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 شكر و عرفان

 
  إخراجها على صورهتا اٟتالية أعاننا على إكماؿ ىذه الرسالة ك الشكر هلل الذماٟتمد ك 

 

على  "عبد اٟتفيظ طاشور"نتقدـ بالشكر اٞتزيل لؤلستاذ الدكتور عميد كلية اٟتقوؽ 
 تكرمو ك قبولو اإلشراؼ على ىذه الرسالة .

 

 الّرسالة .على موافقتهم مناقشة ىذه  كما نشكر أساتذتنا الكراـ الدكاترة أعضاء اللجنة

 

 فتقديرنا ك احًتامنا للجميع .
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 ركح كالدم الطاىرة رٛتو اهلل ك طيب ثراه ،إلى 

 كالديت حفظها اهلل ك أطاؿ يف عمرىا ،إلى 

 ،" طاشور عبد اٟتفيظ " أستاذم ا١تشرؼ األستاذ الدكتور إلى 

 ، "بوعزيز سعيد"السيد النائب العاـ ا١تساعد لدل احملكمة العليا  أجلو ك أقدره منإلى 

 رٛتو اهلل ك أسكنو فسيح جناتو ، "بارش سليماف " أستاذم الدكتور إلى 

 زكجيت الكرٯتة ،إلى 

 ، "عماد الدين " ك  "٤تمد الشريف " ،  "عبد ا١تالك " أبنائي الثبلثة : إلى 

 إخويت ك أخوايت ،إلى 

 ٓف ك لو بالكلمة الطيبة الصادقة ،كل من ساعدإلى 

 ، ىؤالء ٚتيػعػا إلـى

 

 أىدي ىذه الرسالة .
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ُّدنا عن صاحبو ٔتعلوماٍت ك أسراٍر الملخص :      الثّابت أّف ٖتليل البصمة الوراثّية للفرد بإمكانو أْف ٯتم
جل عدـ ا١تساس هبا أك االّطبلع عليها ، فيو مْن أّكد أنّو ال ٯتكن إجراءه ما َف يسمح ا١تعٍت  عديدة ، ك ألأ

ذلك صراحةن ، بعيدان عن اإلجبار ، كونو ُيشّكل اعتداءن على الّسبلمةأ اٞتسديّة ك فضحان للخصوصّية اٞتينّية  ب
يُعّد أمران حتمّيان لكوف مصلحة  ك كذا انتهاكان لقرينة الرباءة حاؿ االهّتاـ ، ك فيو من اعترب أّف إجراءه كمرىان 

يُوّجو إليو مْن مطاعأن ، فاإلجبار ال ٯُتّثل قفزان على ا١تبادئ العا١تّية       اجملتمع يف معرفة اٟتقيقة أٝتى ٦تّا قد 
دـ الّشرعّية اإلجرائّية ، ك يُعّزز ا١تشركعّية اإلثباتّية ، ك بالّنتيجة يُفضي إُف سياسٍة جنائّيٍة  أك الّدستوريّة ، بل ٮتم

 ُمتوازنة  .
اثّية ، االختيار ، اإلجبار ، حقوؽ ك حرّيّات الفرد ، الّتحليل ، البصمة الور  الكلمات المفتاحية :    

 ا١تبادئ القانونّية ، احملاكمة العادلة  . 

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  . 
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 ةـــــــــدمــــــــقـــــــم
ة أك يف نواميس شىّت الّنظم ماكيّ يانات السّ ة ٔتختلف الدّ ن يف الكتب ك األلواح ا٠تاصّ ا١تتمعّ 

إُف عديد ا١تسائل ك القضايا قت ة ، ٬تدىا قد تطرّ ة منها أك الغربيّ ة ، سواء العربيّ ة الوضعيّ القانونيّ 
صيقة بو اليت من أقدسها على اإلطبلؽ مسألة اٟتقوؽ ا١ترتبطة ك اللّ  لة باإلنساف ، ك لعلّ ذات الصّ 

ة، ن كانا يطبعاف حياتو البدائيّ ذيْ لم اللّ الظّ  ك اإلىانة ة ك كرامة ، بعيدا عننو من العيش يف عزّ ٘تكّ 
 ." ك لقد كّرمنا بٍت آدـ  "ة تقوؿ يف ىذا ا٠تصوص : ريعة اإلسبلميّ ىي الشّ  فها

يت ٕتعل من كرامة اإلنساف ٤تفوظة ك مصانة أكردهتا ك عّددهتا ٥تتلف إف اٟتقوؽ الّ  
ات فاقيّ ة ٟتقوؽ اإلنساف ك ا١تعاىدات ك االتّ رائع ك القوانُت ، ك على رأسها اإلعبلنات العا١تيّ الشّ 

اخلية ك كضعت ٢تا أحكامها ك ضوابطها ، كؿ ضمن قوانينها الدّ الدّ ة ، ك أدرجتها كليّ ك ا١تواثيق الدّ 
تلك  أىمّ تها ، ك من بُت ل من قيمتها أك قدسيّ كائن من كاف أف ينتهكها أك يقلّ   ألمّ  ك ال ٭تقّ 

       يف اٟترمة  يف التعبَت ، اٟتقّ  يف الرأم ، اٟتقّ  يف اٟترية ، اٟتقّ  يف اٟتياة ، اٟتقّ  اٟتقوؽ اٟتقّ 
    ..   يف احملاكمة العادلة.. ا١ترتبط باٟتياة ا٠تاصة ك اٟتقّ  السبلمة اٞتسدية ، اٟتقّ ك 

     ة ، كؿ اليت بلغت درجات عالية من الّتقدـ ك الرّقي ك االزدىار يف ميادين عدّ الدّ  إفّ 
قانوف ، ىي ك ال ى بدكلة اٟتقّ اِف إُف ما يسمّ ة ، ك كصلت بالتّ ٯتقراطيّ ك تبّوأت منابر شا٥تة من الدّ 

نصيص عليها يف كؿ اليت قّدرت حقوؽ اإلنساف حّق قدرىا ، ك ذلك من خبلؿ التّ تلك الدّ 
ل انتقاصا ك تقليبل من ذم يشكّ نصيص بدكف تطبيق الّ القانوف ك ٕتسيدىا يف ا١تيداف ، غَت التّ 

ما ال رعية ، ك ىو خركجا على مبدأ الشّ  يت تعدّ حقوؽ اإلنساف ، أك ٦تارسة على ىامش القانوف الّ 
كؿ ، ك يف ذات الوقت ٧تد تلك الدّ  يستقيم يف اٟتالتُت مع ما يقتضيو مبدأ احملاكمة العادلة

دعة اخلية تضع عقوبات ثقيلة رااٟتريصة حرصا كبَتا على حقوؽ اإلنساف ك من خبلؿ قوانينها الدّ 
 ٭تاكؿ فعل ذلك .  ك حىتّ من يدكس تلك اٟتقوؽ أك ينتهكها أ كلّ   ضدّ 

كؿ باعتبارىا قوانُت سامية ، ك كذا سة يف ٥تتلف دساتَت الدّ ة حقوؽ اإلنساف ا١تكرّ ف كافّ إ
كؿ ، ٬تب أف ة ك ا١تصادؽ عليها من طرؼ تلك الدّ كليّ فاقيات الدّ تلك ا١تنصوص عليها يف االتّ 

طبيق طبيق ، ك ذلك من خبلؿ كضع قواعد ك أسس ك ضوابط هبا ُيضمن التّ تأخذ طريقها إُف التّ 
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 ذم من ا١تفًتض أف ال يرد عليو أمّ ىذا ىو األصل الّ  أفّ  حيح ٢تا ، ك ال شكّ ليم ك الصّ سّ ال
شيء آخر يدخل يف ىذا القبيل ،  أك أمّ  أك نسبّ  ٖتّفظ جزئيّ  استثناء أك فراغ قانوٓف أك حىتّ 

  ساتَت الدّ نتها ة ٟتقوؽ اإلنساف ك تضمّ يت كرستها اإلعبلنات العا١تيّ و فيو بعض اٟتقوؽ الّ ذلك أنّ 
كؿ َف تضع اخلية لبعض الدّ شريعات الدّ التّ  ة ا١تصادمؽ عليها ، غَت أفّ كليّ ات الدّ فاقيّ ك أكردهتا االتّ 

ة تطبيقها أك القيود قة بأحكامها ك كذا كيفيّ زمة ٢تا ك ا١تتعلّ نظيمات البلّ ٢تذه اٟتقوؽ القوانُت ك التّ 
بلمة يف السّ  ك اٟتقوؽ اٟتقّ من بُت تل ، ك لعلّ ناءات الواردة عليها ك غَت ذلك...ك االستث

