنيّة ك مبدأ اإلجبار يف اٞتانب
يفرؽ الفقو ك القانوف ا١تقارف بُت مبدأ اإلجبار يف ّ
كما ّ
الشخص على تقدٔف دليل ض ّد نفسو يكوف فقط يف
ائي  ،إذ ذىبوا إُف القوؿ بأ ّف إجبار ّ
اٞتز ّ
الصر٭تة يف اٞتانب ا١تدٓفّ ماعدا اإلدارم ،
ائي  ،ك تستوجب موافقتو ّ
حدكد معيّنة يف اٞتانب اٞتز ّ
إذ ٯتكن للقضاء اإلدارم أف ٬ترب اإلدارة على تقدٔف كثيقة تعذر على خصمها اٟتصوؿ عليها حىت
ا١تصرم ذىب يف إحدل قراراتو
ك لو كانت ىذه الوثيقة تشكل دليبل ضدىا  .من جهتو القضاء
ّ
الصادرة عن ٤تكمة النّقض إُف القوؿ بعدـ جواز إكراه اإلنساف على تقدٔف دليبل ض ّد نفسو  ،ك
ّ

حريّتو
قد كرد فيو أنّو  " :ال ٬توز إلزاـ اإلنساف بتقدٔف دليل ض ّد نفسو عن طريق االعتداء على ّ
الشخصيّة" .
ّ

الشخص على تقدٔف دليل ض ّد نفسو عديدة
إ ّف القوانُت ا١تقارنة الّيت تؤيّد فكرة عدـ إجبار ّ
رك٬تي ك القانوف
نسي  ،القانوف األ١تآفّ  ،القانوف النّ ّ
ك ال حصر ٢تا  ،من ذلك نذكر القانوف الفر ّ
ا١تادة  02-28من القانوف
نص على ىذا ا١تبدأ يف ّ
نسي فقد ّ
يكي  ،فبالنّسبة للقانوف الفر ّ
األمر ّ
ا١تادة
نص عليو يف ّ
ا١تنظّم إلجراءات التّحقيق يف ا١تسائل اٞتنائيّة ّ ،أما بالنسبة للقانوف األ١تآفّ فقد ّ
ا١تادة
نص عن ذلك يف ّ
رك٬تي فقد ّ
 81من قانوف اإلجراءات اٞتنائيّة ّ ،أما ٓتصوص القانوف النّ ّ
الصادر بتاريخ ، 1986/01/01
 185من القانوف ا١تنظّم ١تسائل التّحقيق ك اإلجراءات اٞتنائيّة ّ
يكي فيجيز بصورة استثنائيّة ك ضيّقة ج ّدا إجبار ا١تتّهم يف ال ّدعاكل اٞتنائيّة على
ك ّأما القانوف األمر ّ
تقدٔف دليل ض ّد نفسو  ،إالّ أنّو يلزـ يف ىذه اٟتالة أف تكوف ا١تعلومات ضركريّة ك الزمة للوصوؿ
جنائي  ،ك يف ٚتيع األحواؿ ٬تب أف يكوف صادرا عن ٤تكمة
إُف اٟتقيقة يف دعول أك ٖتقيق
ّ
ينص قانوف
تربر صدكر األمر  ،ك يف ىذا ا ّ
ّ
لصدد ّ
٥تتصة ك بعد ٝتاع أك تقدير كجود أسباب ّ
السائقُت الّذين يقبض عليهم يف حالة سكر  ،أك الّذين يشتبو يف كقوعهم
يكي على أ ّف ّ
ا١تركر األمر ّ
ٖتت تأثَت ٥ت ّدر ٬تب أف ٮتضعوا لفحص ال ّدـ  .ك يف ا١تقابل ىناؾ من عارض فكرة إجبار
الشخص على تقدٔف دليل ض ّد نفسو من أساسها ْ ،تجة أ ّف حقوؽ اإلنساف ك شرعيّة اإلثبات
ّ
الشخص على تقدٔف دليل ض ّد نفسو ٔتا
ك مشركعيّة ال ّدليل فوؽ كل اعتبار  ،إذ كيف ٬ترب ّ
الرأم .
حريّتو الفرديّة ك سبلمتو اٞتسديّة يقوؿ أصحاب ىذا ّ
يتعارض ك ّ
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المطلب الثّاني

1

السَلمة الجسديّة
مبدأ ّ
2
السبلمة اٞتسديّة ح ّقا مطلقا ٭تميو القانوفٔ3تعناه الواسع كقانوف اإلجراءات
يف
يعترب اٟت ّق
ّ
اٞتزائيّة أك قانوف العقوبات  ،كىذه اٟتماية القانونيّة تكوف بواسطة القضاء  ،إذ ىو كحده الّذم
يقرر ما إذا كاف ينبغي ا١تساس باٞتسد من دكف ذلك  ،كما لو أف يذكر اٟتدكد ك ا١تواضع
ّ

4
اٟتق من خبلؿ فرضو
ىذا
على
اٟتميمة الّيت ال ٬توز ا١تساس هبا  ،ك قد أ ّكد القرآف الكرٔف
ّ
لعقوبات لقاء االعتداء الّذم يطاؿ ا١تساس باٞتسد  ،ك يتجلّى ذلك يف قولو تعاُف " :ك كتبنا
فس ك العُت بالع أ
عليهم فيها أ ّف النّفس بالنّ أ
الشريفة حرصت ىي
ُت"  ،كما أ ّف السنّة النّبويّة ّ
م
٤تمد صلّى اهلل
الرسوؿ الكرٔف ّ
األخرل على ذلك  ،ك يظهر ىذا اٟترص من خبلؿ ما كرد عن ّ
كل ا١تسلم على ا١تسلم حراـ دمو ك مالو ك عرضو " .ك فيما يلي نتعرض
عليو ك سلّم إذ قاؿ ّ ":

1
الشريعة اإلسبلميّة ( الكتاب ك السنّة)  ،ا١تواثيق ك االتّفاقيّات ك اإلعبلنات ال ّدكليّة
اٟتق يف سبلمة اٞتسد ّ
تطرقت إُف ّ
لقد ّ
كِف
نسي ٟتقوؽ اإلنساف  ،اإلعبلف
العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف  ،االتّفاقيّة األكركبيّة ٟتقوؽ اإلنساف  ،العهد ال ّد ّ
ّ
كاإلعبلف الفر ّ

ا٠تاص ْتقوؽ اإلنساف ّ ،أما ا١تؤ٘ترات ال ّدكليّة فقد كاف ٢تا
للحقوؽ ا١تدنيّة ك السياسيّة  ،اإلعبلنات اإلسبلميّة كإعبلف القاىرة
ّ
الصفحة . 206
دكر يف تأكيد اٟتماية ّ
السابق ّ .
ٟتق ا١تتّهم يف سبلمة جسده  .صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ

2
اٟتق على أساس
الش
اه
االٕت
فهناؾ
،
اٟتق
يف
ر
تع
إُف
ضت
تعر
القانوٓف
الفقو
يف
اىات
إت
ثبلثة
ىناؾ
ّ
ّ
ّ
عرؼ ّ
ّ
خصي ك الّذم ّ
ّ
ّ
ّ

يقرىا القانوف
االٕتاه
اٟتق  ،ك ىناؾ ّ
عرؼ ّ
ٮتو٢تا القانوف لصاحب ّ
السلطة الّيت ّ
اٟتق على أساس ا١تصلحة الّيت ّ
ا١توضوعي الّذم ّ
ّ
ّ
االٕتاه ا١تختلط  ،ك الّذم
االٕتاىُت ظهر ّإتاه
يسمى ّ
ا١توجهة ٢تذين ّ
لصاحب ّ
اٟتق  ،ك على خلفيّة االنتقادات ّ
توفيقي ك ّ
ّ
اٟتق بأنّو ميزة
يقرىا القانوف ّ ،أما ّ
فيعرؼ ّ
عرؼ ّ
االٕتاه اٟتديث ّ
اٟتق بأنّو مصلحة مشركعة تقوـ على ٖتقيقها سلطة أك قدرة ّ
ّ
الصفحة . 46
السابق ّ .
ٯتنحها القانوف لشخص ك ٖتميها طرؽ قانونيّة  .األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ

3
الرافدين ا١تتمثّلة يف قانوف أكر٪تو  ،ك قانوف لبت عشتار ،
الصدد ّ
راجع يف ىذا ّ
اٟتق يف سبلمة اٞتسم يف  :1قوانُت كادم ّ

الركمانيّة :4.العصور الوسطى.
ك قانوف ٛتّوراب  ،ك القوانُت اآلشوريّة  :2.قوانُت كادم النّيل  :3.القوانُت اليونانيّة ك ّ
الصفحة  15ك ما بعدىا .
السابق ّ .
 :5العصور اٟتديثة  .األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ
4
الصفحة
اٟتق يف سبلمة اٞتسم يف ّ
الصدد كذلك ّ
الشريعة اإلسبلميّة  .األسدم (ضياء)  .ا١ترجع السابق ّ .
راجع يف ىذا ّ

 28كما بعدىا .
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إُف النظاـ القانوٓف ١تبدأ السبلمة اٞتسدية (الفرع األكؿ) مث إُف طبيعة اٟتق يف السبلمة اٞتسدية
(الفرع الثآف) .
الفرع األول

النظام القانوني لمبدأ السَلمة الجسدية
لقد كفّرت اإلعبلنات اإلسبلميّة على غرار إعبلف القاىرة بشأف حقوؽ اإلنساف لعاـ 1990

اٟتماية ٢تذا ا١تبدأ عندما جزمت بالقوؿ أ ّف سبلمة جسد اإلنساف مصانة ك ال ٬توز االعتداء
شرعي يسمح بذلك  ،ك أكجبت أيضا على
مسوغ
حرمت ا١تساس هبا دكف كجود ّ
عليها ،كما ّ
ّ
ا١تادة الثّانية من اإلعبلف ا١تذكور أعبله ٔتوجب
نص ّ
ال ّدكلة أف تتك ّفل ْتمايتها ك ذلك من خبلؿ ّ
الفقرة الثّانية .
1
العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف لعاـ
اإلعبلف
جاء
فقد
أما ٓتصوص ا١تواثيق ك االتّفاقيّات ال ّدكليّة
ّ
البلزمة لذلك من خبلؿ فرض
الضمانات ّ
اٟتق يف سبلمة جسده،كأع ّد ّ
 1789ك أقّر لئلنساف ّ
ا١تادة التّاسعة منو،كما تّ التّنصيص على ذات ا١تبدأ يف
اٟتق ك ذلك يف ّ
ٯتس هبذا ّ
العقوبة على من ّ
مادتو الثاّلثة،ك كذا االتّفاقيّة األكربيّة ٟتقوؽ
اإلعبلف
العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف لعاـ  1948يف ّ
ّ

السياسيّة
اإلنساف لعاـ  1950يف ّ
كِف للحقوؽ ا١تدنيّة ك ّ
مادتو الثّالثة كذلك،كأيضا يف العهد ال ّد ّ
الصادر
العا١تي للمجُت
السابعة،ك كذا يف اإلعبلف
لعاـ  1966يف ّ
البشرم كحقوؽ اإلنساف ّ
ّ
مادتو ّ
ّ

2
ٟتق ا١تتّهم يف
اٟتماية
ز
ي
عز
ت
يف
أيضا
دكر
٢تا
كاف
سنة  . 1998من جهتها ا١تؤ٘ترات ال ّدكليّة
ّ
يتبُت ذلك من خبلؿ القرارات ك التّوصيّات الّيت خرج هبا
سبلمة جسده نظرا إُف أ٫تّيتو ك قيمتو،ك ّ
مؤ٘تر األمم ا١تتّحدة ا١تنعقد يف كينكلتوف بنيوزلندا يف الفًتة ا١تمت ّدة من  6إُف 20شبّاط ، 1961

كل الوسائل الّيت تتّسم بالقسوة.3
حيث حظر كافّة األشكاؿ الّيت تش ّكل مساسا ّتسم ا١تتّهم ك ّ

1
اٟتق يف سبلمة اٞتسم أيضا يف اتّفاقيّة األمم ا١تتّحدة ١تناىضة التّعذيب لعاـ . 1984األسدم (ضياء).
الصدد ّ
راجع يف ىذا ّ

الصفحة  32ك ما بعدىا .
السابق ّ .
ا١ترجع ّ
2

الصفحة . 443
السابق ّ .
عبد الفتّاح ( ّ
٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ

3
الصفحة  39ك ما بعدىا .
السابق ّ .
األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ
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الصادر سنة  2016ا١تذكور أعبله إُف ىذا ا١تبدأ
ستورم ّ
ك قد تطّرؽ كذلك التّعديل ال ّد ّ
ا١تادة  41منو ك الّيت جاء فيها أنّو  " :يعاقب القانوف على ا١تخالفات ا١ترتكبة ض ّد
نص ّ
ٔتوجب ّ
ٯتس سبلمة اإلنساف البدنيّة ك ا١تعنويّة " .
اٟتقوؽ ك ّ
اٟتريّات ك على ّ
كل ما ّ

جدير بالذكر ك التنويو أف جسم اإلنساف 1يقصد بو من النّاحية القانونيّة ذلك الكياف
اٟتق يف سبلمة
٤تل ّ
ّ
فسي الّذم يباشر كظائف اٟتياة الطّبيعيّة ك االجتماعيّة  ،ك ىو ّ
ا١تادم ك النّ ّ
ا١تادم يف جرائم اإليذاء البدٓفّ ك صفة اإلنساف الّيت ٗترج
احملل ّ
اٞتسم  ،ك ّ
يعرفو البعض اآلخر بأنّو ّ
2
٤تل اٟتػ ّق يف سبلمة اٞتسم3ىو اإلنساف ّتميع جزئيّاتػو
ف
أ
كما
،
ما عداه من اٟتيواف ك اٞتماد
ّ

4
ا٢تضمي ك القلب ك األطراؼ أك كظائف ذىنيّة
كاٞتهاز
ة
عضوي
كظائف
كانت
اء
و
س
،
ك أعضائو
ّ
ّ
كا١تخ كمراكز اإلحساس باٞتسم  ،كما تتساكل ٚتيع أعضاء اٞتسم يف أ٫تيّتها ك من
أك نفسيّة ّ
حيث اٟتماية الّيت تُسبغ عليها سواء كانت خارجيّة أك داخليّة  ،ك ال يقتصر جسم اإلنساف على
األعضاء الطّبيعيّة األصليّة الّيت توجد يف اإلنساف منذ كالدتو ك إّ٪تا يشمل أيضا األعضاء الّيت
نُقلت إليو من إنساف آخر بسبب اٟتاجة إليها  ،كما ال يقتصر كصف أعضاء اإلنساف على
تؤدم كظائفها بانتظاـ ك إّ٪تا يشمل كذلك األعضاء العاجزة ك الّيت ال
الصحيحة الّيت ّ
األعضاء ّ
1
األدؽ
يفضل بعض الفقهاء ذكر تسمية اٞتسم دكف بقيّة األلفاظ األخرل كاٞتسد أك البدف  ،إذ يركف أ ّف لفظ اٞتسم ىو ّ
ّ
الشول  ،ك ىذا يعٍت لو
الرأس ك ّ
من النّاحية اللّغويّة ،فقد جاء يف معجم لساف العرب اجمللّد  13أ ّف البدف من اٞتسم ما عدا ّ
ا١تشرع
الرأس ك األطراؼ  ،ك ىذا غَت صحيح  ،أل ّف ّ
أخذنا هبذا اللّفظ ستكوف اٟتماية قاصرة على أعضاء اٞتسم ما عدا ّ
لكل األعضاء ك ليست قاصرة على عضو من دكف آخر  .كذلك جاء يف
عندما أسبغ اٟتماية اٞتنائيّة للجسم جعلها شاملة ّ
القاموس احمليط يف معٌت البدف ا١تعٌت نفسو الوارد يف لساف العرب  ،كما جاء يف تفسَت قولو تعاُف يف سورة يونس اآلية : 90

ننجيك ببدنك "  ،البدف ىنا معناه اٞتسد ببل ركح  ،ك كما ىو معركؼ أ ّف اٟتماية اٞتنائيّة للجسم تكوف ٞتسم
" فاليوـ ّ
اٟتي ّ ،أما ا١تيّت فهناؾ نصوص أخرل توفّر اٟتماية لو ّ ،أما صاحب ا١تختار فقد ذكر يف معٌت ألفاظ " اٞتسم
اإلنساف ّ

ك اٞتسد ك البدف " ّأنا مًتادفة ك ال فرؽ بينها  ،ك جاء يف " ا١تنجد" أ ّف البدف ك اٞتسد كاٞتسم مالو طوؿ ك عرض كعمق ،
اٟتلي ا١تذابة بدال من
ك جاء يف تفسَت قولو تعاُف يف سورة طو اآلية  " : 87فأخرج ٢تم عجبل جسدا لو خوار" صاغة من ّ
الصفحة . 49
السابق ّ .
ٟتما ك ذنبا أك جسما ببل ركح  .األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 50
السابق ّ .
األسدم (ضياء) .ا١ترجع ّ
3
الصفحة من  50إُف . 57
السابق ّ .
األسدم (ضياء) .ا١ترجع ّ
4
أم جزء من اإلنساف من أنسجة ك خبليا ك دماء ك ٨توىا كقرنيّة العُت  ،سواءن أكاف متّصبل بو
يعرؼ العضو
البشرم بأنّو ّ
ّ
ّ
الصفحة . 56
السابق ّ .
أـ منفصبل عنو  ،ك أ ّف ال ّدـ يع ّد من أعضاء اإلنساف ا١تتج ّددة  .األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ
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ا١تقررة
تؤدم كظائفها
تستطيع أف ّ
ّ
ا١تخصصة ٢تا بصورة كاملة أك جزئيّة  ،فضبل عن أ ّف اٟتماية ّ
ٞتسم اإلنساف ال تقتصر فحسب على األعضاء الطّبيعيّة سواء كانت أصليّة أك نقلت إُف
الصناعيّة ك األعُت
ّ
الشخص ك إ٪تّا تشمل ّ
السيقاف ك األقداـ ّ
حىت األعضاء ّ
الصناعيّة كاألذرع ك ّ
مهمة يقوـ هبا  ،فإ ّف
الزجاجيّة ،..ك ال ّدـ باعتباره جزء
ّ
ضركرم من جسم اإلنساف ك لو كظائف ّ
ّ
بالضركرة إُف ا١تساس بسبلمة اٞتسم .
يؤدم ّ
أم مساس بو ّ
ّ
الفرع الثاني

طبيعة الحق في السَلمة الجسدية

1
فردم ،
اٟتق يف سبلمة اٞتسم عرؼ ٕتاذبات فقهيّة ّ
حادة  ،إذ ىناؾ من يقوؿ بأنّو ّ
إ ّف ّ
حق ّ
حق
صرؼ يف جسده كيفما شاء  ،ك ىناؾ من يقوؿ بأنّو ّ
اٟتريّة يف التّ ّ
ٔتعٌت أ ّف للفرد مطلق ّ

أم أ ّف لكل فرد كظيفة اجتماعيّة تُع ّد كاجبا عليو  ،ك لكي يقوـ هبا على أكمل كجو
اجتماعي ْ
ّ
السبلمة سيقود يف النّهاية إُف خلل يف
ينبغي أف يتمتّع بسبلمة جسديّة  ،ك أ ّف ّ
أم إخبلؿ هبذه ّ
األكؿ ك الثّآف ك ىو
أداء الوظيفة االجتماعيّة ،يف حُت ذىب رأيان ثالثان مذىبان توفيقيّان بُت ّ
االٕتاىُت ّ
فردم
اٟتق يف سبلمة اٞتسم من النّاحية القانونيّة ىو ّ
األرجح يف تقديرنا إُف القوؿ بأ ّف ّ
حق ّ
فاٟتق يف
ا١تشرع
اٞتنائي ْتمايتو ك جعل منو ح ّقا ذك طبيعة اجتماعيّة  ،ك عليو ّ
ك أل٫تّيتو مشلو ّ
ّ
اجتماعي يف حاالت أخرل  ،كما أ ّف
فردم يف حاالت ك
سبلمة اٞتسم ح ّقا ذك جانبُت ّ ،
ّ
حق هلل
الشريعة اإلسبلميّة ذىبت يف ذات ّ
ّ
أم ّ
االٕتاه  ،إذ اعتربه الفقهاء من اٟتقوؽ ا١تشًتكة ْ ،
االٕتاه
الشريعة اإلسبلميّة توازنا بُت اٞتانبُت  ،ك إف كانت ابتعدت عن ّ
ك للعبد  ،ك بذلك أكجبت ّ
االجتماعي  ،ك ذلك تعزيزان ١توقفها يف ترجيح
الفردم يف مواطن كثَتة ك اقًتبت من اٞتانب
ّ
ّ
بالضرر األقل"،
ضرر األكرب ّ
مصلحة اجملتمع عند تعارضها مع مصلحة الفرد كفقا لقاعدة " يُدفع ال ّ

الضرر األكرب" .
األقل لدفع ّ
تحمل ّ
أك" يُ ّ
الضرر ّ

2
٤تل اختبلؼ بُت
ت
كان
ة
القانوني
بيعة
ط
ال
ه
ىذ
ف
أ
غَت
،
ك لسبلمة اٞتسم طبيعتها القانونيّة
ّ
ّ
ّ
ّ

اٟتق يف سبلمة اٞتسم ىو مصلحة ٭تميها القانوف  ،ك ا١تصلحة
الفقهاء  ،فمنهم من يرل بأ ّف ّ
1
الصفحة من  58إُف . 64
السابق ّ .
األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة من  64إُف . 69
السابق ّ .
األسدم( ضياء)  .ا١ترجع ّ

152

فكرة مرنة غَت قابلة للتّحديد  ،فكل ما ٭ت ّقق منفعة لئلنساف ىو مصلحة  ،ك مصلحة اإلنساف
بيعي  ،لكن أنصار ىذا
حسب ىذا ّ
الرأم ىي أ ْف تسَت كظائف أعضاء اٞتسم على النّحو الطّ ّ
حق مطلق
اٟتق يف سبلمة اٞتسم ىو ّ
األكؿ يرل أ ّف ّ
الرأم سرعاف ما انقسموا إُف قسمُت ّ ،
ّ
اٟتق يف سبلمة
ّ
أم مساس بو من قبل الغَت ،ك الثّآف يرل أ ّف ّ
للشخص على جسمو  ،إذ يتع ّذر ّ
حق للمجتمع يف الوقت نفسو .
اٞتسم ليس ح ّقا مطلقا ّ
للشخص ٔتفرده ك إّ٪تا ىو ّ
اٟتق،
أ ّما ّ
يقررىا القانوف لصاحب ّ
االٕتاه الثّآف يرل أ ّف ّ
حق اإلنساف يف سبلمة جسمو ىو سلطة ّ
ٮتو٢تا
صرؼ ك االستعماؿ ك االستغبلؿ  ،ك ىي ا١تػػُ ْكنات الثّبلثة الّيت ّ
فيكوف لو ٔتوجبها سلطة التّ ّ
للشخص االستئثار هبا .
حق ا١تلكيّة ك يكوف ّ
ّ
للشخص
يف حُت ّ
الشخص ك جسمو  ،ك يكوف ّ
االٕتاه الثّالث يفًتض كجود رابطة قانونيّة بُت ّ
الرابطة ا١تفًتضة سلطة التّسلّط ك االستئثار على سبيل اإلنفراد .
ٔتوجب ىذه ّ
العامة  ،فهو
غَت أ ّف ّ
الرابع يرل بأ ّف ّ
اٟتريّات ّ
حق اإلنساف يف سبلمة جسمو ىو نوع من ّ
االٕتاه ّ
اٟتق يف سبلمة ٞتسم
عرؼ أصحاب ىذا ّ
اٟتريّات ّ
االٕتاه ّ
الشخصيّة الّيت ينبغي ٛتايتها  ،ك يُ ّ
من ّ
العامة ك يش ّكل
السلطة ّ
بأنّو مصلحة يعًتؼ هبا القانوف للفرد ّإتاه ّ
أم اعتداء ٯتكن أف يقع من ّ
بيعي لوظائف اٟتياة يف جسمو .
مساسا يؤثّر يف ّ
السَت الطّ ّ
االٕتاىات األربعة ا١تذكورة أعبله ٯتكن ا٠تركج ٓتبلصة كاحدة ٓتصوص
إذف ك من خبلؿ ّ
الشخصيّة ذات الطّبيعة االجتماعيّة
حق يف سبلمة اٞتسم بأنّو يع ّد من اٟتقوؽ ّ
الطّبيعة القانونيّة لل ّ
ك الفرديّة  ،فليس للفرد سلطة مطلقة عليو  ،ك ليس للمجتمع مطلق اٟتريّة يف فرض القيود عليو
اٟتق يف سبلمة اٞتسم بأنّو  " :مصلحة للفرد ك اجملتمع
ك الّيت تش ّكل مساسا لو  ،ك قد عُّرؼ ّ
بيعي  ،ك أف ٖتتفظ
يقرىا ّ
ّ
ا١تشرع ك ٭تميها يف أف تسَت كظائف اٟتياة يف اٞتسم على النّحو الطّ ّ
يتحرر من اآلالـ اٞتسميّة ك النّفسيّة  ،ك سواء كاف ىذا ا١تساس بسبلمة
بتكاملو
اٞتسمي  ،ك أف ّ
ّ

للشخص الّذم يستخدمها " .
الصناعيّة بالنّسبة ّ
األعضاء الطّبيعيّة أـ األعضاء ّ
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المطلب الثالث
مبدأي احترام الخصوصيّة الوراثيّة و مشروعية الدليل
اٟتق يف ا٠تصوصيّة بأ ّف لو طبيعة موضوعيّة ك شخصيّة  ،فكافّة ا١تعلومات الّيت يرغب
يتّسم ّ
اٟتق يف ا٠تصوصيّة  ،ك بالتّاِف ٧تد أ ّف التّجرٔف على ا١تساس هبذه
٤تل ٛتاية ّ
الفرد يف كتمانا ىي ّ
اٟتق يف ا٠تصوصيّة يوجب أحقيّة الفرد يف
ا١تعلومات يتّسم باتّساع صوره ك تع ّدد كسائلو  ،ك ّ
حىت ك لو كاف ىذا الغَت ىو سلطات ال ّدكلة ذاهتا ،
معرفة ا١تعلومات الّيت ٭تتفظ هبا الغَت عنو ّ

حق االطّبلع" على ا١تعلومات الّيت تكوف ٖتت
حق ا٠تصوصيّة يوجب ٗتويل ّ
الشخص " ّ
فإعماؿ ّ

تؤدم إُف
ا٠تاصة بو ك الّيت قد ّ
يد الغَت عنو  ،ذلك أ ّف من ّ
السريّة ّ
حق الفرد أف يعرؼ ا١تعلومات ّ

التّأثَت عليو.1

من جهة أخرل ك بشأف مبدأ مشركعية الدليل نشَت بأ ّف ٥تتلف التّشريعات يف العاَف َف تورد
أدلّة اإلثبات اٞتزائيّة على سبيل اٟتصر  ،يف حُت تضمنت ضوابط تتعلق بصدقيّة ال ّدليل كضبط
طرؽ إقامة ال ّدليل لصوف حقوؽ اجملتمع كاألفراد كحرياهتم من التّجاكزات  .كعلى ضوء ىذه التوطئة
سنعاًف مبدأ احًتاـ ا٠تصوصيّة الوراثيّة (الفرع األكؿ) مث مبدأ مشركعية الدليل (الفرع الثآف) .
الفرع األول
مبدأ احترام الخصوصيّة الوراثيّة
ا٠تاصة ك تبنّت ذلك إعبلنات اٟتقوؽ
الشريعة اإلسبلميّة اٟتماية للحياة
لقد كفّرت ّ
ّ
ك االتّفاقيّات ك اٞتمعيّات ال ّدكليّة ك ال ّدساتَت  ،إذ نظّمت اٞتمعيّة ال ّدكليّة لقانوف العقوبات ا١تؤ٘تر
كِف الثّآف عشر ا١تتعلّق ْتماية حقوؽ اإلنساف يف قانوف اإلجراءات اٞتنائيّة  ،ك قد انعقد يف
ال ّد ّ

2
باٟتق يف
ق
ل
تتع
ىامبورج بدكلة أ١تانيا الغربيّة يف عاـ  ، 1979ك صدرت عن ا١تؤ٘تر ع ّدة توصيّات
ّ
ّ

العامة  ،ك احًتاـ
اٟتياة ّ
باٟتريّات ّ
ا٠تاصة ك من أ٫تها اٟتفاظ على اٟتقوؽ الفرديّة ك عدـ ا١تساس ّ
1
الصفحة . 449
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة .187
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
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القضائي ك االىتماـ
صحة النّظاـ
القواعد
ّ
ا٠تاصة بقبوؿ األدلّة يف اإلجراءات اٞتنائيّة ك ىي ّ
ّ
ْتقوؽ اجملتمع ك اجملٍت عليو ك تقديس حقوؽ ال ّدفاع .
ا١تتحصل عليها عن طريق
استقر ا١تؤ٘تر على ع ّدة قواعد على غرار بطبلف أدلّة اإلثبات
ّ
كما ّ
صحتها ك ذلك ٞتمعها
كتعرض الفرد للتّعذيب  ،ك عدـ قبوؿ أدلّة اإلثبات رغم ّ
انتهاؾ اٟتقوؽ ّ
بوسائل غَت مشركعة  ،ك اعًتاؼ ا١تتّهم ال يكفي للحكم عليو بالعقوبة بل ٬تب أف تتوافر قأبملو
أدلّة أخرل تؤّكد ارتكابو للجرٯتة .
دكِف أيضا  ،ك يتجلّى
كما كاف ّ
٤تل اىتماـ ّ
اٟتق يف ا٠تصوصيّة سيما ا٠تصوصيّة الوراثيّة ّ
البشرم ك حقوؽ اإلنساف ك التّقنيّات اٟتيويّة لسنة
العا١تي للجينوـ
ذلك من خبلؿ اإلعبلف
ّ
ّ
الصادر عن اٞتمعيّة
 ،1996ك إعبلف اليونسكو للجينوـ
الصادر يف  1998/12/09ك ّ
البشرم ّ
ّ
البشرم
العا١تي للجينوـ
العامة األمم ا١تتّحدة ك الّذم تبنّتو العديد من ال ّدكؿ  ،كما أ ّكد اإلعبلف
ّ
ّ
ّ
أم
ك حقوؽ اإلنساف لسنة  1997على ّ
حق اإلنساف يف ا٠تصوصيّة اٞتينيّة  ،ك أنّو ال ٬توز إجراء ّ
الشخص  ،كما أظهر
حرة كاعية من ىذا ّ
دراسة أك ٖتليل إالّ بعد ا١توافقة ا١تسبقة النّإتة عن إرادة ّ
لكل النّاس
إعبلف اٟتقوؽ اٞتينيّة أ٫تيّة ّ
ا١تادة اٞتينيّة  ،ك قد ّ
نص يف البند ّ
السابع منو على أنّو ّ " :
اٟتق يف منع أخذ أك ٗتزين عيّنات من أجسامهم للحصوؿ
اٟتق يف ا٠تصوصيّة اٞتينيّة ٔتا يف ذلك ّ
ّ

على معلومات جينيّة دكف رضا منهم طوعا ".1

تنص على عدـ التّمييز بُت األفراد بسبب يرجع إُف األصل أك اللّغة
كما أ ّف غالبيّة ال ّدساتَت ّ
تنص على ا١تساكاة يف الكرامة اإلنسانيّة  ،فإ ّف
أك العقيدة أك اٞتنس  ،ك إذا كانت بعض ال ّدساتَت ّ

النّتيجة ا١تًتتّبة على ذلك حتما ىي عدـ جواز التّمييز استنادا إُف ا٠تصائص اٞتينيّة لئلنساف.2

اٟتق يف ا٠تصوصيّة "
يسميو البعض " ّ
ك ا١تساس ب ّ
اٟتق يف حرمة اٟتياة ّ
ا٠تاصة أك كما ّ
حق  ،حق شخص آخر يف ّأال تصل أموره
كل شخص ينتهك بصورة جديّة ك من دكف كجو ّ
ىو ّ
ك أحوالو إُف علم الغَت ،ك ّأال تكوف صورتو عرضة ألنظاره  ،ك يعترب مسؤكال أماـ ا١تعتدل عليو .
1
الصفحة .457
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة .457
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
3
الصفحة  444ك ما بعدىا .
السابق ّ .
عبد الفتاّح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
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3

نصت
ٟتق يف ّ
ائرم لسنة  1996إُف ىذا ا ّ
ا١تادة  34منو الّيت ّ
تطرؽ ال ّدستور اٞتز ّ
ك لقد ّ
أم
أم عنف بدٓفّ أك
معنوم أك ّ
ّ
على أنّو  " :تضمن ال ّدكلة عدـ انتهاؾ حرمة اإلنساف  ،٭تظر ّ

الصادر بتاريخ ٚ 27تادل األكُف
نصت ّ
ا١تادة  40من ال ّدستور ا١تع ّدؿ ّ
مساس بالكرامة "  ،كما ّ

الرٝتيّة العدد  14على أنّو " :تضمن ال ّدكلة عدـ انتهاؾ حرمة
 1437ا١توافق  2016/3/7اٞتريدة ّ
أم مساس بالكرامة ،ا١تعاملة القاسية أك الئلنسانية
أم عنف بدٓفّ أك
معنوم أك ّ
ّ
اإلنساف ،ك ٭تظر ّ

ا١تادة  46منو أنّو  " :ال ٬توز انتهاؾ حرمة حياة ا١تواطن
أك ا١تهينة يقمعها القانوف " ،ك أضافت ّ

بأم شكل ا١تساس هبذه اٟتقوؽ دكف أمر
ّ
ا٠تاصة ك حرمة شرفو ك ٭تميهما القانوف...ال ٬توز ّ
السلطة القضائيّة ،كيعاقب القانوف على انتهاؾ ىذا اٟتكم ٛ .تاية األشخاص الطّبيعيُت
معلّل من ّ
أساسي يضمنو القانوف كيعاقب على انتهاكو " .
حق
يف معاٞتة ا١تعطيات ذات الطّابع ّ
خصي ّ
ّ
الش ّ

كما كّرست القوانُت العقابيّة ما جاء يف اإلعبلنات ك االتّفاقيّات ك ال ّدساتَت مثل قانوف
ا١تادة  22من الفصل ا٠تامس عشر من
ا١تادة  226الفقرة  ، 27ك كذا ّ
نسي يف ّ
العقوبات الفر ّ

1
ا٠تاصة للفرد يف أغلبيّة
اٟتياة
ٛتاية
ف
إ
.
قانوف ا٠تصوصيّة اٞتينيّة لوالية الينول األمريكيّة
ّ
ّ
تضمنتها االتّفاقيّات
التّشريعات َف تكن مطلقة  ،ك إّ٪تا كردت عليها بعض االستثناءات  ،ك الّيت ّ
الضركرة الّيت يتطلّبها
ا١تادة الثّامنة  ،ك ىي حالة ّ
األكركبيّة ٟتقوؽ اإلنساف يف الفقرة الثّانية من ّ
العامة ،كما ٝتحت ىذه االتّفاقيّات
ال ّدفاع عن النّظاـ العاـ  ،ك الوقاية من اٞترائم كٛتاية ّ
الصحة ّ

اٟتق يف اٟتدكد الّيت يفرضها القانوف.2
العامة يف ال ّدكؿ األعضاء ٦تارسة ىذا ّ
للسلطات ّ
ّ
إ ّف ٥تتلف التّشريعات قد كازنت بُت حق األفراد يف ا٠تصوصيّة ك إضفاء اٟتماية عليها ،
اٟتق يف اٟتياة
أقرت كأصل عاـ لؤلفراد ّ
كما كفّقت بُت ا١تصلحة ّ
العامة ك مصلحة الفرد  ،فقد ّ
باٟتق يف ا٠تصوصيّة
ا٠تاصة ك أضفت عليو اٟتماية اٞتزائيّة من ناحية  ،ك أجازت استثناءن ا١تساس ّ
ّ
ا١تختصة ،
من ناحية أخرل إذا توفّر شرطُت أساسُت ٫تا كجوب صدكر أمر من اٞتهة القضائيّة
ّ
يكي
ك كذا توافر ّ
الضركرة الّيت تستدعي ذلك  ،ك يف ىذا ّ
الصدد أجاز قانوف التّأمُت ّ
الصح ّي األمر ّ
الصادر سنة  1997ا١تساس ٓتصوصيّة ا١تعلومات الطّبيّة للفرد ألغراض الكشف عن ا١تعلومات
1
الصفحة . 211
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 213
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
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العلمي  ،ك األنشطة ا١تتعلّقة بال ّدفاع  ،ك األمن
الطّبيّة يف حالة الطّوارئ  ،أك ألغراض البحث
ّ
العامة دكف إذف صاحب ىذه ا١تعلومات .
القومي  ،ك ّ
الصحة ّ
ّ
الفرع الثاني
مبدأ مشروعـ ـ ـيّ ـ ـ ـة ال ّدل ـ ـي ـ ـل
يستدؿ بو  ،ك ىو ا١ترشد ك الكاشف  ،ك اٞتمع أدلّة  ،ك ّأما
يعرؼ ال ّدليل لغة بأنّو ما
ّ
ّ
وصل بو إُف
اصطبلحا فهو ما يلزـ من العلم بو علم شيء آخر ٔ ،تعٌت أ ّف ال ّدليل ىو ما ٯتكن التّ ّ
رعي ٔتعٌت بيّنة  ،ك البيّنة شرعا ىي
معرفة اٟتقيقة  ،ك يستخدـ لفظ ال ّدليل يف االصطبلح ّ
الش ّ
اٟتق  ،ك أ ّما ال ّدليل يف
ّ
كل ما ّ
يبُت ّ
الشهود العدكؿ ك الّيت تعٍت بدكرىا ّ
اٟتجة أك الربىاف يف ّ
االصطبلح القانوٓفّ فهو الوسيلة الّيت يستعُت هبا القاضي للوصوؿ إُف اٟتقيقة الّيت ينشدىا  ،أ ْم
ا١تتعلّقة بالوقائع ا١تعركضة عليو إلعماؿ حكم القانوف عليها  ،أك ىو الواقعة الّيت يستم ّد منها
ا١تادم ىو ال ّدليل الّذم
القاضي الربىاف على إثبات اقتناعو باٟتكم الّذم انتهى إليو  ،ك ال ّدليل ّ
شك أقول إقناعا من
مادم
متجسم يف شيء ما مثل بصمات اٞتآف  ،ك ىو ال ّ
يتمثّل يف أثر ّ
ّ
الشهادة ك االعًتاؼ  ،ك ذلك أل ّف
فسي ا١تتمثّل يف األثر ا١تتطبّع يف نفسيّة إنساف مثل ّ
ال ّدليل النّ ّ
حىت لسوء نيّة  ،كما أنّو
فسي خاضع الحتماؿ إساءة الفهم أك عدـ دقّة ا١تبلحظة أك ّ
ال ّدليل النّ ّ
ا١تادم يبتعد كثَتا عن ىذه
وعد  ،بينما ال ّدليل ّ
ٮتضع ١تؤثّرات نفسيّة كاإلكراه أك ا٠توؼ أك التّ ّ
ا١تادم دامغا إُف ح ّد قد ال يقبل ا١تناقضة  ،ك أ ّما
االحتماالت  ،ك من ىنا يغلب أف يكوف ال ّدليل ّ
الشرعيّة اإلجرائيّة إلثبات
ال ّدليل
اٞتنائي فهو الربىاف القائم على ا١تنطق ك العقل ك يف إطار من ّ
ّ
ا١تادم تعٍت
٤تل خبلؼ  ،ك كلمة ّ
ّ
قناعي يف كاقعة ّ
صحة افًتاض أك لرفع أك خفض درجة اليقُت اإل ّ
نسبتو إُف شيء ملموس ٯتكن إدراكو باٟتواس  ،ك يتّسع مفهوـ اٟتواس الّيت تدرؾ ىذا ال ّدليل
بكل ما ابتكره العاَف
ليتخطّى دائرة اٟتواس الطّبيعيّة لئلنساف ذات القدرات احملدكدة إُف االستعانة ّ
ا١تادم حالة منطقيّة تنشأ
من أجهزة ك أدكات أضافت بُعدا جديدا ٢تذه اٟتواس  ،فال ّدليل
اٞتنائي ّ
ّ
مادم ٗتلّف عن جرٯتة  ،ك لو من
فٍت ألثر ّ
علمي أك ّ
من استنباط أمر ٣تهوؿ من نتيجة فحص ّ
ا٠تواص ما يسمح بتحقيق ىويّتو أك ذاتيتو  ،ك بالتّاِف فاألدلّة ىي أدكات اإلثبات  ،ك يقصد
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كل
ا١تادية أك ا١تعنويّة الّيت تتّصل باٞترٯتة ك ّ
باألدلّة اٞتنائيّة الوقائع ّ
يؤدم اكتشافها إُف ٖتديد ّ
أك بعض أبعاد اٞترٯتة مثل كقتها ك مكانا ك دكافعها ك أسلوب ارتكاهبا ك الظّركؼ احمليطة هبا
يؤدم ٕتميع ك ربط ما تسفر عنو من حقائق
ك مسؤكليّة أطرافها من متّهمُت ك ٣تٍت عليهم  ،ك ّ
إُف ٖتديد مرتكب اٞترٯتة بصورة أماـ قاطعة ال لبس فيها  ،ك لذلك قضت ٤تكمة النّقض ا١تصريّة
مادم لو قيمتو ك ّقوتو االستدالليّة ا١تقامة على
بأ ّف ال ّدليل ا١تستم ّد من تطابق البصمات ىو دليل ّ
أسس علميّة ك فنيّة  ،ك ال يوىن منها ما يستنبطو الطّاعن من احتماؿ كجود ٘تاثل غَت تاـ بُت
بصمات شخص ك آخر ،1ك ال ّدليل لو قيمتو أماـ القضاء  ،إذ ٔتقتضاه تتم اإلدانة أك الرباءة  ،ك