على العتاد  ق األمر بإجراء ٖتليل أك اختبار كراثيّ ة عندما يتعلّ ، ك كذا حرمة اٟتياة ا٠تاصّ ة اٞتسديّ 
 ة بو .ة ا٠تاصّ للفرد قصد معرفة نوع البصمة الوراثيّ  ا٠تلومّ 

التطورات ك القفزات اليت عرفتها ٥تتلف العلـو على غرار علم البيولوجيا ك علم الوراثة  إفّ  
 ة ٣تاالت ، ذلك أفّ ة ك غَتىم ، كانت حقيقة ٔتثابة إ٧تاز منتج ك مفيد لعدّ ك العلـو الطبيّ 

لة دة ك غَت القابة ثابتة ك مؤكّ ة ك احتوائها على حقائق علميّ االكتشاؼ ا١تذىل للبصمة الوراثيّ 
ْف ٖتتلّ للدّ  ، إذ  ك القضائيّ  منزلة كبَتة ك اىتماـ كاسع ك عريض يف اجملاؿ القانوٓفّ  حض ، بّوأىا ألأ
ة الفرد بعينو ، كما ٘تّكن من الّتحّقق على ىويّ  ا تدؿّ بأنّ  ٣تاؿ للشكّ  د العلم ٔتا ال يدعو أمّ أكّ 

أصبح يُعتمد عليها يف إثبات  ة ، ك يف سبيل استغبلؿ ذلكة البيولوجيّ ة ك الوالديّ خصيّ من الشّ 
سب ك ما إُف ذلك...، ك قد أثبتت ٥تتلف أنواع اٞترائم ، ك أيضا االستفادة منها يف قضايا النّ 

حليل لت إليو من نتائج ، إذ ال يأيت من خبلصة التّ تها فيما توصّ يّ تها ك حجّ فعبل ٧تاعتها ك دقّ 
 نات . أك اختبلط العيّ  أ البشرمّ أك ريبة إذا ما استثنينا ا٠تط شكّ  قمّط أمّ  الوراثيّ 

 Acide: ذم ىو اختصار لعبارةالّ " ADN " ػػػػأك الػػػ ةٖتليل البصمة الوراثيّ  إفّ 
Désoxyribo Nucléique  ّـ كالدّ   ة من جهازه الوراثيّ نة بيولوجيّ عن طريق أخذ عيّ  للفرد يتم

كذا مدل بغية معرفة نوعها ك   لفحص ا١تخربمّ إخضاعها ل مث...، عاب أك العرؽ أك ا١تٍتّ أك اللّ 
 ة .حليليّ ة ا١تقاربة التّ ة بعد إجراء عمليّ نة ا١ترجعيّ مطابقتها مع العيّ 

ة من الفرد ١تعرفة ا١تراد معرفتو من كراء ذلك ، يكوف يف ٣تاؿ نة البيولوجيّ إجراء نزع العيّ  إفّ 
ق يطلب القضاء ، فاحملقّ ة عادة ٖتت إشراؼ ك رقابة ة القضائيّ بطيّ القانوف ك القضاء من طرؼ الضّ 
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يت ٖتتوم على نة من جسده الّ نزع عيّ  حقيق االبتدائيّ من الفرد ٔتوجب إجراء من إجراءات التّ 
نة إُف ، ترسل ىاتو العيّ  ت من ا١تفًتض ٔتوافقة من ا١تعٍتّ يت ٘تّ ة الّنزع الّ ة ، ك بعد عمليّ البصمة الوراثيّ 

 ا .حليل بشأنة الفحص ك التّ ا١تعمل إلجراء عمليّ 

لطة السّ  ة أك حىتّ ة القضائيّ بطيّ ك لكن قد ٭تدث ػػػػػ ك قد حدث كاقعيا ػػػػػ أف تطلب الضّ 
حقيق اٞتارم التّ  ألفّ  ة إلخضاعها لبلختبار الوراثيّ نة من بصمتو الوراثيّ ة من الفرد نزع عيّ القضائيّ 

ة كليّ ستور أك اإلعبلنات الدّ ة ٚتلة اٟتقوؽ اليت أرساىا الدّ ىذا األخَت ك ْتجّ  أفّ  لب ذلك ، إالّ يتطّ 
يف  ة أك اٟتقّ بلمة اٞتسديّ يف عدـ ا١تساس بالسّ  ة ، كاٟتقّ كليّ ات الدّ فاقيّ ٟتقوؽ اإلنساف أك االتّ 

ـ دليبل يف عدـ إجباره على أف يقدّ  يف قرينة الرباءة أك اٟتقّ  ة أك اٟتقّ ة أم الوراثيّ ة اٞتينيّ ا٠تصوصيّ 
ة ، ك قد يراه إجراءن مشوبا بعيب ناتو البيولوجيّ نة من عيّ عيّ  قُت بأمّ نفسو... يرفض مّد احملقّ  ضدّ 

 ك بو أماـ القضاء ، ك ىناىو ُأجرب عن طريق اإلكراه على القياـ بو ، ك يتمسّ  ة إفْ عدـ ا١تشركعيّ 
 ؟ فضلو إبداء الرّ  اِف ٭تقّ ة ك بالتّ ىل الفرد ٥تتارا بشأف ٖتليل بصمتو الوراثيّ  ساؤؿ :يثار التّ  ٖتديدا

ة ا١تنشورة ما مصَت القضيّ  مثّ  ؟فض أساس يُبٌت ىذا الرّ  فإذا كانت اإلجابة باإل٬تاب ، فعلى أمّ 
    حية أك اجملتمع ك الضّ  ليل الوحيد يف ا١تلفّ ىو الدّ  حليل الوراثيّ أماـ القضاء سيما إذا كاف التّ 

ق أف وز قانونا للمحقّ في، فهل ٬تك إذا كانت اإلجابة بالنّ  ؟أك كليهما يطالباف بإظهار اٟتقيقة 
ىذا اإلجبار إف   ك كيف يتمّ  ؟حاؿ إعبلنو عدـ القبوؿ  ٬ترب الفرد على إجراء ىذا االختبار الوراثيّ 

مع مبدأم  اثيّ حليل الور يتعارض إجبار الفرد على ا٠تضوع للتّ  أالّ  ؟لذلك  كاف ىناؾ ٤تبلا 
ياسة ىل السّ  ؟تيجة يصطدـ مع موجبات احملاكمة العادلة ك قرينة الرباءة ك بالنّ  ةة اٞتنائيّ ا١تشركعيّ 

ة أـ تقتضي ضركرة الة تستوجب ترؾ الفرد ٥تتارا بشأف ٖتليل بصمتو الوراثيّ ة ا١تتوازنة ك الفعّ اٞتنائيّ 
 ؟حليل إجباره على ا٠تضوع ٢تذا التّ 

حث ارٕتاؿ يف ىذا البك دك٪تا اقتضاب أ سهابة اإلجابة عنها بإ مهمّ أخرل سنتوُّف أسئلة ك        
،   تطبيقهاك ميادين ة البصمة الوراثيّ  مفهـوؿ كّ األ البابإذ تناكلنا يف  ، اثنُت بابُتُف مناه إذم قسّ الّ 

 تطبيق ٔتيادينآف الثّ ك  ، ةالبصمة الوراثيّ  ٔتفهـوعنونتو  ؿ تّ كّ األ،  فصلُتم ىو اآلخر إُف ا١تقسّ ك 
ن االختيار ػػػػيػػرد بػػػػػة الوراثّية للفػػػػػػػػػُف اختبار البصمآف إالثّ  ابػػػػػػالبقنا يف ما تطرّ ػػػػفي،  ةالبصمة الوراثيّ 

  ،"االختبار الوراثيّ " ؿ عاٞتنا فيو ا٠تربة العلمّيةكّ األ ،فصلُتُف إ ذم جزّأناه كذلكالّ ك  ،اإلجبارك 
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 موقف الفقو ك الّتشريع ك  اٟترّيّاتا١تبادئ األساسّية الّضامنة ٟتماية اٟتقوؽ ك  آف ناقشنا فيوك الثّ 
 .  ىذه ا١تبادئالوراثّي بالّنظر إُف االختبارك القضاء ا١تقارف من مدل إجبار الفرد على 

        ُف موقف الفقو إ ؽطرّ ة البحث من خبلؿ التّ شكاليّ ك قد كانت دراسة ك مناقشة إ  
 ة ك ٥تتلفسبلميّ ريعة اإلمن ذلك ، فضبل عن نظرة الشّ  ك ا١تقارف ك القانوف ك القضاء اٞتزائرمّ 