الشرطة ك السلطة القضائيّة .
ٚتعو منوط ب ّ

العامة الّيت ٖتكم البحث عن أدلّة اإلثبات
ك يقصد ٔتبدأ مشركعيّة ال ّدليل ٣تموعة القواعد ّ

ٓتاصة الوسائل العلميّة اٟتديثة  ،ك تتمثّل ىذه القواعد يف مدل مشركعيّة2ىذه األدلّة  ،ك مدل
ك ّ
الضمانات ال ّدستوريّة للفرد  ،ك مدل دقّتها العلميّة ك درجة التّأ ّكد من نتيجتها  ،ك يف
اتّفاقها مع ّ
رعي بشأف موضوع مشركعيّة
إطار ىذه القواعد الثّبلثة ٯتكن الوصوؿ إُف اٟتكم القانوٓفّ ك ّ
الش ّ
السابقة  ،كأف تكوف الوسيلة ذات نتيجة
البحث عن األدلّة ّ ،أما مع عدـ توافر أحد ىذه القواعد ّ

1
الصفحة  153ك ما بعدىا .
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
2
الشكل أك يف ا١توضوع،
الشرعيّة مصطلحاف مًتادفاف ١تعٌت كاحد  ،ك ىو االلتزاـ بالقواعد القانونيّة عند التّطبيق سواء يف ّ
ا١تشركعيّة ك ّ
الشرعيّة
نصت عليها ا١تواثيق ال ّدكليّة ال تتعارض مع دستور الببلد ك قوانينو  ،ما يكسب صفة ا١تشركعيّة أك ّ
ك ىذه القواعد القانونيّة الّيت ّ
الشرعيّة من دكلة ألخرل ك ذلك حسبما يتّفق مع نظمها ال ّدستوريّة ك قوانينها ،
يف دكلة ما  ،ك قد ٗتتلف صفة ىذه ا١تشركعيّة أك ّ
السلطات
ك ا١تقصود ٔتبدأ ّ
الشرعيّة ىو مبدأ سيادة القانوف  ،ك مقتضاه التزاـ ٚتيع أعضاء اجملتمع ك أجهزة ال ّدكلة بالقوانُت الّيت تصدرىا ّ
أم قيد على سلطة أجهزة ال ّدكلة  ،ك ىذا ا١تبدأ يًتتّب
ّ
ا١تختصة  ،إالّ أ ّف ىذا ا١تبدأ يفقد فاعليّتو إذا كاف القانوف غَت عادؿ أك َف يكفل ّ
الشرعيّة با١تعٌت ال ّدقيق ،
يتضمن ٖتقيق أىدافو ك ىو مبدأ ّ
صماـ أماف يكفل إعطاء ا١تضموف ّ
الفعاؿ ١تبدأ سيادة الفانوف ك ّ
عليو كجود ّ
عامة للقانوف ْ ،تيث تكوف
ك يكاد الفقو ٬تمع على أ ّف مبدأ ا١تشركعيّة يعٍت سيادة حكم القانوف ٓتضوع اإلدارة ك ال ّدكلة بصفة ّ
الوضعي
كل قواعد القانوف
تصرفاهتا اال٬تابيّة ك السلبيّة يف دائرة ك حدكد النّظاـ القانوٓفّ ّ
ّ
ا١تقرر يف ال ّدكلة  ،ك ىذا النّظاـ القانوٓفّ يشمل ّ
ّ
الشرعية الّيت ٬تب أف تسود
٣تردة ٖت ّدد مضموف ّ
مدكنة أـ غَت ّ
أيّا كاف مصدرىا ك شكلها سواء كانت ّ
مدكنة  ،ك ال توجد صيغة كاحدة ّ
ا١تكونة لنظاـ ال ّدكلة ،
السائدة يف اجملتمع ك ال ٯتكن عز٢تا عن العناصر ّ
القانوف  ،ذلك أ ّف ا١تبادئ القانونيّة ال ٯتكن فصلها عن القيم ّ
الشرعيّة اإلجرائيّة
ياسي ك
االقتصادم  ،ك تعترب ّ
كما أ ّف مضموف مبدأ ّ
ّ
الشرعيّة ٮتتلف من دكلة إُف دكلة ْتسب اختبلؼ نظامها ّ
الس ّ
اٞتنائي  ،ك الّيت ظهرت اٟتلقة األكُف منها ٖتت اسم ال جرٯتة كال
الشرعيّة اٞتنائيّة الّيت ٮتضع ٢تا القانوف
٣ترد حلقة من حلقات ّ
اٞتنائيّة ّ
ّ
الصفحتُت . 207 ، 206
السابق ّ .
عقوبة إالّ بقانوف ٜ .تيس علي الظّنحآف (ساَف)  .ا١ترجع ّ
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علميّة أكيدة ك لكن تّ اٟتصوؿ عليها بطريقة ٥تالفة ١تا ىو منصوص عليو يف القانوف  ،أك كأف
تؤدم إليو من
وصل إليها على ٨تو قانوٓفّ مشركع ك لكن ما ّ
تكوف الوسيلة ػ ػ ال ّدليل ػ ػ قد تّ التّ ّ
نتيجة أك داللة يف اإلثبات غَت مؤّكدة  ،فإنّو ك يف كلتا اٟتالتُت ال يقبل االستناد على ىذه األدلّة

1
القضائي
اٟتكم
بناء
يصح
ال
كما
،
اٞتنائي للقضيّة ا١تنظورة أماـ القضاء
ػ ػ الوسائل ػ ػ يف اإلثبات
ّ
ّ
ّ
ا١تعنوم ك سائر أصناؼ االعتداء على
جراء استخداـ التّعذيب البدٓفّ ك اإلكراه
ّ
على أعباء توافرت ّ
الضبطيّة أك استفزازىا  ،أك على االستجواب ا١ترىق
كرامة اٞتسد  ،أك على ٖتريض أجهزة ّ
أك ا٠تادع  ،أك على استخداـ أجهزة التّصنّت التّليفوٓفّ أك ا١تيكركفونات ا٠تفيّة ك أجهزة التّسجيل
خديرم ،
ك استقباؿ االتّصاالت التّليفونيّة  ،أك على التّنؤف
ا١تغناطيسي  ،أك على التّحليل التّ
ّ
ّ
للضغط
أك على جهاز كشف الكذب  ،ك يف نطاؽ أدلّة البصمات على اصطناع أدلّة بصمات ّ
٤تل الواقعة  ،ك ىكذا من الوسائل ك الطّرؽ غَت ا١تشركعة الّيت ٯتكن
ك اإل٭تاء بارتكاب اٞترـ ّ

استخدامها قي اإلثبات.2

ا١توضوعي للدعول  ،ففي
ائي ك
إ ّف مبدأ ّ
ّ
الشرعيّة اٞتنائيّة ٬تد تطبيقاتو يف اٞتانب اإلجر ّ
اٞتانب اإلجرائي يكشف ا١تبدأ عن ال ّدليل ا١تشركع ا١تتّفق مع القاعدة القانونيّة ك إعبلنات حقوؽ
ا١تكرسة
اإلنساف ك ا١تواثيق ك االتّفاقيّات ال ّدكليّة ك قواعد النّظاـ العاـ ك اآلداب ّ
العامة ك ا١تبادئ ّ
من قبل القضاء  ،ك بالتاِف فالقاضي ليس لو إسناد االهتاـ ك إنزاؿ العقوبة إالّ بوجود أدلّة مشركعة
،أم أف يكوف ال ّدليل مستم ّد من إجراء صحيح ٖتت طائلة البطبلف .
إ ّف من مظاىر اٟتصوؿ على دليل يف قضيّة ما بطريقة غَت مشركعة ىو اعًتاؼ ا١تتّهم بوقائع
٥تدرة ٕتعلو يقوؿ ما يُفًتض أنّو اٟتقيقة  ،أك استعماؿ جهاز كشف
معيّنة بعد إعطائو مواد ّ
ا١تعنوم  ،أك التّع ّدم
الكذب عن طريق ال ّذبذبات الكهربائيّة  ،أك استعماؿ التّعذيب اٞتسمآفّ أك
ّ
الصور
على حرمات األفراد كالتّصنّت على ا١تكا١تات أك التّفتيش غَت ا١تأذكف هبما  ،أك تسجيل ّ
ا١تهٍت من طرؼ األشخاص ا١تلزمُت بو  ،فذلك كلو
خلسة  ،أك فتح ّ
الرسائل  ،أك إفشاء ّ
السر ّ
يعٍت أنو ٬تب أالّ يكوف اٟتصوؿ على ال ّدليل قد تّ بارتكاب جرٯتة أك ٥تالفة القواعد اإلجرائيّة أك
1
الصفحة . 474
السابق ّ .
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 436
السابق ّ .
ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم)  .ا١ترجع ّ
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باستعماؿ حيل ك ُخدع تؤثّر يف ٣ترل األحداث  .ك عليو ٩تلص إُف القوؿ بأ ّف مستلزمات مبدأ
مشركعيّة ال ّدليل ىو أف يكوف القانوف مصدرا لقواعد اإلجراءات اٞتزائيّة ك ىذا خدمة لقرينة
لسلطة
الرباءة ،ك ثانيان أف ّ
يتم تنفيذ قواعد اإلجراءات اٞتزائيّة ٖتت اإلشراؼ ك الّرقابة ا١تباشرة ل ّ
القضائيّة .
الشرعيّة اٞتنائيّة 1ال تكتمل
ك ما ٬تدر إليو التّنويو ىو أ ّف فقهاء القانوف
اٞتنائي يعتربكف أ ّف ّ
ّ

الشرعيّة اٞتنائيّة ا١توضوعيّة ك الّيت مفادىا ال جرٯتة ك ال عقوبة ك ال تدبَت أمن
اثنُت ٫تا ّ
إالّ بشي ْئُت ْ
تعسفها ٕتاه األفراد  ،إالّ أنّو
إالّ ّ
السلطة ك ل ّ
بنص  ،ك قد تّ كضع ىذا ا١تبدأ لوضع ح ّد لتح ّكم ّ
تتضمنو النّصوص
أضحى غَت كاؼ كحده للتّخفيف من ح ّدة ّ
اٟتريّات الّذم ّ
الضغط على ّ
ا١توضوعيّة  ،أل ّف ىذه األخَتة هتدؼ إُف ٛتاية كياف اجملتمع ك من مثّ تكوف اٟتماية على حساب
حريّات األفراد ْ ،تيث ٯتكن ٞتهات ا١تتابعة مبلحقة الفرد ٖتت غطاء ٥تالفتو للقاعدة اٞتنائيّة
ّ
طي ك ىضم ٟتقوقو
ا١توضوعيّة لتنزؿ بو اٞتزاء ّ
ا١تقرر ٢تذه ا١تخالفة  ،األمر الّذم قد يًتتّب عليو ّ
الشرعيّة
ك انتهاؾ ٟتّريتو  ،ك ٮتتل عندئذ التّوازف بُت مصلحة الفرد ك مصلحة اجملتمع  ،لذلك تأيت ّ
للشرعيّة ا١توضوعيّة لتضع توازنان
مكملة ّ
اٞتنائيّة اإلجرائيّة باعتبارىا ركيزة أساسيّة من حيث أ ّنا ّ
اٟتق يف
عادالن ك
مستقران بُت مصلحة مرتكب اٞترٯتة يف ضماف حريّتو ك مصلحة اجملتمع صاحب ّ
ّ
الشكليّة يقوؿ
الشرعيّة اٞتنائيّة اإلجرائيّة أك ّ
الشرعيّة اٞتنائيّة ا١توضوعيّة ك ّ
معاقبتو  ،ك بشأف تبلزـ ّ
كمل بعضهما بعضا  ،ال
يتكوف مبدأ ّ
الشرعيّة اٞتنائيّة من ش ّق ُْت يُ ّ
ال ّدكتور ّ
٤تمد زكي أبو عامر ّ " :
٥تتصة كفقا
نص  ،ك ال عقوبة دكف حكم
قضائي صادر من ٤تكمة ّ
جرٯتة ك ال عقوبة دكف ّ
ّ
للقانوف ".

1
ا١تستقرة يف اجملتمع ك ا١تعًتؼ هبا من
الشرعيّة  ،فا١تشركعيّة تعٍت التّوافق مع القواعد القانونيّة
ٯتيّز الفقهاء بُت ا١تشركعيّة ك ّ
ّ

٣ترد التّوافق مع أحكاـ القاعدة القانونيّة
قبل أفراده أيّان ما كاف مصدرىا ّ ،أما ّ
الشرعيّة فتعٍت على كجو ال ّدقة ك التّحديد ّ
الرأم أ ّف ا١تشركعيّة يف حقيقتها أكسع مضمونا من
ا١تشرع  ،ك على ذلك فَتل ىذا ّ
ا١تكتوبة أك ا١تنصوص عليها من قبل ّ

الصفحة . 188
ّ
السابق ّ .
الشرعيّة الّيت تعترب أحد عناصرىا  .عبد الفتاّح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
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المبحث الثّاني
الوراثي
موقف الفقو والتّشريع والقضاء المقارن من مدى إجبار الفرد على التحليل
ّ
طرؽ يف البداية
على ضوء ما ىو كارد يف عنواف ىذا ا١تبحث يكوف منهج ال ّدراسة ك التّحليل بالتّ ّ
األكؿ) مثّ إُف موقف التّشريع ا١تقارف (ا١تطلب الثّآف) ك أخَتان إُف
إُف موقف الفقو ا١تقارف (ا١تطلب ّ
موقف القضاء ا١تقارف (ا١تطلب الثّالث) .
المطلب األول
الوراثي
موقف الفقو المقارن من مدى إجبار الفرد على التّحليل
ّ
وكم للفرد ك مدل إجباره عن ذلك منذ أ ْف تّ
لقد أثرل الفقهاء موضوع ٖتليل اٟتامض النّ ّ
كل شخص
اكتشاؼ البصمة الوراثيّة كبنية جينيّة تفصيليّة ّ
تدؿ عند أىل االختصاص على ىويّة ّ
الشخصيّة ك الوالديّة البيولوجيّة  ،ك قد انتهوا يف نقاشاهتم
عرؼ على ّ
بعينو  ،ك ُ٘ت ّكن من التّ ّ
اٞتيٍت
ك ٖتليبلهتم إُف االنقساـ إُف فريقُت ّ ،
األكؿ يرل عدـ جواز إجبار الفرد على إجراء التّحليل ّ
على عيّناتو البيولوجيّة  ،مستندين إُف أ ّف ذلك يصطدـ مع عديد القواعد ال ّدستوريّة ك اٟتقوؽ
الصر٭تة ١تبدأ
اٟتق يف ا٠تصوصيّة اٞتينيّة ك ّ
الفرديّة  ،ك ّ
السبلمة اٞتسديّة فضبل عن ٥تالفتو ّ
اٟتق يف ّ
اثي للعتاد
قرينة الرباءة ، ...ك الثّآف يرل عكس ذلك ْ ،
أم ٯتكن اإلجبار على االختبار الور ّ
ا٠تلوم للفرد  ،كحججهم يف ذلك أ ّف مصلحة اجملتمع يف معرفة اٞتآف كإنزاؿ العقاب عليو تسمو
ّ
كتعلو على مصلحة الفرد الّيت كإف كاف ٭تميها القانوف ،إالّ أ ّف ا١تساس هبا لغرض تسهيل إجراءات
الوصوؿ إُف اٟتقيقة أك خدمةن للعدالة أك احملافظة على استقرار اجملتمع ك النّظاـ العاـ ك ...ال
الشأف اٟتاصل بالنّسبة للتّفتيش .
يكوف إالّ ٔتوجب القانوف كما ىو ّ
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الفرع األول
الوراثي
الرافض إلجبار الفرد على التحليل
التيار
الفقهي ّ
ّ
ّ
انطلق أصحاب ىذا ا١توقف القائل بعدـ جواز إجبار الفرد على إجراء االختبارات البيولوجيّة
ا١تكرسة يف ٥تتلف القوانُت
١تعرفة بصمتو الوراثيّة من فكرة اٟتقوؽ ّ
الشخصيّة اللّصيقة باإلنساف  ،ك ّ

1
اٟتريّات
ك ا١تواثيق ال ّدكليّة ك كذا يف عديد دساتَت الدكؿ  ،ك من جهة ثانية تّ ربط ذلك بفكرة ّ
نسي
كل إنساف يف ىذا الوجود  ،ك ّ
يتزعم ىذا ا١توقف ّ
ا١تق ّدسة الّيت يتمتّع هبا ّ
كل من الفقو الفر ّ
2
ورم .
الس
الفقو
كذا
ك
ّ ّ
ك بعض الفقو األ١تآفّ ك الفقو اليابآفّ

ا٠تاصة
السبلمة اٞتسديّة ك ا٠تصوصيّة اٞتينيّة ك حرمة حياتو
فاإلنساف يتمتّع ّ
ّ
باٟتق يف ّ
مربر كاف
أم ّ
كل مساس أك انتهاؾ لتلك اٟتقوؽ ك غَتىا ٖتت ّ
ناىيك عن قرينة الرباءة  ،ك أ ّف ّ
كل إجراء ّاٗتذ بشأف ذلك يع ّد ٔتثابة إجراء غَت قانوٓفّ
يع ّد اعتداء على كيانو ك بنيانو  ،ك بالتّاِف ّ
شك أ١تان لو
ك باطل  ،فالوخز باإلبرة مثبل الستخراج قطرة دـ من ناية أحد أصابع الفرد يثَت ببل ّ
ك لو كاف ذلك بقدر ضئيل ج ّدا  ،ك عليو فالفرد ال ٬ترب على ٖتليل بصمتو الوراثيّة سواء كاف
متّهما أك ضحيّة إالّ إذا قبل أك رضي بإجراء ذلك الفحص بصورة صر٭تة .
ك قد تساءؿ بعض الفقهاء يف سوريا3حوؿ مدل سلطة القانوف ك القضاء على جسد الفرد

الطب ا١تأمور بو  ،ك كذا عن مدل اعتبار إجبار القانوف ك القضاء
الّذم يرفض االمتثاؿ للتّحليل ّ
للفرد على ىذا التّحليل بعد سبق رفضو لو عمبل قانونيّا .
حر يف جسمو ك ىو ملك لو ك حده ،ك أ ّكدكا أ ّف
يرل أصحاب ىذا الطّرح أ ّف اإلنساف ّ

قضائي أك بأمر
الّذم ملك لو ىو جسمو ك ليس حياتو  ،فقد يكوف عليو أف يفقد حياتو ْتكم
ّ

حىت ا١توت إُف طلب خاص ّتسم
عسكرم  ،فاألمر
ا١تهمة ّ
العسكرم ال يتع ّدل طلب تنفيذ ّ
ّ
ّ

1
الصفحة . 217
السابق ّ .
صفاء(عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 481
السابق ّ .
عبّاس اٟتسيٍت ( ّ
عمار)  .ا١ترجع ّ
3
السابع عشرّ .اٖتاد احملامُت العرب .
الكواكب (سعد زغلوؿ)  .مدل سلطة القوانُت على جسد اإلنساف ْ .تث  .ا١تؤ٘تر ّ
اٟتريّات األساسيّة ك حقوؽ اإلنساف  .دمشق . 1989 .
ٞتنة ّ
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اٞتندم يف اٟترب بأ ْف يرمي بنفسو فوؽ ا٢تدؼ قاصدا ا١توت  ،كلكنّو ليس
فالضابط يأمر
ا١تأمورّ ،
ّ
حىت ك لو كاف يف اللّحظة الّيت ىو مقدـ فيها على ا١توت .
لو أف يأمره أف يفعل شيئا ما ّتسمو ّ

الشخصيّة1قد يساء إليها ك تصبح عن قصد
ك أضافوا أ ّف ٞتسم اإلنساف أسرارا تتعلّق ْتريّتو ّ

أك عن غَت قصد بصورة مباشرة أك غَت مباشرة مفضوحة لدل غَت صاحبها  ،لذا ٬تب أف يتم
يؤدم ك لو باحتماؿ ضئيل إُف ا١تساس ْتريّة اإلنساف يف إخفاء جسده
كل إجراء قد ّ
االبتعاد عن ّ
عمن ال يريد أك ال يسمح .
ّ
ك بناء على ذلك  ،إذا تع ّذر على القضاء الوصوؿ إُف ال ّدليل بسبب عدـ إمكانيّتو االطّبلع
اٟتق يف ا٠تصوصيّة  ،فما عليو إالّ أف يلجأ إُف
على جسم اإلنساف بسبب ما يتمتّع بو من ّ
التّحقيقات ك البيّنات الّيت تساعده ك ٔتعزؿ عن جسم اإلنساف يف الوصوؿ إُف اٟتقيقة  ،ك يصدر
حكمو على ىذا األساس ،ك ال ينزعج من عدـ انصياع الفرد لؤلمر ا١تتعلّق بإجراء الفحص
لوجي  ،ك إذا كاف ىذا الفحص ىو ال ّدليل الوحيد يف القضيّة فبل ٬تنح إليو  ،ك بالتّاِف فبل
البيو ّ
يفسر دكما
الشك  ،ذلك أف ّ
مناص لو من تربئة ساحة ا١تتّهم لفائدة القانوف أك لفائدة ّ
الشك ّ
١تصلحة ا١تتّهم .
ك قد ّتعجب ىؤالء الفقهاء من بعض ا١تمارسات القضائيّة ا١تطبّقة يف ىذا ا٠تصوص يف
مسوغ قانوٓفّ ،مستشهدين بأ ّف القضاء
سوريا ك الّيت كادت أف تصطبغ بصبغة اإلباحة دكف ّ
عندىم أصدر مذ ّكرات غريبة غَت كاردة يف القانوف تستهدؼ األفراد  ،منها إصداره ١تذ ّكرات
الطب ،
أٝتاىا "مذ ّكرات اإلعزاـ"ْ ،
القوة العموميّة إلجراء الفحص ّ
أم إعزاـ الفرد للحضور بواسطة ّ
بالقوة إُف ا٠تبَت قصد إخضاعو
جره ّ
ك ٔتوجب ىذه ا١تذ ّكرة ٯتكن حجز حريّة ا١تطلوب إعزامو ك ّ
اثي .
لبلختبار الور ّ
1
يعرفها " ليبيز" ىي قدرة
اٟتريّة ّ
الشخصيّة ىي حريّة الفرد يف التّن ّقل ك حقوقو على جسمو ك حرمة مسكنو  ،ك اٟتريّة كما ّ

ا١ترء على فعل ما يريد .ك يقوؿ " فولتَت" أ ّف اٟتريّة تعٍت عندما أقدر على ما أريد فهذه حريّيت  ،ك لكن يبدك أفّ ىذا غَت
يفضلو الفقهاء للحريّة
صحيح  ،أل ّف القدرة على إتياف ما يريده اإلنساف قد تسبّب ضرر للغَت  ،ك عليو فإ ّف التّعريف الّذم ّ
السابق .
يضر بنفسو أك بالغَت .األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ
ىو قدرة اإلنساف على إتياف ما يريده من فعل أك امتناع دكف أف ّ
الصفحة . 68
ّ
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ك قد علّقوا عن ذلك بأ ّف أمر اإلعزاـ يع ّد ٔتثابة التفاؼ على القانوف ك لكن بتعبَت مبهم
ليس لو يف اللّغة العربيّة معٌت  ،كما أنّو يع ّد لفظ ليس يف قاموس اللّغة لفظ آخر ٯتاثلو  ،ك ليس
مسوغ  ،ك بذلك كاف ٬تب على القضاء ك ٖتت غطاء ٛتاية
لو يف القانوف كذلك مؤيّد أك ّ
اٟتريّات ك عدـ ا١تساس هبا ك احًتامها أالّ يسلك ىذا الطّريق  ،أل ّف القضاء ال يصدر
اٟتقوؽ ك ّ
للحريّات إالّ يف اٟتاالت ا١تنصوص عليها صراحة يف
أكامر أك مذ ّكرات تتعلّق ْتجز ك تقييد ّ
الفقهي مصلحة
يهم أنصار ىذا ا١توقف
القانوف  ،ك فيما عدا ذلك فهو قفز على ّ
الشرعيّة  .ك ال ّ
ّ
يرجحوف ا١تصلحة الفرديّة على
كل اعتبارٔ ،تعٌت ّأنم ّ
اجملتمع  ،إذ مصلحة الفرد عندىم فوؽ ّ

1
اٟتق يف
من
د
مستم
اإلطبلؽ
ىذا
ك
ة
اثي
ر
الو
بصمتو
على
طلق
م
ق
ح
لو
لفرد
فا
،
العامة
ّ
ّ
ّ
ّ
ا١تصلحة ّ
السبلمة اٞتسديّة  ،ك لقد انقسم أصحاب ىذا ا١توقف
ا٠تصوصيّة الوراثيّة ك ّ
اٟتق يف ا١تعصوميّة أك ّ

2
٤تتج بو ٕتاه مسألة
ك
دستورم
كحق
للحق يف ال ّسبلمة اٞتسديّة
ّ
ٓتصوص ٖتديد الطّبيعة القانونيّة ّ
ّ
ّ

السبلمة اٞتسديّة
األكؿ يرل أ ّف ّ
الرأم ّ
اثي إُف أربعة أراء  ،ف ّ
اٟتق يف ّ
اإلجبار على الفحص الور ّ
تسَت كظائف أعضاء اٞتسم على
مصلحة ٭تميها القانوف  ،ك مصلحة الفرد حسبهم ىي يف أ ْف ّ
للشخص على جسمو  ،إذ
حق مطلق ّ
اٟتق يف سبلمة اٞتسم يع ّد ّ
بيعي ،ك من ٙتّة فإ ّف ّ
النّحو الطّ ّ
أم اعتداء
ال ٬توز ا١تساس بو من قبل الغَت دكف رضاه  ،ك ّ
للشخص ّ
اٟتق يف ٛتاية جسمو من ّ
يقررىا
الرأم الثّآف يؤّكد بأ ّف ّ
السبلمة اٞتسديّة يع ّد سلطة ّ
يقع عليو من طرؼ الغَت ،ك ّأما ّ
اٟتق يف ّ
التصرؼ ك االستعماؿ
القانوف لصاحب ّ
اٟتقْ ،
أم أنّو مالكا ٞتسده  ،ك بالتّاِف تكوف لو حريّة ّ
السبلمة اٞتسديّة يع ّد ٔتثابة
الرأم الثّالث إُف القوؿ بأ ّف ّ
ك االستغبلؿ  ،يف حُت ذىب ّ
اٟتق يف ّ
الرابطة القانونيّة يكوف للفرد سلطة االستئثار
رابطة قانونيّة بُت الفرد ك جسده  ،ك عن طريق ىذه ّ
السبلمة اٞتسديّة يع ّد نوع من
الرابع ك األخَت إُف القوؿ بأ ّف ّ
الرأم ّ
ّتسده  ،ك خلص ّ
اٟتق يف ّ
عرؼ بأنّو  " :مصلحة يعًتؼ هبا
ٟتريّات ّ
اٟتريّات ّ
العامة ْ ،
الشخصيّة الواجبة اٟتماية  ،ك ي ّ
أم ا ّ
ّ
السَت
السلطة ّ
القانوف للفرد ٕتاه ّ
العامة ك يش ّكل مساسا يؤثّر على ّ
أم اعتداء ٯتكن أف يقع من ّ
بيعي لوظائف اٟتياة يف جسمو "  .غَت أ ّف ىذه اآلراء األربعة َف تصمد أماـ االنتقادات الّيت
الطّ ّ
1
الصفحة . 179
السابق ّ .
طايع (ا٢تآف)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة من  64إُف . 69
السابق ّ .
األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ
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1
السبلمة اٞتسديّة
يف
اٟتق
ف
بأ
عليو
د
الر
ت
ؿ
األك
أم
فالر
،
الفقهاء
بعض
طرؼ
من
ُك ّجهت إليها
ّ
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
الرأم الثّآف فقد
ليس ح ّقا مطلقا ّ
للشخص على جسمو  ،ك إّ٪تا ىو كذلك ّ
حق للمجتمع ّ ،أما ّ
صرؼ
تّ انتقاده على أساس أنّو إذا كاف ّ
السبلمة اٞتسديّة ٮتوؿ لصاحبو سلطة التّ ّ
اٟتق يف ّ
السلطة تكوف غَت موجودة عند ناقصي األىلية كاجملنوف
ك االستعماؿ ك االستغبلؿ  ،فإ ّف ىذه ّ
الرأم الثّالث فقد عيب عليو على أساس أنّو
الصغَت ك غَت٫تا ك اللّذين يتمتّعوف هبذا ّ
ك ّ
اٟتقّ ،أما ّ
٤تل لو يف نفس الوقت  ،فالثّابت ك ا١تتّفق
نتصور بأ ّف ّ
الشخص يكوف صاحب ّ
ال ٯتكن أف ّ
حق ك ّ
٤تل
اٟتق يكوف
ّ
اٟتق  ،فالفرد لو ّ
٤تل ّ
عليو ىو أ ّف صاحب ّ
اٟتق يف التّملّك ك لكن ّ
مستقبل عن ّ
الرابطة القانونيّة الّيت يتح ّدث
ا١تلكيّة ليس الفرد ذاتو ك إّ٪تا ّ
الشيء ا١تملوؾ  ،ك أماـ ذلك تنتفي ّ
٤تل تثريب بدعول أنّو ال ٯتكن
الرأم ّ
الرأم ا١تنتقد ّ ،أما ّ
عنها أنصار ّ
الرابع فقد كاف ىو اآلخر ّ
حق اجملتمع أف يسوده
العامة أك االجتماعيّة  ،إذ من ّ
بالسبلمة ّ
باٟتريّات ّ
التّ ّ
ذرع ّ
العامة ك اإلخبلؿ ّ
جراء ما ارتكبوه من جرائم ض ّد اجملتمع .
السكينة من خبلؿ معاقبة ا١تذنبُت ّ
االستقرار ك ّ

ب ألنصار ا١توقف غَت ا١تؤيّد لفكرة اإلجبار على
لعل ىذا ىو نفس االنتقاد الّذم ُ
صو م
ك ّ
مبدأم
اثي  ،إذ صحيح أ ّف ٥تتلف ا١تبادئ ال ّدستوريّة ا١تذكورة أعبله فضبل عن
ْ
التّحليل الور ّ
مشركعيّة ال ّدليل ك عدـ إجبار الفرد على تقدٔف دليل لغَت صاٟتو ا١تدفوع هبا لتربير ا١توقف كاجبة
االحًتاـ لبقاء حرمة اإلنساف مصونة  ،غَت أ ّف ذلك ال يكوف على حساب اجملتمع أك اجملٍت عليهم
ا١تتمسكُت بعدـ جواز اإلجبار  ،فنزع عيّنة
لوجي ك
الّذين ٢تم حقوؽ على ّ
ّ
الرافضُت للتّحليل البيو ّ
أم خليّة من خبليا جسم الفرد ك ٖتليلها ١تعرفة مدل تطابقها مع العيّنة موضوع
بيولوجيّة من ّ
ا١تقارنة ال يشكل البتّة اعتداء على تلك اٟتقوؽ ك ا١تبادئ  ،بل بالعكس فالقياـ بتلك اإلجراءات
حق يف معرفة اٟتقيقة
يضر با١تصلحة الفرديّة  ،فللمجتمع ّ
ٮتدـ ا١تصلحة العامة أكثر ٦تّا قد ّ
حق اجملتمع يف
ك بالتّاِف توقيع العقاب على مرتكب اٞترٯتة ال أف يفلتوا منو  ،ك يتح ّقق بالنّتيجة ّ
العيش يف طمأنينة كسكينة ك أماف  ،ك عليو فإ ّف ما تستوجبو مصلحة العدالة يف الكشف عن
ا٠تاصة .
اٟتقيقة تتجاكز كثَتا مصلحة ا١تتّهم ّ
1

الصفحة  65ك ما بعدىا .
السابق ّ .
األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ
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ا١تكرسة لصاٌف اإلنساف بالنّظر ١تسألة اإلكراه على
ك تبعا لذلك ّ
يصح القوؿ بأ ّف اٟتقوؽ ّ
الشخصيّة ذات
السبلمة ك اٟترمة اٞتسديّة ليست من اٟتقوؽ ّ
اثي على غرار ّ
اٟتق يف ّ
التّحليل الور ّ
الشخصيّة ذات الطّبيعة االجتماعيّة  ،فليس
الطّبيعة الفرديّة فحسب  ،بل ك كذلك من اٟتقوؽ ّ
للفرد سلطة مطلقة على جسده  ،ك يف ذات الوقت ليس للمجتمع مطلق اٟتريّة يف فرض القيود

ا١تشرع
يقرىا ّ
عليو كما يشاء  ،فسبلمة جسد الفرد إذف ىي  " :مصلحة للفرد ك اجملتمع معا ّ
بيعي ،ك أف ٭تتفظ بتكاملو
ك ٭تميها يف أف تسَت كظائف اٟتياة يف اٞتسم على النّحو الطّ ّ
يتحرر من اآلالـ اٞتسميّة ك النّفسيّة  ،ك سواء كاف ىذا ا١تساس بسبلمة األعضاء
اٞتسمي ،ك أف ّ
للشخص الّذم يستخدمها " .ك إذا كاف جوىر ك أساس
صناعيّة بالنّسبة ّ
الطّبيعيّة أك األعضاء ال ّ

مبٍت ابتداءن ك انتهاءن على ضركرة احًتاـ ا١تبادئ األساسيّة ٟتقوؽ اإلنساف على
ىذا ا١توقف
الفقهي ّ
ّ

الشاكلة ا١تذكورة أعبله ،1فما ال ّسبيل إذف للوصوؿ إُف اٟتقيقة الّيت ينتظرىا اجملتمع خصوصا إذا
ّ
اثي ىو ال ّدليل الوحيد يف القضيّة ؟
كاف االختبار الور ّ

اٞتيٍت ك با١تقابل هتدر قيمة
ك ىل يبقى الفرد ّ
متمسكا بعدـ جواز إجباره على ا٠تضوع للتّحليل ّ
ىذا ال ّدليل الّذم ثبت علميّا ك طبيّا ك بيولوجيّا بأنّو يتميّز بال ّدقة ك با١توضوعيّة ك نتائجو ال تكاد
ٗتطئ ك منو هتدر حقوؽ األفراد ك اجملتمع ؟

ردان منو عليها أفاد
نظرا لكثرة العيوب ك االنتقادات الّيت تل ّقاىا ىذا ا١توقف
الفقهي  ،ك ّ
ّ
٤تل اعتبار ك ال ٣تاؿ إلجباره عليو ،
بأنّو ك ١تػّا كاف رضا ك قبوؿ ّ
اٞتيٍت يكوف ّ
الشخص بالتّحليل ّ

فإنّو ك يف حالة رفضو القياـ بو يع ّد ذلك ٔتثابة قرينة2ض ّده  ،بل ذىبوا إُف أبعد من ىذا ١تػّا اعتربكا
الرافض  ،ك يبقى على القاضي أف
الرفض يش ّكل اعًتافا ضمنيّا ك دليبل يف غَت صاٌف ّ
أ ّف ّ
الرافض خيفة من التّحليل ك نتائجو الّيت تؤدم إُف
الرفض دليبل على ّ
توجس ّ
يستخلص من ّ

1
الصفحة . 527
السابق ّ .
عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
تنصب داللتها على الواقعة ا١تراد إثباهتا  ،ك إّ٪تا على كاقعة أخرل
 2القرائن بأنواعها من طرؽ اإلثبات غَت ا١تباشرة  ،أ ْم ال
ّ
تقرر أنّو ال
تسبقها أك تنتجها ٔتحض اللّزكـ
استقر القضاء على جواز بناء اٟتكم على دليل غَت مباشر  ،إذ ّ
العقلي  ،ك قد ّ
ّ
يشًتط أف يكوف ال ّدليل صر٭تا داالّ بذاتو على الواقعة ا١تراد إثباهتا  ،بل يكفي أف يكوف ثبوهتا منو عن طريق االستنتاج ٦ ،تّا
السابق .
ّ
يتكشف للمحكمة من الظّركؼ ك القرائن ك ترتيب النّتائج على ا١تق ّدمات  .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم) .ا١ترجع ّ
الصفحة . 444
ّ
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الوصوؿ إُف اٟتقيقة الّيت ٭تاكؿ إخفاؤىا ٔ ،تعٌت آخر أنّو ٬تب على القضاء أف يستنبط مدل توافر
اثي .
سوء النّية من رفض الفرد ا٠تضوع ٢تذا الفحص الور ّ

1
الرافض،أك أ ّنا اعًتاؼ
صاٌف
يف
ليست
اثي ٔتثابة قرينة
ّ
إ ّف اعتبار رفػض ا٠تضوع للفحص الور ّ

ضمٍت منو ْتقيقة ارتكابو للوقائع ا١تنسوبة إليو َف يلق استحساف بعض الفقهاء  ،كونم اعتربكا
ّ
الشخص
ذلك مظهر من مظاىر اإلكراه
األدب الّذم من شأنو التّأثَت بصورة سلبيّة على إرادة ّ
ّ
الشخصيّة كالفرديّة .
اٟتريّات ّ
ا١تمتنع،كىو الّذم س ّ
يؤدم يف األخَت ال ٤تالة إُف ا١تساس باٟتقوؽ ك ّ
ك على خلفيّة ىذه ا١تآخذ اىتدل أصحاب ىذا ا١توقف إُف إ٬تاد بديبلن آخران عن فكرة
الرفض
إجبار ّ
للرفض  ،ك ىو إدراج عدـ ا١توافقة أك ّ
اثي بعد إبداءه ّ
الشخص على االختبار الور ّ
ا١تختصة ،
العامة
ّ
السلطة ّ
على إجراء التّحليل ضمن دائرة النّصوص اجملّرمة ك ا١تعاقبة من طرؼ ّ
فالفرد حسب ىذا ا١توقف إذا ارتكب جرٯتة مهما كانت طبيعتها ٥تالفة أك جنحة أك جناية،
لوجي لعيّنة من خبليا جسمو بغية الوصوؿ إُف اٟتقيقة ك أبدل
ك اقتضى التّحقيق إجراء فحص بيو ّ
الّرفض  ،فإنّو يقع ٖتت طائلة التّجرٔف ك العقاب بتكييف رفض ا٠تضوع للفحوصات الوراثيّة ،
اثي ك عدـ إرغامو عنو ّأكالن ،
ٔتعٌت ٬تب االعتداد بصورة أساسيّة بإرادة الفرد ٓتصوص التّحليل الور ّ
الرفض يع ّد جرٯتة يف ح ّد ذاتو .
ك يف حالة رفضو فإ ّف ىذا ّ
لكن ىذا البديل ا١تقًتح َف يسلم بدكره من النّقد ك الطّعن من طرؼ جانب من الباحثُت  ،إذ
حريّات األفراد  ،ك ال يصلح
اعتربكه منافيا لقواعد العدالة ك ما اسا باستقرار اجملتمع ك ْتقوؽ ك ّ
عامة على ٚتيع اٟتاالت  ،كحالة ا١تشتبو فيو ا١ترتكب ٞتناية القتل العمد مع سبق
تطبيقو بصورة ّ
1
اإلسبلمي  ،فإ ّف القرائن ىي أدلّة اإلثبات
اٞتنائي
اإلثبات
نظاـ
يف
ة
القولي
اإلثبات
ة
ل
أد
٫تا
ار
ر
اإلق
ك
هادة
الش
كانت
إذا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الصلة بُت الواقعة ا١تعلومة ك الواقعة اجملهولة ا١تراد إثباهتا بالقرينة القويّة كلّما كانت القرينة أقول
الصامتة ك الّيت كلما كانت ّ
ّ
ك أظهر على إثبات التّهمة  ،ك إف كاف ا٠تبلؼ قد ثار بُت الفقهاء حوؿ حجيّة القرائن يف اإلثبات  ،فقد ذىب ابن القيّم يف
الشارع َف يقف اٟتكم يف حفظ اٟتقوؽ البتّة على شهادة ذكرين ال يف ال ّدماء ك ال يف األمواؿ
مؤلّفو أعبلـ ا١توقّعُت على أ ّف ّ
الزنا باٟتبل ك يف ا٠تمر
الصحابة رضواف اهلل عليهم يف ّ
الراشدكف ك ّ
ك ال يف الفركج ك ال يف اٟتدكد  ،بل قد ح ّد ا٠تلفاء ّ
كل
بالرائحة ك القيء ك كذلك إذا كجد ّ
الشيء ا١تسركؽ مع ّ
ّ
السارؽ كاف أكُف باٟت ّد من ظهور اٟتبل ك الراّئحة يف ا٠تمر  ،ك ّ
الرائحة بل أكُف .ال ّدسوقي عطيّة (طارؽ إبراىيم) .ا١ترجع
ما ٯتكن أف يقاؿ يف ظهور ا١تسركؽ أمكن أف يقاؿ يف اٟتبل ك ّ
الصفحة . 481
السابق ّ .
ّ
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اثي ،فإف توبع ّترـ رفض ا٠تضوع للتّحاليل
اإلصرار ك ّ
الًت ّ
صد ك ٯتتنع عن إجراء االختبار الور ّ
اٟتق
ا١تقررة لو ٗتلق اختبلال كاضحا ك بيّنا يف ميزاف ّ
البيولوجيّة فإ ّف ىذا اٞترـ أك مقدار العقوبة ّ
الشك أ ّف ذلك يلقي بضبللو على مبدأ قرينة الرباءة
ك العدالة على النّحو ا١تذكور أدناه  ،ك
ّ
العامة يف الببلد  .ك إذا
السياسة اٞتنائيّة ّ
كحقوؽ األفراد ّ
كحريّاهتم كسكينة اجملتمع ك بالنّتيجة على ّ
اثي يكوف تكييفها
تّ التّسليم جدال هبذا البديل  ،فهل جرٯتة ّ
الرفض على ا٠تضوع للتّحليل الور ّ
أخف منو ؟ أـ أش ّد ؟
ا١تقررين للجرٯتة األصليّة ا١ترتكبة ؟ أـ ّ
ك جزاؤىا ىو نفس التّكييف ك اٞتزاء ّ

السواء ك يف
شك أ ّف التّكييف
ال ّ
ّ
ٯتس با١تتّهم ك باجملتمع على ّ
األخف أك ا١تماثل أك األش ّد ّ
الرفض على أساس ٥تالفة ك اٞترٯتة األصليّة
النّهاية باحملاكمة العادلة  ،إذ كيف يصلح تكييف ّ

الرفض على أساس جناية
ا١ترتكبة ذات كصف جنحة أك جناية ! مث كيف يستقيم تكييف ّ
الرفض على أساس جناية
ك اٞترٯتة األصليّة ا١ترتكبة ذات كصف جناية أيضا ! ك ىل يليق تكييف ّ
ك اٞترٯتة األصليّة ا١ترتكبة ذات كصف جنحة أك ٥تالفة !