ة ٖتليليّ  ةبطريقك ضا ػيا أضنكما تعرّ ،٢تا  غَتىمك  ةكليّ ات الدّ فاقيّ االتّ ة ك عبلنات العا١تيّ اإل كساتَت الدّ 
 فّ ، ألة للبصمة الوراثيّ  العمليّ  قٍتّ التّ  البيولوجيّ  ، ك العلميّ  ظرمّ النّ  الفقهيّ  اٞتانب ُفمسًتسلة إ

بشكل كامل با١توضوع  ك اإلحاطة ١تاـو ا١تساعدة يف اإلنانب من شأىذه اٞتو  دراؾ كلّ هم ك إف
 ا١تعاًف كفقا للخطة التالية :

 . تطبيقهاميادين البصمة الوراثية و  مفهوم:  الباب األول

 . البصمة الوراثية مفهوم:  الفصل األول       

 . الوراثية البصمة تطبيقميادين :  الفصل الثاني       

 .  : اختبار البصمة الوراثية للفرد بين االختيار و اإلجبار الباب الثاني

 . ة العلمّية: الخبر  الفصل األول             

   شريع ات و موقف الفقو و التّ يّ مبادئ حماية الحقوق و الحرّ  : الفصل الثاني             
  الوراثي . التحليلى عل الفرد و القضاء من مدى إجبار
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 . تطبيقهاميادين البصمة الوراثية و  مفهوم : األول الباب
        

 
 

 

 

 

 



11 
 

 لاألوّ  الباب

 تطبيقها ميادينو ة البصمة الوراثيّ  مفهوم

إذ  ،1ةخصيّ ق بتحديد الشّ ايَت فيما يتعلّ ا١تع مذىل بكلّ  اكتشاؼٔتثابة ة البصمة الوراثيّ  تعد  
 إنساف إنساف عن غَته ، ْتيث أصبح لكلّ  كلّ   جلّ  ك عزّ  بو ز اهللذم ميّ الّ  2الربّآف الطابعىي 

كّل تتواجد يف   ك ىي، 3كيب الوراثيّ فرد بنمط خاص يف الًتّ ينزة لو ٕتعلو بصمتو ا١تميّ  كطابعو 
ك ال ٯتاثلو فيها أّم شخص آخر  أك مّيتةحّية  من خبليا جسد اإلنساف سواء كانت خلّية عضو ك

  ٫تافصيل إُف نقطتُت رئيسيتُّت راسة ك التّ ؽ بالدّ طرّ التّ  يتعُّت  البابهبذا لئلحاطة . ك  ا١تعمورةيف 
 . آف(الثّ  الفصل) ةالبصمة الوراثيّ  تطبيقميادين  ك ؿ(األكّ  الفصل) ةالبصمة الوراثيّ  مفهـو

 لاألوّ  الفصل

 ةــــّـ ـة الوراثيـالبصم مفهوم

ا مصطلح الوراثة أك أمّ ،  "فرةالشّ  ، بعةالطّ  " كلمة ترادفها عدة ألفاظ على غرار  البصمة
سميات ك منو جاءت التّ  ، بغياتالصّ  أمْ نسبة إُف اٞتينات  " ةاٞتينيّ  " فهو مرادؼ لكلمةة الوراثيّ 

فرة الشّ  ة ،الّشفرة الوراثيّ ة ، بغة اٞتينيّ الصّ  ة ،بعة الوراثيّ ة كالطّ عة للبصمة الوراثيّ العديدة ك ا١تتنوّ 
 أىلعند  يت تدؿّ ة الّ يّ فصيلة التّ نية اٞتينيّ البُ  " :ا ؼ بأنّ تعرّ  ك ، ةك البصمة اٞتينيّ  ة ،اٞتينيّ 

كسيلة ال تكاد ٗتطئ يف  ةالعلميّ احية من النّ  ة كل فرد بعينو ، كما تعدّ االختصاص على ىويّ 
توجد يف شكل أٛتاض  ك ، ةخصيّ ق من الشّ حقّ التّ  كذا يف ك، ة ة البيولوجيّ ق من الوالديّ حقّ التّ 

                                                           
 . 75حجّية البصمة الوراثّية يف اإلثبات اٞتزائّي . الطّبعة األكُف. منشورات زين اٟتقوقّية . الّصفحة  .(عادؿ سامي)صفاء   1
ك تعٍت   ،"  شيء تقن كلّ أذم صنع اهلل الّ  يف خلقو ، قاؿ تعاُف :" جلّ ك  عظمة ك قدرة اهلل عزّ  سرارأا من تعترب البصمة سرّ   2

عظمها من آية أفما  ،زة عن غَته من بٍت البشرنساف من عبلمات ك دالئل ىي يف حقيقتها بصمات ٦تيّ ع بو اإلما يتمتّ  كلّ 
ّية مبارؾ لؤلمن . كلّية اٟتقوؽ . جامعة . احملاضر بكلّية الّشرطة . أكادٯت (طارؽ إبراىيم) الّدسوقي عطّية . د قدرة ا٠تالقتؤكّ 

 . 15 فحةصّ ال . دار اٞتامعة اٞتديدة . 2011.ثبات اٞتنائيّ ثرىا يف اإلأالبصمات ك  أسيوط .
 . 70ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  . (عادؿ سامي)صفاء   3
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يف نواة ك ذلك كمدلوؿ عن كونا تسكن  وكماٟتمض النّ ب أيضا ىتسمّ كما   ،  ADNاٯتينية
  . " ماتسو موجودة يف الكركمو  كة ا٠تليّ 

 

٬تب أف  عاء ،ٚت ةكاضحا ك مفيدا للبشريّ  معلوما ك االكتشاؼيكوف ىذا  ك يف سبيل أف
    ، ك كذا ضركرة تبياف خصائصو  واحيمن ٚتيع اٞتوانب ك النّ تعريفان كافيان ك كافيان  فان معرّ يكوف 

   ،  ك مصادره ك طرؽ استخبلصو ك ضوابط ٖتليلو ، فضبل عن كجوب معرفة تركيبتو ك مكّوناتو
صادر ػم مث إُف ؿ(األكّ  ا١تبحث) ٦تيزاهتاة ك تعريف البصمة الوراثيّ  بناءن على كل ذلك سنتطرؽ إُف ك
 ة كالوراثيّ  ضوابط ٖتليل البصمة كصوال إُف آف(الثّ  ا١تبحث)ا هػػبلصػػخػػرؽ استػة ك طػػػيػػة الوراثػمػصػالب

 . الثالث( ا١تبحث)ناهتا مكوّ 

 

 لاألوّ  المبحث

 مميزاتها وة تعريف البصمة الوراثيّ 

 

يف االبتكار ج تدرّ بل كانت نتاج ، دفة ٔتحض الصّ  تأتأ ىكذاة َف البصمة الوراثيّ  إفّ       
دت من خبلؿ ٕتسّ  ىايت كاف ٢تا الفضل يف ظهور الّ 2ةالعلميّ  االكتشافات، ك لعّل أىّم 1علميّ ال

                                                           
دراسة مقارنة . اإلطار الّنظرّم الستخدامات .القانوف اٞتنائّي ك استخدامات الّتكنولوجيا اٟتيويّة .( ٤تمد لطفي) احعبد الفتّ  1

استخداماهتا . البصمة الوراثّية كأحد فركع الّتكنولوجيا ك دكرىا يف ا٢تندسة الوراثّية ك الّتكنولوجيا اٟتيويّة . 
اإلثبات اٞتنائّي . االستنساخ كأحد استخدامات الّتكنولوجيا اٟتيويّة ك مدل مشركعيّتو . ا١تسؤكلّية 

عن عملّيات االستنساخ . الّسياج القانوّٓف ٟتماية ا٠تصوصّية اٞتينّية يف ظّل استخداـ الّتكنولوجيا اٞتنائّية 
  ك ما بعدىا  . 22. دار الفكر ك القانوف . الّصفحة   2012اٟتيويّة . موقف الّشريعة اإلسبلمّية . 