إ ّف ما جاء بو أصحاب ىذا ا١توقف من أفكار بشأف مسألة عدـ إجبار الفرد على
ْتجة أ ّف ىذا اإلجبار يصطدـ مع ٚتلة ا١تبادئ القانونيّة ك ال ّدستوريّة
اثي ّ
ا٠تضوع للتّحليل الور ّ
الرفض قرينة1يف غَت
ك ال ّدكليّة  ،ك اقًتاحهم لبديلُت اثنُت عن ىذا اإلجبار ك ا١تتمثّ ْلُت يف اعتبار ّ

الرفض ضمن النّصوص
الرافض أك اعًتاؼ
ضمٍت على اقًتافو اٞترـ من جهة  ،أك إدراج ّ
صاٌف ّ
ّ
التّجرٯتيّة ك العقابيّة من جهة ثانية َف يلق ركاجا بنسبة عالية  ،ك بقي سوادا على بياضا  ،لكوف
شك
التّسليم ٔتا جاءكا بو ىو الّذم يُفرغ ا١تبادئ الّيت احتجوا هبا ىم أنفسهم من ٤تتواىا  ،ك ال ّ
حريّات األفراد ك ٮتلق االضطراب داخل اجملتمع
أ ّف ذلك يش ّكل انتهاكا صارخا ٟتقوؽ ك ّ
السياسة اٞتنائيّة .
ك يساىم يف عدـ استقرار ّ
1
اثي  ،ك لكن اعترب رفضو ٔتثابة
ٕتدر اإلشارة أ ّف قانوف اإلجراءات اٞتنائيّة اللّبنآف ال ٬ترب الفرد على ا٠تضوع للفحص الور ّ

الفٍت ّاٗتاذ إجراء على جسم
قرينة  ،ك ىذا ما جاءت بو ّ
تنص على أنّو ٬ " :توز أف يتناكؿ التّحقيق ّ
ا١تادة /343أ ك الّيت ّ
الفن أك مفضيا إُف ضرر ىاـ  ،ك للمحكمة أف تستخلص من رفض أحد
اإلنساف كفحص ال ّدـ شرط أالّ يكوف ٥تالفا لقواعد ّ

السابق .
ا٠تصوـ اإلذعاف ٢تذا اإلجراء قرينة على ّ
صحة اٟتالة أك الواقعة ا١تراد إثباهتا " .عبد الفتّاح ّ
(٤تمد لطفي)  .ا١ترجع ّ
الصفحة . 528
ّ
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كل ذلك  ،ظهر على أنقاض ىذا ا١توقف ّإتاه آخر يرل أ ّف
ك حرصا على عدـ حصوؿ ّ
اثي كرىا عنو ك بدكف موافقتو  ،حتميّة
نزع عيّنة من اٟتامض النّ ّ
وكم للفرد إلخضاعها لبلختبار الور ّ
االٕتاه ع ّدة أدلّة ك أسانيد للتّدليل هبا على
تربرىا ع ّدة معطيات ك اعتبارات  ،ك قد ق ّدـ ىذا ّ
ّ
سنتطرؽ إليها بإسهاب .
شرعيّة اإلجبار عن طريق اإلكراه إلجراء ىذا التّحليل ك الّيت
ّ
الفرع الثاني

الوراثي
الفقهي المؤيّد إلجبار الفرد على التحليل
التيار
ّ
ّ
كل فرد يف اجملتمع يتمتّع ّتملة من
ينطلق أصحاب ىذا ا١توقف من فكرة مضمونا أ ّف ّ
السبلمة
أقرىا ال ّدستور ك القوانُت ال ّدكليّة  ،ك على رأس ىذه اٟتقوؽ ّ
اٟتقوؽ الّيت ّ
اٟتق يف ّ
ا١تربر  ،ك إالّ عُ ّد ذلك اعتداء على
اٞتسديّة ،إذ ال يقبل االعتداء على ىذه ال ّسبلمة مهما كاف ّ
االٕتاه ك الّذم أكرد عليو استثناء  ،مفاده جواز ا١تساس
اٞتسد ،ىذا ىو األصل العاـ حسب ىذا ّ
العامة ك أىداؼ اجملتمع ك يستوجبها النّظاـ العاـ أيضا.1
ّتسد الفرد العتبارات تتطلّبها ا١تصلحة ّ

الصحة العموميّة مثبل ٯتكن إرغاـ األفراد على ا٠تضوع لتدابَت صحيّة
فمن أجل مقتضيات ّ
خاصة عند انتشار ٥تتلف األكبئة ك األمراض كاإليدز ك األنفلونزا ،...كما ٯتكن إلزاـ
معيّنة ك ّ
التّبلميذ ك الطّلبة يف ا١تدارس ك ا١تعاىد با٠تضوع لفحوصات طبيّة ألغراض كقائيّة  ،ك ٬ترب أيضا
ا١تًتشحُت يف الكليّات ك األكادٯتيّات العسكريّة با٠تضوع لبلختبارات ك التّحاليل الطبيّة  ،ك يف
ّ
رب العمل
السماح ٢تم بااللتحاؽ  ،ك ّأما يف ٣تاؿ عبلقات العمل فإ ّف ّ
الرفض ّ
حالة ّ
يتقرر عدـ ّ
ك باسم القانوف ٭تتّم على العامل إجراء فحوصات طبيّة كشرط لقبوؿ إدراجو أك إدماجو يف عبلقة
ٖتملو
العمل ،أل ّف تلك الفحوصات من شأنا أف تكشف عن مدل لياقة العامل ك مدل ّ
للمنصب الّذم سيتقلّده ك إذا رفضها يرفض طلبو شكبل  ،ك بالقياس يرل ىذا اال ّٕتاه أنّو ٬توز
اثي لدكاعي يقتضيها اجملتمع ك العدالة ،2بعيدا عن اعتبار
إجبار ا١تتّهم على ا٠تضوع لبلختبار الور ّ

نزع العيّنة البيولوجيّة عن طريق الوخز بواسطة إبرة صغَتة يسبّب ضررا لو ٔ ،تعٌت أ ّف اإلرغاـ
أك اإلجبار على ا٠تضوع للفحص ١تعرفة ا١تكونات الوراثيّة ك مطابقتها مع العيّنة موضوع التّحقيق
1
الصفحة . 217
السابق ّ .
صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحة . 178
السابق ّ .
طايع (ا٢تآف)  .ا١ترجع ّ
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اٟتل األكثر كاقعيّة  ،إذ لو ترؾ ا٠تيار للمتّهم يف ذلك لكانت إجابتو دكما الّرفض ك عدـ
ىو ّ
ا١توافقة.
الضمانات
اثي للعيّنات اٞتينيّة ّتملة من القيود ك ّ
ك لقد تّ تقييد اإلجبار على الفحص الور ّ
لعل أ٫تّها ىي أ ّف تكوف اٞترٯتة ا١ترتكبة على قدر كبَت من
ّ
نتوُف ّ
مهمة تفصيلها يف حينها  ،ك ّ
لوجي ال يكوف يف ٚتيع أصناؼ اٞترائم  ،ك أف تكوف العقوبة
اٞتسامة ٔ ،تعٌت أف االختبار البيو ّ
حىت عقوبة اٟتبس يشًتط أف تكوف ٤ت ّددة بعتبة
السجن  ،ك ّ
ّ
ا١تقررة للجرٯتة ا١ترتكبة ىي اٟتبس أك ّ
يربر ىذا اإلجبار ،كما ٬تب أف ٕترل تلك الفحوصات
معيّنة  ،فضبل أف يكوف ىناؾ ّاهتاـ ج ّدم ّ
متخصصُت ك خرباء من ذكم الثّقة ك األمانة  ،ك كا٘تي أسرار نتائج التّحاليل
من قبل أشخاص
ّ
بأنا ٘ت ّدنا بع ّدة معلومات عن صاحبها ك كذا باالستعدادات الوراثيّة
البيولوجيّة الّيت ثبت علميّا ّ
ك األمراض ا١تستقبليّة ك مسائل أخرل ذات صلة بذلك  ،ك أف ٖتًتـ ال ّديانة ك ا١تعتقد  ،إذ ال
٬توز إجبار الفرد يف نار رمضاف على احتساء أك تناكؿ مشركبات أك مواد يستوجبها التّحليل
تؤدم إُف إفطاره .
ك ّ
فإذا توافرت ىذه القيود فإنّو ال ٣تاؿ لبلعتداد برفض الفرد إلجراء الفحص  ،إذ أ ّف رفضو
العلمي يف ىذا اجملاؿ  ،كما يعٍت تعطيل ك تفويت
بكل تأكيد نكرانو لنتائج االبتكار
يعٍت ك ّ
ّ
السلطات ا١تكلّفة بالتّحقيق يف الوصوؿ إُف اٟتقيقة  ،ك بالتّاِف فهو يعمل إُف ترجيح
األمر على ّ
مصلحتو الفرديّة على حساب ا١تصلحة االجتماعيّة .
ك عليو فإ ّف ا١تبادئ ال ّدستوريّة ك القانونيّة ك غَتىا القاضية بوجوب عدـ انتهاؾ خصوصيّة
اإلنساف  ،ك اٟترص على أف يكوف ال ّدليل ا١تعتمد عليو مشركعا  ،ك احًتاـ قرينة براءة ا١تتّهم
ك سبلمتو اٞتسديّة ك ما إُف ذلك ...ال تصطدـ بالكامل مع مسألة إجبار الفرد على نزع عيّنة

وكم ،1كمػ ػ ػ ػ ػا ال ٯتػ ػ ػ ػ ػ ػك ػ ػن اعتبػ ػ ػ ػ ػار ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذا اإلجبػ ػ ػ ػ ػ ػار شكػ ػ ػ ػ ػ ػل من أشكػ ػ ػ ػ ػاؿ
مػ ػ ػ ػ ػن حػ ػ ػ ػ ػػامض ػ ػ ػ ػ ػو الن ػ ػ ػ ػػّ ّ
1
الصفحة . 113
السابق ّ .
ذياب (باديس)  .ا١ترجع ّ
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1
عنوم أك البدٓفّ ،بل ىو إجراء يُقصد من كراءه معرفة اٟتقيقة ال غَت ،ك ال
ا١ت
نف
ع
ال
أك
التّهديد
ّ

الشخص ىو
ريب أ ّف معرفة اٟتقيقة أٝتى ك أعلى من اإلجبار يف ح ّد ذاتو  ،فمعرفة ما إذا كاف ّ
لوجي لبلبن أٝتى من إجباره كرىا على إجراء االختبار بعد رفضو طواعية  ،كما أ ّف
األب البيو ّ
اٟتقيقي أٝتى من إكراىو على إجراء التّحليل بعد أف
معرفة ما إذا كاف ا١تتّهم بالقتل ىو الفاعل
ّ
أم
اٟتريّات مصونة ك ٤تًتمة بعيدا عن ّ
أباه ٥تتاران  ،ك يف ٚتيع اٟتاالت ك الظّركؼ فاٟتقوؽ ك ّ
انتهاؾ لل ّسبلمة أك للخصوصيّة اٞتينيّة ك غَت٫تا ،كما أ ّف ىذا اإلجبار ال يصطدـ أيضا مع مبدأ

2
ٮتص
عدـ إلزاـ ّ
الشخص على تقدٔف دليل ض ّد نفسو  ،إذ يرل أنصار ىذا ا١توقف أ ّف ذلك ا١تبدأ ّ
الشخص ٖتت اإلكراه على أف يدِف بأقواؿ
الشهادة دكف غَت٫تا  ،فإذا أجرب ّ
فقط االعًتاؼ ك ّ
حرة ك ٥تتارة  ،ك كذلك
ك تصر٭تات فإنّو ال يلتفت إليها  ،أل ّنا َف تكن صادرة منو عن إرادة ّ
٤تل
لشهادة ّ ،أما االختبار
ال ّشأف بالنّسبة ل ّ
اثي فبل يأخذ نفس اٟتكم  ،إذ حكمو كاف ّ
العلمي الور ّ
ّ

اختبلؼ دائر بُت إمكانيّة اعتباره عمبل من أعماؿ ا٠تربة أك عمبل من أعماؿ التّفتيش.3

اثي يع ّد عمبل من أعماؿ التّفتيش ال
لقد ذىب جانب من الفقهاء إُف القوؿ بأ ّف التّحليل الور ّ

ا٠تربة ،4على اعتبار أنّو ك ١تػّا كاف التّفتيش ىو إجراء من إجراءات التّحقيق5ك يػُتّخذ بغرض البحث
الضبطيّة القضائيّة بناء على إذف
على ال ّدليل  ،ك يقوـ ْتكم طبيعتو على اإلكراه ك ُ٬ترل من طرؼ ّ

ا١تختصة كفقا ١تا ح ّدده القانوف  ،فإ ّف نزع عيّنة من البصمة الوراثيّة للفرد
السلطة القضائيّة
ّ
مسبق من ّ
1
كجهت إُف ا١تكره نفسو ك ىذا باتّفاؽ ٚتهور
يرل فقهاء ّ
ماسة بسبلمة اٞتسم إذا ّ
الشريعة اإلسبلميّة أ ّف التّهديد يع ّد كسيلة ّ
كجو التّهديد إُف الغَت  ،فَتل اٟتنابلة أ ّف الوعيد إكراه إذا كقع على االبن أك األب ،
الفقهاء  ،ك لكنّهم اختلفوا فيما إذا ّ
كل ذم ٤ترـ  ،ك ىذا يتّفق مع بعض اٟتنفيّة ّ ،أما البعض
ك يرل ّ
الشافعيّة أنّو إكراه إذا كقع على االبن ك األب ك زاد عليو ّ
البخارم ك أىل الظّاىر .
الرأم
ّ
أجنب ،ك سار على ىذا ّ
اآلخر من األحناؼ فَتل أ ّف الوعيد ليس إكراىا إذا كقع على ّ
الصفحة . 80
السابق ّ .
األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ
2
الصفحتُت . 114 ، 113
السابق ّ .
ذياب (باديس)  .ا١ترجع ّ
3
الصفحة . 152
السابق ّ .
األسدم (ضياء)  .ا١ترجع ّ
4
الصفحة . 219
السابق ّ .
ٜتيس علي الظّنحآف (ساَف)  .ا١ترجع ّ
5
القضائي يف األحواؿ ا١تعيّنة بالقانوف للبحث عن اٞترٯتة  ،ك أدلّة
الضبط
يعرؼ التّفتيش بأنّو اإلجراء الّذم يقوـ بو مأمور ّ
ّ
ّ
٤تل آخر أٟتقو القانوف يف اٟتكم
ثبوهتا ك نسبتها إُف ا١تتّهم  ،ك قد يكوف ٤تل التّفتيش شخص ا١تتّهم أك مسكنو أك ّ
أم ّ
الصفحة . 219
با١تسكن أك ّ
السابق ّ .
الشخص ٜ .تيس علي الظّنحآف (ساَف)  .ا١ترجع ّ
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اثي يع ّد من صميم التّفتيش ،1فهو يتّخذ للوصوؿ إُف ال ّدليل  ،ك بالتّاِف
إلخضاعها لبلختبار الور ّ
ا١تختصة .
أم "نزع العيّنة" يقوـ على اإلكراه  ،ك ال يباشر إالّ بناء على إذف من اٞتهات
ّ
فهو ْ
2
كل شيء
على
أك
سكن
ا١ت
على
ينصب
كما
بل
،
ك التّفتيش ليس ٤تلّو األشياء فحسب
ّ
ّ
الشخص  ،فا١تسكن يتمتّع ْترمة ال ٯتكن
نصب أيضا على ّ
ّ
خصو القانوف بال ّذكر ك التّحديد ي ّ
الًتاخيص أك باألكامر
انتهاكها  ،ك ال ّدخوؿ إليو ك تفتيشو إلفادة التّحقيق ٬تب أف يكوف مقركنا ب ّ
الضامنة لصيانة ك ٛتاية اٟتقوؽ  ،ك إالّ ع ّد
السلطة القضائيّة باعتبارىا ّ
الّيت ّ
ٗتتص بإصدارىا فقط ّ
اٟتق يف عدـ
ذلك جرما يعاقب عليو القانوف  ،ك اإلنساف كذلك يتمتّع بع ّدة حقوؽ على غرار ّ
اثي ك كذا اٟت ّق يف سبلمتو ك خصوصيّتو الوراثيّة  ،إذ ال
تفتيشو ك االطّبلع على عوراتو ك عتاده الور ّ
ٔتربر البحث عن ال ّدليل  ،إالّ إذا كاف ذلك مؤيّدا بإذف من القضاء ٖتت طائلة
٬توز انتهاكها ّ
وكم للفرد
التّجرٔف ك العقاب  ،ك عليو فإ ّف ىذا ّ
االٕتاه يرل أنّو ك ١تػّا كاف نزع عيّنة من اٟتامض النّ ّ

اثي يع ّد تفتيشا لو ،3ك ١تػّا كاف التّفتيش إجراء ينطوم على اإلجبار
إلخضاعها للتّحليل الور ّ
ك اإلكراه  ،فبالنّتيجة لذلك فنزع العيّنة من الفرد يكوف عن طريق اإلجبار .
للشخص يع ّد
اثي ّ
يف حُت يرل جانب آخر من الفقهاء عكس ذلك ْ ،
أم أ ّف التّحليل الور ّ
عمبل خالصا من أعماؿ ا٠تربة ال التّفتيش ،4فإذا كانت ا٠تربة تع ّد استشارة فنيّة يملجأ إليها القضاء
يف نطاؽ اإلثبات قصد مساعدتو يف فهم ك إدراؾ كقائع القضيّة الّيت ٭تتاج ٘تاـ فهمها معرفة كاسعة
األقل غَت كافية عند القاضي ا١تسخر ْتكم عملو ك ثقافتو  ،فاالختبار
يف ٣تاؿ ّ
معُت تنعدـ أك على ّ
اثي يع ّد من أعماؿ ا٠تربة  ،ألنّو يع ّد من األعماؿ الفنيّة الّيت ال يستطيع القضاء إدراكها أك فهم
الور ّ
5
اثي ٔتوجب خربة ال عبلقة
ر
الو
الفحص
اء
ر
إج
ف
بأ
القوؿ
إُف
ا
و
ذىب
كما
،
الركوف إليها
ّ
كنهها دكف ّ
ّ
1
الصفحة . 207
السابق ّ .
طايع (ا٢تآف)  .ا١ترجع ّ
2
سر لصاحبو لضبط ما عسى أف يوجد فيو
٤تل منحو القانوف حرمة ّ
خاصة باعتباره مستودع ّ
يقصد بالتّفتيش االطّبلع على ّ
الصفحة . 199
السابق ّ .
ما يفيد يف كشف اٟتقيقة عن جرٯتة معيّنة  .عبّاس اٟتسيٍت ّ
(عمار)  .ا١ترجع ّ
3
الصفحة . 483
اس
عب
السابق ّ .
ّ
اٟتسيٍت ّ
(عمار)  .ا١ترجع ّ
ّ
الصفحة . 220
.
ابق
الس
ا١ترجع
.
نحآف(ساَف)
ظ
ٜ 4تيس علي ال
ّ
ّ
ّ
5
الصفحة  209ك ما بعدىا .
السابق ّ .
طايع (ا٢تآف)  .ا١ترجع ّ
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السر ،إذ أف دمو أك شعره أك غَت ذلك من اإلفرازات اٞتسميّة ا١تختلفة ال
لو أبدا ْت ّق اإلنساف يف ّ
تع ّد على اإلطبلؽ بسر  .ك موقفنا من ذلك نرل أنّو ك من أجل احملافظة على استقرار اجملتمع ،
حقيقي بُت مصلحة اجملتمع ك حقوؽ األفراد  ،ىو كجوبيّة
ك كذا تفعيبل ١تبدأ ضركرة خلق توازف
ّ

وكم " "ADNعمبل من أعماؿ التّفتيش ال عمبل من أعماؿ ا٠تربة ،1إذ
اعتبار ٖتليل اٟتامض النّ ّ
لو نعترب ٖتليل البصمة الوراثيّة عمبل من أعماؿ ا٠تربة فهذا يعٍت حتما ا١تساس بالعدالة ك مسا٫تة يف
إفبلت اجملرمُت من العقاب  ،أل ّف ا٠تربة ْتكم طبيعتها ال تنطوم كفاية على عنصر اإللزاـ  ،إذ قد
الشخص ا١تعٍت بإجراء ا٠تربة الستدعاءات ا٠تبَت أك قد يتقاعس يف التّوجو إليو ،
ال يستجيب ّ
شك على تعطيل عمليّة إ٧تاز ك إعداد تقرير ا٠تربة  ،يف الوقت الّذم ينادم
كل ذلك يعمل ببل ّ
ك ّ
فيو اجملتمع باإلسراع يف كشف خيوط القضيّة ك معرفة اٟتقيقة يف أسرع اآلجاؿ ك معاقبة اٞتناة .
ك ألجل عدـ الوقوع يف ذلك ٬تب اعتباره عمبل من أعماؿ التّفتيش  ،أل ّف التّفتيش ْتسب
فالضبطيّة القضائيّة الّيت ٖتوز على اإلذف بالتّفتيش ال
طبيعتو ينطوم على عنصر اإلجبار ك اإللزاـ ّ ،

2
الشخص  ،فإنّو ُ٬ترب
الشيء بالنّسبة لتفتيش ّ
الشخص ا١تراد تفتيش مسكنو  ،ك نفس ّ
تتقيّد برفض ّ

ا١تعملي دكف االعتداد أك االلتفات لعدـ موافقتو.
وكم،كُٗتضع للفحص
على نزع عيّنة من حامضو النّ ّ
ّ
وكم ا١تنقوص األككسجُت  ADN٭تتوم على
ك من جهة أخرل  ،فإذا كاف اٟتامض النّ ّ
ا٠تاصة بصاحبو  ،كاالستعدادات اٞتنسيّة أك األمراض ا١تستقبليّة
عديد ا١تعطيات ك ا١تعلومات
ّ
الشكل يع ّد حامبل ألسرار حياتو ا٠تصوصيّة  ،ك بالتّاِف فإ ّف
اثي لو  ،فإنّو هبذا ّ
أك التّاريخ الور ّ
الكشف ك اإلطّبلع على ىذه األسرار ال يكوف ٔتوجب إجراءات خربة  ،بل يصلح أف يكوف
العامة  ،على خبلؼ ا٠تربة الّيت
السلطة ّ
ٔتقتضى إجراءات التّفتيش الّيت تدخل ضمن اختصاصات ّ
تعترب من قبيل األعماؿ الفرديّة  ،إذ ا٠تبَت ال ٬توز لو أف يقوـ بإجراءات التّفتيش مهما كاف نوعها،
لعامة
الشرطة القضائيّة أف ينتدبو إلجرائو  ،ك ّ
كما ال ٬توز لضابط ّ
الشأف كذلك بالنّسبة للنّيابة ا ّ
الّيت ال ٬توز ٢تا أف ٘تنح إذف بالتّفتيش ٠تبَت ما .
الصدد
 1ك ىو ذات ّ
السواد األعظم من الفقهاء يف ببلدنا على غرار األستاذ ٧تيمي ٚتاؿ  .أنظر يف ىذا ّ
االٕتاه الّذم سلكو ّ
الصفحة . 242
٧تيمي ٚتاؿ .إثبات اٞترٯتة على ضوء االجتهاد
السابق ّ .
القضائي .ا١ترجع ّ
ّ
2
الصفحة . 150
السابق ّ .
أٛتد غاّف ( ّ
٤تمد)  .ا١ترجع ّ
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اثي عمبل من أعماؿ ا٠تربة
ٕتدر اإلشارة أ ّف االختبلؼ اٟتاصل بشأف اعتبار االختبار الور ّ
الفقهي القائل بأ ّف
يصب دائما فيما انتهى إليو أنصار ىذا ا١توقف
أك عمبل من أعماؿ التّفتيش ّ ،
ّ
اثي ٬ترل على الفرد طواعية  ،ك يف حالة ما إذا رفض ٬ترب عن طريق اإلكراه  ،دكف
الفحص الور ّ
اٟتريّات  ،ك بعيدا عن اعتبار اإلباحة يف ا١تساس ّتسده
أف يش ّكل ذلك ّ
أم انتهاؾ للحقوؽ ك ّ

ألغراض معيّنة تع ّديا على ا٠تصوصية اٞتينيّة  ،غَت أ ّنم قيّدكا ذلك بوجوب توافر ع ّدة ضمانات،1
ك الّيت ٬تب أ ْف تتوافر ك ٖتًتـ ٖتت طائلة ا٠تركج عن مبدأ ال ّشرعيّة ك ال ّدخوؿ يف دائرة التّجرٔف ،
الضمانات2يف :
تتلخص ىذه ّ
ناىيك عن بطبلف ال ّدليل ا١تستم ّد من ذلك  ،ك ّ

ا١تختصة  ،ك ال شك
العامة
ّ
السلطة ّ
كجوب إصدار أمر اإلكراه مكتوب ك ٥تتوـ ك موقّع من طرؼ ّ
الرامي إُف نزع
أ ّف ىذا األمر يصدر يف ا١ترحلة الثّانية ْ ،
أم بعد األمر ا١تتّخذ من طرؼ القاضي ّ
السابق يف
عيّنة من اٟتامض النّ ّ
وكم للفرد ك إجراء الفحص عليها دكف إجبار مثّ يعدؿ عن قبولو ّ
الشركط  ،منها ضركرة أف
إجراء ىذا الفحص  ،ك أمر اإلكراه ٬تب أف تتوافر فيو ىو اآلخر بعض ّ
نص القانوف على إمكانيّة إجراء التّحليل بشأنا ،
اثي متعلّق ّترٯتة ّ
يكوف اإلكراه على االختبار الور ّ
ا١تقررة
فبعض القوانُت تشًتط مثبل إلصدار أمر اإلكراه أف يكوف اٟت ّد األقصى أك األدْف للعقوبة ّ
للجرٯتة ا١ترتكبة ٤ت ّددا سلفا  ،فإذا كاف األمر ا١تتّخذ ٮتالف ذلك عُ ّد غَت مشركع  ،ك ال يُلتفت
ا١تتوصل إليها  ،ك يطالو ال ٤تالة البطبلف إعماال لقاعدة ما بٍت على باطل فهو باطل ،
إُف النّتائج ّ
٥تتصة  ،أك كاف مسبّبا تسبيبا غَت
ك النّتيجة نفسها تنطبق على إصدار ىذا األمر من جهة غَت ّ
كافيا  ،أك غَت ٤ت ّددا لنوع العيّنة الواجبة الفحص .
1
وكم يف نطاؽ العدالة اٞتنائية مع كضع حدكد
تبٌت اجمللس
ّ
األكرب التّوصية ا١تتعلّقة باستخداـ التّحاليل اٞتينيّة للحامض النّ ّ
ّ

اٞتنائي  ،ك أف يكوف
رعي التّابعة للتّحقيق
يتم بناء على أمر
يتم يف مصلحة الطّب ّ
قضائي  ،ك ّ
قانونيّة ٢تذا اإلجراء  ،بأف ّ
ّ
الش ّ
ّ
متحصلة من ا١تتّهم  ،ك أف يكوف اإلجراء ضركريّا  ،ك أف تستخدـ
ٔتعرفة ا٠ترباء ا١تعنيُّت بذلك  ،ك أف تكوف العيّنات
ّ
أم شيء آخر
ا١تعلومات
ّ
ا١تتحصل عليها إلثبات أك نفي اال ّهتاـ يف حدكد التّحقيق  ،ك ال ٬توز استعماؿ ىذه ا١تعلومات يف ّ
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إعطاء إمكانية للفرد يف الطّعن يف قرار اإلكراه مع ٖتديد آجاؿ الطّعن أك التظلّم أك االلتماس،
ك كذا ٖتديد اٞتهة الّيت يرفع أمامها  ،مع جعل األمر ا١تطعوف فيو غَت مرتّبا آلثاره ٟتُت الفصل يف
الطّعن .
السارم ا١تفعوؿ ،
أف تكوف اٞتهة ا١تخاطمبة بأمر اإلكراه أك التّسخَت ّ
٥تتصة طبقا للقانوف ك التّنظيم ّ
٥تتصا ك تابعا للقطاع العاـ دكف سواه  ،كما ٬تب أف
ٔتعٌت ٬تب أف يكوف ا٠تبَت أك الطّبيب ّ
يكوف ا١تعمل أك ا١تخرب تابع للقطاع العاـ أيضا  ،ك ٤تتويا على ٚتيع األجهزة ك ا١تع ّدات ك ا١تواد
ا١تسخر غَت
الكفيلة بالقياـ باالختبار على أحسن كجو  ،فإ ْف كاف الطّبيب أك ا٠تبَت ا١تأمور أك
ّ
٤تلّفا  ،أك كاف ا١تخترب تابع للقطاع ا٠تاص  ،فبل يعت ّد بتقرير ا٠تربة مهما كانت دقّة النّتائج
ا١تتحصل عليها .
ّ
لوجي الّذم ٮتتاره
يستحسن نزع العيّنة البيولوجيّة للفرد من قبل الطّبيب أك ا٠تبَت ك ا١تعمل البيو ّ
كل ذلك
الفرد  ،كما يسمح ْتضور ىذا األخَت لعملية الفحص ك التّحليل  ،ك ال ّ
شك أ ّف ّ
ضادة  ،ك ىو
سيعطي مصداقيّة أكثر ك ثقة أكرب يف النّتائج  ،ك بالتّاِف ٕتنّب تقدٔف طلب خربة م ّ
ما سيعطّل عملية الوصوؿ إُف اٟتقيقة .
ضركرة إحاطة الفرد بتاريخ ك ساعة الفحص  ،ك يف حالة ما إذا َف مٮتًت بنفسو ا١تخرب ك ا٠تبَت
رد ا٠تبَت
٬تب أف ٭تاط علما باسم ا٠تبَت ك ا١تخرب  ،ك الغاية من ذلك ىو فتح اجملاؿ إلمكانيّة ّ
أك تغيَت ا١تخرب .
رم الفحص على العيّنة ا١تأخوذة من الفرد يف حدكد ما يكفي لئلجابة على
٬تب على ا٠تبَت أف ُ٬ت م
مس
ا١تأموريّة أك التّسخَتة أك أمر اإلكراه  ،ك ال ّ
٭تق لو أف يتخطّى ذلك  ،ك إالّ اعترب قد ّ
با٠تصوصية الوراثيّة ك كذا باألسرار اٞتينيّة ا١تصانة قانونا .
ضمن ا٠تبَت ما قاـ بو يف تقرير ك يورد فيو ٚتيع ا١تعلومات ك اإليضاحات ا١تتعلّقة با٠تربة كنوع
أف يُ ّ
ا١تتحصل عليها ،
وكم  ،ك النّتائج
ّ
العيّنة ا١تأخوذة  ،ك كذا الطّريقة ا١تتّبعة يف استخبلص اٟتامض النّ ّ
فضبل عن اسم ا١تخرب ك ا٠تبَت ،ك مراجع أمر اإلكراه أك التّسخَتة ،ك تاريخ إجراء ا٠تربة  ،ك تاريخ
نتائجها .
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٬تب إخطار الفرد بنتائج ا٠تربة  ،ك يشًتط يف ىذا اإلخطار أف يكوف مكتوبا  ،كما ٬تب أف
اٟتق يف إبداء ما يراه
يسلّم تقرير ا٠تربة ّتميع مشتمبلتو إُف صاحبو  ،ك ذلك من أجل إعطائو ّ
مناسبا من مبلحظات أك دفوع .
وكم يف حالة ما إذا تزعزع
اٟتق يف طب إجراء ٖتليل ّ
٬تب أف ٯتنح للفرد ّ
مضاد على حامضو النّ ّ
يقينو ٓتصوص نتائج ا٠تربة ا١تبلّغة لو على أف يقيّد ىذا الطّلب ٔت ّدة معيّنة ٖتت طائلة عدـ القبوؿ.
٬تب بعد ناية التّحليل أف تتلف العيّنة ٤تل ا٠تربة  ،كذلك ٔتوجب ٤تاضر إتبلؼ تع ّد ٢تذا لغرض،
مرة أخرل أك استغبل٢تا يف غَت الغرض احمل ّدد .
ك ىذا ضمانا لعدـ استخدامها ّ

الٕتاه على غاية من ا١تشركعيّة
ضمانات يكوف اإلجبار حسب ىذا ا ّ
فإذا ٘تّت مراعاة تلك ال ّ
الصلة بانتهاؾ اٟتريّة
أم كصف من األكصاؼ ذات ّ
السبلمة اإلجرائيّة ك غَت منط ٍو على ّ
ك ّ

1
ئيسي
الر
دؼ
ا٢ت
يبقى
ل
،
ا٠تاصة
ّ
السبلمة اٞتسديّة  ،أك الكرامة اإلنسانيّة  ،أك اٟتياة ّ
الشخصيّة  ،أك ّ
ّ ّ
حق اجملتمع يف كشف خيوط
األساسي من كراء كل ذلك ىو ٖتقيق توازف
ك
فعلي بُت ّ
حقيقي ك ّ
ّ
ّ
اٞترٯتة باستخداـ العلوـ الطبيّة ك البيولوجيّة اٟتديثة ك منو الوصوؿ إُف الفاعلُت اٟتقيقيُّت ك إنػزاؿ

ا١تكرسة قانونا ،2ك الشك أ ّف ىذا التّوازف تنبثق عنو سياسة
العػقاب عليهم  ،ك بُت حقوؽ األطراؼ ّ
فعالة .
جنائيّة متوازنة ك ّ

 1نويرم عبد العزيز  .ا١ترجع السابق  .الصفحة  44ك ما بعدىا .
ٕ 2تدر ا١تبلحظة أنو ك يف نطاؽ ٖتقيق ا١تصاٌف أك التوفيق بُت مصلحة اجملتمع ك مصلحة الفرد تثَت فعبل األدلة العلمية اٟتديثة إحدل
ا١تشكبلت اليت تواجهها السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة  ،ك ىي كيفية ٖتقيق التوازف بُت ا١تصاٌف ا١تتعارضة ك ىي مصلحة اجملتمع ك ضماف
تطبيق القانوف من ناحية  ،ك ضماف اٟتريات الفردية من ناحية أخرل  ،حيث ذىب رأم إُف أنو ك كما أف لؤلدلة العلمية ا٬تابيات
ك فوائد كتسهيل مهمة الكشف عن اٟتقيقة القضائية  ،فإنا قد تعصف ْتريات األفراد كحقوقهم إذا َف ٭تسن استخدامها  ،كانتهاؾ
حرمة اٟتياة ا٠تاصة لؤلفراد ك معرفة أسرارىم اليت يكرىوف أف يطلع عليها أحد ،كاألسرار اٞتينية اليت ٯتكن اٟتصوؿ عليو من خبلؿ
ا٠تريطة اٞتينية أك اٞتينوـ البشرم لئلنساف  ،يف حُت يرل رأم آخر بأف ا١تشرع قد نظم سبل استخبلص ىذه األدلة ك أف كصوؿ مأمور
الضبط القضائي أك احملقق اٞتنائي ٢تذه األدلة يتم بالطرؽ القانونية ك ٔتراعاة مبدأ الشرعية  ،سواء يف اٞتانب اإلجرائي الذم يتخذ لتقدٔف
ىذه األدلة لسلطات ال تحقيق  ،أك يف اٞتانب الفٍت الذم يتم من خبلؿ استخبلص نتائج األخذ هبذه األدلة ك مع احًتاـ القانوف ،
ك األخذ ٔتبدأ ا١تشركعية تنحصر التجاكزات ك ال يكوف ىناؾ ٣تاؿ للعصف باٟتقوؽ ك اٟتريات  .الدسوقي عطية (طارؽ إبراىيم).
ا١ترجع السابق  .الصفحة .470
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المطلب الثّاني
اثي
موقف التّشريع المقارن من مدى إجبار الفرد على التّحليل الور ّ

إذا كاف الفقو ا١تقارف انقسم إُف فريقُت  ،كل ينظر بنظرة ٥تالفة عن اآلخر بشأف إشكالية
مدل إجبار الفرد على ا٠تضوع للتّحليل الوراثي بالنظر إُف ا١تبادئ األساسية الضامنة ٟتماية
اٟتقوؽ ك اٟتريات  ،فالتشريع ا١تقارف ىو اآلخر عرؼ إتاىُت متباينُت  ،إذ األكؿ ال يؤيد مسألة
إجبار الفرد على ا٠تضوع للتحليل الوراثي  ،ك الثآف يعاكسو ٘تاما .
الفرع األول
الوراثي
التيار التّشريعي الرافض إلجبار الفرد على التّحليل
ّ
إذا كانت بعض التشريعات كما سنرل بعد حُت تقر صراحة يف قوانينها الداخلية كجوب
إجراء فحص على البصمة الوراثية للفرد إف اقتضت الضركرة ذلك  ،ك إف رفض يتم إجباره عنو
ٔتوجب إجراءات معينة ك مسطرة قانونا  ،فإنو ك با١تقابل ىناؾ تشريعات أخرل كرست ٖتليل
البصمة الوراثية للفرد يف قوانينها الداخلية  ،غَت أنا أكردت ضمنها صراحة فكرة عدـ إمكانية إجبار
الشخص على ا٠تضوع لو إف ىو أبدل رفضا لنزع عينة من جسمو  ،كما توجد فئة من التشريعات
قد سكتت ك با١ترة عن ىذه ا١تسألة  ،أم عن مدل إجبار الفرد على ا٠تضوع لبلختبارات الوراثية
حاؿ ما إذا امتنع عن إجراءىا .
ك يف ما يلي نستعرض التشريعات اليت أكضحت يف قوانينها الداخلية بأف قضية إجبار الفرد
على ا٠تضوع للفحص الوراثي خط أٛتر ال ٯتكن بأم حاؿ من األحواؿ ٕتاكزه أك ٗتطّيو  ،ك ذلك
لتنافيو مع عديد ا١تبادئ ك القواعد الدستورية ك العا١تية ا١تقدسة ك لعل أ٫تها التشريع اال٧تليزم ،
التشريع االيرلندم  ،التشريع الكندم ك التشريع االيطاِف .
فالتّشريع اال٧تليزم الصادر سنة  1984ال يسمح بأخذ العينات اٟتساسة من الفرد إال بعد
إذف من اٞتهة ا١تختصة  ،ك يكوف ذلك اإلذف يف شكل أمر مسبّب ك معلّل  ،ك ال ٯتكن أف ٬ترل
رفع العتاد ا٠تلوم من جسم الشخص سول يف اٟتدكد اليت يساعد فيها على كشف اٞترٯتة  ،ك بعد
الرضا ا١تكتوب لذلك الشخص  ،ك يف حالة رفض ا١تتهم ا١تثوؿ لبلختبار الوراثي يتم إعبلمو بأف
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ىذا الرفض يعد ٔتثابة دليل ثابت ضدهٔ ،1تعٌت أف القانوف اال٧تليزم ال يعًتؼ صراحة بنظاـ اإلكراه
إلرغاـ الفرد على ا٠تضوع لبلختبارات الوراثية بصفة خاصة ك الفحوصات الطبية بصورة عامة ما َف
يكن ذلك بناء على قبوؿ الشخص ا١تعٍت ك رضاه الصريح الذم ال لبس فيو  ،ففي قانوف السَت يف
الطرقات اال٧تليزم الصادر سنة  ، 1972فإنو ٬تيز لرجل الشرطة أف يطلب فقط من الشخص
الذم يقود سيارة أك ٭تاكؿ قيادىا على طريق أك يف مكاف عاـ إعطائو نفخة من ن مف أسو  ،ك ذلك
لتحليلها إذا قامت لديو أسباب معقولة على أنو شرب الكحوؿ.2

جدير با١تبلحظة ك التنويو أف القانوف اال٧تليزم ٯتيز بُت نوعُت من العينات البيولوجية  ،إذ
ىناؾ العينات اٟتساسة أم اٟتميمة  ،ك العينات غَت اٟتساسة أم غَت اٟتميمة  ،فاألكُف كاف
يقصد هبا حسب ا١تادة  1/65من قانوف الشرطة ك األدلة اٞتنائية الصادر سنة  1984العينة من
الدـ ك ا١تٍت ك كل سائل أك نسيج آخر من اٞتسم  ،ك البوؿ ك اللعاب ك شعر العانة ك بصمة
األسناف ك العينات ا١تقتطعة من فتحات اٞتسم  ،إال أنو ك إثر صدكر قانوف العدالة اٞتنائية ك النظاـ
العاـ اال٧تليزم سنة  ، 1994أصبح يقصد هبذه العينات كفقا للمادة  58فقرة  2منو العينات من
الدـ ك ا١تٍت ككل سائل أك نسيج آخر من اٞتسم  ،ك البوؿ ك شعر العانة ك بصمة األسناف

ك ا١تسحة اليت تؤخذ من جسم الشخص من غَت فتحة الفم ،3ك أما الثانية أم العينات غَت
اٟتساسة فيقصد هبا يف القانوف نفسو الصادر سنة  1984يف ا١تادة  65الفقرة األكُف العينة من شعر
الشخص ماعدا شعر العانة  ،العينة ا١تقتطعة من األظافر ك األجزاء األخرل من اٞتسم فيما عدا
فتحات اٞتسم ك بصمات األيدم ك األقداـ  ،ك اشًتط القانوف اال٧تليزم أنو ك فيما عدا البوؿ
ك اللعاب ال ٬توز أخذ عينة إال ٔتعرفة الطبيب  ،أما البوؿ ك اللعاب ٯتكن أخذ عينة منهما من
طرؼ أحد رجاؿ الشرطة  ،ك إتاه القانوف الربيطآف يف أخذ عينة من األعضاء اٟتساسة أك اٟتميمة
للفرد مبٍت بصورة كجوبية على رضا ا١تتهم ٔ ،تعٌت ٯتنع منعا باتا إجراء ٖتليل اٟتامض النوكم للفرد
 1صفاء (عادؿ سامي)  .ا١ترجع السابق  .الصفحة . 218
 2األسدم (ضياء)  .ا١ترجع السابق  .الصفحة . 151
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على أعضاءه اٟتميمة إف ىو رفض ذلك  ،على عكس األعضاء غَت اٟتميمة اليت ال تقتضي مثل
ىذا الرضا ك القبوؿ .
ك إذا كاف التشريع اال٧تليزم ال ٬تيز نزع العينات الوراثية من صاحبها إال ٔتوافقتو لكوف
ا١تسألة تتعلق بأقدس حق بالنسبة لو ك ىو ا٠تصوصية اٞتينية  ،فإنو بذلك قد اعترب الفحص
ك االختبار الوراثي عمبل من أعماؿ ا٠تربة ال عمبل من أعماؿ التفتيش  ،لكوف تفتيش األشخاص
ينطوم على مساس ْتريات األفراد ك اعتداء على أسرار حياهتم ا٠تاصة ٕتعل السرية ٗترج إُف دائرة
العبلنية .
ك على غرار التشريع اال٧تليزم الذم ال يقر بفكرة إجبار الفرد على ا٠تضوع لتحليل
حامضو النوكم ٧تد ا١تشرع االيرلندم ىو اآلخر يشًتط ك بصورة صر٭تة كجوب توافر عنصر الرضا ،
ك أف الرضا حسبو يعد ٔتثابة مسألة جوىرية ك أساسية لسبلمة ك صحة ك قانونية ك مشركعية إجراء
اختبار البصمة الوراثية  ،فهو هبذا ا١تعٌت ال يكرس يف قانونو اإلكراه البدٓف إلجبار الفرد على
ا٠تضوع للفحوصات الوراثية  ،ما َف يكن ذلك مقركنا بالقبوؿ الصريح ك الواضح للشخص ا١تعٍت .
جسد مبدأ السبلمة اٞتسدية للفرد أك كما يطلق عليها بعض
التشريع الكندم من جهتو ّ
الفقهاء ْتصانة الشخص اٞتسمانية  ،إذ ال يُقبل الدليل مهما كاف كزنو ك حجيتو يف الدعول إذا
استمد عن طريق أخذ عينة من العتاد اٞتيٍت للفرد يف غياب النص القانوٓف أك التشريعي الذم
يسمح ك ٬تيز للفرد صراحة ا٠تضوع لبلختبارات الوراثية ،1ك العكس بالعكس  ،أم إذا كجد قانوف
٬ترب الفرد على ا٠تضوع لتحليل عينة من بصمة كراثية  ،فاإلجبار ىنا يكوف جائز ْتكم القانوف ،
ك ىو ما ذىب إليو قانوف ا١تركر  ،إذ أجاز إجبار ك إخضاع قائدم ا١تركبات ك السفن ك الطائرات
أم منهم قد
ك القاطرات إُف اختبار البصمة الوراثية يف الدـ أك الزفَت أك البوؿ إذا كاف يشتبو يف أف ّ
تناكؿ مادة مسكرة .
أما التشريع اإليطاِف فقد جاء أكثر تشددا من القوانُت السابقة اليت تقر بوجوب توافر
الرضا الصريح للفرد ا١تراد إجراء فحص على عيناتو البيولوجية احملتوية على البصمة الوراثية  ،إذ أنو
1

عباس اٟتسيٍت (عمار)  .ا١ترجع السابق  .الصفحة . 479
179

ٕتاكز مسألة عدـ ا١تساس باٟترمة اٞتسدية للفرد مهما كاف ا١تربر  ،إُف حث القضاء على عدـ
االسًتشاد أك االستئناس بأم نتيجة خلص إليها الفحص الوراثي يف غَت صاٌف ا١تتهم الذم رفض

ا٠تضوع لنزع عينة من اٟتامض النوكم ا٠تاص بو.1

الفرع الثاني
الوراثي
التيار التّشريعي المؤيّد إلجبار الفرد على التّحليل
ّ
ال ٮتفى على أحد بأنو فيو ٣تموعة من الدكؿ ك ٔتوجب تشريعاهتا الداخلية ترل بأف ٖتليل
البصمة الوراثية للفرد ك إجباره عنو ال ينطوم على أم مساس ْترمة جسده ك ال ٓتصوصيتو
اٞتينية ،ك كذا ال ينايف مبدأم قرينة الرباءة ك عدـ إجبار الشخص على تقدٔف دليل ضد نفسو ،
ك لعل من أبرزىا على اإلطبلؽ التشريع الدا٪تاركي  ،التشريع األ١تآف  ،التشريع النرك٬تي  ،التشريع
ا٢تولندم  ،التشريع الفرنسي  ،التشريع األمريكي  ،التشريع العراقي ك التشريع ا١تصرم .
فا١تشرع الدا٪تاركي ينص يف قانونو الداخلي على جواز إجبار الشخص على ٖتليل عينة من
بصمتو الوراثية ك قد ربط ذلك بعدة شركط ٬تب أف تتوافر ٣تتمعة  ،ك تتمثل يف كجود أسباب
مؤسسة حوؿ كقوع شبهة  ،ك أف تكوف اٞترٯتة معاقب عليها بعقوبة اٟتبس ال تقل مدتو عن 18
شهرا  ،ك أف يكوف ىذا التحليل منتجا ك مفيدا للتحريات ك أخَتا ٬تب أف يكوف بإذف من
السلطة ا١تختصة .
ك قد أكرد ىذا التشريع2كل ذلك يف قانوف اإلجراءات اٞتنائية الصادر سنة ، 1989
الذم نص ك بوضوح على إمكانية إخضاع ا١تتهم إُف فحص جسمآف مىت ك جدت أسباب
مؤسسة حوؿ كقوع شبهة ٯتكن أف تؤدم إُف إدانتو عن جرٯتة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية
١تدة ال تقل عن  18شهرا  ،ك أف أم تدخل للمساس بالسبلمة اٞتسدية ٔتا فيو رفع عينة من
الدـ ،أك أخذ عتاد خلوم يكوف ٦تكنا عندما ٯتثل ىذا التدخل ضركرة حاٝتة للتحقيق األكِف ،
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ك ال يتم التدخل إال بناء على إذف مسبق يقرره القضاء  ،ك ينبغي أف يكوف قرار القضاء يف ىذا
الشأف مسببا ك مؤسسا تأسيسا كافيا على كجود ضركرة تستدعي ىذا التدخل  ،ك يقوـ الطبيب
بعملية الفحص حيث يقرر بدكره ما إذا كاف أخذ تلك العينة ٦تكنا من الناحية العلمية ك الطبية
من دكف ذلك .

أما التشريع األ١تآف فيسمح قانوف اإلجراءات اٞتنائية1الصادر سنة  1933بإمكانية إجبار
الفرد على ا١تساس بسبلمة جسده ٔتناسبة التصدم ألية كاقعة معاقبا عليها بعقوبة اٟتبس  ،فيأمر
القضاء بذلك اإلجراء بناء على طلب من ككيل اٞتمهورية يف اٟتالة اليت يرل فيها ىذا األخَت
ضركرة اٟتصوؿ على معلومات ٯتكنها أف تساعد اإلجراءات اٞتنائية  ،ك عندما يقرر القضاء
الفحص فإف الفرد ٬ترب على ا٠تضوع إليو ك ال ٭تتاج األمر إُف رضاه  ،ك مىت اعًتض على ذلك
أك قاكمو فإف الفحص ا١تأمور بو ٬ترل عليو رغم إرادتو أم باستعماؿ القوة إف تطلّبها الوضع،2
كقد استقر الفقو على دخوؿ ٖتليل اٟتامض النوكم يف مدلوؿ ك حكم ا١تادة  81الفقرة أ من
قانوف اإلجراءات اٞتنائية األ١تآف أم قبل أف تعرؼ إمكانية ٖتليل البصمة الوراثية  ،ك قد اقًتحت
ٞتنة تقصي اٟتقائق األ١تانية كضع قاعدة تشريعية خاصة باستخداـ ٖتليل اٟتامض النوكم يف
اإلثبات اٞتنائي ٖتسبا إلساءة استعمالو فاقًتحت عدة ضوابط ك توصيات ك ىي أال تتم ىذه
مؤسس ك مسبّب  ،ك أف تتم ىذه التحاليل على خبليا ك أنسجة جسم
التحاليل إال بإذف قضائي ّ
الفرد ا١تشتبو فيو  ،ك أف يكوف ىذا التحليل ضركرم ك إلزامي ٟتسم الدعول  ،ك أف تتم ىذه
التحاليل يف ٥تتربات ك معامل مصلحة الطب الشرعي "الشرطة العلمية" ،ك بناء على كل ىذه
التوصيات أصدر الرب١تاف األ١تآف يف منتصف التسعينات قانونا يسمح فيو لوكيل اٞتمهورية يف حالة
االستعجاؿ أف يأمر بإجراء عملية الفحص  ،ك تبقى مشركعية أمر عضو النيابة العامة ظرفية
ك مؤقتة  ،حيث ينعدـ أثره إذا َف يؤكد بقرار من القاضي خبلؿ الثبلثة أياـ ا١توالية لذلك .
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ك ٓتصوص التشريع النرك٬تي فيعرؼ القانوف ا١تنظم لوسائل التحقيق ك اإلجراءات اٞتنائية

تنظيما مضبوطا للفحص اٞتسدم  ،إذ ٯتكن إخضاع أم فرد ٢تذا الفحص1مىت ت االشتباه فيو
بناء على أعباء مؤسسة تورطو يف ارتكاب جرٯتة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية "حبس ،
سجن"  ،ك يشًتط القانوف أف يكوف ىذا الفحص ضركريا لعملية البحث ك التحقيق ك مفيدا يف
حل ك فك خيوط اٞترٯتة من جهة  ،ك متناسبا مع خطورة اٞترٯتة ا١ترتكبة من جهة أخرل  ،كما
ينبغي أف ٬ترل الفحص بالطريقة األقل أ١تا بالنسبة للفرد ا٠تاضع لو  ،ك مىت رفض الفرد ا١تشتبو فيو
أف يعطي موافقتو على الفحص  ،ٯتكن أف يعوض ذلك بأمر من أحد القضاة  ،ك يف حالة
االستعجاؿ يتوُف أحد أعضاء النيابة العامة إصدار مثل ىذا األمر  ،ك يتم الفحص عمليا من قبل
أحد أعضاء القطاع الصحي مثل األطباء ك ا١تمرضُت ك تقنيي الصحة ك من يف حكمهم .
ك بذلك فا١تشرع النرك٬تي ٬تيز إكراه الفرد على إجراء التحاليل ك االختبارات الوراثية
تأسيسا على ما نصت عليو أحكاـ ا١تادة  157من القانوف ا١تذكور أعبله الصادر بتاريخ
 ،1986/01/01ك اليت كرد فيها صراحة إمكانية إجراء تلك التحاليل بإذف من القاضي أك احملقق
دكف اشًتاط رضا ا١تتهم ك موافقتو عليها .
ك بشأف التشريع ا٢تولندم فقد خوؿ 2لقاضي التحقيق سلطة تعيُت خبَت من أجل فحص
ك ٖتديد ال ػ ػ " ،"ADNك قبل أف يأمر القاضي احملقق هبذا التعيُت الذم أكجبو القانوف ٬تب أف
٭تيط الشخص علما بذلك التعيُت كتابة  ،ك ٔتوعده  ،ك ساعة إجرائو  ،ك ا١تخرب الذم سيجرل
فيو ك كذلك الشأف بالنسبة لتبليغو بنتيجة الفحص  ،ك قد ٝتح القانوف للمتهم أك ٤تاميو أك أحد
ا٠ترباء الذين يعنيهم ا١تتهم أف ٭تضركا االختبار  ،كما منح ىذا القانوف للمتهم اٟتق يف أف يطلب
من القاضي إجراء فحص مضاد يف أجل ٜتسة عشرة يوما من تاريخ الفحص األكؿ  ،ك يف حالة
رفض ا١تتهم أخذ عتاد خلوم منو أجاز القانوف لقاضي التحقيق إصدار أمر ٬تعل ا١تتهم يكوف
خاضعا ألخذ عينة من طرؼ طبيب ك ذلك عن طريق القوة العمومية  ،ك ال يصدر مثل ىذا
األمر إال بعد ٝتاع ا١تتهم ك التحقق من رفضو  ،ك كذلك بعد التأكد من العقوبة ا١تقررة للجرٯتة
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ا١ترتكبة ،ك اليت ٬تب أف تكوف سالبة للحرية ك مقدرة ٔتدة  06سنوات على األقل  .ك يف اٟتالة
اليت يبدك فيها أخذ العينة متعذرا من الناحية الطبية  ،ٯتكن للقاضي أف يأمر بأخذ السائل ا١تنوم
للمتهم أك شعرة أك أم عتاد خلوم ٮتصو  ،ك ٯتكن للمتهم أف يطعن بطريق االستئناؼ يف أمر
قاضي التحقيق ا١تتضمن إخضاعو للفحص اٞتربم يف أجل ٜتسة عشر يوما ابتداء من تاريخ
تبليغو  ،ك عند ذلك يوقف تنفيذ األمر إُف غاية الفصل يف االستئناؼ أماـ ا٢تيئة القضائية ا١تتابع
أمامها ىذا ا١تتهم .
إذف من خبلؿ قانوف اإلجراءات اٞتنائية ا٢تولندم الصادر بتاريخ 1991/12/02يتبُت
ك أنو كضع ٚتلة من الشركط ك القيود إلجبار الفرد على ٖتليل بصمتو الوراثية  ،ك تتمثل يف أف ال
يتم تعيُت خبَت الختبار البصمة الوراثية إال بأمر من قاضي التحقيق  ،ك ٬تب على قاضي التحقيق
أف يعلم ا١تتهم كتابة بالساعة ك ا١تخترب الذم سيجرل فيو االختبار ك إببلغو كذلك بنتيجة
الفحص ،ك ٯتكن للمتهم أك ٤تاميو أك ا٠تبَت االستشارم أف ٭تضر عملية االختبار  ،كما ٯتكن
للمتهم يف أجل  15يوما بعد إببلغو بنتيجة الفحص األكؿ أف يطلب إجراء أك ندب خبَت آخر،
كما أنو يف حالة رفض ا١تتهم إجراء التحليل ٬توز للقاضي أف يصدر أمرا بإخضاعو لذلك ٔتوجب
أمرا مسببا ك ٮتطره بذلك  ،ك ٬تب أف تكوف اٞترٯتة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية ١تدة 06
سنوات على األقل  ،ك أالّ يكوف اإلخضاع للتحليل إال إذا كاف ذلك الزما للبحث ك للوصوؿ إُف
اٟتقيقة  ،كللمتهم حق استئناؼ أمر قاضي التحقيق الرامي إُف ا٠تضوع اإلجبارم للفحص كذلك
يف مدة أقصاىا  15يوما من يوـ تبليغو بأمر اإلخضاع  ،ك يكوف لبلستئناؼ أثر موقف ٟتُت
الفصل فيو  ،ك أف يتم إعداـ ا١تادة ا١تأخوذة من جسم ا١تتهم بعد االنتهاء من عملية الفحص .
تلك ىي الضمانات اليت أرساىا ا١تشرع ا٢تولندم إلجبار الفرد على إجراء ٖتليل البصمة الوراثية ،
أم امتناع مهما كاف نوعو على إجراء ىذا االختبار.
ك قد ت تكريسها حىت ال يكوف ىناؾ ّ
ك بتصفحنا للتشريع الفرنسي فإننا ٧تده ٯتنع إجراء فحص البصمة الوراثية على أم فرد
دكف أمر قضائي ك على أف ُ٬ترل يف ٥تابر ٥تتصة حيث يتم استدعاء الشخص ٟتضور عملية
الفحص مرتُت متتاليتُت مث ٭ترر ٤تضر بذلك  ،ك ما ٯتيز النظاـ الفرنسي يف ىذا اإلطار ىو أنو
متشدد يف ٣تاؿ أخذ العينات  ،ك كل خرؽ لئلجراءات يؤدم إُف البطبلف .
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ك رغبة منو يف ٛتاية جسم اإلنساف من أم اعتداء  ،فقد عاقب ٔتوجب نص ا١تادة
 4/511من قانوف العقوبات كل من يقوـ بأم فعل من شأنو التقاط األنسجة ك ا٠تبليا أك أم
شيء من جسم اإلنساف  ،ك كذا كل من يقوـ بالتقاط النسيج أك ا٠تبليا أك أم مادة من شخص
حي راشد من دكف رضاه  ،أك دكف اٟتصوؿ على رضا ىذا الشخص بالسجن مدة ٜتسة سنوات
ك غرامة قدرىا ٜتسة ك سبعوف ألف يورك ،ك ٓتصوص الرضا ٬تب أف يكوف صر٭تا ك ٯتكن إثباتو
بطريقة كاضحة  ،ك قد اشًتطت اتفاقية "أكفيديو" أف يكوف الرضا كتابة أماـ جهة رٝتية ك ال يعتد

با١توافقة الشفهية  ،ك ٬تب أف تكوف تلك ا١توافقة سابقة على إجراء ىذا العمل ك إال تعرض

الطبيب للعقوبة.1

ك حوؿ مدل اإلجبار على ا٠تضوع للتحليل الوراثي  ،فقد جعل ا١تشرع الفرنسي أخذ

عينة من الدـ بالنسبة للمتهم أمرا الزما ك ذلك يف حوادث ا١تركر ،2ك يف ىذا الصدد تنص ا١تادة
 88من قانوف  1954/04/15ا٠تاص بتقنُت ا١تشركبات الركحية ك التدابَت ا٠تاصة ٔتكافحة

الكحوؿ على أنو  " :عقب كقوع حادث الطريق ٬ ،توز لرجاؿ الضبط القضائي ك اإلدارم الذين

يعتقدكف أف اٟتادث كقع ٖتت تأثَت الكحوؿ  ،أف يطلبوا إُف الشخص ا٠تضوع للفحص الطب
أك ٖتليل الدـ للتأكد من نسبة الكحوؿ فيو  ،ك إذا امتنع الشخص عن ا٠تضوع ألخذ عينة من
دمو فإف امتناعو ىذا يعد جرٯتة يعاقب عليها باٟتبس مدة قد تصل إُف سنة "  ،مث بعد ذلك
صدر قانوف بتاريخ  1970/08/09ا١تعدؿ للقانوف أعبله ك الذم جعل ٖتليل الدـ إجراءن إلزاميا .
ىذا ك يبلحظ أف ا١تشرع الفرنسي ككما سبق القوؿ حريص على اٟتقوؽ كاٟتريات ،
كمتشدد يف ٣تاؿ ٖتليل العينات ،ألجل ذلك تدخل بنص جزائي عقاب يرمي من كراءه إُف
مكافحة التجاكزات اليت قد ٖتصل يف استخداـ االختبارات الوراثية لغَت الغرض ا١تطلوب  ،كذلك
بنص ا١تادة  226فقرة  20من قانوف العقوبات  ،كقد كرد فيها أنو  " :يعاقب باٟتبس ١تدة سنة
كاحدة على كل كاقعة ٖتويل ا١تعلومات اليت ت ٚتعها عن شخص. " ...
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أما التشريع األمريكي فيجيز إجبار الفرد يف الدعول العمومية على االختبار اٞتيٍت،ك الغرض
من ذلك ىو الوصوؿ إُف اٟتقيقة  ،شريطة أف يكوف ذلك ٔتوجب سند قضائي صادر عن احملكمة
مسببا ك مربرا تربيرا مقبوال  ،ك ىذا طبقا ١تا ىو مكرس يف قانوف خصوصية اٞتينوـ األمريكي
الصادر سنة  ، 1990إذ أجاز يف حاالت الضركرة الطبية ا١تساس با٠تصوصية اٞتينية ك كشف
ا١تعلومات الطبية أك الوراثية  ،دكف موافقة من لو اٟتق فيها .
من جهتو قانوف التأمُت الصحي األمريكي الصادر سنة  1997أجاز إجراء ٖتليل اٟتامض
النوكم للفرد ككذا ا١تساس ٓتصوصية ا١تعلومات الطبية ا٠تاصة بو ألغراض الكشف عن ا١تعلومات
الطبية يف حالة الطوارئ أك ألغراض البحث العلمي ك األنشطة ا١تتعلقة بالدفاع ك األمن القومي
ك الصحة العامة  ،دكف إذف ك رضا صاحب ىذه ا١تعلومة.1

كما يلزـ قانوف ا١تركر األمريكي كذلك سائقي السيارات ا١تخمورين أك الذين يشتبو يف

كقوعهم ٖتت تأثَت ا١تخدر ا٠تضوع لفحص الدـ ،2ك يف حالة رفضهم يتم سحب رخصة القيادة
منهم ،ىذا ما كرد ضمن بنود القانوف ا١تذكور أعبله  ":إف السائقُت الذين يقبض عليهم يف حالة
سكر أك الذين يشتبو يف كقوعهم ٖتت تأثَت ٥تدر ٬تب أف ٮتضعوا لفحص الدـ ،فإف رفضوا
تعرضوا لسحب تراخيص القيادة ".3

ىذا ك يبلحظ على ا١تشرع األمريكي أنو جعل اٞتزاء ا١تًتتب على عدـ ا٠تضوع للفحص
السياقة ،على خبلؼ بقية التشريعات األخرل اليت جعلت اٞتزاء إما
الوراثي ىو سحب رخصة ّ
ٕترٔف الرفض يف حد ذاتو  ،أك مقابلة الرفض باإلكراه كاإلجبار بواسطة ٥تتلف الوسائل ك األدكات
ك يف اٟتدكد ا١تعقولة  ،أك اعتبار رفض إجراء االختبار دليل ضد الرافض .
ك لقد ت ربط إلزامية ا٠تضوع للتحليل الوراثي يف التشريع األمريكي بعدة قواعد ك مقاييس
ىي أف يكوف التحليل الوراثي مؤسسا على سندا قضائيا مسببا ك مربرا  ،ك أف ٬ترل التحليل دكف
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إٟتاؽ أَف بالفرد ا٠تاضع لو  ،ك أف يتم التحليل بعيدا عن أم انتهاؾ أك مساس با١تعتقدات الدينية
للفرد  ،ك أف يعهد ألشخاص مؤىلُت أم يسمح ٢تم القانوف القياـ بذلك .
أما ا١تتأمل يف التشريع العراقي فيلحظ أنو قد عاًف مسألة مدل إجبار الفرد على ٖتليل

بصمتو الوراثية بشكل كاضح كجلي ،1ك ذلك ٔتوجب نص ا١تادة  70من قانوف أصوؿ احملاكمات
اٞتزائية اليت تنص على أنو  ":لقاضي التحقيق أك احملقق أف يرغم ا١تتهم أك اجملٍت عليو يف جناية
أك جنحة على التمكُت من الكشف على جسمو ك أخذ تصويره الشمسي أك بصمة أصابعو
أك قليبل من دمو أك أظافره  ،أك غَت ذلك ٦تا يفيد التحقيق إلجراء الفحص البلزـ ك ٬تب بقدر
اإلمكاف أف يكوف الكشف على جسم األنثى بواسطة أنثى "  ،ك من خبلؿ نص ىذه ا١تادة

يتضح ك أف ا١تشرع العراقي قد كضع ىو اآلخر ٚتلة من األحكاـ الواجبة االحًتاـ من أجل إرغاـ
الفرد على ا٠تضوع للفحص الوراثي ك ىي أف يكوف اإلرغاـ يف ا١تسائل احملددة يف نص ا١تادة 70
فقط ك ا١تتعلقة بالكشف على جسم ا١تتهم أك أخذ تصويرا أك أخذ بصمات أصابعو أك األخذ
القليل من دمو أك شعره أك أظافره أك غَت ذلك ٦تا يفيد التحقيق إلجراء الفحص البلزـ عليها  ،أف
تكوف اٞترٯتة ا١تتابع هبا ا١تتهم ذات صنف جناية أك جنحة ٔتعٌت آخر تستثٌت ا١تخالفة من ىذه
األحكاـ ،أف يكوف اإلرغاـ على الفحص ك التحليل الوراثي الزما ك مفيدا ك منتجا للحقيق  ،أف
يكوف الكشف عن جسم األنثى ا١تتهمة بواسطة أنثى قدر اإلمكاف  ،أف تكوف اٞتهة أ
ا١ترغمة ىي
٦تن حددهتما ا١تادة  70ا١تذكورة ك ٫تا قاضي التحقيق ك احملقق فقط  ،ك يفهم من ىذا أف ا٠تبَت
غَت معٍت باإلرغاـ  ،ك يف ىذا السياؽ ت إعداد ا١تادة  332من قانوف العقوبات العراقي جاء فيها
أنو" :يعاقب باٟتبس ١تدة ال تزيد على سنة ك...كل موظف أك مكلف ٓتدمة عامة استعمل
القسوة مع أحد من الناس اعتمادا على كظيفتو فأخل باعتباره أك شرفو أك أحدث أ١تا ببدنو، "...

ك بالتاِف فإف إرغاـ ا٠تبَت للمتهم على ٖتليل بصمتو الوراثية ٮترج عن نص ا١تادة  70ا١تذكور أعبله
اليت حصرت األمر يف احملقق ك قاضي التحقيق دكف سوا٫تا  ،ك إال يعد قد ارتكب جرما يعاقب
عليو طبقا للمادة  332ا١تذكور أعبله ك بالتبعية لذلك يعد قد مس بالسبلمة اٞتسدية للمتهم
دكف مسوغ قانوٓف .
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ك إذا كاف التشريع العراقي يرل أف إرغاـ ا١تتهم ك إجباره على التحليل الوراثي فيو مساس
بالسبلمة اٞتسدية  ،إال أنو أباح ىذا الفعل ٔتقتضى أحكاـ القانوف معتربا أف ىذه اإلباحة تعد يف
تقديره من قبيل متطلبات التحقيق  ،ك من مستلزمات ا١تصلحة االجتماعية اليت تتحقق من خبلؿ
الكشف عن مرتكب اٞترٯتة  ،ناىيك عن أف الضرر الذم أٟتقو ا١تتهم باجملتمع يفوؽ بكثَت الضرر
الذم قد يصيبو جراء إرغامو على التحليل  ،كما أف الغاية من اإلرغاـ ىو ترجيح كفة ا١تصلحة
العامة ا١تتمثلة يف اجملتمع عن ا١تصلحة ا٠تاصة ا١تتمثلة يف الفرد .
كما أف ا١تشرع العراقي ك قصدا منو تعزيز إباحة مسألة إجبار الفرد على التحليل الوراثي
ك من ٙتة اعتباره غَت مناؼ ١تبدأ السبلمة اٞتسدية ا١تصانة دستوريا أقر ا١تادة  69من قانوف أصوؿ
احملاكمات اٞتزائية ك قد كرد فيها أنو ٬ ":توز للقاضي أك احملقق من تلقاء نفسو أك بناء على طلب

أحد ا٠تصوـ أف يندب خبَتا أك أكثر إلبداء الرأم فيما لو صلة باٞترٯتة اليت ٬ترل التحقيق فيها ".
ك يف التشريع ا١تصرم ك بالرغم من اىتماـ كزارة الدكلة لشؤكف البيئة ّتمهورية مصر العربية
بإعداد مشركع قانوف للسبلمة اإلحيائية يف ٣تاؿ استخداـ التكنولوجيا اٟتيوية ك ا٢تندسة الوراثية يف
ضوء األحكاـ ك االلتزامات الواردة يف بركتوكوؿ قرطاجنة للسبلمة اإلحيائية لعاـ  2000ك الذم
يهدؼ بصفة أساسية إُف إنشاء ىيئة كطنية تتوُف تطبيق أحكاـ الربكتوكوؿ يف اإلطار الوطٍت ىذا
فضبل عن إضافة بعض األحكاـ اليت ال تتعارض مع ما كرد هبذا الربكتوكوؿ ك ٖتديد عقوبات
جنائية ١تن ٮتالف األحكاـ ا١تنصوص عليها يف الربكتوكوؿ ك القانوف ،1فإف ا١تتدبر ٢تذا القانوف

يتبُت لو أف تقنية البصمة الوراثية غَت متوسع فيها كثَتا كما ىو الشأف بالنسبة لبعض التشريعات ،
ذلك أنو تعرض ١تسألة ٖتليل ك فحص العينات الوراثية للمتهم أك اجملٍت عليو دكف أف يورد نصا
٬تيز فيو إجراء االختبار الوراثي للمتهم كرىا عنو من غَت ذلك  ،ك ىو ما ينبئ رٔتا على أنو قد
قصد كراء ذلك ترؾ البحث ك اإلثراء يف ا١توضوع للفقهاء ك الباحثُت ليدلوا فيو برأيهم ك أفكارىم
أكال قبل إدراجها بالشكل الواسع ضمن ا١تنظومة القانونية  ،غَت أف الواقع قد جرل على قياـ
سلطات التحقيق بإجراء الفحص إذا اقتضت ضركرات التحقيق ذلك.2
 1عبد الفتاح (٤تمد لطفي)  .ا١ترجع السابق  .الصفحة . 66
2
عبد الفتاح (٤تمد لطفي)  .ا١ترجع السابق  .الصفحة . 526
187

غَت أنو يف قانوف ا١تركر الصادر سنة  ، 1973قد أجاز إخضاع الشخص الذم يقود ا١تركبة

ك ىو يف حالة سكر أك ٖتت تأثَت ٥تدر لتحليل الدـ،1ك يف ىذا الصدد نصت ا١تادة  66منو على
أنو  ":٭تظر قيادة أية مركبة على من كاف كاقعا ٖتت تأثَت ٜتر أك ٥تدر ك إال سحبت رخصة
قيادتو إداريا ١تدة تسعُت يوما  ،ك لضباط ك أمناء ك مساعدم شرطة ا١تركر عند االشتباه فحص
حالة قائد ا١تركبة بالوسائل الفنية اليت ٭تددىا كزير الداخلية باالتفاؽ مع كزير الصحة أك إحالتو إُف
أقرب مقر شرطة مركر إلحالتو إُف أقرب جهة طبية ٥تتصة لفحصو"،كما ت التنصيص على ضركرة

استخداـ بالونات اختبار الكحوؿ لكشف السائقُت ا١تخمورين  ،ك يف حالة ما إذا رفض السائق
ا٠تضوع لتحليل بصمتو الوراثية ا١تتمثلة يف عينة من دمو تسحب منو رخصة السياقة ا٠تاصة بو .
ك بذلك يكوف ا١تشرع قد أعد جزاءن لرفض ا٠تضوع للفحوصات البيولوجية ك ىو سحب
رخصة السياقة ك لعل ىذا اإلجراء ا١تنصوص عليو يف القانوف ا١تصرم يعد ٔتثابة نفس اإلجراء
ا١تنصوص عليو يف القانوف األمريكي  ،ك يهدؼ ا١تشرع ا١تصرم من كراء سحب رخصة السياقة
كما فعل نظَته األمريكي إُف الضغط على الشخص لدفعو إُف قبوؿ ٖتليل الدـ  ،ك يف حالة ما
إذا سحبت رخصة السياقة ك مع ذلك ال يزاؿ ا١تشتبو فيو رافضا لتحليل دمو فإنو ال ٬توز بأم
حاؿ من األحواؿ إجباره على ذلك  ،غَت أف الرفض يكوف يف غَت صاٟتو  ،إذ يعد ٔتثابة قرينة

اجملرـ ا١تنسوب إليو .
ضده ،بل اعًتاؼ ضمٍت منو على ارتكاب الفعل ّ
ك إُف جانب ذلك ٧تد ا١تشرع قد عاًف مسألة االستعانة با٠ترباء ك األطباء يف باب ا٠تربة ،

فعلى سبيل ا١تثاؿ نصت ا١تادة  85من قانوف اإلجراءات اٞتنائية على أنو " :إذا استلزـ إثبات

ا٠تربة االستعانة بطبيب أك غَته من ا٠ترباء ٬ ،تب على قاضي التحقيق اٟتضور كقت العمل، "...
ك باالستناد على ىذا النص يرل جانب من الفقهاء أف القضاء يستطيع اللجوء إُف اختبار البصمة
الوراثية  ،على اعتبار ك أف الفحص ك التحليل يعد من صميم عمل األطباء ك ا٠ترباء ٔ ،تعٌت آخر
أكثر كضوحا ك داللة ىو أنو ال ٖتليل لبصمة كراثية دكف الركوف إُف خربة علمية  ،كما ذىبوا يف
نفس االٕتاه ك خلصوا إُف أف النيابة العامة ىي األخرل بإمكانا تسخَت خبَت إلجراء الفحص
الوراثي تأسيسا على نص ا١تادة  495من القانوف نفسو  ،ك اليت تقوؿ  ":لعضو النيابة العامة
1

األسدم( ضياء)  .ا١ترجع السابق  .الصفحة . 151
188

بوصفو رئيسا للضبطية القضائية االستعانة بأىل ا٠تربة كيف طلب رأيهم شفويا أك كتابة بغَت ٯتُت ،
ك يعترب تقرير ا٠تبَت ا١تقدـ يف ىذه اٟتالة كرقة من أكراؽ االستدالؿ يف الدعول" .
الفرع الثالث
الوراثي
الجزائري من مدى إجبار الفرد على التّحليل
موقف التّشريع
ّ
ّ
لقد ارتأينا أف نفرد عنوانا مستقبل لعرض نظرة التشريع اٞتزائرم للموضوع على خبلؼ بقية
التشريعات السابقة  ،على أساس أف مشرعنا يكاد يكوف ىو الوحيد أك على أكسع تقدير من بُت
التشريعات القليلة ك النادرة اليت أفردت ضمن ترسانتها القانونية قانونا مستقبل بذاتو ينظم أحكاـ
البصمة الوراثية .
إف التشريع اٞتزائرم يعد من بُت التشريعات الرائدة اليت عرفت نضجا يف منظوماهتا
القانونية ببل منازع  ،خصوصا يف موضوع األدلة العلمية  ،ك ىذا إف دؿ على شيء إ٪تا يدؿ على
اٟترص ا١تبذكؿ من طرفو قصد صيانة اٟتقوؽ ك اٟتريات ك كرامة األفراد  ،ك ال شك أف دكلة
اٟتق ك القانوف تبٌت على مثل ىكذا اعتبارات ك اىتمامات  ،ك لعل ما يؤكد ذلك ىو خطاب
رئيس اٞتمهورية  ،القاضي األكؿ يف الببلد ك رئيس اجمللس األعلى للقضاء ٔتناسبة افتتاح السنة
القضائية  2006ػ ػ ػ ػ  2007باحملكمة العليا  ،إذ ٦تا كرد يف خطابو :
"  ...ك كانت العدالة أكُف ما حرصنا على جعلها من األكلويات الوطنية  ،ك إعطائها النصيب
األكىف من العناية ك االىتماـ  ،ك ٕتلى ذلك يف ا١تراحل ك األشواط اليت قطعها ذلكم اإلصبلح
الشامل ك الكامل الذم تناكلنا بو ىذا القطاع  ،كما ٕتلى من خبلؿ إطبلؽ الربنامج لتحسُت بناه
التحتية ك تطوير إمكانياتو  ،األمر الذم جعلو يستفيد أيضا ضمن سائر عمليات التنمية الوطنية

ك اٞتهوية ك حىت احمللية.1"...

إف موضوع البصمة الوراثية َف يتطرؽ إليو ا١تشرع اٞتزائرم صراحة ك ذلك يف الوقت الذم
سن فيو قانوف اإلجراءات اٞتزائية  ،بل أشار إليو بصورة غَت مباشرة  ،إذ كاف احملققُت يعتمدكف
عليو من أجل الوصوؿ إُف ا٢تدؼ ا١تنشود ك ىو فك لغز اٞترٯتة ك بالتاِف معرفة اٟتقيقة باالستناد
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إُف نص ا١تادة  81من القانوف ا١تذكور أعبله  ،الوارد ٖتت رقم  155/66ا١تؤرخ يف  08جواف
 1966ك اليت تنص على أف التفتيش يباشر يف ٚتيع األماكن اليت ٯتكن العثور فيها على أشياء
يكوف كشفها مفيدا إلظهار اٟتقيقة  ،إذ اجملرـ ك عند ارتكابو للجرٯتة ال بد لو أف يًتؾ أشياء يف
مسرح الوقائع كالشعر ك ا١تٍت ك الدـ ك اللعاب ،...ك أف ىذه األشياء ا١تعثور عليها من قبل
احملققُت أم الشرطة العلمية تكوف ٤تبل ك موضوعا للتحقيق ّتميع الطرؽ ٟتل خيوط اٞترٯتة ك منو
الوصوؿ إُف الفاعل اٟتقيقي  ،أما يف جرائم السَت أك ا١تركر فإف ا١تشرع اٞتزائرم ك على غرار بقية
التشريعات األخرل قد أفرد ٢تا ىي األخرل قانونا خاصا هبا  ،ك بالتبعية لذلك نظم كيفيات
ك إجراءات ٖتليل البصمة الوراثية للسائقُت  ،فكانت البداية بسن القانوف رقم  14/01ا١تؤرخ يف
 19أكت 2001ا١تتعلق بتنظيم حركة ا١تركر عرب الطرؽ ك سبلمتها ك أمنها  ،ك من خبللو ألزـ
احملققُت على ضبط السائقُت الذين يشتبو فيهم بأنم يف حالة سكر ،ك الكشف عن مدل تناك٢تم
الكحوؿ ك يتجلى ذلك يف نص ا١تادة  19منو ك اليت نصت على أنو  ":يف حالة كقوع أم حادث
مركر جسمآف ٬ترم ضابط أك أعواف الشرطة القضائية على السائق أك مرافق للسائق ا١تتدرب يف
كقوع حادث مركر عملية الكشف عن تناكؿ الكحوؿ عن طريق جهاز زفر ا٢تواء  ،كما ٯتكنهم
إجراء نفس العمليات عل كل سائق أثناء إجراء التفتيش يف الطريق " .

ك قد أكضح ا١تشرع الطريقة كا١تنهاج الواجب إتباعو إلجراء عمليات الكشف  ،ك ذلك يف

الفقرة الثالثة من ا١تادة نفسها اليت أكردت أنو ":يتم إجراء ىذه العمليات بواسطة جهاز معتمد

يسمى مقياس الكحوؿ "الكوتاست" ك/أك مقياس"االيثيل" الذم يسمح بتحديد نسبة الكحوؿ
بتحليل ا٢تواء ا١تستخرج ،كٯتكن إجراء فحص ثآف بعد التأكد من اشتغاؿ اٞتهاز بصفة جيدة ".
ك إحقاقا للحق ك ٖتقيقا للعدالة ك تكريسا للمبادئ الدستورية الراسخة ك الرامية إُف ٛتاية
فصل ا١تشرع ىذه ا١تسألة أكثر  ،إذ نص على أنو إذا شكك السائق يف
حقوؽ اإلنساف ك ا١تواطن ّ
نتائج عمليات الكشف أك رفض إجراءاىا ألزـ ضابط الشرطة القضائية بوجوب إجراء التحليل
الطب للوصوؿ إُف اٟتقيقة التامة  ،كيف ذلك تقوؿ الفقرة الرابعة من ا١تادة السالفة الذكر ":ك عندما
تبُت عمليات الكشف عن احتماؿ تناكؿ مشركب كحوِف  ،أك يف حالة اعًتاض السائق أك ا١ترافق
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للسائق ا١تتدرب على نتائج ىذه العمليات أك رفضو ،إجراء عمليات الفحص الطب ك االستشفائي
ك البيولوجي للوصوؿ إُف إثبات ذلك " .

غَت أف كاقعة اصطداـ ىذه ا١تادة برفض السائق أك ا١ترافق للسائق ا١تتدرب إلجراء عمليات
اردا  ،لذلك كحىت ال ٘تس اٟتقوؽ كاٟتريات عن طريق الضغط
مرا ك ن
الفحص ا١تذكورة أعبله أ ن
جرـ ا١تشرع ىذه الرفض كأعد لو جزاءن مساكيا للجزاء ا١تقرر للجرٯتة األصلية سواء يف
أك اإلكراه ّ
اٟتبس أك يف الغرامة  ،ك اٞترٯتة األصلية ىي القيادة يف حالة سكر  ،كقد كرد التنصيص عليها يف
ا١تادة  68من القانوف ا١تذكور كما يلي ":يعاقب باٟتبس من شهر إُف ٙتانية عشر شهرا  ،ك بغرامة
من  5000إُف  50000دج  ،أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط ،كل سائق مركبة رفض ا٠تضوع
للفحوص الطبية كاالستشفائية ك البيولوجية ا١تنصوص عليها يف ا١تادة  19أعبله ".

ك بعد سرياف القانوف رقم  14/01ا١تذكور أعبله تدخل ا١تشرع اٞتزائرم بثبلثة تعديبلت
لو  ،األكؿ كاف بتاريخ ٖ 2004/11/10تت رقم  ، 16/04ك الثآف ٖتت رقم  03/09ا١تؤرخ يف
 ، 2009/07/22ك الثالث كاف يف سنة  ، 2017ك الناظر يف ىذه التعديبلت يلحظ أف ا١تشرع
قد أضاؼ الكثَت للقانوف أ
ا١تعدؿ خصوصا يف موضوع الدليل العلمي ا١تتعلق بالبصمة الوراثية ،
عرؼ
ك يتجلى ذلك من خبلؿ ا١تادة الثانية اليت عرفت مقياسي الكحوؿ ك االيثيل  ،إذ األكؿ ّ
بأنو  ":جهاز ٤تموؿ يسمح بالتحقق الفورم من كجود الكحوؿ يف جسم الشخص من خبلؿ

ا٢تواء ا١تستخرج " ،ك الثآف بأنو  ":جهاز يسمح بالقياس الفورم ك الدقيق لنسبة الكحوؿ بتحليل
ا٢تواء ا١تستخرج "  ،ك إذا كاف القانوف ا١تع َدؿ قد جرـ القيادة ٖتت تأثَت مواد ك أعشاب تدخل

ضمن أصناؼ ا١تخدرات ،فإنو َف يضع اآلليات أك اإلجراءات األكلية الكفيلة لعملية الكشف عن
ذلك  ،ك ىو ما ت استدراكو ٔتوجب القانوف رقم  03/09عندما استحدث كذلك ما يسمى

ّتهاز" ٖتليل اللعاب" ك الذم عرفو يف نفس ا١تادة ا١تذكور سابقا بأنو ":جهاز يسمح بالكشف
عن كجود ٥تدرات أك مواد مهلوسة عن طريق ٖتليل اللعاب " .