.  2005ػػػػػػػػػ  2004. مدل حجّية البصمة الوراثّية يف اإلثبات . مذّكرة . ا١تدرسة العليا للقضاء . الّسنة  (رضا)بادكر 2
 . 15الّصفحة 
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دم  "من بعده كلّ  ك 1" جر٬تور يوىاف مندؿ " مساكمّ النّ الفقيو  اليت أجراىا العديدة جارب التّ 
ا٠تطوة األكُف للوصوؿ إُف تطوير قد كانت جهود ىؤالء العلماء ٔتثابة  ك " كلياـ تسوف"ك  " فريز

ٕتزئتو  يتعُت ضنية ك مستفيضةبصورة مُ  ا١تبحثمعاٞتة ك مناقشة ىذا  يف سبيل ك علم الوراثة .
 ا١تطلب) ةالبصمة الوراثيّ  ٦تيزات ك ؿ(كّ األ ا١تطلبة )ف البصمة الوراثيّ عريت اثنُت ٫تا إُف شطرين

 . آف(الثّ 

 لاألوّ  المطلب

 ةتعريف البصمة الوراثيّ 

ا١تعٌت  فّ أل، البصمة ك الوراثة من ناحية ا١تبٌت تعريف لفظْي  إُف ا١تطلبيف ىذا  ضنتعرّ 
ل من  مشكّ  ب كصفيّ ة كمركّ الوراثيّ  البصمةتعريف  كما نتعرض إُف،   ستقى دكما من ا١تبٌتيُ 

 ك تبعا لذلك نتناكؿ تعريف البصمة ، احية ا١تعٌت ك على أكثر من جانبأك مفردتُت من ن كلمتُت
عريف ت ( كالفرع الثآف) من الناحية البيولوجية ةلبصمة الوراثيّ اعريف ت ،( الفرع األكؿك الوراثة )

 . (الفرع الثالث) من الناحية الفقهية ةلبصمة الوراثيّ ا

 الفرع األول

 و الوراثة تعريف البصمة

الفقهاء  إال أفّ  ، ةالوراثيّ ائعة ك الفريدة للبصمة ة الرّ العلميّ  االكتشافاتلت إليو ظرا ١تا توصّ ن
خصوصا  ، ا من خبايا ك أسرار علم البصماتالقليل جدّ  إالّ  اَف يكتشفو  بأّنمك الباحثُت أٚتعوا 

                                                           
لقد كاف "جر٬تور يوىاف مندؿ" اّلذم عاش ك مات فقَتا أبا الوراثة ك صاحب الفضل يف توجيو الفكر البشرّم لدراسة   1

احملتول البشرّم الزاخر با١تعلومات ك العوامل الوراثّية ا١تسؤكلة عن ٖتديد ٚتيع الصفات ، ك عن كل عملّيات الّنمو ك الّتكوين 
ك تعب "مندؿ " كثَتا لتسجيل خبلصات أْتاثو ، حيث رُفضت عندما تقّدـ هبا إُف ٚتعّية  ك األداء الوظيفّي للكائن اٟتي ،

، إاّل أنّو يف العاـ التّاِف قبلت ىذه األْتاث على  1865الّتاريخ الطبيعّي ك علـو اٟتياة يف مدينة برف بالّنمسا كقتذاؾ عاـ 
 ا٢تولندّم"دم فريز"ك اال١تآفّ  ىم:ك مندؿ للوراثة ثبلثة علماء حينما أعاد اكتشاؼ قوانُت  1900مضض ، مّث أ٫تلت حىّت عاـ 

ا١ترجع  . (د لطفي٤تمّ ) احعبد الفتّ " كوبنز" ك النمساكّم "تشَت ماؾ" ك منذ ذلك الوقت اعترب "مندؿ" مؤّسسا لعلم الوراثة . 
 . 55الّسابق . الّصفحة 
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كاحد من بُت أكرب ك أبرز  دكف أدْف شكّ  ك ك مع كل ذلك يبقى ىذا العلم ، ةالبصمة الوراثيّ 
 . ةبيّ ة ك الطّ البيولوجيّ ة ك العلميّ العصر اٟتديث يف اجملاالت  اكتشافات

      صم يبصم بصماّ ة من الفعل بىي مشتقّ  ك ، مةة أصيلة تعٍت العبلالبصمة ىي كلمة عربيّ  ك     
 . الباء أك البصم بضمّ 

   أك الفارؽ بُت األصبعُت ا٠تنصر  ، طرؼ البنصر إُف ا٠تنصرالبصم ىو فوت بُت طرؼ  ك      
ال  ك ال عتبان  ك ان ال فًت  ك ما فارقتك شربان فيقاؿ  ،ا٠تنصر ك البنصر ٔتعٌت الفرجة بُت  ، ك البنصر

إذا ختم بطرؼ  بأصبعو بصم ك ،غليظ البصم ٔتعٌت  بصم ثوب أك رجل ذك ك ، ال بصمان  ك رتبان 
ة ٥تصوصة تشبو ا١تداد األسود بعد دىنو ٔتادّ  أثر ا٠تتم باألصبعالبصمة ىي  أفكما   ،1أصبعو

ى ىذا األثر يسمّ ك  غَته ، ناف األصابع على كرؽ أك قماش أكقيقة على بلتطبع ا٠تطوط الدّ 
 يت ال ٯتكن أف تتشابو حىّت ك الّ  ة بوز كل إنساف ببصمة أصابعو ا٠تاصّ يتميّ  ك ،ا١تطبوع بالبصمة 

 .2ابع اليد الواحدةمع أص

ال أقسم بيـو  " : قاؿاألصبع أك البناف يف القرآف الكرٔف إذ عمد الشارع إُف ذكر  لقدك     
بلى قادرين على أف  ، ن ٧تمع عظاموأ٭تسب اإلنساف ألّ  ،امة وّ فس اللّ ك ال أقسم بالنّ  ، القيامة

دكف بػػػػػاقي  حديداألصبع على كجو التّ  للبناف أمْ  جلّ  ك عزّ  ا٠تالق فاصطفاء، 3" بنانوم نسوّ 
بو ٭تصل يف ىاتو الشّ  ألفّ  نظران ك غَتىم أك األذف أك األنف أأعضػػػػػاء اٞتسم األخػػػػػػػػػرل كالعيػػػػػػػن 

و ال ٯتكن للبصمة ثبت أنّ  إذ ، ةاصّ ا٠ت ازاهتاألصابع ٢تا ٦تيّ  يف حُت أفّ  ، األعضاء بُت بٍت البشر

                                                           
 . 31فحة .  الصّ  ابق. ا١ترجع السّ  (طارؽ إبراىيم) سوقي عطيةالدّ   1
 . 82فحة الصّ ابق . . ا١ترجع السّ  (د لطفي٤تمّ ) احعبد الفتّ   2
ال يبعث ا١توتى ك ال  ك جلّ  ف اهلل عزّ أار قريش زعموا ف كفّ أية يقوؿ القرطب يف تفسَت اآل صابع ، كالبناف عند العرب األ  3

، ك من  تستوم ف بينها حىتّ ميات على صغرىا ك نؤلّ ف نعيد السبلّ أفقاؿ اهلل تعاُف بلى قادرين على  ، يقدر على ٚتع العظاـ
ة كر ١تا فيها من غرابة الوضع ك دقّ ها اهلل تعاُف بالذّ صابع خصّ م رؤكس األأك البناف  قدر،أقدر على ىذا فهو على ٚتع الكبار 

ابع شخص آخر على كجو صأخرل يف أنساف ال ٘تاثلها خطوط طراؼ اإلأيت يف قيقة الّ جاكيف الدّ ا٠تطوط ك التّ  فّ أل، نع الصّ 
. ا١ترجع  (طارؽ إبراىيم) الّدسوقي عطّية . نسافة اإلصابع يف ٖتقيق شخصيّ ك لذلك يعتمدكف على بصمات األ ، رضاأل

 . 91،  35فحتُت صّ ال الّسابق .
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يت أصلها بويضة الّ 1وائم ا١تتماثلةيف التّ  ك تتماثل بُت شخصُت يف العاَف حىتّ أأف تتطابق  ةاإلصبعيّ 
لو  زة٦تيّ ة ك ػػػتػػػػالبصمة ثاب ك تظلّ ، ابع ُت ك ىو يف شهره الرّ ػػػػن البناف يف اٞتنػػػػتكوي ك يتمّ  ، كاحدة

 طيلة حياتو .