ك بعد ىذا التنوع ا١تلحوظ ك التطور ا١تسجل يف جانب ىذا التشريع ٓتصوص ٖتليل البصمة
الوراثية للفرد ك مدل إجباره عنو أضاؼ كذلك قانونا آخرا يعزز بو اٟتقوؽ ك اٟتريات الفردية ،
إذ سن القانوف رقم  3/16ا١تؤرخ يف  19يونيو  2016ا١تتعلق باستعماؿ البصمة الوراثية يف
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اإلجراءات القضائية كالتعرؼ على األشخاص ،فهذا القانوف الذم جاء ٤تتويا على  20مادة  ،قد
كرس عديد اإلجراءات بل كالضمانات اليت ٖتمي اٟترية الفردية دكف إ٫تاؿ ا١تصلحة االجتماعية ،
كبذلك ك عن طريق ىذا التوازف يكوف ا١تشرع اٞتزائرم قد أماط اللثاـ على كثَت من النقاط اليت
كانت تعد قبل صدكر ىذا القانوف ٔتثابة نقاط ظل يُلجأ إليها من قبل احملقق بتحفظ شديد إف َف
نقل ٓتوؼ ك تردد  ،ك من جهة أخرل يكوف قد قلص من ىامش ا١تناكرة لدل الفرد ا١تتحجج
دائما بغياب نص قانوٓف صريح ينظم مسألة التحليل الوراثي للفرد .
عرؼ ا١تشرع البصمة الوراثية ٔتوجب ىذا القانوف بأنا التسلسل يف ا١تنطقة غَت ا١تش ّفرة
ك قد ّ
من اٟتمض النوكم  ،ك ا١تنطقة غَت ا١تشفرة يف اٟتمض النوكم ال تشفر لربكتُت معُت على عكس
ا١تناطق ا١تشفرة فيو فهي تشفر لربكتُت معُت  ،ك اٟتمض النوكم  ADNأك كما ٝتي يف ىذا
القانوف ب ػ ػ ػ " :الريب منقوص األكسجُت" ىو تسلسل ٣تموعة من النكليوتيدات تتكوف كل كاحدة
منها من قاعدة آزكتية اآلدنُت " ،"Aالغوانُت " ،"Gالسيتوزين " ،"Cك التيامُت "،"Tك من سكر
"ريبوز منقوص األكسيجُت" ك ٣تموعة فوسفات.1

ك التحليل الوراثي باعتباره ٣تموعة ا٠تطوات اليت ٕترل على العينات ا١تتمثلة يف األنسجة
كالسوائل البيولوجية هبدؼ اٟتصوؿ على بصمة كراثية  ،فإنو كيف سبيل التجسيد الفعلي للمبادئ
الدستورية سيما احًتاـ كرامة األشخاص كحرمة حياهتم ا٠تاصة كٛتاية معطياهتم الشخصية ك غَت
ذلك فقد ألزـ ا١تشرع أف يكوف ىذا التحليل مقيّدا بعدة شركط ك ىي :
أال تؤخذ العينات البيولوجية من الفرد ك إجراء التحاليل الوراثية عنها إال بإذف كترخيص من القضاء
كبصورة حصرية يف ككبلء اٞتمهورية ك قضاة التحقيق ك قضاة اٟتكم  ،ك يكوف ذلك إما بطلب
من ضابط الشرطة القضائية أك بصفة تلقائية من طرؼ القضاء .
 1مادة ال ػ  ADNذات كزف ضئيل للغاية  ،ك هبذه الضآلة تتحكم يف مصَت البشر ك ترسم األحبلـ ك ا١تستقبل  ،ك من
خبل٢تا ٯتكن إثبات ا٢توية  ،إنا ببساطة بصمة اٟتياة  ،ك ىي لغز اٟتياة يف ذات الوقت  ،ك صورة اللولب ا١تزدكج الذم
تتشكل منو ال ػ  ADNتتكوف من سلسلة طويلة مؤلفة من أربع قواعد كيمياكية  ،يرمز ٢تا باٟتركؼ " :األلف" ك "التاء"
ك "السُت"ك "اٞتيم"  ،ك ىو تتابع متفرد  ،ك ىذا التكرار ك االرتباط بُت ىذه اٟتركؼ األربعة ىو ما يصنع ىذه اللغة البشرية
العجيبة اليت تتكوف من كل سكاف األرض  ،ك كما أف يف اللغة العربية  26حرفا  ،فإف لغة الكوف ىي أربعة حركؼ فقط .
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أال تنزع العينات البيولوجية إلجراء التحاليل اٞتينية عنها إال من األشخاص ا١تشتبو فيهم ارتكاب
جنايات ك جنح فقط دكف ا١تخالفات  ،ك قد ت ٖتديد اٞترائم ا٠تاصة هبذين الصنفُت يف اٞترائم
ا١تاسة بأمن الدكلة أك ضد األشخاص أك اآلداب العامة أك األمواؿ أك النظاـ العمومي أك اٞترائم
ا١تنصوص عليها يف قانوف مكافحة ا١تخدرات أك قانوف مكافحة تبييض األمواؿ ك ٘تويل اإلرىاب
أم جناية أك جنحة أخرل إذا رأت اٞتهة القضائية ا١تختصة ضركرة لذلك  ،كما ال تنزع
أك ّ
العينات البيولوجية إلجراء التحاليل اٞتينية عنها إال من ا١تشتبو فيهم بارتكاب جرائم ضد األطفاؿ
ك احملكوـ عليهم نائيا من أجل جرائم ارتكبت ضد األطفاؿ ك ضحايا اٞترائم ك األشخاص الذين
كانوا متواجدين يف مسرح الوقائع بغرض ٘تييز آثارىم عن آثار ا١تشتبو فيهم  ،ك كذا احملبوسُت
احملكوـ عليهم نائيا بعقوبة سالبة اٟترية ١تدة تتجاكز  03سنوات الرتكاهبم اٞترائم ا١تذكورة أعبله،
ك يفهم من ىذا البند األخَت أف العينة ال تنزع ك بالتاِف ال ٬ترل التحليل الوراثي على غَت احملبوس
احملكوـ عليو نائيا بعقوبة سالبة للحرية تتجاكز  03سنوات  ،ك من باب أكُف على غَت احملبوس
غَت احملكوـ عليو نائيا بعقوبة سالبة للحرية تتجاكز  03سنوات  ،ك على احملبوس غَت احملكوـ عليو
نائيا بعقوبة سالبة للحرية تتجاكز  03سنوات  ،ك على احملبوس احملكوـ عليو نائيا بعقوبة سالبة
للحرية ال تتجاكز  03سنوات  ،ك على احملبوس احملكوـ عليو نائيا بعقوبة سالبة للحرية تتجاكز
 03سنوات خارج تعداد اٞترائم ا١تذكورة ك إف كاف ا١تشرع قد ترؾ الباب ٓتصوصها مفتوحا ذلك
أنو كرد يف النص :
" أك أم جناية أك جنحة أخرل رأت اٞتهة القضائية ا١تختصة ضركرة لذلك "  ،كٖتصيل حاصل

فإف ا١تشرع حسب ىذا البند دائما ك مع مراعاة البنود الواردة أعبله  ،قد أخرج غَت احملبوسُت غَت
احملكوـ عليهم نائيا كا١تعاقبُت بعقوبة سالبة للحرية ١تدة  03سنوات أك أقل الرتكاهبم اٞترائم
ا١تذكورة أعبله من دائرة الفئات اليت تنزع العينات البيولوجية من أجسادىم إلخضاعها للتحليل
الوراثي .كما ال تنزع كذلك العينات البيولوجية إلجراء التحاليل اٞتينية عنها إال من األشخاص
الذين ال ٯتكنهم اإلدالء ٔتعلومات حوؿ ىويتهم بسبب سنهم أك بسبب حادث أك مرض مزمن
أك إعاقة أك خلل نفسي أك أم خلل يف قواىم العقلية  ،ك ا١تتوفُت ٣تهوِف ا٢توية  ،ك ا١تفقودين
أك أصو٢تم ك فركعهم ك ا١تتطوعُت .
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أف ترفع أك تؤخذ العينات البيولوجية من طرؼ اٞتهات ا١تختصة ككذا من طرؼ ذكم االختصاص
كىم ضباط كأعواف الشرطة القضائية كاألشخاص ا١تؤىلُت ٢تذا الغرض ٖتت إشراؼ ضباط الشرطة
ا١تسخرين من طرؼ السلطة القضائية .
القضائية ك األشخاص ّ
أف ٕترل التحاليل الوراثية على العينات البيولوجية من قبل ا١تخابر ك ا٠ترباء ا١تعتمدين .
ينصب التحليل على ا١تناطق الوراثية غَت الشفرة من اٟتمض النوكم دكف ا١تنطقة ا١تسؤكلية عن
أف
ّ
ٖتديد اٞتنس .
كا١تلفت لبلنتباه ىو أف ا١تشرع قد استجاب لبلنشغاؿ الذم طا١تا نادل بو الفقو كىو
استحداثو للمصلحة ا١تركزية للبصمات الوراثية اليت هتتم بتشكيل كإدارة كحفظ القاعدة الوطنية
للبصمات الوراثية  ،كقد قيد مهمة حفظ ك تسجيل ىذه البصمات إُف النيابة العامة صاحبة
االختصاص ك ذلك لفئات ٤تددة أٚتلها يف :ا١تشتبو فيهم ا١تنصوص عليهم يف نص ا١تادة  05من
القانوف ا١تذكور أعبله الذين ٘تت متابعتهم جزائيا  ،األشخاص ا١تسموح ٢تم بالتواجد ٔتكاف اٞترٯتة
بسبب كظائهم أك مهامهم  ،األشخاص ا١تشتبو يف ارتكاهبم اعتداءات على األطفاؿ أك احملكوـ
عليهم نائيا من أجل ىذه األفعاؿ،ضحايا اٞترائم ،احملكوـ عليهم نائيا من أجل اٞترائم ا١تنصوص
عليها يف ا١تادة  05أعبله  ،األشخاص ا١تتوفُت ٣تهولُت ا٢توية  ،األشخاص ا١تفقودين أك أصو٢تم
أك فركعهم  ،األشخاص الذين ال ٯتكنهم اإلدالء ٔتعلومات حوؿ ىويتهم بسبب سنهم أك بسبب
حادث أك مرض مزمن أك إعاقة أك خلل نفسي أك أم خلل يف قواىم العقلية ك ا١تتطوعُت .
كما أكجب ا١تشرع إحاطة كل فرد أخذت منو العينة البيولوجية علما بالشركط ا١تتعلقة
بتسجيل بصمتو الوراثية بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ككذا ْتقو يف تقدٔف طلب إلغائها بعد
إعبلمو مسبقا ٔتدة حفظها  ،ك قد حدد مدة حفظ البصمة الوراثية يف القاعدة الوطنية للبصمات
الوراثية بأكثر من  25سنة بالنسبة ألصوؿ كفركع األشخاص ك ا١تفقودين  ،ك بأكثر من  25سنة
بالنسبة لؤلشخاص ا١تشتبو فيهم ا١تتابعُت ا١تستفيدين من أمر بانتفاء كجو الدعول أك حكم بالرباءة
نائي ،كبأكثر من  40سنة بالنسبة لؤلشخاص احملكوـ عليهم من تاريخ صَتكرة اٟتكم نائيا
ك ا١تفقودين ك األشخاص ا١تتوفُت ٣تهوِف ا٢توية .
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ك أمسند مهمة إلغاء البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية إُف القاضي
ا١تكلف با١تصلحة ا١تركزية للبصمات الوراثية كذلك إما من تلقاء نفسو أك بطلب من النيابة العامة
أك من األشخاص ا١تعنيُت بانتهاء ا١تدد ا١تذكورة أعبله أك إذا أصبح االحتفاظ هبا غَت منتجا ،
ك يف ٚتيع اٟتاالت يكوف كل ذلك بناء على أمر صادر من طرؼ ىذا القاضي .
ٕتدر اإلشارة أنو كبعد نزع العينة البيولوجية كٖتليلها  ،ك بعد إرساؿ بطاقية عنها إُف القاعدة
الوطنية للبصمات الوراثية  ،نكوف ٣تربين على الفصل يف مصَت العينة ا١تنزكعة  ،كذلك بإتبلفها
بعد التأكد من صَتكرة اٟتكم أك القرار نائيا يف الدعول  ،كيف ٚتيع اٟتاالت فإف اإلتبلؼ لن
يكوف إال ٔتوجب أمر صادر من اٞتهة القضائية ا١تختصة إما تلقاء نفسها  ،أك بطلب من الضبطية
القضائية صاحبة االختصاص  ،كمىت كاف االحتفاظ هبا َف يعد ضركريا بطبيعة اٟتاؿ .
ك ال شك أف موقف التشريع اٞتزائرم من مدل إجبار الفرد على ا٠تضوع لبلختبار الوراثي
جرـ ذلك صراحة بقولو فيها:
قد بدا كاضحا من خبلؿ ا١تادة  16من القانوف ا١تذكور آنفا  ،كونو ّ

" يعاقب باٟتبس من سنة إُف سنتُت ك بغرامة من  30.000إُف  100.000دج كل شخص
مشار إليو يف الفقرات 5.4.2.1من ا١تادة  5من ىذا القانوف يرفض ا٠تضوع للتحاليل البيولوجية
اليت تسمح بالتعرؼ على بصمتو الوراثية "  ،غَت أف ا١تتأمل يف ىذا النص الذم ك إف كاف قد
حسم األمر كس ّد الباب أماـ من ظل يرفض ا٠تضوع لبلختبار الوراثي متحججا بالفراغ القانوٓف
الذم كاف سائدا  ،إال أف تطبيقو كإعمالو سواء نظريا أك تطبيقيا سيفرز ال ٤تالة عديد النقاط
ك ا١تبلحظات ك اإلشكاالت ك اليت ال شك أنا جديرة بالعرض ك النقاش .
جرـ رفض ا٠تضوع للفحوصات الطبية
بداءة ذم بدء إذا كاف ا١تشرع اٞتزائرم قد ّ
كاالستشفائية كالبيولوجية من قبل السائق ،أك مرافق السائق ا١تتدرب ٔتوجب نص ا١تادة  75من
القانوف رقم  03/09ا١تذكور أعبله  ،كأقر ٢تذا الرفض عقوبة متساكية ٘تاما مع العقوبة ا١تقررة ٞترٯتة
القيادة يف حالة سكر طبقا لنص ا١تادة  74من ذات القانوف ،فإف ىذا التجرٔف مقبوؿ ك يتماشى
إُف حد ما مع ا١تنطق السليم ىذا من جهة  ،ككذا يتوافق مع توجهات بعض التشريعات ا١تقارنة
من جهة أخرل  ،ذلك أف الرافض للتحليل إ٪تا يقصد من كراء رفضو التهرب من ا١تسؤكلية اٞتزائية
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ك ا١تدنية  ،كسدان لذلك ك حفاظان على اٟتقوؽ كمراعاة للمصلحة االجتماعية كللنظاـ العاـ ت إقرار
ٕترٔف ىذا الرفض .
كلكن عندما يرفض الشخص ا١ترتكب ٞتناية أك ٞتنحة عقوبتها أشد من العقوبة ا١تقررة
ٞتنحة رفض ا٠تضوع للتحاليل البيولوجية القياـ باالختبار الوراثي  ،فإنو كحسب قانوف البصمة
الوراثية ا١تذكور ال ٬ترب على ذلك  ،عندئذ يثار كّتدية التساؤؿ فيما إذا كاف الشخص يتابع
ك يعاقب على جنحة الرفض فقط دكف اٞترٯتة األصلية أـ يتابع كيعاقب على اٞترٯتتُت معا أـ يتابع
ك يعاقب فقط على اٞترٯتة األصلية دكف جرٯتة الرفض على أساس أف الرفض ىنا يعد قرينة على
ارتكاب اٞترـ ؟ كالذم يرتكب جناية االغتصاب ك اليت عقوبتها القصول  10سنوات سجنا إذا
تعلق األمر بضحية بالغة راشدة  ،ك  20سنة سجنا إذا تعلق األمر بضحية قاصرة  ،أك كالذم
يرتكب جناية القتل العمد مع سبق اإلصرار ك الًتصد ك اليت عقوبتها اإلعداـ  ،مث يرفض ا٠تضوع
للتحاليل البيولوجية ا١تتعلقة با١تٍت ك الدـ  ،فهل يتابع ك يعاقب فقط على جنحة الرفض دكف
اٞتناية  ،أـ يتابع ك يعاقب على اٞترٯتتُت معا أم اٞتنحة ك اٞتناية  ،أـ يتابع ك يعاقب على اٞتناية

فقط دكف اٞتنحة على اعتبار أف الرفض يف ىذه اٟتالة يشكل قرينة على ارتكاب ىذه اٞتناية ؟

الواقع أف الطرح ا١تتضمن ا١تتابعة ك ا١تعاقبة على جنحة الرفض فقط دكف اٞتناية طرح غَت
مستساغ  ،ألف العقوبة ا١تقررة ٞتنحة الرفض ليست تلك ا١تقررة ٞتناية القتل أك االغتصاب ٔ ،تعٌت
تساكم العقوبتُت يكوف ٤تل اعتبار كما فعل ذلك ا١تشرع يف قانوف ا١تركر ٓتصوص جنحة القيادة
يف حالة سكر  ،كما أف اشًتاط أك اقًتاح جعل العقوبتُت متساكيتُت ١تتابعة ك معاقبة الرافض على
جنحة الرفض دكف اٞتناية أمر غَت مقبوؿ إطبلقا  ،لتعارضو مع القواعد الدستورية ا١تختلفة ك على
رأسها قرينة الرباءة ك ١تساسو ٔتبدأ توازف السياسة اٞتنائية يف اجملتمع .
أما متابعة ك معاقبة الرافض للتحليل على اٞتناية فقط دكف جنحة الرفض بناء على أف
الرفض يعد قرينة على ارتكاب اٞترـ  ،فهو كذلك طرح مرفوض لعدة اعتبارات  ،ذلك أف ا١تشرع
سن نصا ٕترٯتيا فإنو يكوف صاٟتا للتطبيق على الوقائع اليت تنطبق عليو  ،ك بالتاِف ال ٬توز
ك ١تا ي ّ
ٕتميد أك تعطيل تطبيقو  .ناىيك عن أف عدـ ا١تتابعة عن جنحة الرفض يعٍت إحداث اختبلؿ
بتوازف الدعول العمومية  ،إذ كيف القانوف من جهة ال ٬ترب الفرد على ا٠تضوع للتحليل الوراثي إف
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رفض  ،ك من جهة أخرل نقرر عدـ متابعتو جراء رفضو للخضوع إلجراء ىذا التحليل ك نكتفي
فقط ٔتتابعتو باٞتناية ! أما عن متابعة ك معاقبة الرافض للتحليل عن اٞتنحة ك اٞتناية معا فيبدك أف

ىذا ىو مقصد ا١تشرع  ،إذ الشخص الذم ارتكب جناية القتل ك رفض ا٠تضوع لبلختبار الوراثي
بنزع عينة من دمو  ،يتابع أكال ّتنحة رفض ا٠تضوع للتحاليل  ،ك يتابع أيضا باٞتناية ا١ترتكبة ،
دكف أف يصطدـ ذلك بنص ا١تادة  311من قانوف اإلجراءات اٞتزائية اليت ٘تنع متابعة الشخص
عن نفس اٞترـ مرتُت ك لو صيغ بتكييف مغاير .
جرـ صراحة ىذا الرفض  ،فإنو ك با١تقابل ُٯتنع إجبار الفرد على
ك إذا كاف ا١تشرع قد ّ
أم مربر كاف  ،ك إال ع ّد ذلك
أم جهة كائنة من تكوف  ،ك ٖتت ّ
ا٠تضوع للتحليل البيولوجي من ّ
إكراىا غَت مشركع يًتتب عنو بطبلف ىذا اإلجراء  ،ك بالتاِف ال يصلح لبلستناد عليو يف بناء
اٟتكم القضائي .
ك يف تقديرنا ٢تذا ا١توضوع بالنظر إُف ما انتهى إليو مشرعنا  ،يظهر أنو لو انتهج صراحة
ك بوضوح ا١توقف الرامي إُف إجبار الفرد عن طريق اإلكراه على ا٠تضوع للفحص الوراثي يف حالة
الرفض لكاف أحسن ما صنع  ،على أف ٭تيط ذلك ّتملة من التدابَت ك الضمانات لأئم َبل تداس
اٟتقوؽ ك اٟتريات  ،ك ذلك ٘تاشيا مع ما ىو متّبع من طرؼ غالبية التشريعات ا١تقارنة  ،ك ال
شك أف ذلك ال ينايف ٚتلة ا١تبادئ الدستورية ك القانونية السالف ذكرىا  ،بل بالعكس فهو يعزز
قرينة الرباءة ك يعطي قيمة مضافة للسياسة اٞتنائية الرشيدة ك الفعالة  ،ك يف ذات الوقت يغ ّذم
قاعدة التوازف بُت ا١تصلحة الفردية ك ا١تصلحة االجتماعية  ،ك إُف غَت ذلك من األسس ك الركائز
القانونية ك الدستورية اٟتامية ٟتقوؽ اإلنساف .
ك ال يصلح التذرع أماـ اإلجبار على الفحص الوراثي ٔتبدأ السبلمة اٞتسدية  ،إذ ال
معٌت لو يف ىذا السياؽ  ،فالثابت أف نزع عينة صغَتة من جسد الشخص بعيدا عن األَف ك إٟتاؽ
الضرر بو ال يشكل بأم حاؿ من األحواؿ انتهاكا أك خرقا لذلك ا١تبدأ  ،بقدر ما يؤدم إُف
تصب كلها يف ىدؼ كاحد ك ىو الوصوؿ إُف اٟتقيقة  ،ك ال ٯتكن التذرع
ٖتقيق عدة غايات ّ
أيضا ٔتبدأ ا٠تصوصية اٞتينية  ،ألف نتائج التحليل الوراثي ستوظف حتما لصاٌف الوقائع ٤تل
التحقيق ال غَت ٖ ،تت طائلة التجرٔف ك العقاب لكل من يستخدمها لغَت الغرض ا١تطلوب  ،ك قد
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عاًف ا١تشرع ذلك يف القانوف ا١تتعلق باستعماؿ البصمة الوراثية يف اإلجراءات القضائية ك التعرؼ
على األشخاص ٔتوجب نص ا١تادة  17إذ كرد فيها أنو  " :يعاقب باٟتبس من سنة إُف 03
سنوات ك بغرامة من  100.000دج إُف  300.000دج كل من يستعمل العينات البيولوجية
أك البصمات الوراثية ا١تتحصل عليها كفقا ٢تذا القانوف لغَت األغراض ا١تنصوص عليها يف أحكامو".
كما ٬تب تغطية مسألة إفشاء ا١تعلومات ك ا١تعطيات الشخصية ك نتائج التحاليل الوراثية
لؤلفراد ٔتوجب نصوص ٕترٯتية ك عقابية رادعة  ،لكوف البصمة الوراثية تتضمن عديد األسرار اليت
٭تتويها جسم اإلنساف ك عائلتو من الناحية البيولوجية ك الوراثية  ،كما أنو بواسطتها ٯتكن معرفة
االستعدادات الوراثية لو ك األمراض احملتمل كقوعها سواء على ا١تدل القريب أك ا١تتوسط ك حىت
البعيد  ،ك معلومات أخرل كثَتة تتجاكز حدكد القضية ٤تل التحقيق  ،ك قد حرص ا١تشرع على
ٕتسيد ذلك ١تا أعد جزاءن عقابيا لكل من يفشي تلك األسرار ٔتقتضى أحكاـ ا١تادة  18من ذات
القانوف اليت جاءت ٔتا يلي  ":يعاقب باٟتبس من ستة أشهر إُف ثبلث سنوات ك بغرامة من

 60.000دج إُف  300.000دج كل من يفشي ا١تعطيات ا١تسجلة يف القاعدة الوطنية للبصمات
الوراثية " .

المطلب الثّالث
اثي
موقف القضاء المقارن من مدى إجبار الفرد على التحليل الور ّ

لعل ا١تتأمل يف القضاء ا١تقارف سواء يف الدكؿ الغربية أك الدكؿ العربية  ،يلحظ أنو ال توجد
قاعدة أك مبدأ أك اجتهاد قضائي ثابت ٭تكم مسألة ٖتليل اٟتمض النوكم للفرد ك مدل إجباره
عليو  ،إذ أف قضاء الدكلة الواحدة ٧تده متذبذبا بل ك متناقضا يف قراراتو حوؿ ذات ا١توضوع ،
ك قضاء دكؿ أخرل يفرؽ يف قراراتو ٓتصوص ذلك بُت ما ىو منصوص عليو يف القوانُت العامة
ك بُت ما ىو منصوص عليو يف القوانُت ا٠تاصة  ،مراعاة منو العتبارات معينة كاحملافظة على النظاـ
العاـ مثبل .
إف مسألة مدل إجبار الفرد على ا٠تضوع لبلختبار الوراثي كانت ٤تل عدة أحكاـ ك قرارات
قضائية على مستول كل دكلة  ،فبعض الدكؿ إتو قضائها ٨تو عدـ جواز اإلجبار على ذلك
إطبلقا  ،معتربا أف الفحص الوراثي ال يكوف إال با١توافقة الصر٭تة للفرد ٖتت طائلة ٣تانبة مبدأ
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الشرعية اليت يًتتب عليها البطبلف  ،يف الوقت الذم جعل رفض إجراء التحليل مرتبا آلثار قانونية
معينة  ،ك قضاء دكؿ أخرل اعترب اإلجبار على االختبار الوراثي جائز ك ال يتعارض مع ا١تبادئ
القانونية ك الدستورية  ،ك أف من شأف ذلك احملافظة على اٟتقوؽ ك استقرار اجملتمع  ،ك قد أكضح
بأف اإلجبار ال يكوف إال مىت ٘تت مراعاة شركط ك قيود ك كيفيّات ذلك  ،ك إال اعترب اإلجراء غَت
صحيح  ،ك بناء على ذلك نعاًف االٕتاىُت يف ٤تورين اثنتُت ٫تا القضاء ا١تقارف الرافض ١تسألة
إجبار الفرد على ا٠تضوع للتحليل الوراثي (الفرع األكؿ) ك القضاء ا١تقارف ا١تؤيد ١تسألة إجبار الفرد
على ا٠تضوع للتحليل الوراثي (الفرع الثآف) .
الفرع األول
الوراثي
القضاء المقارن الرافض إلجبار الفرد على التّحليل
ّ
ذىب القضاء يف ا٧تلًتا كايرلندا كاألرجنتُت كاسبانيا كبعض القضاء يف أمريكا يف قضائهم
ا١تستلهم بطبيعة اٟتاؿ من التشريع الداخلي إُف عدـ إرغاـ الشخص على نزع عينة بيولوجية منو
إلخضاعها للفحص اٞتيٍت مهما كاف ا١تربر أك الغرض من كراء ذلك  ،غَت أف الرفض الصادر منو
يعتد بو يف ترتيب عدة آثار ٗتتلف من قضاء إُف آخر .
ففي القضاء اال٧تليزم كااليرلندم ال ٬ترب الفرد على الفحص الوراثي  ،غَت أنو إذا رفض
إجراؤه طواعية بعد الطلب فإف ىذا الرفض إذا َف يكن ألسباب جدية ك مقبولة يعد قرينة على
ارتكاب الفعل شريطة أف تكوف ّتانب ىذه القرينة قرائن أخرل ٔتلف القضية تدعمها ك تعززىا ،
ك با١تعٌت العكسي إذا َف تكن ىناؾ قرائن أخرل تعضد قرينة الرفض غَت ا١تربر فإنو ال ٣تاؿ
لبلعتماد ىنا على ىذا الرفض كقرينة للتدليل هبا على ارتكاب الفعل .
ك أما القضاء يف األرجنتُت فَتل أف رفض إجراء التحليل الوراثي إذا كاف متكررا ك غَت
مربرا فإنو يعد ٔتثابة قرينة ضد الرافض على ثبوت الوقائع يف حقو  ،ك يفهم من ىذا أنو إذا كاف
الرفض غَت متكرر ك مربر فبل يصلح لبلعتداد بو على ذلك األساس أم كقرينة ك مهما كاف عدد
ك ثقل القرائن ا١تتواجدة با١تلف إُف جانب ىذا الرفض .
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ك إذا كاف القضاء اال٧تليزم ك االيرلندم ك األرجنتيٍت يعتربكف الرفض بصورة عامة كقرينة
ضد الرافض  ،فإف القضاء يف اسبانيا يعتربه ك كأنو اعًتافا ك إقرارا ضمنيا ال صر٭تا من قبل ىذا
األخَت على ارتكابو للوقائع ٤تل ا١تتابعة  ،كما اعتربه أيضا مساسا باٟتق االجتماعي ك يتجلى
ذلك يف قرار احملكمة العليا االسبانية الصادر بتاريخ ٘ 04توز  1988ك قد كرد فيو ما يلي " :إف

١تهمة احملكمة يف الفصل يف الدعول فحسب
رفض ا٠تضوع لبلختبارات الوراثية يشكل ليس إعاقة ّ

بل غشا بالقانوف ك إساءة للوظيفة االجتماعية للحق " .

ك أما يف القضاء الفرنسي فإ َف رفض إجراء االختبار الوراثي ال يواجو باإلكراه ك لكن ذلك
يعد دليبل ضد الرافض أك على األقل دليبل يف غَت صاٟتو  ،ك للقاضي أماـ ذلك أف يستنتج دليبل
على التخوؼ ك ا٠تشية من الوصوؿ إُف اٟتقيقة اليت يسعى الرافض إلخفائها متعمدا كبسوء نية،
ٔتعٌت يًُتؾ للقاضي ٕتاه حالة الرفض أف يستخلص ما يراه من نتائج أخذا بعُت االعتبار ٚتيع
الظركؼ ك ا١تبلبسات احمليطة بالقضية موضوع التحقيق.1

أما بعض القضاء يف أمريكا فقد ذىب يف مرات عديدة ك ٔتوجب عدة قرارات إُف القوؿ
بأف رفض إجراء االختبار الوراثي ال ٯتكن نائيا أف يقابل باإلرغاـ  ،ألف ذلك يعد منافيا ٟتقوؽ
اإلنساف كمعاكسا لشىت ا١تبادئ الدستورية ذات الصلة بذلك  ،كمبدأ اٟترمة ك السبلمة اٞتسدية،
ك ترٚتة لذلك رفضت احملكمة العليا االستماع إُف دعول تطليق رفعها الزكج لتطليق زكجتو بسبب
الزنا طالبا منها ٖتليل دـ زكجتو ك كلدىا  ،ك قد كاف سبب الرفض كوف التحليل الوراثي للعينات
البيولوجية يعد مساسا ّتسم زكجتو ك كلدىا  ،كما اعتربت ذات احملكمة أف غسيل ا١تعدة سواء
عن طريق القيء بإعطاء الفرد ٤تلوؿ ملح الطعاـ ا١تركز كيتناكلو على دفعات ك يؤدم إُف انسداد
الفتحة البوابية للمعدة ك٭تجب مركر موجودات ا١تعدة إُف األمعاء أك عن طريق غسلها باألنبوب ،
يعد إجراء من اإلجراءات الوحشية اليت تتضمن اعتداء على الكياف ا١تادم للمرء ،2ك يصطدـ مع

الضمَت  ،ك يف سياؽ ذم صلة اعتربت احملكمة قياـ الشرطة بإجبار الشخص على غسل معدتو
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بعد أف ابتلع حبّ ْيت ٥تدر عمل يصطدـ بالضمَت اإلنسآف كبالتاِف فالدليل ا١تتحصل من ىذه
الطريقة مستبعد من الدعول .
ك اعتربت كذلك احملكمة العليا األمريكية أف اإلرغاـ على الفحص الوراثي يوصلنا يف
األخَت إُف معٌت إجبار الفرد على تقدٔف دليل مادم ضد نفسو  ،ك عن ذلك قررت بأنو ٭ترـ إلزاـ
الشخص بأف يكوف شاىدا ضد نفسو أماـ ٤تكمة جنائية  ،أم ٭تظر استعماؿ الوسائل اإلكراىية
ا١تادية ك ا١تعنوية للحصوؿ على تصر٭تات منو .
ك ىاىي ٤تكمة كاليفورنيا تعتد ىي األخرل بنفس الفكرة ك ذلك ١تا اعتربت أف اٟتصوؿ
على عينات من ىواء الزفَت للمشتبو فيو رغما عنو ك بدكف موافقتو ال يعتد بو كدليل مهما كانت
نتائج ا٠تربة ،ألف ذلك يعد منافيا للتعديل الدستورم الرابع الذم يوجب اٟتصوؿ على إذف
الشخص ا١تعٍت  ،فضبل عن كوف التعديل الدستورم ا٠تامس ٭تمي ا١تتهم من عدـ اإلكراه على
تقدٔف دليل يثبت إذنابو أك يشهد ضد نفسو .
إذف ك حسب االجتهادات القضائية ا١تقارنة ا١تذكورة أعبله يتضح بأنا سلكت الطريق
الذم يوصلنا إُف الفكرة الرامية إُف عدـ جواز إجبار الفرد بأم حاؿ من األحواؿ على ا٠تضوع
لبلختبار الوراثي بعد إبدائو الرفض لعدـ ٘تاشي ذلك مع ا١تبادئ األساسية ٟتقوؽ اإلنساف  ،على
أف يعترب ىذا الرفض حسب كل اجتهاد قضائي إما إقرارا أك دليبل أك قرينة ضد الرافض .

الفرع الثاني
الوراثي
القضاء المقارن المؤيّد إلجبار الفرد على التّحليل
ّ
إذا كاف أغلب القضاء ا١تقارف يف الدكؿ الغربية يتزعم فكرة عدـ جواز إجبار الفرد على
ا٠تضوع للتحليل الوراثي  ،فإف القضاء ا١تقارف يف الدكؿ العربية يتزعم النقيض أم جواز اإلجبار
على ذلك  ،ك يتجلى ىذا من خبلؿ ٥تتلف االجتهادات القضائية اليت أجازت االعتماد على
ا١تتحصلة من فحوصات البصمة الوراثية كدليل أماـ القضاء ،سواء قبأل الفرد بإجرائها أك َف
النتائج
ّ
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يقبل 1ك دكف أف يشكل ىذا اٞتواز ٥تالفة للقانوف أك مساسا بالسبلمة اٞتسدية  ،ك من ذلك ما
أكده القضاء الليب ٔتوجب قرار احملكمة العليا الفاصل يف الطعن الذم تقدـ بو الطاعن ٓتصوص
أخذ عينة من دمو قصد ٖتليلها دكف موافقتو يف الوقت الذم كاف يقود مركبتو ك ىو ٖتت تأثَت
الكحوؿ ك الصادر بتاريخ  1983/1/27ك قد كرد فيو  " :إف سحب ك فحص عينة من دـ من
يشتبو يف أنو يف حالة سكر بواسطة إبرة طبية ال يصح أف يسمى جرحا  ،ك إ٪تا ىو إجراء تقتضيو
مصلحة اجملتمع بل ك مصلحة ا١تشتبو فيو أيضا  ،إذ قد تكوف نتائج التحليل ىي الدليل الوحيد
إضافة إُف أف ىذا اإلجراء غَت ٤تظور قانونا " ،كلعل ىذا القرار جاء تأكيدا ١تا خلص إليو القرار

السابق الصادر عنها الذم اعترب أف نزع عينة بيولوجية من اإلنساف ال يعد عمبل غَت قانونيا،كقد
ت النطق هبذا القرار بتاريخ  1977/3/15ك٦تا جاء فيو ":إف قوؿ الطاعن بأف أخذ العينة كٖتليلها
جاء على خبلؼ اإلجراءات الواجب إتباعها ال ٬تد سندا يف القانوف  ،كيكوف اٟتكم إذا أخذ
بالتقرير الفٍت ا٠تاص بتحليل دـ الطاعن قد استند إُف ما لو أصل يف أكراؽ الدعول ك يربر ما رتبو
القانوف " .
كما أف القضاء يف العراؽ يعتمد على نتائج تقرير ا٠تربة العلمية الذم يقدمو ضابط
الشرطة القضائية إلثبات نسبة الكحوؿ يف دـ السائق دكف إعطاء اعتبار ما إذا كاف ا١تتهم قد قبل
هبذا الفحص أـ رفضو  ،كتطبيقا لذلك صدر قرار سنة  1984عن ٤تكمة جزاء مركر الكرخ ك قد
تضمن يف إحدل حيثياتو "...ك الثابت من تقرير قاطع مركر الَتموؾ لفحص قياس السكر أف
متحصلة ضده كفقا للمادة  23من قانوف ا١تركر ا١تعدؿ
درجة السكر ىي  ، 220ك تكوف األدلة
ّ

رقم  48لسنة  1948فقررت إدانتو ٔتوجبها ".2

القضاء ا١تصرم من جهتو اعترب أف اإلجبار على ٖتليل البصمة الوراثية يعد من قبيل العمل

اإلجرائي السليم ك دكف أف يكوف ٤تبل للرد أك الطعن فيو ،3ك قد عربت ٤تكمة النقض ا١تصرية
عن ذلك ٔتوجب قراراىا الصادر بتاريخ ٔ 1957/2/4تا يلي  " :مىت كاف اإلكراه الذم كقع على
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ا١تتهم إ٪تا كاف بالقدر البلزـ لتمكُت طبيب ا١تستشفى من اٟتصوؿ على متحصبلت معدتو  ،فإنو

ال تأثَت لو على سبلمة اإلجراءات " ، 1كما استقر القضاء ا١تصرم على أحقية سلطات التحقيق

االبتدائي يف إخضاع الشخص للفحص الطب ك اٟتصوؿ على عينات من دمو ك ذلك مىت كانت
ىناؾ فائدة يف إثبات اٞترٯتة أك إظهار اٟتقيقة كسواء كاف ذلك بإذف سلطة التحقيق أك بغَت إذنا،
ك كذا مىت كانت اٞترٯتة يف حالة تلبس  ،ك استندت احملكمة يف ذلك إُف حق التفتيش ا١تخوؿ
لرجاؿ الضبط القضائي ك التحقيق  ،كما استندت إُف ما ٮتولو القانوف ٞتهات التحقيق من حق
االستعانة با٠تربة الفنية من أجل كشف اٟتقيقة ،2ك قد أجاز ىذا القضاء مسألة اإلجبار على

االختبار ْتجة أنو يتخذ بناء على إذف بالتفتيش  ،كمن طبيعة ىذا اإلذف أنو ينطوم على اإلكراه،
ك طا١تا ت إجراء التحليل ٔتقتضى إذف فإف كل ما سيًتتب عنو يعد صحيحا من الناحية

القانونية،3ك قد أٚتل قرار ٤تكمة النقض ا١تصرية الصادر بتاريخ  1972/3/12ىذا التدليل بقولو:

" إف ما يتخذه الضابط ا١تأذكف لو بالتفتيش من إجراءات لغسيل معدة ا١تتهمة ٔتعرفة الطبيب
الشرعي ال يعدك أف يكوف تعرضا ٢تا بالقدر الذم يبيحو لو اإلذف بالتفتيش ".
ك ثباتا على نفس الفكرة أكدت احملكمة ما جاء يف ىذا القرار ٔتوجب قرار آخر

صدر عنها عاـ  1976الذم ت تسبيبو كما يلي " :إذا كاف الكشف عن ا١تخدر يف مكاف
حساس من جسم الطاعن ٔتعرفة طبيب ا١تستشفى ال تأثَت لو على سبلمة اإلجراءات  ،ذلك أف
قيامو هبذا اإلجراء إ٪تا كاف بصفتو خبَتا  ،كما أجراه ال يعدك أف يكوف تعرضا للطاعنة بالقدر
الذم تستلزمو عملية التدخل الطب البلزـ إلخراج ا١تخدر من موضع إخفاءه ".4

ك لعل ا١تلفت لبلنتباه ىو أف القضاء ا١تصرم ػ ػ ػ ك رغم غياب النص القانوٓف ػ ػ ػ ثابت
ك مستقر حياؿ ىذه ا١تسألة  ،خبلفا للقضاء األمريكي  ،ك موقفو ىذا كاف ٔتثابة الضوء األخضر
الذم يسمح ٞتهات التحقيق بإكراه الشخص على ا٠تضوع ٢تذا الفحص على شرط أف يكوف
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ذلك منتجا ك مفيدا للتحقيق حسب ما انتهت إليو ٤تكمة النقض يف قرارىا الصادر بتاريخ
 1956/11/19ككذا طبقا ١تا جاء يف قرارىا ا١تنطوؽ بو بتاريخ  ، 1957/2/4كما استقرت على

أف إجبار ا١تتهم للخضوع لئلجراءات الطبية ال يؤدم إُف بطبلف اإلجراءات ،1ك يستوم األمر إذا

كاف ٞتهات التحقيق إذف بذلك من عدمو إذا تعلق األمر فقط باٞترـ ا١تشهود أم ا١تتلبس بو .

ك يف أمريكا اعترب بعض القضاة يف قراراهتم أف رفض ا٠تضوع للتحليل الوراثي ٬تب أف يقابل
أم مظهرا من مظاىر ا١تساس باٟترمة اٞتسدية أك دكسا
باإلكراه ك اإلجبار ك بغَت أف يشكل ذلك ّ
على حقوؽ اإلنساف  ،كتأكيدا لذلك أفادت احملكمة العليا يف قرارىا الصادر عاـ ٔ 1966تايلي:
" إف القاعدة القائلة بعدـ جواز إجبار الشخص على أف يكوف شاىدا ضد نفسو ىو أمر ال
يتحقق يف كاقعة أخذ عينة من الدـ...ذلك أف الدستور األمريكي ال ٯتنع من التدخل الطفيف يف

جسم اإلنساف" ، 2ك ٔتوجب قرارىا الصادر عاـ  1973أبانت أيضا بأف " :أخذ عينات من
أظافر الشخص على الرغم من احتجاجو كعدـ صدكر إذف بذلك يعد إجراءن مشركعا "،
كتدعيما لذلك ا١توقف اعتربت مرة أخرل بأف ٖ ":ترٔف إلزاـ الشخص بأف يكوف شاىدا ضد نفسو
أماـ ٤تكمة جنائية إ٪تا يعٍت حظر الوسائل اإلكراىية ا١تادية كا١تعنوية للحصوؿ على تصر٭تات منو،

غَت أف ذلك ال يعٍت استبعاد اٞتسد كدليل مادم " ،3ك ىذا يعٍت أف احملكمة قررت عدـ ٛتاية

الدليل ا١تادم ضد االهتاـ الذايت ك الذم من شأنو أف يؤدم إُف اهتاـ الشخص ّترٯتة ما  ،ك على
أم متهم ليس من حقو رفض ا٠تضوع لبلختبار البيولوجي عكس الدليل القوِف
ىذا األساس فإف ّ
ا١تتمثل يف اإلقرار أك االعًتاؼ فيحق لو رفض تقدٯتو  ،ك قد سارت احملكمة العليا يف كالية

نيوجرسي يف نفس االٕتاه عندما جزمت القوؿ بأف ٖ ":تليل الدـ اإلجبارم ال يش ّكل اعتداء على

حرمة اٟتياة ا٠تاصة لئلنساف ".4
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كقد اشًتط القضاء األمريكي أنو عندما يتقرر اإلجبار على إجراء ىذا التحليل ضركرة احًتاـ
ك مراعاة ٥تتلف القيود ك ا١تعتقدات  ،ك ٕتسيدا لذلك انتهت احملكمة العليا يف إحدل قراراهتا إُف

القوؿ  " :إف فحص الدـ أصبح ركتينيا يف اٟتياة اليومية شريطة أالّ يكوف ذلك ضارا با١تتهم
أك متعارضا مع معتقداتو الدينية " .

ك إذا كاف القضاء األمريكي قد سبق ك أف قرر بأف غسيل ا١تعدة جربا على الفرد يعد
من قبيل األعماؿ الوحشية ك يتناىف مع الضمَت ك اعتداء على الكياف اإلنسآف على النحو ا١تذكور
أعبله  ،فها ىو ينقلب على عقبيو ك ٮتلط األمور على الدارسُت ك القضاة ك األسرة اٟتقوقية
بصورة عامة رأسا على عقب ١تا اعترب غسيل ا١تعدة كاألمعاء إجراءن معقوال كمقبوال كٯتكن االستناد
إُف نتائجو شريطة أف يتوطد االعتقاد بأف الفرد قد ابتلع شيئا ٬ترم البحث عنو ،1كقد أسست

احملكمة العليا قرارىا كما يلي  ":إف غسيل ا١تعدة يعد إجراء مشركعا بوصفو تفتيشا مىت كانت
ىناؾ دكاعي تفيد بأف ا١تتهم قد ابتلع شيئا يفيد يف إثبات اٞترٯتة ا١تنسوبة إليو " ك أف  ":استخداـ
ا١تواد ا١تقيّئة إلحداث تفريغ ا١تعدة بغية اسًتجاع ا١تواد ا١تخدرة ليس تفتيشا غَت معقوؿ ".2

ك من جهة أخرل فالقضاء األمريكي يعترب تارة أف اإلجبار على التحليل الوراثي ال ٮتضع
ألم إذف ك يعد عمبل شرعيا كسليما إجرائيا كما ت ذكره آنفا  ،ك تارة أخرل يرل عكس ذلك
ّ
٘تاما ١تا ربطو بضركرة كجود إذف من اٞتهة ا١تختصة تسمح بإجراءه ما عدا يف حالة االستعجاؿ ،
ك يف ىذا الصدد قررت احملكمة العليا سنة ١ 1966تا عاٞتت قضية schmerber.v.calefornia
بأف نزع عينات من الدـ يعد عمبل من أعماؿ التفتيش ك منو ٬تب أف يكوف االختبار ٔتوجب إذف
ٖتت طائلة عدـ ا١تشركعية  ،ك قد ميزت بُت نزع الدـ إذا تعلق األمر ٔتعرفة نسبة الكحوؿ فيو
ك بُت نزع الدـ من أجل مقارنتها ك مطابقتها مع تلك العينة ا١ترجعية ا١ترفوعة من مسرح اٞترٯتة ،
ففي اٟتالة األكُف إذا رفض الفرد نزع العينة ٬ترب دكف إذف مسبق بسبب حالة االستعجاؿ ١تعرفة
نسبة الكحوؿ ،إذ لو ت تقييد األمر بإذف مسبق فإف حالة السكر ستنقشع ك منو يزكؿ مفعوؿ
الكحوؿ ك بالتاِف تضيع اٟتقيقة  ،أما يف اٟتالة الثانية يكوف اإلذف مطلوبا ك مشركطا النتفاء حالة
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االستعجاؿ  ،ك قد أيد القضاء اال٧تليزم ذلك ١تا قرر تغرٔف أحد األشخاص بعد أف ثبت نتيجة
فحص الدـ الذم أجرم عليو دكف إذف مسبق ك رغم اعًتاضو أنو كاف يقود سيارتو ك ىو يف حالة
سكر.
ك القضاء يف سويسرا ك ايطاليا ك الياباف1ىو اآلخر جنح ٕتاه فكرة جواز إجبار الفرد عن
طريق إكراىو للخضوع لبلختبار الوراثي من أجل إثبات النسب أك إلثبات مسائل أخرل ٤تددة
صراحة يف نصوص القانوف  ،ك قد اعترب القضاء اليابآف أف نزع العينة البيولوجية من جسد
اإلنساف يعد إجراء من إجراءات التفتيش الذم ٬توز إجراؤه بعد القبض على الشخص مباشرة
رغم غياب النص القانوٓف ا١تسوغ لذلك .
أما الباحث يف ٥تتلف اجتهادات القضاء اٞتزائرم ١تعرفة موقفو من مدل إجبار الفرد
على ا٠تضوع للتحليل الوراثي فسوؼ لن يعثر على مبتغاه  ،ك السبب يعود إُف كوف موضوع
الدليل العلمي ا١تتمثل يف البصمة الوراثية يعترب حديثا نسبيا يف منظومتنا التشريعية ،إذ أف ا١تشرع
اٞتزائرم َف يتطرؽ إُف ىذه التقنية اليت أثبت العلم أنا قادرة على ٖتديد الشخصية ك التحقق من
الوالدية البيولوجية إال يف قانوف ا١تركر الصادر سنة  2001الذم شهد عدة تعديبلت  ،ك كذا يف
التعديل الذم أدخل على قانوف األسرة سنة  2005ضمن ا١تادة  40منو ك اليت تكلمت على
الدليل العلمي بصفة عامة دكف أم ٗتصيص عندما يتعلق األمر بإثبات النسب  ،ك أيضا من
خبلؿ القانوف ا١تتعلق باستعماؿ البصمة الوراثية يف اإلجراءات القضائية ك التعرؼ على األشخاص
الصادر يف اٞتريدة الرٝتية العدد ٖ 37تت رقم  03/16ا١تؤرخ يف 19يونيو ، 2016ك ا١ترسوـ
التنفيذم ذات الصلة بو رقم  277/17الصادر بتاريخ  2017/10/9احملدد لشركط ك كيفيات
تنظيم ا١تصلحة ا١تركزية للبصمات الوراثية ا١تنشور يف اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية
الشعبية العدد  60لسنة  ، 2017ك فيما عدا ذلك كاف التحليل الوراثي ٖتكمو القواعد ا١تنظمة
إما ألحكاـ ا٠تربة دكف مراعاة للمبادئ الدستورية اليت تقر صراحة بعدـ ا١تساس بالسبلمة ك اٟترمة
اٞتسدية ك قرينة الرباءة ك غَتىا...ك إما ألحكاـ التفتيش ،إذ احملققُت كانوا يتخذكف إجراءات
1
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االختبار الوراثي لؤلفراد بل ك ٬تربكنم عنو يف غالب األحياف مستندين إُف أحكاـ ا١تادة  81من

قانوف اإلجراءات اٞتزائية اليت تنص على أنو  " :يباشر التفتيش يف ٚتيع األماكن اليت ٯتكن العثور
فيها على أشياء يكوف كشفها مفيدا إلظهار اٟتقيقة " ،ك ىو ما جعل األطراؼ ك دفاعهم ك حىت
القضاة على ٥تتلف مراحل ك درجات التقاضي ال يثَتكف أكجها أك دفوعا تتعلق با٠ترؽ ك االنتهاؾ
للقواعد القانونية  ،األمر الذم ساىم يف عدـ كجود أحكاـ أك قرارات تعاًف مسألة جواز اإلجبار
على الفحص الوراثي من عدـ ذلك .
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خ ــات ـ ـمـ ــة
نتوصل يف ختاـ ْتثنا إُف القوؿ بأف مسألة مدل إجبارية خضوع الفرد لتحليل البصمة
الوراثية عرفت على مستول الفقو ك التشريع ك القضاء سواء اٞتزائرم أك ا١تقارف بركز إتاىُت اثنُت،
كل إتاه يرل نظرة ٥تتلفة عن اآلخر.

فاالٕتاه األكؿ يرل أنو ال ٣تاؿ للحديث نائيا عن فكرة إجبار الشخص على نزع عينة
من جهازه الوراثي  ،مهما كاف الغرض ا١تتوخى من كراء ذلك  ،حىت ك إف تعلق األمر بإثبات جرـ
خطَت ك الدليل الوحيد يف ملف القضية ىو االختبار الوراثي  ،ك قد استند ىذا االٕتاه لعدة
أسباب ك مربرات  ،تتعلق كلها بضركرة ٛتاية حقوؽ ك حريات األفراد ا١تكرسة يف الدساتَت
ك اإلعبلنات ك االتفاقيات ك ا١تعاىدات الدكلية  ،فالشخص الذم يقع ٖتت اإلكراه قصد أخذ
عينة بيولوجية من جسده  ،إ٪تا يشكل ذلك مساسا صارخا بسبلمتو اٞتسدية  ،ك كذا فضحا
٠تصوصيتو اٞتينية  ،ك دكسا على قرينة الرباءة  ،ك اعتداء على حق الدفاع عن طريق إجباره على
أف يقدـ دليبل ضد نفسو  ،ك ال شك أف كل ذلك يصب يف بوتقة عدـ ا١تشركعية  ،ك بالتاِف
باحملاكمة العادلة اليت تستوجبها دكلة اٟتق ك القانوف .

ك بناء عليو  ،ك بعيدا عن اإلجبار على االختبار الوراثي ك تداعياتو  ،اعترب ىذا االٕتاه
كجوب الركوف إُف بدائل ىذا اإلجبار  ،إذ بدال من أف ّترب الفرد على الفحص الوراثي  ،يًتؾ
٥تتارا يف بادئ األمر  ،ك يف حالة ما إذا رفض  ،فإف رفضو ىذا يعد قرينو أك دليبل ضده على
ارتكاب الوقائع ا١تنسوبة إليو كبديل أكؿ  ،أك إدراج الرفض يف حد ذاتو ضمن دائرة التجرٔف
ك العقاب كبديل ثاف .
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ك لكن حسب ما يبدك فإف التسليم ٔتا ذىب إليو ىذا االٕتاه يصطدـ يف كاقع األمر مع
البُت بالتوازف بُت مصلحة الفرد ك مصلحة
عدة معطيات ك مبادئ  ،من أ٫تها اإلخبلؿ الواضح ك ّ
اجملتمع ا١تتمثلة يف الكشف عن اٟتقيقة ك مبلحقة ك متابعة الفاعلُت اٟتقيقيُت ك إنزاؿ العقاب

عليهم  ،فضبل عن أف نزع عينة بيولوجية صغَتة من العتاد الوراثي للفرد ال يشكل ٖتت أم غطاء
كاف مساس ٔتعصومية اٞتسد  ،كما ال يعد اطّبلعا أك إفشاء ٠تصوصيتو الوراثية  ،ذلك أف أخذ
العينة ك ٖتليلها ١تعرفة نتائجها سيكوف يف نطاؽ ك حدكد ما يقتضيو التحقيق ٖ ،تت طائلة
ا١تسؤكلية ك اٞتزاء لكل من ٮتل بذلك  ،كما ال ٯتكن اعتبار اإلرغاـ على ا٠تضوع للفحص الوراثي
ٔتثابة إجبارا للفرد على أف يقدـ دليبل ضد نفسو  ،ألف ىذه القاعدة تنطبق على التصر٭تات
الشفوية فقط كاالعًتاؼ أك الشهادة دكف أف ٘تتد لتشمل ا٠تربة الوراثية  ،ك يف النهاية فكل
اإلجراءات الرامية إُف اإلكراه على االختبار اٞتيٍت تعد يف غاية من ا١تشركعية  ،ك ال تنايف مبدأ
قرينة الرباءة أك غَته  ،ك يعتد هبذه التقنية أماـ احملاكم سواء يف إثبات أك نفي ٥تتلف اٞترائم
عرفت بأنا البنية اٞتينية التفصيلية اليت ينفرد هبا كل شخص عن
أك النسب  ،كيف ال ك ىي اليت ّ

غَته  ،ك ٘تكننا حسب ذكم االختصاص من التحقق من الشخصية ك الوالدية البيولوجية .

ك على خلفية ىذه االنتقادات ك ا١تآخذ اٞتدية ك اٞتديرة باالىتماـ  ،ذىب االٕتاه الثآف
با١ترة ١تا انتهى إليو االٕتاه
سواء من الفقو أك التشريع أك القضاء اٞتزائرم أك ا١تقارف مذىبا مغايرا ّ
األكؿ ،ك اعترب أف اإلجبار على االختبار الوراثي دكف ترؾ الفرد ٥تتارا أمرا كاجبا ك حتميا تتطلبو
ا١تصلحة االجتماعية  ،ك أيضا تقتضيو ا١تصلحة الفردية يف إطار ما تستوجبو الدعول موضوع
التحقيق ،ك دكف اعتبار ذلك معارضا ١تختلف القواعد ك ا١تبادئ القانونية ك الدستورية ك الدكلية
ا١تذكورة آنفا أك غَتىا  ،كما أف اإلجبار يعد ٔتثابة اإلجراء البلزـ للمحافظة على توازف مصلحيت
الفرد ك اجملتمع  ،ك بالنتيجة أنو يلقي بضبللو على السياسة اٞتنائية العامة يف الدكلة  ،شريطة أف
210

تتوافر ٚتلة من األدكات ك التدابَت ك الضمانات القانونية ك التشريعية لصيانة كل ذلك  ،حىت ال
تنتهك حقوؽ ك حريات األفراد يف أم جانب  ،أك من أم جهة كائنة من تكوف .

ك لقد كانت إشكالية إجبار الفرد على ا٠تضوع للتحليل الوراثي ٤تل تساؤؿ من قبل
النائب العاـ باٞتمهورية العربية السورية إُف النائب العاـ ٔتحكمة النقض السورية يف ٙتانينات القرف
ا١تاضي بالصيغة التالية  :ىل ىناؾ كسيلة قانونية إلجبار الفرد يف جرـ ألف ٮتضع رغم رفضو
لعمليات ا٠تربة الوراثية اليت يؤمر بإجرائها على جسده  ،مع العلم بأف نتائج ىذه ا٠تربة ٬تب أف
ٖتدد طبيعة اٞترـ ا١ترتكب  ،ك بذلك يكوف ٢تا تأثَت مباشر على الدعول العمومية ؟ فكانت
اإلجابة من ىذا األخَت بأنو ليس يف جواز ذلك من شك  ،غَت أف السائل رأل أنو يف ذلك
شكا ،ك رفع ذات التساؤؿ إُف النائب العاـ لدل ٤تكمة السُت يف باريس  ،ك قد جاء جوابو
مدركسا ٔتا فيو الكفاية على الشاكلة التالية :
"إف قانوف أصوؿ احملاكمات اٞتزائية الفرنسي ال يتضمن أم نص يسمح بإجبار الفرد يف مثل
اٟتالة ا١تعركضة على ما ال يريده إذا ىو صمم على أف ال ٮتضع لتحريات ا٠تبَت  ،ىذا النقص
الذم ال يستطيع أف يسده إال ا١تشرع ال يبدك أنو قد أثار صعوبات يف ببلدنا حىت اآلف  ،فالواقع
يسهل عمل العدالة ماداـ سيستفيد من ىذا العمل ،
أم جرـ لو كل ا١تصلحة يف أف ّ
أف الفرد يف ّ

ك يف العادة أنو ٮتضع ٔتلء الرضا للفحوص البلزمة اليت يكوف عادة ىو الذم يطلبها  ،أما إذا

أبدل نية سيئة  ،فإف القاضي احملقق ٯتلك حيالو كسائل اإلكراه اليت ٯتلكها حياؿ ٚتيع الشهود ،
فإذا َف ٯتتثل لدعوتو  ،أمر بإحضاره  ،ك طلب منو أف يضع نفسو ٖتت تصرؼ ا٠تبَت  ،غَت أنو ال
يبدك ِف أنو يستطيع الذىاب إُف أبعد من ذلك إذا رفض الفرد بصورة قاطعة أف يفحصو ا٠تبَت ،
ك حسب ما أعلم فإنو ليس بُت قضاة التحقيق يف منطقة السُت من كجد أماـ مثل ىذه اٟتالة ،
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ك لو أف كاحدا منهم كجد نفسو فيها  ،فإنو سيقهر مقاكمة الفرد بوسائل أخرل غَت كسائل
اإلكراه ك بأف يصل إُف اٟتقيقة عن طريق آخر غَت ا٠تربة " .

ك رأينا الشخصي ٓتصوص إشكالية ا١توضوع يكمن يف ا١تناداة بضركرة أف تتدخل كافة
تشريعات الدكؿ ٔتا فيها التشريع اٞتزائرم بالقوانُت الواضحة كالصر٭تة اليت ٕتعل من إجراء ٖتليل
البصمة الوراثية للفرد اختياريا كأصل عاـ  ،ك يف حالة الرفض يكوف الفرد ك باسم القانون خاضعا
إلجراءات اإلجبار عن طريق اإلكراه ك القوة البلزمة اليت تتطلبها عملية نزع العينة البيولوجية من
جسده  ،على أف ٭تاط ىذا اإلرغاـ ّتملة من الشركط ك التدابَت ك الضمانات ا١تتعلقة بصيانة
كْتماية حقوؽ كحريات األفراد  ،ك ال شك أف يف كل ذلك فائدة ك مصلحة للفرد ك اجملتمع على
السواء  ،ك كذا للنظاـ العاـ ك السياسة اٞتنائية  ،ك منو إُف تعزيز دكلة اٟتق ك القانوف  ،بعيدا كل
البعد عن اعتبار ىذا اإلجبار أك اإلرغاـ منافيا لؤلسس ك ا١تبادئ الدكلية ك الدستورية ك القانونية.



انتهى بعون اهلل و حمده
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المـ ـ ــَلحـ ـ ــق :
البشرم ك حقوؽ اإلنساف لسنة .1997
العا١تي للمجُت
 /1اإلعبلف
ّ
ّ
يتضمن
مؤرخ يف ٚ 26تادل األكُف عاـ  1437ا١توافق  6مارس سنة ّ ، 2016
 /2قانوف رقم ّ 01/16
ستورم  .ا١تواد . 169 ، 157 ، 77 ، 56 46 ، 41 ، 40 ، 39 ، 38 ، 32
التّعديل ال ّد ّ
يتضمن قانوف
ا١تؤرخ يف  18صفر عاـ  1386ا١توافق  8يونيو سنة ّ 1966
 /3األمر رقم ّ 155/66
ا١تتمم  .ا١تواد . 81 ، 68 ، 50
اإلجراءات اٞتزائيّة  ،ا١تع ّدؿ ك ّ
ا١تؤرخ يف  14رمضاف عاـ  1437ا١توافق  19يونيو  ، 2016يتعلّق باستعماؿ
 /4قانوف رقم ّ 03/16
عرؼ على األشخاص .
البصمة الوراثيّة يف اإلجراءات القضائيّة ك التّ ّ
ا١تؤرخ يف ٤ 18ترـ عاـ  1439ا١توافق  09أكتوبر  ،2017٭ت ّدد شركط
 /5مرسوـ
تنفيذم رقم ّ 277/17
ّ

ك كيفيّات تنظيم ا١تصلحة ا١تركزيّة للبصمات الوراثيّة كسَتىا .

مؤرخ يف ٚ 19تادل األكُف عاـ  1438ا١توافق  16فرباير سنة  ، 2017يع ّدؿ
 /6أمر رقم ّ 05/17
ا١تؤرخ يف ٚ 29تادل األكُف عاـ  1422ا١توافق 19غشت سنة  2001كا١تتعلّق
يتمم القانوف رقم ّ 14/01
ك ّ
مكرر. 75 ،
بتنظيم حركة ا١تركر عرب الطّرؽ ك سبلمتها ك أمنها  .ا١تواد ّ 19 ، 19
 /7توصيات ا١تلتقى حوؿ البصمة الوراثيّة  ADNيف اإلثبات  .ا١تنظّم من طرؼ ٣تلس قضاء سطيف
ىوارم بومدين  .سطيف .
ك منظّمة احملامُت سطيف خبلؿ يومي  09ك 10أفريل  2008بدار الثّقافة ّ
ا٠تتامي كالتّوصيات .
اٞتيٍت ".رؤية إسبلميّة" .البياف
 /8ندكة الوراثة كا٢تندسة الوراثيّة كاٞتينوـ
ّ
ّ
البشرم كالعبلج ّ
اإلسبلمي ٔت ّكة ا١ت ّكرمة حوؿ ا٢تندسة الوراثيّة .
اإلسبلمي لرابطة العاَف
الفقهي
اجملمع
 /9قرار ْ
ام ّ
ّ
ّ
ّ
األول  :استفادة ا١تسلمُت من علم ا٢تندسة الوراثيّة .
القرار ّ
القرار الثّاني  :االستفادة من البصمة الوراثيّة .
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الـ ـم ــَلح ــق:
 /1اإلعَلن العالمي للمجين البشري و حقوق اإلنسان لسنة . 1997
البشري
أ /كرامة اإلنسان و المجين
ّ
البشرم ىو قواـ الوحدة األساسيّة ٞتميع أعضاء األسرة البشريّة  ،ك قواـ
مادة األولى :إ ّف اجملُت
ال ّ
ّ

الرمزم تراث اإلنسانيّة .
االعًتاؼ بكرامتهم ك ّ
تنوعهم ك ىو با١تعٌت ّ

اٟتق يف أف ُٖتًتـ كرامتو ك حقوقو أيّا كانت ٝتاتو الوراثيّة .
ّ
لكل إنساف ّ
المادة الثّانية :أّ :
ب :ك تفرض ىذه الكرامة أالّ يقتصر تقؤف األفراد على ٝتاهتم الوراثيّة كحدىا ك احًتاـ طابعهم
تنوعهم .
الفريد ك ّ
معرض للطّفرات ،كىو ينطوم على إمكانيّات
المادة الثّالثة :إ ّف اجملُت
ّ
ّ
البشرم ّ ،
تطورم بطبيعتو ك ّ
لكل فرد  ،ك ال سيما فيما يتعلّق باٟتالة
تتّخذ أشكاال ٥تتلفة ْتسب البيئة الطّبيعيّة ك االجتماعيّة ّ
الًتبية .
الصحية ك ظركؼ ا١تعيشة ك التّغذية ك ّ
ّ
البشرم يف حالتو الطّبيعيّة لتحقيق مكاسب ماليّة .
الرابعة :ال ٯتكن استخداـ اجملُت
ّ
المادة ّ
ّ
بأم معاٞتة أك تشخيص يتعلّق ٔتجُت
أم ْتث أك القياـ ّ
الما ّدة الخامسة :أ :ال ٬توز إجراء ّ
شخص ما  ،إالّ بعد إجراء تقييم صارـ ك مسبق لؤلخطار ك الفوائد احملتملة ا١ترتبطة هبذه األنشطة
الشأف .
مع االلتزاـ بأحكاـ التّشريعات الوطنيّة يف ىذا ّ
ا١تعٍت ك يف حالة
اٟتر ك الواعي من ّ
كل األحواؿ التماس القبوؿ ا١تسبق ك ّ
ب :ينبغي يف ّ
الشخص ّ
عدـ أىليّتو لئلعراب عن ىذا القبوؿ  ،كجب اٟتصوؿ على القبوؿ أك اإلذف كفقا للقانوف مع
للشخص ا١تعٍت .
اٟترص على ا١تصلحة العليا ّ
أم
ج :ينبغي احًتاـ ّ
يقرر ما إذا كاف يريد أك ال يريد أف ٭تاط علما بنتائج ّ
كل شخص يف أف ّ
حق ّ
اثي أك بعواقبو .
فحص كر ّ
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د :ك يف حاالت البحوث  ،ينبغي أف ٗتضع بركتوكوالت البحوث  ،باإلضافة إُف ذلك لتقييم
السارية يف اجملاؿ ا١تعٍت .
مسبق كفقا للمعايَت أك للتّوجيهات الوطنيّة ك ال ّدكليّة ّ
ه :يف حالة عدـ قدرة الشخص ا١تعٍت على التعبَت عن قبولو طبقا للقانوف  ،ال ٬توز إجراء أم
ْتوث تتعلق ٔتجينو ما َف يكن ذلك مفيدا لصحتو فائدة مباشرة  ،شريطة توافر الًتاخيص ك تدابَت
اٟتماية البلزمة ْتكم القانوف  ،ك ال ٬توز إجراء أم ْتث ال يرجى منو نفع مباشر لصحة
الشخص ا١تعٍت  ،إال يف حاالت استثنائية ك بأعلى درجات االحًتاس مع اٟترص على عدـ
تعريض الشخص ا١تعٍت ألدْف قدر ٦تكن من ا٠تطر ك ا١تضايقة  ،ك شريطة أف يكوف البحث مفيدا
لصحة األشخاص آخرين ينتموف إُف نفس الفئة العمرية أك يتصفوف بصفات كراثية مشاهبة
لصفات الشخص ا١تعٍت  ،ك على أف ٕترل مثل ىذه البحوث كفقا للشركط احملددة يف القانوف ،
ك على ٨تو يكفل ٛتاية اٟتقوؽ الفردية للشخص ا١تعٍت .

عرض أم شخص ألم شكل من أشكاؿ التمييز القائم على
المادة السادسة :ال ٬توز أف يُ ّ
صفاتو الوراثية كالذم يكوف غرضو أك نتيجتو النيل من حقوقو كحرياتو األساسية كا١تساس بكرامتو.
السابعة :ينبغي أف تُضمن ،كفقا للشركط اليت حددىا القانوفٛ ،تاية سرية البيانات الوراثية
المادة ّ
ا٠تاصة بشخص ٯتكن ٖتديد ىويتو  ،ك احملفوظة أك ا١تعاٞتة ألغراض البحث أك ألم غرض آخر.

المادة الثّامنة :لكل فرد اٟتق كفقا ألحكاـ الفانوف الدكِف أك الوطٍت يف أف يتلقى تعويضا منصفا
عن الضرر الذم يلحق بو ك يكوف سببو ا١تباشر ك اٟتاسم عملية تدخل تتعلق ٔتجينو .

المادة التّاسعة :حرصا على ٛتاية حقوؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية  ،ال ٬توز كضع أم قيود

ٖتد من االلتزاـ ٔتبدأم  :توافر قبوؿ الشخص ا١تعٍت  ،ك سرية البيانات ا٠تاصة بو  ،إال ْتكم
القانوف ك ألسباب قاىرة ك يف حدكد ما تبيحو أحكاـ القانوف الدكِف العاـ ك القانوف الدكِف
ٟتقوؽ اإلنساف .
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ب /البحوث في مجال المجين البشري
المادة العاشرة :ال ٬توز ألم ْتوث تتعلق باجملُت البشرم ك ال ألم من تطبيقات ىذه البحوث ،
ك ال سيما يف ٣تاالت البيولوجيا ك علم الوراثة ك الطب  ،أف يعلو على احًتاـ حقوؽ اإلنساف
ك اٟتريات األساسية ك الكرامة اإلنسانية ألم فرد أك ٣تموعة أفراد .
المادة الحادية عشرة :ال ٬توز السماح ٔتمارسات تتناىف مع كرامة اإلنساف  ،مثل االستنساؿ
ألغراض إنتاج نسخ بشرية ،ك تدعي الدكؿ ك ا١تنظمات الدكلية إُف أف تتعاكف للكشف عن مثل
ىذه ا١تمارسات ك اٗتاذ التدابَت البلزمة بشأنا على ا١تستول الوطٍت أك الدكِف كفقا للمبادئ
ا١تنصوص عليها يف ىذا اإلعبلف .
المادة الثانية عشرة :أ :لكل شخص اٟتق يف االنتفاع ٔتنجزات البيولوجيا ك علم الوراثة ك الطب
فيما ٮتص اجملُت البشرم  ،ك ذلك يف إطار احًتاـ كرامتو ك حقوقو .
ب :إف حرية البحث البلزمة لتقدـ ا١تعارؼ ،ىي حرية نابعة من حرية الفكر  ،كينبغي أف تتوخى
تطبيقات البحوث ا٠تاصة باجملُت البشرم ٔ ،تا يف ذلك تطبيقاهتا يف ٣تاالت البيولوجيا كعلم الوراثة
ك الطب  ،ك ٗتفيف اآلالـ ك ٖتسُت صحة الفرد ك البشرية ٚتعاء .
ج /شروط ممارسة النشاط العلمي
المادة الثالثة عشرة :إف ا١تسؤكليات ا١تبلزمة ألنشطة الباحثُت ،ال سيما توخي الدقة ك اٟتذر
ك األمانة الفكرية ك النزاىة يف إجراء ْتوثهم ك يف عرض ك استخداـ نتائجها ٬ ،تب أف تكوف ٤تل
اىتماـ خاص يف إطار البحوث بشأف اجملُت البشرم  ،بالنظر إُف التبعات األخبلقية ك االجتماعية
ا١تًتتبة عليها  ،ك تقع مسؤكليات خاصة يف ىذا الصدد أيضا على عاتق أصحاب القرار يف ٣تاؿ
السياسات العلمية من القطاعُت العاـ ك ا٠تاص .
المادة الرابعة عشرة :ينبغي أف تتخذ الدكؿ التدابَت ا١تبلئمة لتهيئة الظركؼ الفكرية كا١تادية ا١تواتية
١تمارسة أنشطة البحوث يف ٣تاؿ اجملُت البشرم ٦تارسة حرة،ك١تراعاة ا١تتضمنات األخبلقية كالقانونية
كاالجتماعية كاالقتصادية لتلك البحوث ،يف إطار ا١تبادئ اليت ينص عليها ىذا اإلعبلف .
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المادة الخامسة عشرة :ينبغي أف تتخذ الدكؿ التدابَت ا١تبلئمة لتحديد إطار ا١تمارسة اٟترة
ألنشطة البحوث يف اجملُت البشرم يف ظل احًتاـ ا١تبادئ اليت ينص عليها ىذا اإلعبلف هبدؼ
ضماف احًتاـ حقوؽ اإلنساف كاٟتريات األساسية كالكرامة البشرية كٛتاية الصحة العامة  ،ك يتعُت
عليها السهر على ضماف عدـ استخداـ نتائج ىذه البحوث ألغراض غَت سلمية .
المادة السادسة عشرة :ينبغي للدكؿ أف تقر بأ٫تية العمل  ،يف شىت ا١تستويات ا١تبلئمة على
تشجيع إنشاء ٞتاف لؤلخبلقيات تكوف مستقلة ك متعددة التخصصات ك تعددية ،كتكلف بتقدير
ا١تسائل األخبلقية كالقانونية كاالجتماعية اليت تثَتىا البحوث يف ٣تاؿ اجملُت البشرم ك تطبيقاهتا .
د /التضامن و التعاون الدولي
المادة السابعة عشرة :ينبغي للدكؿ أف ٖتًتـ ك تشجع قياـ تضامن ا٬تاب ٕتاه األفراد ك األسر
ك فئات السكاف ا١تعرضُت بوجو خاص لؤلمراض أك العاىات الوراثية أك ا١تصابُت هبا  ،ك يتعُت
عليها بصورة خاصة تشجيع البحوث الرامية إُف اكتشاؼ األمراض الوراثية أك األمراض اليت تؤثر
فيها العوامل الوراثية  ،ك ال سيما األمراض النادرة ك األمراض ا١تستوطنة اليت تصيب قسما ىاما
من سكاف العاَف .
المادة الثامنة عشرة :ينبغي للدكؿ أف ٖترص يف ظل احًتاـ ا١تبادئ اليت ينص عليها ىذا اإلعبلف
على مواصلة تشجيع نشر ا١تعارؼ العلمية بشأف اجملُت البشرم ك التنوع البشرم كالبحوث يف ٣تاؿ
علم الوراثة على الصعيد الدكِف كأف تشجع يف ىذا الصدد التعاكف العلمي ك الثقايف  ،ك السيما
بُت البلداف الصناعية ك البلداف النامية .
المادة التاسعة عشرة :أ :يف إطار التعاكف الدكِف مع البلداف النامية  ،ينبغي للدكؿ أف تشجع
على ما يلي :
 :1ضماف منع التجاكزات ك تقييم األخطار ك ا١تزايا ا١تتصلة بالبحوث يف ٣تاؿ اجملُت البشرم .
 :2تنمية ك تعزيز قدرات البلداف النامية على إجراء البحوث يف ٣تاؿ البيولوجيا ك علم الوراثة
البشرية نظرا ١تا تعانيو من مشكبلت خاصة .
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٘ :3تكُت البلداف النامية من االستفادة من التقدـ احملرز يف ٣تاؿ البحث العلمي ك التكنولوجي،
هبدؼ تشجيع التقدـ االقتصادم ك االجتماعي لصاٌف اٞتميع .
 :4تشجيع التبادؿ اٟتر للمعارؼ كا١تعلومات العلمية يف ٣تاالت البيولوجيا كعلم الوراثة كالطب.
ب:على ا١تنظمات الدكلية ا١تختصة أف تدعم كتشجع التدابَت اليت تتخذىا الدكؿ لتحقيق
األىداؼ ا١تبينة أعبله .
ط /الترويج لمبادئ اإلعَلن
المادة العشرون :ينبغي للدكؿ األعضاء أف تتخذ التدابَت ا١تناسبة للًتكيج للمبادئ ا١تنصوص
عليها يف اإلعبلف  ،عن طريق الًتبية كالوسائل ا١تبلئمة ٔتا يشمل إجراء البحوث كأنشطة التدريب
يف ٣تاالت جامعة للتخصصات  ،كعن طريق تعزيز الًتبية يف ٣تاؿ أخبلقيات البيولوجيا على ٚتيع
ا١تستويات كال سيما الًتبية ا١توجهة إُف ٥تتلف ا١تسؤكلُت عن السياسات العلمية .
المادة الواحد و العشرون :ينبغي للدكؿ أف تتخذ التدابَت ا١تناسبة لتشجيع كل نشاط آخر يف
٣تاؿ البحث كالتدريب كنشر ا١تعلومات  ،من شأنو تعزيز الوعي با١تسؤكليات اليت تقع على عاتق
اجملتمع ككل فرد من أفراده يف القضايا األساسية ا١تتعلقة بالدفاع عن الكرامة اإلنسانية ك اليت ٯتكن
أف تطرحها البحوث يف ميادين البيولوجيا كعلم الوراثة كالطب  ،ك ما يسفر عنها من تطبيقات ،
كعليها أف تشجع يف ىذا اجملاؿ فتح نقاش كاسع على الصعيد الدكِف تضمن فيو حرية التعبَت
١تختلف تيارات الفكر االجتماعية كالثقافية كالدينية كالفلسفية .
و /تنفيذ اإلعَلن
المادة الثانية و العشرون :ينبغي للدكؿ أف تبذؿ اجملهود من أجل الًتكيج للمبادئ ا١تنصوص
عليها يف ىذا اإلعبلف  ،ك أف تعمل بكافة الوسائل ا١تبلئمة على تشجيع تطبيقاهتا .
المادة الثالثة و العشرون :ينبغي للدكؿ أف تتخذ التدابَت ا١تبلئمة ،عن طريق التعليم كالتدريب
ك نشر ا١تعلومات ،لتعزيز احًتاـ ا١تبادئ ا١تنصوص عليها أعبله كالتشجيع على االعًتاؼ هبا
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ك تطبيقها الفعلي ،كما ينبغي للدكؿ أف تشجع ا١تبادالت بُت اللجاف ا١تستقلة ا١تعنية باألخبلقيات
يف حاؿ ك جودىا ،كاٞتمع بينها يف شبكات لتيسَت التعاكف فيما بينهما .
المادة الرابعة و العشرون :ينبغي أف تسهم ٞتنة " اليونيسكو الدكلية ألخبلقيات البيولوجيا " يف
نشر ا١تبادئ ا١تنصوص عليها يف ىذا اإلعبلف كالتعمق يف ْتث ا١تسائل اليت يطرحها تطبيقها
ك تطور التقنيات يف ىذا الصدد ،كينبغي أف تنظم كل ما تراه مفيدا من ا١تشاكرات مع األطراؼ
ا١تعنية  ،مثل الفئات ا١تعرضة من السكاف كغَتىا  ،كينبغي أف تصيغ  ،كفقا لئلجراءات النظامية
ا١تتبعة يف "اليونيسكو" كتوصيات موجهة إُف ا١تؤ٘تر العاـ كآراء فيما ٮتص متابعة اإلعبلف  ،السيما
فيما يتعلق بتحديد ا١تمارسات اليت ٯتكن أف تتناىف مع الكرامة اإلنسانية  ،مثل التدخبلت يف
السبللة اإلنسانية .
المادة الخامسة و العشرون :ليس يف ىذا اإلعبلف أم نص ٬توز تأكيلو على ٨تو ٮتوؿ أم دكلة
أك ٣تموعة أك فرد االستناد إليو بأم شكل من األشكاؿ للقياـ بأم نشاط أك بأم فعل يستهدؼ
أغراضا تتناىف مع حقوؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية ٔتا يف ذلك ا١تبادئ ا١تنصوص عليها يف ىذا
اإلعبلف .

 /2قانون رقم  01/16مؤرخ في  26جمادى األولى عام  1437الموافق  6مارس

سنة  ، 2016يتضمن التعديل الدستوري .

المادة  :32كل ا١تواطنُت سواسية أماـ القانوف ،ك ال ٯتكن أف يُتذرع بأم ٘تييز يعود سببو إُف
ا١تولد  ،أك العرؽ  ،أك اٞتنس  ،أك الرأم  ،أك أم شرط أك ظرؼ آخر  ،شخصي أك اجتماعي .
المادة  :38اٟتريات األساسية ك حقوؽ اإلنساف ك ا١تواطن مضمونة .
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ك تكوف تراثا مشًتكا بُت ٚتيع اٞتزائريُت ك اٞتزائريات  ،كاجبهم أف ينقلوه من جيل إُف جيل كي
٭تافظوا على سبلمتو  ،ك عدـ انتهاؾ حرمتو .
المادة  :39الدفاع الفردم أك عن طريق اٞتمعية عن اٟتقوؽ األساسية لئلنساف ك عن اٟتريات
الفردية ك اٞتماعية  ،مضموف .
المادة  :40تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حرمة اإلنساف  .ك ُ٭تظر أم عنف بدٓف أك معنوم أك أم

البلإنسانية أك ا١تهينة يقمعها القانوف .
مساس بالكرامة  .ا١تعاملة القاسية أك ّ

المادة  :41يعاقب القانوف على ا١تخالفات ا١ترتكبة ضد اٟتقوؽ ك اٟتريات  ،ك على كل ما ٯتس
سبلمة اإلنساف البدنية ك ا١تعنوية .
المادة  :46ال ٬توز انتهاؾ حرمة حياة ا١تواطن ا٠تاصة  ،ك حرمة شرفو  ،ك ٭تميهما القانوف .
سرية ا١تراسبلت ك االتصاالت ا٠تاصة بكل أشكا٢تا مضمونة  .ال ٬توز بأم شكل ا١تساس هبذه
اٟتقوؽ دكف أمر معلل من السلطة القضائية  ،ك يعاقب القانوف على انتهاؾ ىذا اٟتكم ٛ .تاية
األشخاص الطبيعيُت يف ٣تاؿ معاٞتة ا١تعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنو القانوف
ك يعاقب على انتهاكو .
المادة  :56كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانتو  ،يف إطار ٤تاكمة عادلة
تؤمن لو الضمانات البلزمة للدفاع عن نفسو .
المادة  :77ٯتارس كل كاحد ٚتيع حرياتو  ،يف إطار احًتاـ اٟتقوؽ ا١تعًتؼ هبا للغَت يف الدستور،
ال سيما احًتاـ اٟتق يف الشرؼ  ،ك سًت اٟتياة ا٠تاصة  ،ك ٛتاية األسرة ك الشبيبة ك الطفولة .
المادة ٖ :157تمي السلطة القضائية اجملتمع ك اٟتريات  ،ك تضمن للجميع ك لكل كاحد احملافظة
على حقوقهم األساسية .
المادة ٗ :160تضع العقوبات اٞتزائية إُف مبدأم الشرعية ك الشخصية  .يضمن القانوف التقاضي
على درجتُت يف ا١تسائل اٞتزائية ك ٭تدد كيفيات تطبيقها .
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 /3األمر رقم  155/66المؤرخ في  18صفر عام  1386الموافق  8يونيو سنة
 1966يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية  ،المعدل و المتمم .