كل يف الشّ  افأف تتقارب تافإصبعيّ  بصمتافلو ٯتكن أنّ ة أخرل بد مرّ ١تا سبق نؤكّ  تعزيزاك  
دليل ك يُعتمد عليهاالبصمة أصبحت  نتيجة ٢تذاك  ، هما ال تتطابقاف أبداتقاربا ملحوظا ك لكنّ 

يف ٥تتلف  احملققوفليو إ لجأيم  إذبلداف العاَف  ك معموؿ بو يف كلّ  ة اإلنسافز لشخصيّ قاطع ك ٦تيّ 
دد ك يف ىذا الصّ ، البناف  هامن أجل ارع اٟتكيمالشّ ص خصّ  اليت ا٠تلفية يى هك ىذ، القضايا 

ا عجيبا يف أطراؼ قدرتو حُت أكدع سرّ لفتنا إُف عظمة لقد ذكر اهلل البناف ليُ  " يقوؿ الفقهاء :
 لقدرة اهلل تعاُف ائع ا١تبُّت الرّ  ىذا اإلعجاز العلميّ  كما أفّ ،  2"يو بالبصمة األصابع ك ىو ما نسمّ 

  :ك عبل  يف قولو جلّ  ادمؤكّ 

 و على كلّ ك أنّ بربّ  َف يكفأ أكم  ، و اٟتق ٢تم أنّ يتبُّت   أنفسهم حىتّ سنريهم آياتنا يف اآلفاؽ ك يف "
 . " شهيد يءش

يقصد يت الّ  ك إُف بصمات األصابع يف الغالب األعمّ ينصرؼ  راىن كقتناالبصمة يف  معٌت إفّ 
صورة طبق األصل  تعدّ  ك،  مصقوالن  صابع عند مبلمستها سطحان يت تًتكها األاالنطباعات الّ 3هبا

لبصمة اة ة العا١تيّ العربيّ فت ا١توسوعة ك قد عرّ  ،يت تكسو جلد األصابع ة الّ اٟتلميّ  ألشكاؿ ا٠تطوط
        ك ترتكز على طبعات مأخوذة لنهايات األصابع  ، ةة تستخدـ لتحديد ا٢تويّ عمليّ  "ا :بأنّ 

 . "ي بشرة أطراؼ األصابع يت تغطّ ف من أشكاؿ ا٠تطوط الّ بعات تتكوّ ك ىذه الطّ   ،ك اإلهباـ
                                                           

الّتوائم ا١تتماثلة أك ا١تتطابقة ٫تا طفبلف من بويضة كاحدة ك حيواف منوّم كاحد ، يكّوناف ز٬تات ك تنقسم ىذه الّز٬تات إُف   1
 . 76. ا١ترجع الّسابق .  الّصفحة  (عادؿ سامي)خلّيتُت ، ك تنفصل ا٠تليّتُت ك تستقبّلف لتعطي كّل منها طفبل . صفاء 

 .  101. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (٤تّمد لطفي) عبد الفّتاح  2

    ثبلـ ترتيب األ فّ أل ، صخة الشّ البصمات ٖتمل معٌت العصمة عن ا٠تطأ يف ٖتديد ىويّ  فّ أذكرت ا١توسوعة الربيطانية   3
.  (إبراىيم طارؽ) الّدسوقي عطيّة.نـ السّ مو ك تقدّ  من النّ ال يتغَتّ نساف كحيدا ليس لو مثيل ك إصبع عند كل أ ك اٟتزكز يف كلّ أ

 . 37فحة صّ ال ا١ترجع الّسابق .
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اآلسيويُت ك  قد كاف ك ، إُف أكثر من ألف عاـيرجع مات األصابع تاريخ استعماؿ بصك  
يف إ٧تلًتا  ةبصفة رٝتيّ ك  ةؿ مرّ ألكّ  ك استعملت ، ؼ أ٫تيتهاااكتش السباقُت يفينيوف الصّ  ٖتديدا

 اة ٓتطوط على ثبلثة أنواع :اس ٚتيعا مغطّ بشرة األصابع لدل النّ  أفّ  توّصلوا إُف إذ ، 1884عاـ 
يوجد نوع رابع يشمل  ك ،حدة ا١تركز عٌت دكائر متّ ٔت،  "دكامات " ك " عركات "،  "أقواس "

ح ك عاَف أستاذ التشري "بركنجي "العاَف  إُف ذلك خلص حسب ما "ا١تركبات "ىاألشكاؿ ك يسمّ 
 أفّ بمن خبلؿ أْتاثو ك دراساتو  ّكدأإذ  ، 1823ببولندا عاـ  "بَتسبلك"كظائف األعضاء ّتامعة 

 نة .بركزات ذات أشكاؿ معيّ ٭تتوم على جلد األصابع 

بيعة على جلد باطن األصبع ذم رٝتتو الطّ كل الّ الشّ  أفّ ب فادأ "كلياـ ىرشل"من جهتو الفقيو 
 ابتدع كل يف قالب معُّت غ ىذا الشّ فر حىت يُ  ك ، توعلى صاحب ىذا األصبع ك يثبت فرديّ  يدؿّ 

على الورؽ باستخداـ حرب  كضع البصمة تتمّثل يف طريقة 1877عاـ  "ىنرم فولدز"كتورالدّ 
ػػها أنػّ ب 1892عػػاـ  "فرنسيس جلطوف"مبلزمتها لصاحبها قاؿ الفقيو ا عن مدل أمّ  ، ك ا١تطابع

  .تعيش مع صاحبها طوؿ حياتو فبل تتغَّت 

 

ك أصل الورث أك اإلرث  ، اء كلمة كاحدة ىي الورثاء ك الثّ الواك ك الرّ  : الوراثةك أما  
ٔتعٌت صار إليو  ك كراثةن  ك إرثان  فنقوؿ كرث ا١تاؿ يرثو كرثان  ،لوراثة ة من امشتقّ الورث  ك . االنتقاؿ

، ك يف ىذا 1يصَت إُف آخرين بنسب أك سبب لقـو مثّ  الّشيءأك أف يكوف  ،ثو بعد موت مورّ 
 خفت ا١تواِف من كرائي ك كانت امرأيت عاقرا فهب ِف من ك إٓفّ  ... "الصدد قاؿ اهلل تعاُف : 

علم الوراثة موضوع  على ضوء ىذا يتبُّت أفّ  ك،  "ا يرثٍت ك يرث من آؿ يعقوب ...لدنك كليّ 
واىر ػسَت الظّ ػػتف نػػػع ر كػػمن جيل آلخ يّ ػػػفات الكائن اٟتػػص انتقاؿيف  البحث على ينصبّ 

أك من  األبناءلذم ينتقل من اآلباء إُف ا العبلمة أك األثر الوراثة بأنّ ا ؼكما تعرّ   ،قة بذلك ا١تتعلّ 
 .2األصوؿ إُف الفركع

                                                           
 . 70. الّصفحة  ابقا١ترجع السّ  . (عادؿ سامي)صفاء   1
 . 256 فحةصّ ال . ا١ترجع الّسابق . (طارؽ إبراىيم) الّدسوقي عطية  2
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يف مواضع  ريفة بوية الشّ ة النّ ك السنّ غوم يف القرآف الكرٔف قد كردت كلمة الوراثة ٔتعناىا اللّ  ك
   ،" الوارثُتك أنت خَت  تذرٓف فردان   الرّب  " : قاؿ تعاُف، فأّما يف القرآف الكرٔف  ك ٥تتلفة كثَتة

يقوؿ يف موضع  ك ، "تعملوف خبَت ٔتا اهلل األرض ك ماكات كالسّ  مَتاث هلل ك" : أيضان  قولو ك
 . " موات ك األرضالسّ  مَتاثتنفقوا يف سبيل اهلل ك هلل  مالكم أالّ  ك " :آخر

عٍت هم متّ اللّ  " م يف دعاءه يقوؿ :ى اهلل عليو ك سلّ د صلّ سوؿ ٤تمّ الرّ  نة ٧تدالسّ  ا يفأمّ  ك 
  ،أموت  معي صحيحُت سليمُت حىتّ  همابقأ أمْ  ، " مٍّت  الوارث اجعلهماك  بسمعي ك بصرم 

 مع ك البصر كارثيْ ة فيكوف السّ فسانيّ القول النّ  ا٨تبلؿهتما عند الكرب ك قوّ مع ك قيل أراد بقاء٫تا 
 . سائر القول الباقية

 الفرع الثاني

 من الناحية البيولوجية  ةلبصمة الوراثيّ اعريف ت

 ة،سبة للبصمة الوراثيّ أف كذلك بالنّ فالشّ  ،٢1تا تارٮتها ك مدلو٢تا اإلصبعّيةإذا كانت البصمة 
اٞتينات تقع  أفّ  " سكوف"افًتض الفقيو  عندما يف بداية القرف العشرين إذ انطلقت اكتشافاهتا

من ك ،   46ة ك عددىا ة تسكن نواة ا٠تليّ ة كراثيّ مادّ  " : اؼ بأنّ يت تعػرّ الّ  ك،  على الكركموسومات
أثبتت ك أّكدت مث ، "بغياتالصّ  اسم لذلك يطلق عليها ، بغ ف عند الصّ خصائصها التلوّ بُت 

أّف اٞتينات تقع على الكركموسومات ، ك كاف ىو من أعّد أّكؿ  "توماس ىنت مورغاف"ٕتارب 
ا١تصطلح العلمّي:  "جوىانسُت"اشتّق بعدىا ك  خريطة للجنيات ا١توجودة على الكركموسومات ،