المادة ٬ :50توز لضباط الشرطة القضائية منع أم شخص من مبارحة مكاف اٞترٯتة ريثما ينتهي
من إجراء ٖترياتو  .ك على كل شخص يبدك لو ضركريا يف ٣ترل استدالالتو القضائية التعرؼ على
ىويتو أك التحقق من شخصيتو أف ٯتتثل لو يف كل ما يطلبو من إجراءات يف ىذا ا٠تصوص .ككل
من خالف أحكاـ الفقرة السابقة يعاقب باٟتبس مدة ال ٕتاكز عشرة أياـ كبغرامة  500دينار .
المادة  :68يقوـ قاضي التحقيق كفقا للقانوف باٗتاذ ٚتيع إجراءات التحقيق اليت يراىا ضركرية
للكشف عن اٟتقيقة بالتحرم عن أدلة االهتاـ ك أدلة النفي .
المادة  :81يباشر التفتيش يف ٚتيع األماكن اليت ٯتكن العثور فيها على أشياء يكوف كشفها
مفيدا إلظهار اٟتقيقة .

 /4قانون رقم  03/16المؤرخ في  14رمضان عام  1437الموافق  19يونيو
 ، 2016يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في اإلجراءات القضائية و التعرف على
األشخاص .

إ ّف رئيس اٞتمهورية ،
بناء على الدستور  ،السيما ا١تواد  136ك  138ك  140ك ( 143الفقرة  )2ك  144منو ،
ك ٔتقتضى األمر رقم  155/66ا١تؤرخ يف  18صفر عاـ  1386ا١توافق  08يونيو سنة 1966

ك ا١تتضمن قانوف اإلجراءات اٞتزائية  ،ا١تعدؿ ك ا١تتمم ،
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ك ٔتقتضى األمر رقم  156/66ا١تؤرخ يف  18صفر عاـ  1386ا١توافق  08يونيو سنة 1966

ك ا١تتضمن قانوف العقوبات  ،ا١تعدؿ ك ا١تتمم ،

ك ٔتقتضى األمر رقم  58/75ا١تؤرخ يف  20رمضاف عاـ  1395ا١توافق  26سبتمرب سنة 1975

ك ا١تتضمن القانوف ا١تدٓف ،ا١تعدؿ ك ا١تتمم ،
ك ٔتقتضى القانوف رقم  11/84ا١تؤرخ يف  09رمضاف عاـ  1404ا١توافق  09يونيو سنة 1984

ك ا١تتضمن قانوف األسرة  ،ا١تعدؿ ك ا١تتمم ،

ك ٔتقتضى القانوف رقم  05/85ا١تؤرخ يف ٚ 26تادل األكُف عاـ  1405ا١توافق  16فرباير سنة
 1985ك ا١تتعلق قانوف ٛتاية الصحة ك ترقيتها  ،ا١تعدؿ ك ا١تتمم ،
ك ٔتقتضى القانوف رقم  18/04ا١تؤرخ يف  13ذم القعدة عاـ  1425ا١توافق  25ديسمرب سنة 2004
ك ا١تتعلق بالوقاية من ا١تخدرات ك ا١تؤثرات العقلية ك قمع االستعماؿ ك االٕتار غَت ا١تشركعُت هبا ،

ك ٔتقتضى القانوف رقم  01/05ا١تؤرخ يف  27ذم اٟتجة عاـ  1425ا١توافق  06فرباير سنة
 2005ك ا١تتعلق بالوقاية من تبيض األمواؿ ك ٘تويل اإلرىاب ك مكافحتهما  ،ا١تعدؿ ك ا١تتمم ،
ك ٔتقتضى القانوف رقم  04/05ا١تؤرخ يف  27ذم اٟتجة عاـ  1425ا١توافق  06فرباير سنة
 2005ك ا١تتضمن قانوف تنظيم السجوف ك إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت ،
ك ٔتقتضى القانوف رقم  09/08ا١تؤرخ يف  18صفر عاـ  1429ا١توافق  25فرباير سنة 2008

ك ا١تتضمن قانوف اإلجراءات ا١تدنية ك اإلدارية ،

ك ٔتقتضى القانوف رقم  12/15ا١تؤرخ يف  28رمضاف عاـ  1436ا١توافق  15يوليو سنة 2015

ك ا١تتعلق ْتماية الطفل ،

ك بعد رأم ٣تلس الدكلة ،
ك بعد مصادقة الرب١تاف ،
يصدر القانوف اآليت نصو :
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الفصل األول
أحـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـام ع ـ ـ ـامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
المادة األولى :يهدؼ ىذا القانوف إُف ٖتديد قواعد استعماؿ البصمة الوراثية يف اإلجراءات
القضائية ك إجراءات التعرؼ على األشخاص ا١تفقودين أك ٣تهوِف ا٢توية .
المادة  :2يقصد يف مفهوـ ىذا القانوف ٔتا يأيت :
 1ػ ػ ػ البصمة الوراثية :التسلسل يف ا١تنطقة غَت ا١تشفرة من اٟتمض النوكم ،

 2ػ ػ ػ اٟتمض النوكم ( الريب منقوص األكسجُت ) :تسلسل ٣تموعة من النكليوتيدات تتكوف كل
كاحدة منها من قاعدة أزكتية األدنُت (  )Aالغوانُت (  ) Gالسيتوزين ( ) Cكالتيمُت (  )Tك من
سكر ( ريبوز منقوص األكسجُت ) ك ٣تموعة فوسفات ،

 3ػ ػ ػ ا١تناطق ا١تشفرة يف اٟتمض النوكم  :مناطق من اٟتمض النوكم  ،تشفر لربكتُت معُت ،

 4ػ ػ ػ ا١تناطق غَت ا١تشفرة يف اٟتمض النوكم  :مناطق من اٟتمض النوكم  ،ال تشفر لربكتُت معُت،

 5ػ ػ ػ التحليل الوراثي٣ :تموعة ا٠تطوات اليت ٕترل على العينات البيولوجية  ،هبدؼ اٟتصوؿ على
بصمة كراثية ،
 6ػ ػ ػ العينات البيولوجية :أنسجة أك سوائل بيولوجية تسمح باٟتصوؿ على بصمة كراثية ،
 7ػ ػ ػ ا١تقاربة :ىي ا١تقارنة بُت بصمتُت كراثيتُت .
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الفصل الثاني
شروط و كيفيات استعمال البصمة الوراثية
المادة  :3يتعُت أثناء ٥تتلف مراحل أخذ العينات البيولوجية ك استعماؿ البصمة الوراثية  ،احًتاـ
كرامة األشخاص ك حرمة حياهتم ا٠تاصة ك ٛتاية معطياهتم الشخصية كفقا ألحكاـ ىذا القانوف
ك التشريع السارم ا١تفعوؿ .
المادة  :4ٮتوؿ ككبلء اٞتمهورية ك قضاة التحقيق ك قضاة اٟتكم  ،األمر بأخذ عينات بيولوجية
ك إجراء ٖتاليل كراثية عليها كفقا لؤلحكاـ ا١تنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اٞتزائية ك يف ىذا
القانوف  .كفقا لنفس األحكاـ ٬ ،تور لضباط الشرطة القضائية  ،يف إطار ٖترياهتم  ،طلب أخذ
عينات بيولوجية ك إجراء ٖتاليل كراثية عليها بعد اٟتصوؿ على إذف مسبق من السلطة القضائية
ا١تختصة .
المادة ٬ :5توز أخذ العينات البيولوجية من أجل اٟتصوؿ على البصمة الوراثية من :
1ـ ـ ـ األشخاص ا١تشتبو يف ارتكاهبم جنايات أك جنح ضد أمن الدكلة أك ضد األشخاص
أك اآلداب العامة أك األمواؿ أك النظاـ العمومي أك اٞترائم ا١تنصوص عليها يف قانوف مكافحة
ا١تخدرات أك قانوف مكافحة تبيض األمواؿ ك٘تويل اإلرىاب أك أم جناية أك جنحة أخرل إذا رأت
اٞتهة القضائية ا١تختصة ضركرة لذلك ،
 2ـ ـ ـ األشخاص ا١تشتبو يف ارتكاهبم اعتداءات على األطفاؿ أك احملكوـ عليهم نائيا من أجل ىذه
األفعاؿ ،
 3ـ ـ ـ ضحايا اٞترائم ،
 4ـ ـ ـ األشخاص اآلخرين ا١تتواجدين ٔتكاف اٞترٯتة لتمييز آثارىم عن آثار ا١تشتبو فيهم ،
 5ـ ـ ـ احملبوسُت احملكوـ عليهم نائيا بعقوبة سالبة للحرية ١تدة تتجاكز ثبلث ( )3سنوات الرتكاهبم
جنايات أك جنح ضد أمن الدكلة أك ضد األشخاص أك اآلداب العامة أك األمواؿ أك النظاـ
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العمومي أك اٞترائم ا١تنصوص عليها يف قانوف مكافحة ا١تخدرات أك قانوف مكافحة تبيض األمواؿ
ك ٘تويل اإلرىاب أك أم جناية أك جنحة أخرل إذا رأت اٞتهة القضائية ا١تختصة ضركرة لذلك ،
ٯتكن أيضا أخذ العينات البيولوجية من :
ـ ـ ـ األشخاص الذين ال ٯتكنهم اإلدالء ٔتعلومات حوؿ ىويتهم بسب سنهم أك بسب حادث
أك مرض مزمن أك إعاقة أك خلل نفسي أك أم خلل يف قواىم العقلية ،
ـ ـ ـ ا١تتوفُت ٣تهوِف ا٢توية ،
ـ ـ ـ ا١تفقودين أك أصو٢تم ك فركعهم ،
ـ ـ ـ ا١تتطوعُت  ،باستثناء ا١تتطوعُت  ،ال ٬توز أخذ العينات البيولوجية إلجراء التحاليل الوراثية يف
اٟتاالت األخرل إال ٔتوجب أمر قضائي أك رخصة من القاضي ا١تختص  .ال تؤخذ العينات
البيولوجية من الطفل إال ْتضور أحد كالديو أك كصيو أك الشخص الذم يتوُف حضانتو أك من
ينوب عنهم قانونا ك يف حالة عدـ إمكاف ذلك ْ ،تضور ٦تثل النيابة العامة ا١تختصة .
ك عندما يتعلق األمر باحملبوسُت احملكوـ عليهم نائيا يتم أخذ العينات البيولوجية بإذف من النيابة
العامة اليت توجد ا١تؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها .
ٯتكن أيضا أخذ العينات البيولوجية من مكاف ارتكاب اٞترٯتة .
المادة  :6تؤخذ العينات البيولوجية كفقا للمقاييس العلمية ا١تتعارؼ عليها  ،من قبل :
 ضباط ك أعواف الشرطة القضائية من ذكم االختصاص ، األشخاص ا١تؤىلُت ٢تذا الغرض ٖتت إشراؼ ضباط الشرطة القضائية ،ا١تسخرين من طرؼ السلطة القضائية ،
 األشخاص ّالمادة ٕ :7ترل التحاليل الوراثية على العينات البيولوجية من قبل ا١تخابر ك ا٠ترباء ا١تعتمدين طبقا
للتشريع ك التنظيم ا١تعموؿ هبما .
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ال ٬ترل التحليل الوراثي إال على ا١تناطق الوراثية غَت ا١تشفرة من اٟتمض النوكم  ،دكف ا١تنطقة
ا١تسؤكلة عن ٖتديد اٞتنس .
المادة  :8ٯتنع استعماؿ العينات البيولوجية أك البصمات الوراثية ا١تتحصل عليها كفقا ٢تذا القانوف
لغَت األغراض ا١تنصوص عليها يف أحكامو .
الفصل الثالث
المصلحة المركزية للبصمات الوراثية
المادة  :9تنشأ لدل كزارة العدؿ  ،مصلحة مركزية للبصمات الوراثية  ،يديرىا قاض تساعده خلية
تقنية  .تكلف ىذه ا١تصلحة بتشكيل ك إدارة ك حفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ا١تتحصل
عليها من ٖتليل العينات البيولوجية طبقا ألحكاـ ىذا القانوف .
ٖتدد شركط ك كيفيات تنظيم ا١تصلحة ا١تركزية للبصمات الوراثية ك سَتىا عن طريق التنظيم .
المادة  :10تسجل بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية  ،بسعي من النيابة العامة ا١تختصة ،
البصمات ا٠تاصة ٔتا يأيت :
ػ ػ ػ ا١تشتبو فيهم ا١تنصوص عليهم يف ا١تادة  5أعبله  ،الذين ٘تت متابعتهم جزائيا ،
ػ ػ ػ األشخاص ا١تسموح ٢تم بالتواجد ٔتكاف اٞترٯتة بسبب كظائفهم أك مهامهم ،
ػ ػ ػ األشخاص ا١تشتبو يف ارتكاهبم اعتداءات على األطفاؿ أك احملكوـ عليهم نائيا من أجل ىذه
األفعاؿ ،
ػ ػ ػ ضحايا اٞترائم ،
ػ ػ ػ احملكوـ عليهم نائيا من أجل اٞترائم ا١تنصوص عليها يف ا١تادة  5أعبله .
ػ ػ ػ األشخاص ا١تتوفُت ٣تهوِف ا٢توية ،
ػ ػ ػ األشخاص ا١تفقودين أك أصو٢تم أك فركعهم ،
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ػ ػ ػ األشخاص الذين ال ٯتكنهم اإلدالء ٔتعلومات حوؿ ىويتهم بسبب سنهم أك بسبب حادث
أك مرض مزمن أك إعاقة أك خلل نفسي أك أم خلل يف قواىم العقلية ،
ػ ػ ػ ا١تتطوعُت ،
تنشأ بطاقية خاصة لكل فئة من الفئات ا١تذكورة أعبله  ،ك بطاقية خاصة باألدلة اٞتنائية .
ٖتدد شركط ك كيفيات تطبيق ىذه ا١تادة  ،عند االقتضاء  ،عن طريق التنظيم .
المادة  :11يتوُف القاضي ا١تكلف با١تصلحة ا١تركزية للبصمات الوراثية :
 التأشَت على ا١تعطيات الوراثية قبل تأشَتىا يف القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ، السهر على تسجيل ا١تعطيات يف القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ك ضماف حفظها ، اإلشراؼ على إجراء عمليات ا١تقاربة .المادة ٬ :12تب أف ترفق ا١تعطيات الوراثية عند تسجيلها يف القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية
بالبيانات ا٠تاصة ا١تتعلقة ٔتا يأيت :
 ىوية صاحب البصمة الوراثية إذا كاف معركفا ، تاريخ ك مكاف الوقائع ك طبيعة اٞترٯتة ا١ترتكبة ، رقم القضية أك ملف اإلجراءات ،بيانات تتعلق باٟترز الذم ٭تتوم على العينات أك اآلثار البيولوجية .المادة ٬ :13تب أف يعلم كل شخص تؤخذ منو عينة بيولوجية بالشركط ا١تتعلقة بتسجيل بصمتو
الوراثية بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية كٔتدة حفظها ك حقو يف تقدٔف طلب إللغائها  ،ك ٭ترر
٤تضر بذلك .
المادة  :14ال ٯتكن حفظ البصمة الوراثية يف القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ١تدة تفوؽ :
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 ٜتسة ك عشرين ( )25سنة بالنسبة ألصوؿ ك فركع األشخاص ا١تفقودين ، ٜتسة ك عشرين ( )25سنة بالنسبة لؤلشخاص ا١تشتبو فيهم ا١تتابعُت ا١تستفيدين من أمر بانتفاءكجو الدعول أك حكم بالرباءة نائي ،
 أربعُت ( )40سنة بالنسبة لؤلشخاص احملكوـ عليهم من تاريخ صَتكرة اٟتكم نائيا ك ا١تفقودينك األشخاص ا١تتوفُت ٣تهوِف ا٢توية .
تلغى البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية  ،بأمر من القاضي ا١تكلف با١تصلحة
ا١تركزية للبصمات الوراثية  ،تلقائيا أك بطلب من النيابة العامة أك من األشخاص ا١تعنيُت بانتهاء
ا١تدد ا١تذكورة يف ىذه ا١تادة أك إذا أصبح االحتفاظ هبا غَت ٣تد .
المادة  :15تتلف العينات البيولوجية  ،بأمر من اٞتهة القضائية ا١تختصة  ،تلقائيا أك بطلب من
مصاٌف األمن ا١تختصة ،إذا َف يعد االحتفاظ هبا ضركريا ك يف كل األحواؿ عند صدكر حكم
نائي يف الدعول .
الفصل الرابع
أحكام جزائية
المادة  :16يعاقب باٟتبس من سنة إُف سنتُت ( )2ك بغرامة من  30.000دج إُف
100.000دج  ،كل شخص مشار إليو يف الفقرات  1ك  2ك  4ك  5من ا١تادة  5من ىذا
القانوف  ،يرفض ا٠تضوع للتحليبلت البيولوجية اليت تسمح بالتعرؼ على بصمتو الوراثية .
المادة  :17يعاقب باٟتبس من سنة إُف ثبلث ( )3سنوات ك بغرامة من  100.000دج إُف
 300.000دج ،كل من يستعمل العينات البيولوجية أك البصمات الوراثية ا١تتحصل عليها كفقا
٢تذا القانوف لغَت األغراض ا١تنصوص عليها يف أحكامو .
المادة  :18يعاقب باٟتبس من ستة ( )6أشهر إُف ثبلث ( )3سنوات ك بغرامة من 60.000

دج إُف  300.000دج  ،كل من يفشي ا١تعطيات ا١تسجلة يف القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
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الفصل الخامس
أحكام انتقالية و ختامية
المادة  :19تواصل ا١تصاٌف ا١تختصة التابعة لؤلمن الوطٍت ك الدرؾ الوطٍت  ،عملية حفظ العينات
البيولوجية اليت أجريت عليها عملية ٖتليل كراثي إُف حُت إتبلفها طبقا ألحكاـ ىذا القانوف .
ٖتوؿ البصمات الوراثية احملفوظة لدل ا١تصاٌف ا١تذكورة يف الفقرة األكُف من ىذه ا١تادة  ،إُف
القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ا١تنصوص عليها يف ىذا القانوف  ،يف أجل أقصاه سنة ( )1من
دخو٢تا ا٠تدمة .
المادة  :20ينشر ىذا القانوف يف اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية .
حرر باٞتزائر يف  14رمضاف عاف  1437ا١توافق  19يونيو سنة . 2016
عبد الع ػزي ػز بوت ػف ػل ػي ػق ػة

 /5مرسوم تنفيذي رقم  277/17المؤرخ في  18محرم عام  1439الموافق 09

أكتوبر  ، 2017يحدد شروط و كيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات
الوراثية و سيرىا .
إف الوزير األكؿ ،

بناء على تقرير كزير العدؿ حافظ األختاـ ،
ك بناء على الدستور  ،السيما ا١تادتاف  4 - 99 :ك  ( 143الفقرة )2منو ،
ك ٔتقتضى القانوف رقم  03/15ا١تؤرخ يف  11ربيع الثآف عاـ  1436ا١توافق أكؿ فرباير سنة
 2015ك ا١تتعلق بعصرنة العدالة ،
ك ٔتقتضى القانوف رقم  03/16ا١تؤرخ يف  14رمضاف عاـ  1437ا١توافق  19يونيو سنة  2016ك ا١تتعلق
باستعماؿ البصمة الوراثية يف اإلجراءات القضائية ك التعرؼ على األشخاص السيما ا١تادة  9منو .
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ك ٔتقتضى ا١ترسوـ الرئاسي رقم  183/04ا١تؤرخ يف ٚ 08تادل األكُف عاـ  1425ا١توافق 26

يونيو سنة  2004ك ا١تتضمن إحداث ا١تعهد الوطٍت لؤلدلة اٞتنائية ك علم اإلجراـ للدرؾ الوطٍت
ك ٖتديد قانونو األساسي  ،ا١تعدؿ ك ا١تتمم ،

ك ٔتقتضى ا١ترسوـ الرئاسي رقم  432/04ا١تؤرخ يف 17ذم القعدة عاـ  1425ا١توافق  29ديسمرب
سنة  2004ك ا١تتضمن إنشاء ا١تعهد الوطٍت للبحث يف علم التحقيق اٞتنائي ،
ك ٔتقتضى ا١ترسوـ الرئاسي رقم  242/17ا١تؤرخ يف 23ذم القعدة عاـ  1438ا١توافق  15غشت
سنة  2017ك ا١تتضمن تعيُت الوزير األكؿ ،
ك ٔتقتضى ا١ترسوـ الرئاسي رقم  243/17ا١تؤرخ يف  25ذم القعدة عاـ  1438ا١توافق  17غشت
سنة  2017ك ا١تتضمن تعيُت أعضاء اٟتكومة ،
ك ٔتقتضى ا١ترسوـ التنفيذم رقم  332/04ا١تؤرخ يف  10رمضاف عاـ  1425ا١توافق  24أكتوبر
سنة  2004الذم ٭تدد صبلحيات كزير العدؿ  ،حافظ األختاـ ،
ك ٔتقتضى ا١ترسوـ التنفيذم رقم  333/04ا١تؤرخ يف  10رمضاف عاـ  1425ا١توافق  24أكتوبر
سنة  2004ا١تتضمن تنظيم اإلدارة ا١تركزية يف كزارة العدؿ  ،يرسم ما يأيت :

الفصل األول
أحكام عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ ا١تادة  9من القانوف رقم  03/16ا١تؤرخ يف  14رمضاف عاـ
 1437ا١توافق  19يونيو سنة  2016ك ا١تتعلق باستعماؿ البصمة الوراثية يف اإلجراءات القضائية
ك التعرؼ على األشخاص  ،يهدؼ ىذا ا١ترسوـ إُف ٖتديد شركط ك كيفيات تنظيم ا١تصلحة
ا١تركزية للبصمات الوراثية ك سَتىا ك اليت تدعى يف صلب النص " ا١تصلحة ا١تركزية ".
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المادة  :2تكلف ا١تصلحة ا١تركزية طبقا ألحكاـ القانوف رقم  03/16ا١تؤرخ يف  14رمضاف عاـ
 1437ا١توافق  19يونيو سنة  2016كا١تذكور أعبله  ،بتشكيل كإدارة كحفظ القاعدة الوطنية
للبصمات الوراثية كٖتيينها .
المادة  :3توضع ا١تصلحة ا١تركزية لدل كزير العدؿ ،حافظ األختاـ  ،ك تتبع ا١تديرية العامة لعصرنة
العدالة لوزارة العدؿ .
الفصل الثاني
تنظيم المصلحة المركزية
المادة  :4تتشكل ا١تصلحة ا١تركزية من الوحدات اآلتية :
كحدة استقباؿ البصمات الوراثية ،كحدة تسجيل ك حفظ البصمات الوراثية ،كحدة التنسيق ا٠تارجي ،يرأس كل كحدة قاض ك تتكوف من ٥تتصُت يف اإلعبلـ اآلِف  .ٯتكن أف تزكد ا١تصلحة ا١تركزية ،
عند االقتضاء ٔ ،تختصُت يف البيولوجيا يتم توظيفهم طبقا للتشريع ك التنظيم ا١تعموؿ هبما .
المادة  :5تتوُف كحدة استقباؿ البصمات الوراثية :
ػ ػ ػ استقباؿ البصمات الوراثية ك تصنيفها حسب الفئات ا١تعنية ،
إنشاء ك مسك البطاقيات ا٠تاصة بالبصمات الوراثية ،ا١تساعدة التقنية يف عمليات ا١تقاربة ،المادة  :6تتوُف كحدة تسجيل ك حفظ البصمات الوراثية :
ػ ػ ػ ٚتع ك تسجيل البصمات الوراثية ك البيانات ا١تتعلقة هبا ،
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ٖتيُت لقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ، حفظ البصمات الوراثية يف القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية للمدد احملددة قانونا ،حذؼ البصمات الوراثية ا١تلغاة .المادة  :7تتوُف كحدة التنسيق ا٠تارجي التعاكف مع اٞتهات القضائية ك مصاٌف الشرطة القضائية،
ككذا ا١تخابر ا١تختصة يف ٖتليل العينات البيولوجية  ،كمع أم ىيئة أك مصلحة معنية يف ٚتيع
ا١تسائل ا١ترتبطة ٔتهاـ ا١تصلحة ا١تركزية .
المادة  :8تزكد ا١تصلحة ا١تركزية بأمانة إدارية تتوُف على ا٠تصوص ما يأيت :
استبلـ طلبات إلغاء البصمات الوراثية ك تسجيلها يف سجل خاص مرقم ك مؤشر عليو منطرؼ القاضي ا١تكلف با١تصلحة ا١تركزية ك تسليم كصل إيداع للمعنيُت ،
تبليغ قرارات القاضي ا١تكلف با١تصلحة ا١تركزية ،تسجيل الربيد .الفصل الثالث
كيفيات سير المصلحة المركزية

المادة  :9يعُت رئيس ا١تصلحة ا١تركزية ٔتوجب قرار من كزير العدؿ  ،حافظ األختاـ  ،من بُت
القضاة الذين مارسوا يف النيابة أك التحقيق ك ٢تم أقدمية عشر ( )10سنوات على األقل يف سلك
القضاء  .ك تنهى مهامو حسب األشكاؿ نفسها .
المادة  :10يسهر القاضي ا١تكلف با١تصلحة ا١تركزية على حسن سَتىا  ،ك يشرؼ على عمل
٥تتلف ىياكل ا١تصلحة ا١تركزية ك ٯتارس السلطة السلمية على مستخدميها .
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المادة  :11يساعد القاضي ا١تكلف با١تصلحة ا١تركزية خلية تقنية تتشكل من قضاة ك مستخدمُت
٥تتصُت يف ٣تاؿ اإلعبلـ اآلِف ك إداريُت .
المادة  :12تتوُف ا٠تلية التقنية متابعة تنفيذ أكامر القاضي ا١تكلف با١تصلحة ا١تركزية ك مساعدتو
على ا٠تصوص يف :
ػ ػ ػ تأمُت القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ،
ػ ػ ػ متابعة عمليات ٕتميع ك تسجيل ك حفظ البصمات الوراثية ،
ػ ػ ػ التنسيق بُت كحدات ا١تصلحة ا١تركزية ،
ػ ػ ػ تنظيم دكرات تكوينية يف ٣تاؿ استعماؿ ك استغبلؿ البصمات الوراثية ،
ػ ػ ػ ٖتسُت سَت ا١تصلحة ا١تركزية .
المادة  :13توضع القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية يف متناكؿ القضاة كالشرطة القضائية طبقا
للشركط كالكيفيات النصوص عليها يف القانوف رقم  03/16ا١تؤرخ يف  14رمضاف عاـ 1437

ا١توافق  19يونيو سنة  2016ا١تذكور أعبله .

المادة  :14يتم ربط اٞتهات القضائية ك الشرطة القضائية إلكًتكنيا  ،بالقاعدة الوطنية البصمات
الوراثية .
ك ٖتدد كيفيات تطبيق ىذه ا١تادة عند االقتضاء ٔ ،توجب قرار مشًتؾ بُت كزير العدؿ  ،حافظ
األختاـ  ،ك كزير الدفاع الوطٍت ك الوزير ا١تكلف بالداخلية .
المادة  :15تضع ا١تصلحة ا١تركزية ترتيبا معلوماتيا يسمح بتتبع العمليات اليت تتم داخل القاعدة
الوطنية البصمات الوراثية .
المادة  :16ال ٯتكن الربط اآلِف بُت القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية كبُت قاعدة معطيات
أخرل .
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الفصل الرابع
أحكام خاصة و ختامية
المادة  :17ٮتضع قضاة ك مستخدمو ا١تصلحة ا١تركزية لقوانينهم األساسية .
المادة  :18تسجل االعتمادات ا١تالية الضركرية لسَت ا١تصلحة ا١تركزية يف ميزانية كزارة العدؿ .
المادة  :19يتم إعداد جرد للبصمات الوراثية احملفوظة لدل ا١تصاٌف ا١تختصة التابعة لؤلمن الوطٍت
ك الدرؾ الوطٍت عند ٖتويلها إُف القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية .
كٖتدد شركط ككيفيات تطبيق ىذه ا١تادة  ،عند االقتضاء ٔ ،توجب قرار مشًتؾ بُت كزير العدؿ،
حافظ األختاـ  ،ككزير الدفاع الوطٍت ك الوزير ا١تكلف بالداخلية .
المادة  :20ينشر ىذا ا١ترسوـ يف اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية .
حرر باٞتزائر يف ٤ 18ترـ عاـ  1439ا١توافق  9أكتوبر سنة . 2017
أٛتد أك٭تِت

 /6أمر رقم  05/17مؤرخ في  19جمادى األولى عام  1438الموافق  16فبراير
سنة  ، 2017يعدل ويتمم القانون رقم  14/01المؤرخ في  29جمادى األولى عام

 1422الموافق  19غشت سنة  2001و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق

و سَلمتها و أمنها .

المادة  :19يف حالة كقوع حادث مركر جسمآف ٬ ،ترم ضباط ك أعواف الشرطة القضائية على
كل سائق أك مرافق السائق ا١تتدرب من احملتمل أف يكوف يف حالة سكر ك ا١تتسبب يف كقوع
اٟتادث  ،عملية الكشف عن تناكؿ الكحوؿ بطريقة زفر ا٢تواء ك عملية الكشف عن استهبلؾ
ا١تخدرات أك ا١تواد ا١تهلوسة عن طريق جهاز ٖتليل اللعاب.
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عندما تبُت عمليات الكشف احتماؿ كجود حالة سكر أك الوقوع ٖتت تأثَت ا١تخدرات أك ا١تواد
ا١تهلوسة  ،أك عندما يعًتض السائق أك مرافق السائق ا١تتدرب على نتائج ىذه العمليات أك يرفض
إجرائها  ،يقوـ ضباط أك أعواف الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطب ك االستشفائي
ك البيولوجي للوصوؿ إُف إثبات ذلك .
المادة  19مكرر :ٯتكن ضباط أك أعواف الشرطة القضائية أثناء القياـ بكل عملية مراقبة يف
الطرؽ ،إخضاع كل سائق يشتبو يف كجوده يف حالة سكر  ،لنفس العمليات ا١تنصوص عليها يف
ا١تادة  19أعبله .
المادة  :75يعاقب باٟتبس من ستة ( )6أشهر إُف سنتُت ( )2ك بغرامة من 50000دج إُف
100000دج ،كل سائق أك مرافق لسائق متدرب يرفض ا٠تضوع للفحوص الطبية كاالستشفائية
ك البيولوجية ا١تنصوص عليها يف ا١تادة  19أعبله .

 /7توصيات الملتقى حول البصمة الوراثية  ADNفي اإلثبات  .المنظّم من طرف

مجلس قضاء سطيف ومنظمة المحامين سطيف خَلل يومي  09و  10أفريل

 2008بدار الثقافة ىواري بومدين  .سطيف.

اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية
كزارة العدؿ
منظمة احملامُت سطيف

٣تلس قضاء سطيف

سطيف يف2008/04/18 :

بسم اهلل الرٛتن الرحيم
ك الصبلة ك السبلـ على أشرؼ ا١ترسلُت
توصيات ا١تلتقى حوؿ البصمة الوراثية  ADNيف اإلثبات
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ا١تنظم من طرؼ ٣تلس قضاء سطيف ك منظمة احملامُت سطيف
خبلؿ يومي  09ك  10أفريل  2008بدار الثقافة ىوارم بومدين سطيف .
إف اللجنة ا١تنبثقة عن ا١تلتقى قد توصلت يف ختاـ الندكة إُف ما يلي :
بعد االستماع إُف كلمات االفتتاح من السادة الرئيس ك النائب العاـ لدل ٣تلس قضاء سطيف
ك نقيب احملامُت سطيف ك ىي كلمات االفتتاح اليت ٘تنّت للجميع التوفيق يف البحث يف مدل
حجية البصمة الوراثية علميا ك شرعيا ك تشريعيا ،
بعد متابعة عركض السادة احملاضركف اليت توصلت يف ٣تملها إُف نسبة حجية البصمة الوراثية ىي
 99فاصل  99عند اإلثبات ك  100با١تائة عند النفي  ،لذلك اعتربت البصمة الوراثية كسيلة
إثبات للجرٯتة ك للنسب  ،إال أف ىناؾ اختبلفا فقهيا حوؿ إثبات عكس نتائج اللعاف ك حوؿ
إسناد الولد غَت الشرعي لوالده البيولوجي  ،مع مبلحظة كجود فراغ قانوٓف يف اٞتزائر فيما ٮتص
اإلثبات اٞتزائي عن طريق البصمة الوراثية  ،لذلك رأل احملاضركف كجوب ملئو بعدة اقًتاحات
عرضوىا للمناقشة ،
بعد تسجيل كل التدخبلت ك االستفسارات ا١توجهة للمحاضرين ك كل الردكد عنها من طرفهم ،
ك اليت تركزت حوؿ اٞتانب الشرعي ك الفراغ القانوٓف البصمة للوراثية يف اٞتزائر ،
بعد مناقشة كل ذلك من طرؼ أعضاء اللجنة ،
رأت اللجنة تثمُت الرعاية السامية للندكة من طرؼ معاِف كزير العدؿ حافظ األختاـ  ،ك اٞتهود
ا١تبذكلة من طرؼ السادة الرئيس ك النائب العاـ لدل ٣تلس قضاء سطيف ك نقيب احملامُت
سطيف  ،ك كذلك من طرؼ ا١تشاركُت يف تنظيم ا١تلتقى ك إ٧تاحو ،
ك بناء على كل ذلك توصلت اللجنة إُف التوصيات ا٠تتامية التالية :
ّأكال :أخذ رأم رجاؿ الفقو اإلسبلمي للوصوؿ إُف مبادئ شرعية موحدة حوؿ مدل األخذ
بالبصمة الوراثية يف إثبات عكس اللعاف ك يف ٖتديد مدل مسؤكلية األب البيولوجي خاصة
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باستلحاؽ كلده ك التكفل بو ماديا ك معنويا  ،ك بناء على ذلك الرأم ٯتكن توسيع قانوف األسرة
فيما ٮتص توضيح شركط اللعاف ك كضعية األب البيولوجي من الناحية الشرعية .
ثانيا :تعديل قانوف اإلجراءات ا١تدنية ك اٞتزائية ٔتا يكفل ٗتصيص قسم للخربة اٞتينية ك طرؽ
األمر هبا قضائيا  ،ك بياف نتائج رفضها  ،ك مدل التزاـ القاضي بإجرائها ك بنتائجها .
ثالثا :مسايرة التشريع اٞتزائرم للتطور العلمي يف كل الفركع القانونية كذلك يف إطار مبادئ
الشريعة اإلسبلمية خاصة فيما يتعلق بالبصمة الوراثية ضمن منظومة تشريعية كطنية شاملة
ك موحدة .
رابعا :ك بناء على كل ذلك توصلت اللجنة إُف اقًتاح ا١تبادئ القانونية التالية :
 :1كجوب إجراء ا٠تربة اٞتينية بأمر أك حكم قضائي مسبب ك مبُت ١تهاـ ا٠تبَت ك ذلك يف جرائم
٤تددة على سبيل اٟتصر بنص القانوف ك كفق الضمانات الدستورية ك القانونية .
 :2أف تتم ا٠تربة اٞتينية يف ٥تابر عمومية تابعة للدكلة منها ٥تابر جهوية إلجراء ا٠تربات اٞتينية
األكلية ك أخرل كطنية إلجراء ا٠تربات اٞتينية ا١تضادة اليت ٬تب أف يتضمنها نص قانوٓف .
 :3توفَت ا١تختصُت ك الوسائل التقنية ك ا١تادية ألخذ العينات ك نقلها ك حفظها ك ٖتليلها .
 :4كضع قواعد قانونية دقيقة ٖتكم نتائج رفض إجراء ا٠تربة اٞتينية .
 :5النص القانوٓف على كجوب إتبلؼ العينة بعد صدكر حكم قضائي نائي ك بات يف الدعول
ك عدـ استعما٢تا يف أم غرض آخر.

كفّق اهلل اٞتميع إُف ما فيو خَت لؤلمة بتحقيق العدؿ كفق الدستور ك القانوف ك الشريعة .
توقيع أعضاء اللجنة ا١تتكونة من القضاة ك احملامُت .
ك السبلـ عليكم ك رٛتة اهلل تعاُف ك بركاتو .
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 /8ندوة الوراثة و الهندسة الوراثية و الجينوم البشري و العَلج الجيني " .رؤية
إسَلمية" .البيان الختامي و التوصيات .

بسم اهلل الرٛتن الرحيم  .اٟتمد هلل رب العا١تُت ك الصبلة ك السبلـ على ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت
سيدنا ٤تمد ك على آلو ك صحبو أٚتعُت أما بعد  ،فاستمرارا ١تسَتة ا١تنظمة اإلسبلمية للعلوـ
الطبية يف تص ّديها للمشاكل الطبية ك الصحية من خبلؿ رؤية إسبلمية ك اليت ٘تثلت يف العديد من
ندكاهتا ا١تتتابعة  ،ك ١تا كاف علم الوراثة ك ما فتحو من جبهات علمية ك احتماالت تطبيقية بالغ
األ٫تية يف موضوع مسار اإلنسانية يف حاضرىا ك مستقبلها  ،فقد رأت ا١تنظمة إفراد ندكة خاصة
لسرب أغوار ىذا ا١توضوع ك عرض معطياتو ك إمكانياتو على ميزاف الشريعة اإلسبلمية .
فتم بفضل من اهلل ك عونو ك برعاية كرٯتة من حضرة صاحب السمو الشيخ جابر األٛتد اٞتابر
الصباح أمَت دكلة الكويت عقد الندكة اٟتادية عشرة يف دكلة الكويت ك موضوعها " الوراثة
٣تمع
ك ا٢تندسة الوراثية ك اٞتينوـ البشرم ك العبلج اٞتيٍت ػ ػ ػ رؤية إسبلمية "  ،ك ذلك ٔتشاركة ّ
الفقو اإلسبلمي ّتدة  ،ك ا١تكتب اإلقليمي ١تنظمة الصحة العا١تية باإلسكندرية  ،ك ا١تنظمة
اإلسبلمية للًتبية ك العلوـ الثقافية  ،ك ذلك يف الفًتة من  23ػ ػ ٚ 25تادل اآلخرة  1419ق
الذم يوافقو  13ػ ػ  15من شهر تشرين األكؿ من أكتوبر  1998ـ .
ك قد أسهم يف أعماؿ الندكة ٚتع من كبار الفقهاء ك األطباء ك الصيادلة ك اختصاصي العلوـ
البيولوجية ك العلماء من علوـ إنسانية أخرل .
توصيات الندوة
أوال :مبادئ عامة
كرمو على سائر ا١تخلوقات  ،ك أ ّف العبث ٔتكونات
 :1خلق اهلل اإلنساف يف أحسن تقؤف ك ّ
اإلنساف ك إخضاعو لتجارب ا٢تندسة الوراثية ببل ىدؼ أمر يتناىف مع الكرامة اليت أصبغها اهلل
كرمنا بٍت آدـ " .
على اإلنساف مصداقا لقولو تعاُف  " :ك لقد ّ
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 :2لكل إنساف اٟتق يف أف ٖتًتـ كرامتو ك حقوقو أيّا كانت صفاتو الوراثية .
 :3ال ٬توز إجراء أم ْتث أك القياـ بأم معاٞتة أك تشخيص يتعلق ٔتجُت "جينوـ " شخص ما،
إال بعد تقييم صارـ ك مسبق لؤلخطار ك الفوائد احملتملة ا١ترتبطة هبذه األنشطة مع االلتزاـ بأحكاـ
الشريعة يف ىذا الشأف  ،ك اٟتصوؿ على القبوؿ ا١تسبق ك اٟتر ك الواعي من ا١تعٍت  ،ك يف حالة
عدـ أىليتو لئلعراب عن ىذا القبوؿ  ،كجب اٟتصوؿ على القبوؿ أك اإلذف من كليو مع اٟترص
على ا١تصلحة العليا للشخص ا١تعٍت  ،ك يف حالة عدـ قدرة الشخص ا١تعٍت على التعبَت عن قبولو
ال ٬توز إجراء أم ْتوث تتعلق ٔتجينو (جينومو) ما َف يكن ذلك مفيدا لصحتو فائدة مباشرة .
 :4ينبغي احًتاـ حق كل شخص يف أف يقرر ما إذا كاف يريد أك ال يريد أف ٭تاط علما بنتائج أم
فحص كراثي أك بعواقبو .
ٖ :5تاط بالسرية الكاملة كافة التشخيصات اٞتينية احملفوظة أك ا١تعدة ألغراض البحث أك ألم
غرض آخر  ،ك ال تفشى إال يف اٟتاالت ا١تبينة يف الندكة الثالثة من ندكات ا١تنظمة اإلسبلمية
للعلوـ الطبية بتاريخ  17أفريل  1987ـ حوؿ سر ا١تهنة .
ألم شكل من أشكاؿ التمييز القائم على صفاتو الوراثية
يعرض أم شخص ّ
 :6ال ٬توز أف ّ
ك الذم يكوف غرضو أك نتيجتو النيل من حقوقو ك حرياتو األساسية ك ا١تساس بكرامتو .
 :7ال ٬توز ألم ْتوث تتعلق باجملُت (اٞتينوـ) البشرم ألم من تطبيقات ىذه البحوث  ،ك ال
سيما يف ٣تاؿ البيولوجيا ك علم الوراثة ك الطب  ،أف يعلو على االلتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية
ك احًتاـ حقوؽ اإلنساف ك اٟتريات األساسية ك الكرامة اإلنسانية ألم فرد أك ٣تموعة أفراد .

 :8ينبغي أف تدخل الدكلة اإلسبلمية مضمار ا٢تندسة الوراثية بإنشاء مراكز لؤلْتاث يف ىذا
اجملاؿ ،تتطابق منطلقاهتا مع الشريعة اإلسبلمية  ،ك تتكامل فيما بينها بقدر اإلمكاف ك تأىيل
األطر البشرية للعمل يف ىذا اجملاؿ .

239

 :9ينبغي على ا١تنظمة اإلسبلمية للعلوـ الطبية االىتماـ بتشكيل ٞتاف هتتم باٞتوانب األخبلقية
للممارسات الطبية داخل كل دكلة من الدكؿ اإلسبلمية ٘تهيدا لتشكيل االٖتاد اإلسبلمي
لؤلخبلقيات الطبية يف ٣تاؿ التكنولوجيا للحيوية .

ثانيا :الهندسة الوراثيّة
 :1ترل الندكة أنو ال ٬توز استعماؿ ا٢تندسة الوراثية يف األغراض الشريرة ك العدكانية  ،أك يف
ٖتصيل اٟتاجز اٞتيٍت بُت أجناس ٥تتلفة من ا١تخلوقات  ،قصد ٗتليق كائنات ٥تتلطة ا٠تلقة ،
بدافع التسلية أك حب االستطبلع العلمي .
 :2ترل الندكة أنو ال ٬توز استخداـ ا٢تندسة الوراثية كسياسة لتبديل البنية اٞتينية فيما يسمى
بتحسُت السبللة البشرية ك أم ٤تاكلة للعبث اٞتيٍت بشخصية اإلنساف أك التدخل يف أىليتو
للمسؤكلية الفردية أمر ٤تظور شرعا .

ثالثا :البصمة الوراثية
تدارست الندكة موضوع البصمة الوراثية  ،ك ىي البنية اٞتينية التفصيلية اليت تدؿ على ىوية كل
فرد بعينو  ،ك البصمة الوراثية من الناحية العلمية كسيلة ال تكاد ٗتطئ يف التحقق من الوالدية
البيولوجية  ،ك التحقق من الشخصية ك ال سيما يف ٣تاؿ الطب الشرعي  ،ك ىي ترقى إُف
مستول القرائن القطعية اليت يأخذ هبا ٚتهور الفقهاء يف غَت قضايا اٟتدكد الشرعية  ،ك ٘تثل تطورا
عصريا ضخما يف ٣تاؿ القيافة الذم تعتد بو ٚتهور ا١تذاىب الفقهية  ،على أف تؤخذ ىذه القرينة
من عدة ٥تتربات .
رابعا :األمراض اليت ٬تب أف يكوف االختبار الوراثي فيها إجباريا أك اختياريا .ال ٬توز إجبار أم
شخص إلجراء االختبار الوراثي .
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المجمع الفقهي اإلسَلمي لرابطة العالم اإلسَلمي بمكة المكرمة حول
اي
 /9قرار ْ
ّ
الهندسة الوراثية .
اٟتمد هلل ك الصبلة ك السبلـ على سيدنا ك نبينا ٤تمد ك على آلو ك صحبو ك من كااله ك بعد ،
فقد عقد ٣تلس اجملمع الفقهي اإلسبلمي يف دكرتو ا٠تامسة عشرة ٔتكة ا١تكرمة خبلؿ الفًتة من
 11إُف  15رجب 1419ق ا١توافق  31أكتوبر إُف  4نوفمرب  ، 1998ك ذلك للنظر يف عدد من
القضايا الفقهية ك الطبية ك االقتصادية اليت استجدت يف حياة ا١تسلمُت ك تدارسها ك إصدار
القرارات البلزمة ٢تا كفق نصوص الشريعة اإلسبلمية ك دالالهتا .
ك على مدل ٜتسة أياـ عقد اجمللس جلساتو حيث استعرض األعضاء البحوث ك الدراسات
اليت قدمها خرباء اجمللس للتدارس ك ا١تناقشة يف الدكرة ك ا١تتعلقة بالقضايا الطبية ك الفقهية
ك االقتصادية التالية :
القرار األول
استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية
اٟتمد هلل كحده ك الصبلة ك السبلـ على من ال نب بعده سيدنا ك نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو
ك على آلو ك صحبو أما بعد ،
اجملمع الفقهي لرابطة العاَف اإلسبلمي يف دكرتو ا٠تامسة عشرة ٔتكة ا١تكرمة قد نظر يف
فإف ٣تلس ّ
موضوع استفادة ا١تسلمُت من علم ا٢تندسة الوراثية اليت ٖتتل اليوـ مكانة مهمة يف ٣تاؿ العلوـ ،
ك تثار حوؿ استخدامها أسئلة كثَتة  ،ك قد تبُت للمجلس أف ٤تور علم ا٢تندسة الوراثية ىو
التعرؼ على اٞتينات " ا١تورثات "ك على تركيبها ك التحكم فيها من خبلؿ حذؼ بعضها ١ترض
أك لغَته  ،أك إضافتها أك د٣تها بعضها مع بعض لتغيَت الصفات الوراثية ا٠تلقية .
ك بعد النظر ك التدارس ك ا١تناقشة فيما ُكتب حو٢تا ك يف بعض القرارات ك التوصيات اليت
٘تخضت عنها ا١تؤ٘ترات ك الندكات العلمية يقرر اجمللس ما يلي :
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ّأوال:ال ٬توز استخداـ أم من أدكات علم ا٢تندسة الوراثية ككسائلو يف األغراض الشريرة ك العدكانية
ك يف كل ما ٭ترـ شرعا .

ثانيا :ال ٬توز استخداـ أم من أدكات علم ا٢تندسة الوراثية ك كسائلو للعبث بشخصية اإلنساف
السبللة البشرية .
ك مسؤكليتو الفردية أك للتدخل يف بنية ا١تورثات "اٞتينات " بدعول ٖتسُت ّ
ثالثا :ال ٬توز إجراء أم ْتث أك القياـ بأم معاٞتة أك تشخيص يتعلق ٔتورثات إنساف ما  ،إال
بعد إجراء تقؤف دقيق ك سابق لؤلخطار ك الفوائد احملتملة ا١ترتبطة هبذه األنشطة  ،ك بعد اٟتصوؿ
على ا١توافقة ا١تقبولة شرعا مع اٟتفاظ على السرية الكاملة للنتائج ك رعاية أحكاـ الشريعة
اإلسبلمية الغراء القاضية باحًتاـ حقوؽ اإلنساف ك كرامتو .
رابعا :يوصي اجمللس األطباء ك أصحاب ا١تعامل ك ا١تختربات بتقول اهلل تعاُف ك استشعار رقابتو
ك البعد على اإلضرار بالفرد ك اجملتمع ك البيئة .
القرار الثاني
االستفادة من البصمة الوراثية
اٟتمد هلل كحده ك الصبلة ك السبلـ على من ال نب بعده سيدنا ك نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو
اجملمع الفقهي لرابطة العاَف اإلسبلمي يف دكرتو ا٠تامسة
ك على آلو ك صحبو أما بعد  ،فإف ٣تلس ّ
عشرة ٔتكة ا١تكرمة قد نظر يف موضوع البصمة الوراثية ك ٣تاالت االستفادة منها باعتبارىا البنية
اٞتينية ( نسبة على اٞتينات أم ا١تورثات) اليت تدؿ على ىوية كل إنساف بعينو  ،ك أفادت
البحوث ك الدراسات أنا من الناحية العلمية كسيلة ٘تتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ،
ك التحقق من الشخصية  ،ك معرفة الصفات الوراثية ا١تميزة للشخص  ،ك ٯتكن أخذىا من أم
خلية من الدـ أك اللعاب أك ا١تٍت أك البوؿ أك غَته .
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القضائي  .دار ا٢تدل . 2006 .
ّ

_ الخطيب (سعدي محمد)  .الدكلة القانونية ك حقوؽ اإلنساف  .منشورات اٟتلب اٟتقوقية .
الطبعة األكُف . 2012 .
السبلمة يف جسم اإلنساف  .منشورات زين اٟتقوقية  .الطبعة الثانية .
_ األسدي (ضياء)  .حق ّ
. 2011

_ الدسوقي عطية (طارق إبراىيم) .البصمات ك أثرىا يف اإلثبات اٞتنائي .دار اٞتامعة اٞتديدة.
. 2011
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_ الحسيني (عمار تركي السعدون)  .اٟتماية اٞتنائية للحرية الشخصية يف مواجهة السلطة
العامة  .منشورات اٟتلب اٟتقوقية  .الطبعة األكُف .
. 2012
_ الجبارة (عبد الفتاح عبد اللطيف)  .إجراءات ا١تعاينة الفنية ١تسرح اٞترٯتة  .دار اٟتامد للنشر
ك التوزيع  .الطبعة األكُف . 2011 .
_ الدباس (علي محمد صالح)  .أبو زيد(علي عليان محمد)  .حقوؽ اإلنساف ك حرياتو
ك دكر شرعية اإلجراءات الشرطية يف تعزيزىا  .دراسة ٖتليلية
لتحقيق التوازف بُت حقوؽ اإلنساف ك حرياتو ك أمن اجملتمع
تشريعيا ك فقها ك قضاء  .دار الثقافة للنشر كالتوزيع . 2005.
_ الحديثي (عمر فخري عبد الرزاق)  .حق ا١تتهم يف ٤تاكمة عادلة  .دراسة مقارنة  .دار
الثقافة للنشر ك التوزيع . 2005 .
_ الراشدي (عبد اهلل جميل)  .ا٠تربة ك أثرىا يف الدعول اٞتنائية  .دار الفكر اٞتامعي.2014 .

_ الكحَلوي (عبلة) "تقديما"  .الشناوي (محمد)"تأليفا"  .البصمة الوراثية ك حجيتها يف
اإلثبات اٞتنائي  .جرائم (الزنا ك االغتصاب السرقة ك القتل إثبات
النسب ك نفيو) الطبعة األكُف . 2010 .
_ الدراجي(غازي حنون خلف) ٨ .تو تطورات يف السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة ٣ .تموعة أْتاث
جنائية معمقة  .منشورات اٟتلب اٟتقوقية  .الطبعة األكُف .
. 2013
_ أحمد غانم (محمد)  .اٞتوانب القانونية ك الشرعية لئلثبات اٞتنائي بالشفرة الوراثية .
دار اٞتامعة اٞتديدة . 2010 .
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_ أبو غابة (خالد عبد العظيم)  .اآلثار ا١تًتتبة على استخدامات ا٢تندسة الوراثية ك مدل
مسؤكلية الدكلة عنها  .دراسة مقارنة بُت الطب ك الفقو
اإلسبلمي ك القانوف  .دار الفكر اٞتامعي  .الطبعة األكُف .
. 2013
_ أوىايبية (عبد اهلل)  .ضمانات اٟترية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدم  .االستدالؿ .
الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية  .الطبعة األكُف . 2004 .
_ أوىايبية (عبد اهلل)  .شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم  .التحقيق ك التحرم .دار ىومة.
الطبعة . 2004
_ إقورفة (زبيدة)  .االكتشافات الطبية ك البيولوجية ك أثرىا على النسب  .دراسة فقهية مقارنة .
دار األمل للطباعة ك النشر ك التوزيع . 2012 .

_ إقروفة (زبيدة)  .التلقيح االصطناعي  .دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي ك القانوف الوضعي .
دار ا٢تدل . 2010 .
_ إسكندر(محمود توفيق)  .ا٠تربة القضائية  .دار ىومة  .الطبعة الرابعة . 2006 .

الرابعة.
_ بوسقيعو (أحسن)  .التّحقيق
القضائي  .دار ىومة للطّباعة ك النّشر ك التّوزيع  .الطّبعة ّ
ّ
متممة يف ضوء قانوف  10نوفمرب . 2004
 . 2006من ّقحة ك ّ
ائي العاـ  .دار ىومة للطّباعة ك النّشر ك التّوزيع .
_ بوسقيعو (أحسن)  .الوجيز يف القانوف اٞتز ّ
متممة يف ضوء قانوف . 2006/12/20
الرابعة  .من ّقحة ك ّ
الطّبعة ّ

ئي ا٠تاص  .اٞترائم ض ّد األشخاص ك اٞترائم ض ّد
_ بوسقيعو (أحسن)  .الوجيز يف القانوف اٞتزا ّ
ا٠تاصة ال سيما تبييض األمواؿ ك جرائم ا١تخ ّدرات.
األمواؿ ك بعض اٞترائم ّ
األكؿ  .دار ىومة للطّباعة ك النّشر ك التّوزيع . 2008 .
اٞتزء ّ

246

_ بن ملحة (الغوثي)  .قانوف األسرة على ضوء الفقو ك القضاء  .ديواف ا١تطبوعات اٞتامعيّة .
الطّبعة الثالثة . 2015 .

_ بلحاج (العربي)  .اٟتماية القانونية للّجنة اآلدمية كفقا ألحكاـ الفقو اإلسبلمي ك القانوف
الطب اٞتزائرم  .دراسة مقارنة  .دار ىومة . 2016 .
اإلسبلمي  .دراسة نظريّة
ائرم ك الفقو
_ ب ّكوش (يحي)  .أدلّة اإلثبات يف القانوف ا١تدٓف اٞتز ّ
ّ
ا١تؤسسة الوطنيّة للكتاب  .الطّبعة الثّانية . 1988 .
ك تطبيقيّة مقارنة ّ .
ائرم  .دار ا٢تدل .عُت مليلة.اٞتزائر.
_ بارش (سليمان)  .مبدأ ّ
الشرعية يف قانوف العقوبات اٞتز ّ
. 2006

األكؿ  .ا١تتابعة اٞتزائيّة.
ائرم  .اٞتزء ّ
_ بارش (سليمان)  .شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة اٞتز ّ
األكلية .دار ا٢تدل  .عُت مليلة  .اٞتزائر.
ال ّدعاكل النّاشئة عنها ك إجراءاهتا ّ
. 2007
القضائي
ائرم  .اٞتزء الثّآف  .التّحقيق
_ بارش (سليمان)  .شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة اٞتز ّ
ّ
االبتدائي  .دار قانة  .الطّبعة األكُف . 2008 .
ّ
األكؿ  .ا٠تصومة القضائيّة
ائرم  .اٞتزء ّ
_ بارش (سليمان)  .شرح قانوف اإلجراءات ا١تدنيّة اٞتز ّ
أماـ احملكمة  .دار ا٢تدل  .عُت مليلة  .اٞتزائر . 2008 .
_ بكر (عصمة عبد المجيد)  .مبادئ البحث العلمي  .منشورات زين اٟتقوقية  .الطبعة األكُف.
. 2015
_ بن سعيد (عمر)  .االجتهاد القضائي كفقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات ا١تدنية  .دار ا٢تدل .
عُت مليلة  .اٞتزائر . 2004 .
_ بن سعيد (عمر)  .االجتهاد القضائي كفقا ألحكاـ قانوف األسرة  .دار ا٢تدل  .عُت مليلة .
اٞتزائر . 2004 .
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_ بن لعلى (يحي)  .ا٠تربة يف الطب الشرعي  .ا٠تربة الطبية الشرعية  .ا٠تربة الطبية يف القانوف
العاـ  .الطب الشرعي ك التشريح  .الطب الشرعي ك علم اإلجراـ  .الشرطة
العلمية ك السموـ  .مطبعة عمار قريف  .باتنة .
الوطٍت لؤلشغاؿ
_ جيَللي (بغدادي)  .التّحقيق  .دراسة مقارنة نظريّة ك تطبيقيّة .ال ّديواف
ّ
الًتبويّة  .الطّبعة األكُف .1999 .
ّ
الوطٍت
األكؿ  .ال ّديواف
_ جيَللي (بغدادي)  .االجتهاد
القضائي يف ا١تواد اٞتزائيّة  .اٞتزء ّ
ّ
ّ
الًتبويّة .
لؤلشغاؿ ّ
الوطٍت
القضائي يف ا١تواد اٞتزائيّة  .اٞتزء الثآف  .ال ّديواف
_ جيَللي (بغدادي)  .االجتهاد
ّ
ّ
الًتبويّة .
لؤلشغاؿ ّ
_ جعفر (علي عبود)  .منهجية البحث العلمي ك ا١تنهجية يف علم القانوف  .منشورات زين
اٟتقوقية  .الطبعة األكُف . 2016 .
_ حسن (علي عوض)  .ا٠تربة يف ا١تواد ا١تدنية ك اٞتنائية  .دار الفكر اٞتامعي  .اإلسكندرية .
. 2007
_ حتمل (أيمن محمد علي محمود)  .شهادة أىل ا٠تربة ك أحكامها  .دراسة فقهية مقارنة .
دار اٟتامد للنشر ك التوزيع  .الطبعة األكُف . 2008 .
_ حمدي باشا (عمر)  .مبادئ القضاء يف ظل قانوف اإلجراءات ا١تدنية ك اإلدارية اٞتديد  .دار
ىومة  .الطبعة الثانية . 2016 .
_ حزيط (محمد)  .ا٠تربة القضائية يف ا١تواد ا١تدنية ك اإلدارية يف القانوف اٞتزائرم  .دار ىومة .
الطبعة . 2014
_ خميس علي الظنحاني (سالم)  .حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات اٞتنائي  .ا١تركز القومي
لئلصدارات القانونية  .القاىرة  .الطبعة األكُف . 2014 .
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_ ديابي (باديس)  .قانوف األسرة على ضوء ا١تمارسة القضائية .النص الكامل لقانوف األسرة
مدعم بأكثر من  350اجتهادا قضائيا حديثا ك مراسيم تنظيمية ك تنفيذية .
ّ
دار ا٢تدل . 2012 .
_ ذيابي(باديس)  .حجية الطرؽ الشرعية ك العلمية يف دعاكل النسب على ضوء قانوف األسرة
اٞتزائرم  .إقرار  .بينة  .تلقيح اصطناعي  .البصمة الوراثية  . ADNنظاـ ٖتليل
الدـ . ABO
_ زيدان (محمد فاضل)  .سلطة القاضي اٞتنائي يف تقدير األدلة  .دراسة مقارنة  .دار الثقافة
للنشر ك التوزيع . 2007 .
_ زكي (عَلء)  .إجراءات احملاكمة العادلة  .مكتبة الوفاء القانونية  .الطبعة األكُف . 2014 .

_ شَلل (نزيو نعيم)  .دعاكل ا٠تربة ك ا٠ترباء  .دراسة مقارنة من خبلؿ الفقو ك االجتهاد
ك النصوص القانونية  .منشورات اٟتلب اٟتقوقية  .الطبعة األكُف . 2005 .
_ صيهود (إياد مطرش)  .مدل مشركعية التطويع العبلجي للجينات الوراثية البشرية  .دراسة
قانونية مقارنة  .رٔف للنشر ك التوزيع بَتكت  .لبناف  .الطبعة األكُف .
. 2011
_ صفاء (عادل سامي)  .حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات اٞتزائي  .منشورات زين اٟتقوقية .
الطبعة األكُف . 2013
_ طايع(ىاني)  .تكنولوجيا بصمة ا١تخ يف اإلثبات اٞتنائي  .الشاىد الذم ال ٮتطئ  .دار
النهضة العربية  .الطبعة . 2013
_ عباس الحسيني (عمار)  .التحقيق اٞتنائي ك الوسائل اٟتديثة يف كشف اٞترٯتة  .منشورات
اٟتلب اٟتقوقية  .الطبعة األكُف . 2015 .
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_ عبد الفتاح (محمد لطفي)  .القانوف اٞتنائي كاستخدامات التكنولوجيا اٟتيوية .دراسة مقارنة.
اإلطار النظرم الستخدامات التكنولوجيا اٟتيوية  .ا٢تندسة
الوراثية كاستخداماهتا .البصمة الوراثية كأحد فركع التكنولوجيا
ك دكرىا يف اإلثبات اٞتنائي  .االستنساخ كأحد استخدامات
التكنولوجيا اٟتيوية ك مدل مشركعيتو .ا١تسؤكلية اٞتنائية عن
عمليات االستنساخ  .السياج القانوٓف ٟتماية ا٠تصوصية اٞتينية
يف ظل استخداـ التكنولوجيا اٟتيوية .موقف الشريعة اإلسبلمية.
دار الفكر ك القانوف للنشر ك التوزيع  .الطبعة األكُف . 2012 .
ميسرة
_ غاي (أحمد)  .الوجيز يف تنظيم ك مهاـ ّ
الشرطة القضائيّة  .دراسة نظريّة ك تطبيقيّة ّ
الضبطيّة القضائيّة للبحث
تتناكؿ األعماؿ ك اإلجراءات الّيت يباشرىا أعضاء ّ
الرابعة . 2008 .
عن اٞترائم ك التّحقيق فيها  .دار ىومة  .الطّبعة ّ
للضمانات النّظريّة
األكليّة  .دراسة مقارنة ّ
_ غاي (أحمد)  .ضمانات ا١تشتبو فيو أثناء التّحريات ّ
ائرم ك التّشريعات األجنبيّة
ا١تقررة للمشتبو فيو يف التّشريع اٞتز ّ
ك التّطبيقيّة ّ
الشريعة اإلسبلميّة  .دار ىومة  .الطّبعة . 2003
ك ّ
_ فودة (محمد عطية محمد)  .اٟتماية الدستورية ٟتقوؽ اإلنساف  .دراسة مقارنة  .دار اٞتامعة
اٞتديدة . 2011 .
_ قاسم (محمد حسن)  .الطب بُت ا١تمارسة ك حقوؽ اإلنساف  .دراسة يف التزاـ الطبيب
بإعبلـ ا١تريض أك حق ا١تريض يف اإلعبلـ يف ضوء التشريعات اٟتديثة
كٓتاصة  :قانوف حقوؽ ا١ترضى كجودة النظاـ الصحي (فرنسا .)2002
قانوف حقوؽ ا١ترضى ك ا١توافقة ا١تستنَتة (لبناف  . )2004قانوف تنظيم
زرع األعضاء البشرية (مصر  . )2010اإلعبلف العا١تي ألخبلقيات
البيولوجيا ك حقوؽ اإلنساف (منظمة األمم ا١تتحدة للًتبية ك العلوـ
ك الثقافة يونيسكو  . ) 2005دار اٞتامعة اٞتديدة . 2012 .
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الشخصية يف القانوف اٞتنائي  .دراسة ٖتليلية
_ كو ردى (طارق صديق رشيد) ٛ .تاية اٟتريّة ّ
مقارنة  .منشورات اٟتلب اٟتقوقية  .الطّبعة األكُف. 2011.
_ مروك (نصر الدين) ٤ .تاضرات يف اإلثبات اٞتنائي  .اٞتزء األكؿ  .النظرية العامة لئلثبات
اٞتنائي  .دار ىومة  .الطبعة . 2014

_ (محمود) مصطفى  .اٟتماية القانونية للمتهم يف القانوف ا١تقارف  .دار الكتاب اٟتديث.
. 2013
_ ميرفت (منصور حسن)  .التجارب الطبية ك العلمية يف ضوء حرمة الكياف اٞتسدم  .دراسة
مقارنة  .دار اٞتامعة اٞتديدة . 2015 .

_ مروان (محمد)  .صقر (نبيل)  .الدفوع اٞتوىرية يف ا١تواد اٞتزائية .ا١توسوعة القضائية اٞتزائرية.
دار ا٢تبلؿ للخدمات اإلعبلمية .
_ مضاء (منجد مصطفى)  .دكر البصمة الوراثية يف اإلثبات اٞتنائي يف الفقو اإلسبلمي  .دراسة
مقارنة  .جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية  .الرياض . 2007 .

_ ناجي (أنس حسن محمد)  .البصمة الوراثية ك مدل مشركعيتها يف إثبات ك نفي النسب .
دراسة مقارنة يف ضوء القانوف الوضعي ك الشريعة اإلسبلمية  .دار
اٞتامعة اٞتديدة . 2010 .
_ نبالي (مليكة)  .البيولوجيا اٞتزيئية  .ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية . 2008 .
_ نجيمي (جمال)  .قانوف األسرة اٞتزائرم .دليل القاضي كاحملامي .مادة ٔتادة.على ضوء أحكاـ
الشريعة اإلسبلمية كاالجتهاد القضائي  .دار ىومة  .الطبعة الثانية. 2017.
_ نجيمي (جمال)  .إثبات اٞترٯتة على ضوء االجتهاد القضائي .
)la lumière de la jurisprudence

الطبعة . 2011
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 . (àدراسة مقارنة  .دار ىومة .

_ نويري (عبد العزيز)  .اٟتماية اٞتزائية للحياة ا٠تاصة  .دراسة مقارنة بُت القانوف اٞتزائرم
ك الفرنسي  .دار ىومة للطباعة ك النشر التوزيع . 2015 .

_ ويح (أشرف عبد الرزاق)  .موقع البصمة الوراثية من كسائل النسب الشرعية  .دار النهضة
العربية  .القاىرة . 2006 .

الرسائل الجامعية :
 /2المذ ّكرات و ّ
_ بارش (سليمان)  .مدخل لدراسة العلوـ اٞتنائية  .السياسة اٞتنائية  .مذكرة  .جامعة باتنة .
. 2007
_ بادور(رضا) .مدل حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات  .مذكرة .ا١تدرسة العليا للقضاء.2005.

_ بن ميسية (إلياس)  .بيوض (محمد)  .رفاس (فريد)  .الدليل العلمي يف اإلثبات اٞتزائي .
مذكرة  .ا١تدرسة العليا للقضاء . 2007 .
_ تومي (الهادي)  .إجراءات التحقيق يف ا١تواد ا١تدنية .مذكرة  .ا١تدرسة العليا للقضاء .2006 .

_ سماعون (سيد أحمد)  .قواعد اإلثبات اٞتنائي ك مدل تطبيقها على جرٯتيت الزنا ك السياقة
يف حالة سكر .مذكرة  .ا١تدرسة العليا للقضاء . 2004 .
_ معزوزي (عَلوة)  .أ٫تية الطب الشرعي يف اإلثبات اٞتنائي  .مذكرة  .ا١تدرسة العليا للقضاء .
. 2007
_ واقني(محمد مراد).الطب الشرعي ك األدلة اٞتنائية  .مذكرة  .ا١تعهد الوطٍت للقضاء .
. 2004
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 /3الم ـقــاالت العلمية :
_ الكواكبي (سعد زغلول)  .مدل سلطة القوانُت على جسد اإلنساف ٞ .تنة اٟتريات األساسية
ك حقوؽ اإلنساف ْ .تث  .ا١تؤ٘تر السابع عشر  .اٖتاد احملامُت
العرب  .دمشق . 1989
_ إيدير (عليم)  .البصمة الوراثية ك مدل مشركعية استخدامها يف إثبات النسب أك النفي .
٤تاضرة  .يوـ دراسي حوؿ البصمة الوراثية  ADNيف اإلثبات ا١تنظم من
طرؼ ٣تلس قضاء سطيف ك منظمة احملامُت  .سطيف  .دار الثقافة ىوارم
بومدين  .سطيف  10 ، 9 .أفريل . 2008
_ بوصبيعة (ساعد)  .االستغبلؿ العلمي القضائي للبصمة الوراثية كقرينة ك دليل ٤ .تاضرة .
٣تلس قضاء سكيكدة .
_ بودوخة (إبراىيم)  .دكر البصمة الوراثية يف نفي النسب ٤ .تاضرة  .يوـ دراسي حوؿ البصمة
الوراثية  ADNيف اإلثبات ا١تنظم من طرؼ ٣تلس قضاء سطيف ك منظمة
احملامُت سطيف  .دار الثقافة ىوارم بومدين  .سطيف  10 ، 9 .أفريل
. 2008

_ بلحاج (العربي)  .الشهادة الطبية قبل الزكاج على ضوء قانوف األسرة اٞتديد  .مقاؿ ٣ .تلة
احملكمة العليا  .العدد األكؿ  .السنة . 2007
_ بن مختار (أحمد عبد اللطيف)  .كاقع الطب الشرعي يف اٞتزائر ٤ .تاضرة  .ا١تلتقى الوطٍت
حوؿ الطب الشرعي القضائي  .الواقع ك اآلفاؽ ، 25 .
 26مام . 2005
_ بلمولود (يحي)  .البصمة الوراثية ك حجيتها يف اإلثبات أماـ القضاء اٞتزائي ٤ .تاضرة  .يوـ
دراسي حوؿ البصمة الوراثية  ADNيف اإلثبات ا١تنظم من طرؼ ٣تلس
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قضاء سطيف ك منظمة احملامُت سطيف  .دار الثقافة ىوارم بومدين .
سطيف  10 ، 9 .أفريل . 2008
_ تلماتين (ناصر)  .بن سالم (عبد الرزاق)  .الطب الشرعي ك األدلة اٞتنائية ٤ .تاضرتُت .
ا١تلتقى الوطٍت حوؿ الطب الشرعي القضائي  .الواقع ك اآلفاؽ 26 ، 25 .

مام . 2005
_ حناشي (محمد وحيد)  .مدل حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات اٞتزائي ٤ .تاضرة  .يوـ
دراسي حوؿ البصمة الوراثية  ADNيف اإلثبات ا١تنظم من طرؼ
٣تلس قضاء سطيف ك منظمة احملامُت سطيف  .دار الثقافة ىوارم
بومدين  .سطيف  10 ، 9 .أفريل . 2008
_ حمادو(نذير)  .البصمة الوراثية ك أثرىا يف إثبات نسب الولد غَت الشرعي  .دراسة فقهية .
٤تاضرة  .يوـ دراسي حوؿ البصمة الوراثية  ADNيف اإلثبات ا١تنظم من
طرؼ ٣تلس قضاء سطيف ك منظمة احملامُت سطيف  .دار الثقافة ىوارم
بومدين  .سطيف  10 ، 9 .أفريل . 2008
_ زكي (أحمد)  .بصمات األصابع بُت الشرطة ك العلم  .مقاؿ ٣ .تلة الشرطة  .العدد . 65
السنة . 2002
_ عثماني (عبد الكريم)  .بن لطرش(طارق)  .لمحان (فيصل)  .منهجية أخذ عينات من
مسرح اٞترٯتة للبحث عن البصمة الوراثية ٤ .تاضرات  .ا١تلتقى الوطٍت
حوؿ الطب الشرعي القضائي  .الواقع ك اآلفاؽ  26 ، 25 .مام
. 2005
_ عثماني(عبد الكريم)  .األدلة اٞتنائية  .األخبلقيات اٟتيوية ك الطب الشرعي ٤ .تاضرة .
٣تلس قضاء سكيكدة .
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_ قارة (شاكر)  .اإلثبات يف ا١تادة اٞتزائية ٤ .تاضرة  .يوـ دراسي حوؿ البصمة الوراثية ADN

يف اإلثبات ا١تنظم من طرؼ ٣تلس قضاء سطيف ك منظمة احملامُت سطيف .
دار الثقافة ىوارم بومدين  .سطيف  10 ، 9 .أفريل . 2008
_ لعزيزي (محمد الطيب)  .الطب الشرعي ك دكره يف إصبلح العدالة ٤ .تاضرة  .ا١تلتقى الوطٍت
حوؿ الطب الشرعي القضائي  .الواقع ك اآلفاؽ  26 ، 25 .مام
. 2005
_ محمود (محمد شعبان)  .البصمة الوراثية كدليل إثبات يف القانوف اٞتزائي  .إثبات النسب
ك نفيو ٤ .تاضرة  .يوـ دراسي حوؿ البصمة الوراثية  ADNيف
اإلثبات ا١تنظم من طرؼ ٣تلس قضاء سطيف ك منظمة احملامُت
سطيف  .دار الثقافة ىوارم بومدين  .سطيف  10 ، 9 .أفريل
. 2008
_ مروك (نصر الدين)  .ا١تشاكل القانونية اليت تثَتىا عمليات نقل ك زرع األعضاء البشرية.
مقاؿ  .اجمللة القضائية  .العدد الثآف  .السنة . 2000
_ مروك (نصر الدين)  .اإلثبات اٞتنائي ٤ .تاضرة  .ا١تدرسة العليا للقضاء .الدفعة .2005 .15
_ ملزي (عبد الرحمان) ػ ػ رٛتو اهلل ػ ػ اإلثبات ا١تدٓف ٤.تاضرة .ا١تدرسة العليا للقضاء .الدفعة .15

. 2005
_ مراح(فتيحة)  .الطب الشرعي ك األدلة اٞتنائية ٤ .تاضرة  .ا١تدرسة العليا للقضاء  .اٞتزائر .
الدفعة . 2005 . 15
_ نويري (عبد العزيز)  .البصمة اٞتينية ك دكرىا يف اإلثبات يف ا١تادة اٞتزائية  .مقاؿ ٣ .تلة
الشرطة  .العدد  . 65أفريل . 2002
_ نبيل (سليم)  .البصمة الوراثية ك ٖتديد ا٢توية  .مقاؿ ٣ .تلة ٛتاة الوطن  .الكويت .
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 /4المجَلّت :
_ ٣تلة الشرطة  .العدد ا٠تامس  .أفريل . 2002
_ ٣تلة الشرطة  .عدد خاص  .جويلية . 2003
_ ٣تلة العلم ك اإلٯتاف  .العدد األكؿ  .سبتمرب . 2006
_ ٣تلة العلم ك اإلٯتاف  .العدد الثالث  .نوفمرب. 2006
_ ٣تلة العلم ك اإلٯتاف  .العدد السادس  .فيفرم. 2007
_ ٣تلة الشرطة  .العدد  . 84جويلية . 2007
_ نشرة احملامي  .العدد السابع  .أفريل . 2008
_٣تلة ٛتاة الوطن  .العدد  . 265الكويت .

 /5االجتهاد القضائي :
_ احملكمة العليا.القرار الصادر بتاريخ .1981/01/22نشرة القضاة.عدد خاص.السنة .1981
الصادر بتاريخ .1981/02/19نشرة القضاة .العدد .44السنة.1982 .
_ احملكمة العليا.القرار ّ
_ احملكمة العليا.القرار الصادر بتاريخ .1985/10/29اجمللة القضائية.العدد األكؿ.السنة .1989
الصادر بتاريخ .1988/12/19اجمللة القضائية.العدد الرابع.السنة .1990
_ احملكمة العليا.القرار ّ
الصادر بتاريخ .1993/11/23اجمللة القضائية.العدد األكؿ.السنة .1997
_ احملكمة العليا.القرار ّ
_ احملكمة العليا.القرار الصدر بتاريخ .1997/07/08اجمللة القضائية.العدد األكؿ.السنة .1998
_ احملكمة العليا.القرار الصادر بتاريخ .1997/12/28اجمللة القضائية.العدد األكؿ.السنة .1999
_ احملكمة العليا.القرار الصادر بتاريخ .1998/12/15اجمللة القضائية.العدد األكؿ.السنة .1999
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السنة .1999
_ احملكمة العليا.القرار ّ
الصادر بتاريخ .1999/06/15اجمللّة القضائيّة.العدد ّ
األكؿّ .
_ احملكمة العليا.القرار الصادر بتاريخ٣2006/03/05تلة احملكمة العليا.العدد األكؿ.السنة.2006

_ احملكمة العليا  .الصفحة الثانية ٣ .تلة احملكمة العليا  .العدد الثآف  .السنة . 2006
الصادر بتاريخ .2011/05/12اجمللّة القضائيّة.العدد األكؿ.السنة .2012
_ احملكمة العليا.القرار ّ
األكؿ.السنة .2013
_ احملكمة العليا.القرار الصادر بتاريخ .2012/03/15اجمللّة القضائيّة.العدد ّ

 /6النّصوص القانونيّة :
أ /اإلعَلنات ال ّدوليّة :
صادر بتاريخ  10 :ديسمرب .1948
_ اإلعبلف
العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف ال ّ
ّ
الصادر بتاريخ 16 :ديسمرب.1966
كِف ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنيّة ك السياسيّة ّ
_ العهد ال ّد ّ
الصادر سنة . 1998 :
العا١تي للجُت
_ اإلعبلف
البشرم ك حقوؽ اإلنساف ّ
ّ
ّ
ب /الدساتـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـر:

_ دستور  28نوفمرب  1996ا١تعدَؿ بتاريخ  6 :مارس .2016
ج /القوانـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن :
ا١تتمم .
_ قانوف اإلجراءات اٞتزائيّة رقم  ، 155/66 :ا١تع ّدؿ ك ّ
ا١تتمم .
_ قانوف العقوبات رقم  ، 156/66 :ا١تع ّدؿ ك ّ
ا١تتمم .
_ قانوف األسرة رقم  ، 11/84 :ا١تع ّدؿ ك ّ
ا١تتمم.
_ القانوف ا١تتعلق بتنظيم حركة ا١تركر عرب الطّرؽ كسبلمتها كأمنها رقم  ،14/01:ا١تع ّدؿ ك ّ
_ قانوف اإلجراءات ا١تدنيّة ك اإلداريّة رقم . 09/08 :
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_ القانوف ا١تتعلّق ْتماية الطّفل رقم .12/15 :
_ القانوف ا١تتعلّق باستعماؿ البصمة الوراثيّة يف اإلجراءات القضائيّة ك التّعرؼ على األشخاص
رقم. 3/16 :
د /المراسـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـم :
الوطٍت
الوطٍت لعلم اإلجراـ ك األدلّة اٞتنائيّة لل ّدرؾ
ا١تتضمن استحداث ا١تعهد
ئاسي
ّ
ّ
ّ
_ ا١ترسوـ الر ّ
رقم . 183/04 :
نفيذم ا١تتعلّق بتحديد شركط التّسػجيل يف قوائم ا٠ترباء القضائيُّت ك كيفياتو ك احمل ّددة
_ ا١ترسوـ التّ ّ

ٟتقوقهم ك كاجباهتم رقم . 310/95

مكرر من القانوف رقم :
نفيذم احمل ّدد لشركط ك كيفيّات تطبيق أحكاـ ّ
_ ا١ترسوـ التّ ّ
ا١تادة ّ 07
ا١تتضمن قانوف األسرة رقم .154/06 :
 11/84ك
ّ
م ا١تتعلّق بالوكالة الوطنيّة لل ّدـ رقم . 258/09 :
_ ا١ترسوـ التنفيذ ّ
التنفيذم احمل ّدد لشركط ك كيفيّات تنظيم ا١تصلحة ا١تركزيّة للبصمات الوراثيّة رقم :
_ ا١ترسوـ
ّ
. 277/17
الوطٍت للبحث
ارم مشًتؾ ا١تتعلق بتنظيم األقساـ ك ا١تصاٌف ك ا١تخابر اٞتهويّة للمعهد
_ قرار كز ّ
ّ

اٞتنائي مؤرخ يف. 2007/04/14 :
يف علم التّحقيق
ّ

 /7المصادر اإللكترونية :
_ www.dna.solution.com
_ www.majlt_elqanon.blogspot.com
_ www.mahkamaty.com
_ www.platform.almanhal.com
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:  المراجع باللغة الفرنسية: ثانيا
1/ Les ouvrages :
_ daoudi (aissa) . Le juge d’instruction . editions daoudi .1994.
_ djilali (baghdadi) . Guide pratique de tribunal criminel . editions a n e .
_ werret (d . j) . l’identification par l’empreinte génétique . r.i.p.c .

2/ Les articles :
_ compte rendu de la réunion du 29_02_2000 rapport des équipes de travail sur
l’adn . école national de la magistrature française .
_benmicia (Elies) . enquête de l’identité, les empreintes génétiques et
identification judiciaire . la direction d’eric heilmann . pp . 30_ 41 éditions
autrement 1994 .
_ arrar (lekhmici) . khenchouche (Abd elhalim) . l’empreint génétiques au
service de la justice . journée d’étude Setif 09_10 avril 2008 .
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الـ ـفـ ـه ــرس:
مقدمة 6................................................................................
األول  :مفهوـ البصمة الوراثيّة ك ميادين تطبيقها10................................
الباب ّ
األول  :مفهوـ البصمػة الوراثيػػّػػة11............................................
الفصل ّ

األول  :تعريف البصمة الوراثيّة ك ٦تيزاهتا12.................................
المبحث ّ

المطلب األول  :تعريف البصمة الوراثيّة13.......................................
الفرع االول :تعريف البصمة ك الوراثة13.......................................

الفرع الثاني :تعريف البصمة الوراثيّة من الناحية البيولوجية17.....................

الفرع الثالث :تعريف البصمة الوراثيّة من الناحية الفقهية24......................

المطلب الثاني ٦ :تيزات البصمة الوراثيّة27.......................................
الفرع األول :ا١تميزات اليت تستأثر هبا البصمة الوراثيّة28.........................

الفرع الثاني٦ :تيزات البصمة الوراثيّة با١تقارنة مع البصمة اإلصبعية30.............

الفرع الثالث :ا١تميزات ا١تشًتكة للبصمة الوراثيّة مع بقية أنواع البصمات33........

الفرع الرابع  :عيوب البصمة الوراثيّة34........................................

المبحث الثّاني :مصادر البصمة الوراثيّة ك طرؽ استخبلصها35.......................
األول :مصادر البصمة الوراثيّة36.......................................
المطلب ّ

ا١تٍت37...............................................
الفرع األول :ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّدـ ك ّ

الشػ ػع ػ ػػر ك اللّعاب38...........................................
الفرع الثانيّ :

السائل األمينوسي39................................
الفرع الثالث  :العػ ػظ ػػاـ ك ّ
الفرع الرابع :أنسجة اٞتلد كاألظافر كاألسناف كإفرازات اٞتسم األخرل40.........

المطلب الثّاني :طرؽ استخبلص البصمة الوراثيّة43...............................

الفرع األول  :الطّريقة التّقليديّة الستخبلص البصمة الوراثيّة43...................
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الفرع الثاني  :الطّرؽ اٟتديثة الستخبلص البصمة الوراثيّة45.....................

مكوناهتا47.........................
المبحث الثّالث :ضوابط ٖتليل البصمة الوراثيّة ك ّ
األول :ضوابط ٖتليل البصم ػػة الوراث ػ ػػيّػ ػػة48...............................
المطلب ّ

الفرع األول :الضوابط العلمية لتحليل البصمة الوراثية49........................
الفرع الثاني :الضوابط العملية لتحليل البصمة الوراثية52........................

مكونات البصمة الوراثيّة55......................................
الثانيّ :
المطلب ّ

الفصل الثّاني :ميادين تطبيق البصمة الوراثيّة57...........................................
المبحث األول :تطبيق البصمة الوراثيّة يف إثبات اٞترائم58............................
األول :تطبيق البصمة الوراثيّة يف إثبات اٞترائم األخبلقية60.................
المطلب ّ

الفرع األول :أركاف جرٯتة االغتصاب ك اٞتزاءات ا١تقررة ٢تا61....................
الفرع الثاني :أمثلة عن قضايا االغتصاب ك دكر البصمة الوراثية يف إثباتو63.......

المطلب الثاني :تطبيق البصمة الوراثيّة يف إثبات جرائم العنف68.......................

الفرع األول :أركاف جرٯتة القتل ك اٞتزاءات ا١تقررة ٢تا69.........................
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