أعّد "مورغاف"  1922ك يف سنة  ، "الّتقنّية البيولوجّية  "إُف أف ظهر ا١تصطلح العلمّي   ،"اٞتُت"
ك بعدىا كانت  أّكؿ خريطة للجينات ا١توجودة على كركموسومات حشرة الفاكهة الّدركسوفيبل ،

 بداية ٕتارب الّتحويل الوراثّي يف البكتَتيا ، ك تعترب ىذه الّتجارب ىي حجر األساس للهندسة

                                                           
فها ك قد عرّ ، ك قد عرفها الصينيوف ك استخدموىا كختم العتماد الوثائق  ، 1880عاـ  اإلصبعّيةت االعًتاؼ بالبصمة   1
نواع من أك يوجد ثبلثة ، خر يت ٗتتلف من شخص آلصابع ك الّ قيقة ا١توجودة يف رؤكس األا٠تطوط الدّ  ": نا أب "بركنج"اَف عال

 . ا١ترجع الّسابق . (طارؽ إبراىيم) الّدسوقي عطية.  " ى ا١تركباتقواس ك دكائر ك عقد ك شكل رابع يسمّ أ :ىذه ا٠تطوط ىي
 . 98 فحةصّ ال
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إُف أف ت التوّصل إُف أّف الكركموسومات مقّسمة يف شكل سلسلة من لوراثّية يف صورهتا اٟتديثة ، ا
، ك ىذه اٞتزيئات تتكّوف من أربعة  "البيولوجيا اٞتزيئية  "مث ظهر ا١تصطلح العلمّي  ،اٟتلقات

ك بعدىا ظهرت أيضا  أصناؼ ىي : الّدىوف ، جزيئات الّسكر، الربكتينات ك األٛتاض النوكيّة ،
فعل " اّليت ربطت الكيمياء اٟتيويّة ك علم الوراثة ك ىي تعرؼ باسم نظريّة  "جُت لكّل إنزٔف"نظريّة 
حدث تطّور جذرم يف فهم اٞتينات ، حيث ّت الوصوؿ إُف أّف اٞتينات تًتّكب من لي ،" اٞتُت 

دكر   "كاسي" ك   "ىَتشي" ، ك يف نفس الّسنة أّكدا العا١تُْت  "  ADN"اٟتمض الرّيبوزم 
      "ا٢تندسة الكيميائّية  "،مث ظهور ا١تصطلحُْت العلميّػُْت كأساس ا١تاّدة الوراثّية    "ADN"الػػػػػػ
كأساس للماّدة   "ADN"مث أّكد كّل من "ىَتشي" ك "كاسي" دكر الػػػػػػ " الّطب اٞتزيئي" ،ك

الًتّكيب  "فرنسيس كريك " الربيطآفّ ك  "جيمس كاطسوف " الوراثّية ، إُف أف اكتشفا األمريكّي 
، كما ّت الّتعرؼ على تركيبة ىذا األخَت، ك ٔتوجب ىذا  "ADN"اٞتزيئي الّثبلثّي األبعاد للػػػػ

على جائزة نوبل ، مث ّت ٖتديد األٛتاض اآلمينية  "كريك"ك " كاطسوف " االكتشاؼ حصبل 
لربكتُت األنسولُت ، ك بعدىا ّت اكتشاؼ اٟتمض الّنوكّم الرّيبوزّم ، مث ّت فّك رموز الّشفرة الوراثّية 

ّت اكتشاؼ إنزٯتات الرّبط ك قد ٘تّكن  1967، ك يف سنة  "مارشاؿ نَتينربج"ك  "جونيد"بواسطة 
كارنز " د جرين" من دمج خبليا اإلنساف ٓتبليا الفأر ، مث ٘تّكن كّل من "مارم فايس" ك "ىوار 

فحص من اكتشاؼ أّكؿ إنزٔف ٤تّدد يسّمى بال" ىاملتوف ٝتيث  "ك  "دانياؿ ناثانس" ك "اربَت 
من كضع أساليب أكلّية إلعادة اّٖتاد ا١تاّدة " بوير"ك "كوىُت"كما ٘تّكنا اٞتيٍّت أك اآللة اٞتينّية ،

 مث ت عزؿ أّكؿ جُت ك ىو اٞتُت ا١تسؤكؿ عن إنتاج األنسولُت ك كضع أساليب  ،"ADN"ّيةالوراث
يف  "جُت غريب"مث ظهور أّكؿ تعبَت  ك طرؽ اّٖتاد ا١تاّدة الوراثّية ك بداية التقنّية اٟتيويّة اٟتديثة ،

يف أمريكا ك إنتاج أّكؿ بركتُت  "جينيتيك"البكتَتيا ، إُف أف ّت إنشاء أّكؿ شركة للهندسة الوراثّية 
آدمّي بواسطة البكتَتيا ك ىو ىرموف ا١تخ ، مث ّت إنتاج األنسولُت البشرّم من البكتَتيا ك اكتشاؼ 
طرؽ لتحديد تتابع الّشفرة الوراثّية ، ك بعدىا ّت منح أّكؿ براءة اخًتاع يف ا٢تندسة الوراثّية ك كانت 

إُف أف ّت إنشاء أّكؿ مصنع  ،ةة إعادة اّٖتاد ا١تاّدة الوراثيّ عن كيفيّ  "بوير"ك  "كوىُت"لكّل من 
اٞتمع بُت جنس  يف حا نجت ال 1983إلنتاج األنسولُت اآلدمّي بطرؽ ا٢تندسة الوراثّية ، ك يف سنة 

جهاز ١تضاعفة ا١تاّدة  "كارم ميليس  " ، كما صّمم"بالعنزركؼ"العنز ك ا٠تركؼ ك ظهور ما يسّمى 
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البيولوجيا اٞتزيئّية  "ا١تعمل بتفاعل البوليمَت الّتسلسلّي ك ظهور ا١تصطلح العلميّ الوراثّية يف 
 ."الّنباتّية

عاَف الوراثة يف  "إليك جيفرم "ّت اكتشاؼ البصمة الوراثّية من طرؼ الربكفيسور ك لقد
ا٢تويّة ىو ٤تّقق " " ADNػػػتبُّت من خبلؿ ىذا االكتشاؼ أّف الػ ك جامعة ليسًت يف بريطانيا،

ز يف تركيبة البصمة األخَت فيو كّل ا٠تصائص األساسّية ا١تطلوبة ، كما تبُّت منو خاصّية اٞتزء ا١تميّ 
ك أنّو  ،يا اٞتسم ماعدا الكريّات اٟتمراءموجود يف كّل خبل "ADN"ك ثبت أيضا أّف الػػػ الوراثّية ،

ل الظّركؼ ا١تناخّية احمليطة بو كارتفاع ال يتغَّت أثناء اٟتياة فهو ثابت ٟتّد بعيد ، كما أنّو يتحمّ 
إذ ٯتكن إجراء اختبار البصمة الوراثّية على جػملة من العّينات اّليت مضى عليها زمن ،  درجة اٟترارة

ك يف سنة  ،مث ّت إنتاج خنزير ػػػػػ أكرمكم اهلل ػػػػػ معّدال كراثيّا ٭تمل جُت ىرموف الّنمّو الّبشرمّ  ،طويل
ّت استخداـ البصمة الوراثّية كدليل جنائّي أماـ احملاكم األمريكّية ، مث ظهر أّكؿ كائن دقيق  1987

ستيفُت "معّدؿ كراثّيا ، ك بعدىا ّت تصميم أّكؿ نظاـ لنقل اٞتينات إُف اإلنساف من طرؼ 
حاريّة  ، مث ظهر سبلح اٞتينات االنت "ىنتجتوف"، مث ّت عزؿ اٞتُت ا١تسؤكؿ عن مرض "ركسينبَتج

كعبلج للّسرطاف ، ك بعدىا ظهر العبلج اٞتيػػػٍّت لبقع اٞتلد الوراثّي ك العبلج اٞتيٍّت للتحّلل 
باستخداـ ا٠تبليا  "كيلموت" على يد "موراج"ك"ميجاف"مث ّت استنساخ الّنعجة،  الفقاعّي الوراثيّ 

"دكِف" باستنساخ تقنّية من استنساخ الّنعجة  "إياف كيلموت  "٘تّكن  1997، ك يف سنة  اٞتينّية
استبداؿ األجهزة الوراثّية عن طريق إدماج نواة خلّية جسديّة من ضرع نعجة فنلنديّة يف بويضة 
مفرغة بدكف نواة مأخوذة من نعجة اسكتلنديّة ، ك بعدىا ّت إنتاج الّسمك الذّكرم ا١تتفّوؽ كبَت 

بداية إنتاج العسل الدكائّي عن طريق  اٟتجم باستخداـ تقنّية الّتحوير الوراثّي ، ك بعدىا كانت
نباتات ّت تعديل أزىارىا كراثّيا ، مث ّت إنتاج نبات قطن مهندس كراثيّا لو القدرة على إنتاج 
الببلستيك ، إُف أف ّت اإلعبلف عن ا٠تريطة اٞتينّية البشريّة ، مث إنتاج نبات الّسبانخ بو جينات من 

  ك أٝتاؾ بواسطة تقنّية الّتعديل الوراثّي ، إُف أف ّت استنساخ فأر  ا٠تنازير ، مث إنتاج قهوة طبيعّية
ّت استنباط ذرة  2006ك قطة ك كلب ك منو ّت إعداد ا٠تريطة الوراثّية لسبللة الّدجاج ، ك يف سنة 

 معّدلة كراثّيا لعبلج نقص اٟتديد .
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عاَف  "ليك جيفرمإ " كتورعندما نشر الدّ  1984ظهرت للوجود عاـ  إف البصمة الوراثية  
ات ك تعيد نفسها ة مرّ ر عدّ ة قد تتكرّ ة الوراثيّ ا١تادّ  أفّ ببلندف ْتثا أكضح فيو  "ليسًت"الوراثة ّتامعة 

ا أقمار أك أجراـ صغَتة تسبح يف فكأنّ  ،أك كبَتة صغَتة  ،دقيقة ك دة يف تتابعات منتظمة ك٤تدّ 
قاعدة  15إُف  10ف تتابعاهتا من غَتة تتكوّ فاعبلت الصّ ك التّ ، تعبَته  ات كبَتة على حدّ ٣ترّ 
 ، أك ثبلث أك أربعة قواعد قاعدتُتف من قاعدة كاحدة أك قيقة تتكوّ فاعبلت الدّ التّ  ك ، ةجينيّ نًتك 

من ل بعد عاـ كاحد  توصّ ْتثو حىّت  يف ك استمرّ  ، " ةالبصمة الوراثيّ  ":  بػػػػ٣تتمعة  ك يطلق عليها 
 فكرة أخرل مفادىا أفلتسجيل اكتشافو ك براءة اخًتاعو إُف ا١توافقة  1985 سنة ذلك أمْ 

 .1اثنُتشخصُت زة لكل فرد ك ال ٯتكن أف تتشابو بُت تابعات ٦تيّ التّ 

 أكثرلعدد كاحد أك  اتج عن فحص اٟتمض النوكمّ النّ  كيب الوراثيّ ة ىي الًّت البصمة الوراثيّ ك 
ة ا١توجودة يف خبليا ٚتيع الكائنات ة الوراثيّ ا١تادّ  ٔتثابة كما تعدّ   ،الالت ا١تختلفة من أنظمة الدّ 

   ،"ليك جيفرم إ "كما يقوؿ مكتشفها  عن اآلخرين ٕتعل كل إنساف ٥تتلفان يت الّ  ىي ك، ة اٟتيّ 
ال  عاؿٍ  يئيد ذك كزف جز معقّ 2ب كيميائيّ مركّ  ذم يعدّ الّ  باٟتمض النوكمّ  ان ك يطلق على ذلك علميّ 

ه تركيبتو ك مقرّ عن ا أمّ  . ةا١تعلومات الوراثيّ كافة   و ٭تملكما أنّ   ،االستغناء عنو  ٯتكن للكائن اٟتيّ 
ك يوجد يف أنوية ا٠تبليا  يوكليوتيدات على شكل حلزكٓفّ  من النّ  دائريُْت ُْت ف من خيطيتكوّ  فهو

   .3ةللكائنات اٟتيّ 

 "رعية الشّ ئقها ة كعبلالوراثيّ لبصمة ا"ين مسعد ا٢تبلِف يف كتابو سعد الدّ  كتورفها الدّ قد عرّ  ك  
          ٛتضة اإلنساف عن طريق ٖتليل جزء من أجزاء ُت ىويّ ية ىي تعالبصمة الوراثيّ  " بقولو :

حليل يف صورة شريط ك يظهر ىذا التّ  ، من خبليا جسمو4ةخليّ  يف نواة أمّ  ةا١تتمركز  "ADN" الػػ
                                                           

 . 85،  84. ا١ترجع الّسابق . الّصفحتُت  (٤تمد لطفي) عبد الفّتاح  1
 . 253 فحةصّ ال . ا١ترجع الّسابق . (طارؽ إبراىيم) الّدسوقي عطّية  2
 .49ص.دار اٞتامعة اٞتديدة.DNA.2010 ةفرة الوراثيّ بالشّ  اٞتنائيّ ثبات ة لئلرعيّ الشّ ة ك اٞتوانب القانونيّ .(د٤تمّ )أٛتد غاّف  3
ة ة ٖتتضن نواة ىي ا١تسؤكلة عن حياة ا٠تليّ خليّ  ك كلّ ، نساف نة ٞتسم اإلة تريلونات من ا٠تبليا ا١تكوّ ا عدّ نّ أة بؼ ا٠تليّ تعرّ   4

ـ كانت تفصيبلت أ ، هممشًتكة بُت البشر جلّ  كانت خواصأة سواء رثيّ ة ك اٟتصيلة اإلنواة ٖتتضن ا١تادّ  ككلّ ،  ك كظائفها
 . ا١ترجع الّسابق .(طارؽ إبراىيم) الّدسوقي عطّية ْتيث تستحيل ا١تطابقة مع فرد آلخر. ،زه كذات عن غَتهبالفرد ك ٘تيّ  تصّ ٗت
 . 262فحة صّ ال
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سلسلة كفقا لتسلسل القواعد تعريضة مج على شكل خطوط سلسلة هبا تدرّ  كلّ ،   من سلسلتُت
تيب ك يف زه عن اآلخر يف الًتّ ٘تيّ  ك كل إنسافبة ك ىي خاصّ  ، "ADN"على ٛتض الػػ  ةينيّ االٯت

صاحب "ة من األب فات الوراثيّ لسلتاف الصّ السّ  ىاتافل ٘تثّ  إذ ، ا١تسافة مابُت ا٠تطوط العريضة
 . 1" صاحبة البويضة"ة من األـ الوراثيّ فات لسلة األخرل الصّ ل السّ ك ٘تثّ  "ا١تاء

 

ُت ٤تمولة يف ذات شقّ  ةكيماكيّ كحدات   " :2اأنّ على د باخطمة كتور ٤تمّ فها الدّ عرّ  ك
ك سبب ىذه  ،اس عن اآلخرفرد من النّ  ة متناىية كلّ ز بدقّ يّ عة بطريقة ٘تُ موزّ  ك "اٞتينات"ثات ا١تورّ 

 ،بغيات ُت من الصّ نة من شقّ فهي متكوّ ، ة ذاهتا الوراثيّ ة راجع إُف طبيعة تكوين البصمة ا٠تصوصيّ 
 مثّ ، 3بغتُتلتكوف صبغة جديدة ىي خليط الصّ ، و خر يرثو من أمّ اآلك ، يرثو الفرد من أبيو  شقّ 

كتور الدّ  أّما .." ،.بنائو لتكوف بصمة جديدة ك ىكذاي ىذه البصمة ألينقل الفرد بدكره أحد شقّ 
 : هاػػػػػػػّ بأن "ة ػػػػػشريّ ػػضاء البػػػػػاألع استنساخك  ٍتّ ػػػػبلج اٞتيػػالع"و ػػػػيف كتابها ػػػػفرّ ػػػػعػػػػف عبد ا٢تادم مصباح

سوؼ  ما ك ىي ٖتمل كلّ ، طابق ر من إنساف إُف آخر بنفس التّ يت ال تتكرّ الّ 4اٞتينات " 
اٟتيواف  التقاءاإلنساف من صفات ك خصائص ك أمراض ك شيخوخة ك عمر منذ  يكوف عليو

تتابع ىي  ةالوراثيّ  البصمة"  : عرّفها أيضا بقولو ك. 5" لؤلب ببويضة األـ ك حدكث اٟتمل ا١تنومّ 
نة بتكوين بركتينات معيّ  للجُتسلسل يعطي األمر ك ىذا التّ  ، ة بتسلسل معُّت القواعد النًتكجينيّ 

 . " نةتعطي األكامر بإظهار صفة أك كظيفة معيّ 
                                                           

 . 72فحة الصّ  .ابق . ا١ترجع السّ ( عادؿ سامي)صفاء   1
 . 73 فحةالصّ  .ابق السّ . ا١ترجع ( عادؿ سامي)صفاء   2
 ك األمشاج معناىا األخبلط . نساف من أمشاج " ،ك لعّل الّداللة القرآنّية عن ذلك قولو تعاُف : " إنّا خلقنا اإل  3
ك ىو بدكره ،  من اٟتمض النوكمّ  "فرانسيس كريك"ك  "جيمس كاطسن"ليو العا١تُت إل اٞتينات حسب ما انتهى تتشكّ   4

افرة ىي يف الواقع حركؼ ظربعة عناصر ا١تتك ىذه األ ، مينيافأمنهما ٛتضياف  كلّ   ، رين من القواعدمتكرّ ف من زكجُت يتكوّ 
 ، دنُت ك الثاٯتُت ك السيتوزين ك اٞتوانُتاأل : ربعة ىيٛتاض األك ىذه األ ، سالةك بطريقة تكرار القواعد تكوف الرّ ، لغة اٟتياة 

ربعة يف صورة زكجُت على طوؿ ر ىذه األتكرّ  مثّ ، ك اٞتوانُت بالسيتوزين  دنُت بالثاٯتُتة حيث األة تكاد تكوف تامّ تكوف يف دقّ 
 . 265 فحةصّ . ال . ا١ترجع الّسابق (طارؽ إبراىيم) الّدسوقي عطّية . ب ك مرصوصم ك مرتّ بشكل منظّ  وكمّ اٟتامض النّ 

 . 73فحة الصّ . ابق ا١ترجع السّ  . (عادؿ سامي)صفاء   5
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ة ك ٣تاالت البصمة الوراثيّ  "كتابو من خبلؿ   كىبة الزحيليكتور الدّ  من كجهة نظر أما
    شابو تثبت مدل التّ  يتالّ  وجودة يف خبليا ٚتيع الكائناتثة ا١تة ا١تورّ ا١تادّ  " :تعّد ف " منها االستفادة

 ـو البشرمّ ننات اٞتيعلى مكوّ  باالعتمادفهي  ، يئُت أك االختبلؼ بينهماماثل بُت الشّ ك التّ 
غاير بُت ا١تختلفات عن لة بُت ا١تتماثبلت ك ٕتـز بوجود الفرؽ أك التّ د مدل الصّ ٖتدّ  " فرةالشّ "

 . " ءأحد علـو األحيا ، علم الوراثة لئلنساف يف ظلّ  كيب الوراثيّ ق معرفة الًّت يطر 

عبارة عن ة ىي البصمة الوراثيّ  " :فقد قاؿ بشأنا د ا١تنصورم كتور عادؿ ٤تمّ الدّ  ك أما
م ىذا ة تقسّ اٟتيوية بواسطة إنزٯتات خاصّ  عن مصادره ADN عزؿ اٟتامض النوكمّ ة عمليّ 

مث بعد ذلك يتم تصنيف أجزاء  ، حيث يكوف لو تسلسل معُّت ، إُف مواقع قيد  اٟتامض النوكمّ 
يوضع  أفل يف تتمثّ  ، ةة كهربائيّ ريقة بواسطة تقنيّ اٟتصوؿ عليو هبذه الطّ  ذم تّ الّ  اٟتامض النوكمّ 

بطريقة  ذم ٭تمل أجزاء اٟتامض النوكمّ للمحلوؿ الّ  طراؼ ىبلمية ٖتت ٣تاؿ كهربائيّ على أ
منها عن طريق  كضع عبلمات على كلّ  مييز بُت األجزاء كالتّ  ك يتمّ  ، ةجعلها مرئيّ  ة يتمّ خاصّ 
تظهر  أفاس أبيض ك أسود ٯتكن لم حسّ يفعندئذ ف فيتكوّ  ، ة ذات نشاط إشعاعيات جزيئيّ ٣تسّ 

ذلك بًتؾ خطوط كاضحة إُف حد ما ك ا١تقارنة من  ك،  "ايتالذّ  صوير اإلشعاعيّ التّ  "كيزة منو الّر 
   ، ة مصدرىا البيولوجيّ تُت يتيح الوصوؿ إُف ىويّ حيث العدد ك ا١تكاف ا٠تاص بصورتُت إشعاعيّ 

 وير شكل ا٠تبليا ك األنسجة يف جسمصم يف تتتحكّ  ةكيميائيّ عبارة عن مادة   ك اٟتامض النوكمّ 
 . " ة من خبلياهوير اٞتسم ٤تفورة يف كل خليّ صة بتفهو ٔتثابة خريطة خاصّ  ، اإلنساف

صورة لًتكيب  " :1ابأنّ ة يف تعريفو ٢تا عن البصمة الوراثيّ عبد اهلل غاّف كتور يقوؿ الدّ  ك 
ذم ٭تتوم على الّ  ADN ىي صورة اٟتمض النوكمّ ٔتعٌت  ،ة ة اٟتاملة للعوامل الوراثيّ ا١تادّ 
 فتكوّ يت يوكليوتيدات الّ ىي صورة تتابع النّ  من ذلك ؽّ دٔتعٌت أك  ، ة لئلنساففات الوراثيّ الصّ 
خص عن شّ العرؼ على ا كسيلة من كسائل التّ أنّ بك قيل  ، ADN الوراثيّ  اٟتمض النوكمّ  مءجز 

 .ADN "2 الػػػ طريق مقارنة مقاطع

                                                           
 . 52. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (٤تّمد) أٛتد غاّف   1
 . 256 . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة (طارؽ إبراىيم) الّدسوقي عطّية   2
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د يف عبارة عن ٛتض نوكم يوج " : اد ٤تمود عبد اهلل بأنّ كتور ٤تمّ الدّ فت حسب رّ ك قد عُ  
منقوص  ايبوزمالرّ  النوكمّ اٟتمض لكلمة  اختصارك ىذا  ، ADN ةأنوية خبليا الكائنات اٟتيّ 

نظرا لوجوده ك ٘تركزه دائما يف أنوية خبليا ٚتيع  ي باٟتمض النوكمّ ك قد ٝتّ  ، كسجُتك األ
ات كريّ باستثناء   ، كصوال إُف اإلنسافات ك اٟتيوانات بدءا من البكتَتيا ك الفطريّ  ، الكائنات اٟتية

 . 1" واةا عدٯتة النّ نّ فإاٟتمراء  دمو

ا انتهت ة ت استنباطها ك استخبلصها ٦تّ ٥تتلف تعاريف البصمة الوراثيّ  فيو أف ك ٦تا ال شكّ 
ة أكضحت بصفة يقينيّ يت ة اٟتديثة الّ ة ك البيولوجيّ ة الطبيّ رات العلميّ إليو عديد االكتشافات ك التطوّ 

ة ف من ا١تادّ تكوّ ي األخَت اىذ ، كركموسوما  46ة اإلنساف يف خليّ  يت تستقرّ واة الّ و يوجد داخل النّ أنّ 
 أمْ  ADNذم يرمز إليو كما سبق بيانو بالػػػ ك الّ  األككسجيٍتّ ايبوزم الرّ اٟتمض  أمْ ة الوراثيّ 

ة قد ك كل كاحد من الكركموسومات ٭تتوم على عدد كبَت من اٞتينات الوراثيّ  ، ةاٞتينات الوراثيّ 
م يف صفات كّ يت تتحك ىي الّ  ، ة تقريباثة جينيّ ألف مورّ  100ة الواحدة تبلغ يف ا٠تلية البشريّ 

 ة للجينات .إُف كظائف أخرل تنظيميّ  باإلضافةيت يعمل هبا ريقة الّ ك الطّ ،  اإلنساف

جارب اليت اعتمدت على ٥تتلف األدكات ك الوسائل االكتشافات ك التّ ك لقد أثبتت ىذه 
ك ال ٯتكن أف  ، بو دكف سواه ا ٮتتصّ وما بشريّ ينج اإنسان لكلّ  أفّ ا رة جدّ قيقة ك ا١تتطوّ ة الدّ التقنيّ 

ابق ْتيث ال ٯتكن أف تتط ، يتشابو فيو مع غَته أشبو ما يكوف ببصمة األصابع يف خصائصها
ة ىويّ  تة تدؿ على تثبيالبصمة الوراثيّ كما أكدت بأف ،   غَتهة بُت شخص ك الصفات اٞتينيّ 

ذلك  ، و ك أبيوذم ٭تملو بالوراثة عن أمّ الّ  ADN نة من اٟتمض النوكمّ خص بعد أخذ عيّ الشّ 
واسطة اٟتيواف بعن أبيو  23ىي  ك يرث نصفها ، ةة صبغيّ مادّ  46ة ليّ ا٠تشخص ٭تمل يف  كلّ   أفّ 

اليت  ىذه الكركموسومات ك ك كلّ ، و بواسطة البويضة صف اآلخر عن أمّ فيما يرث النّ  ، ا١تنومّ 
ك ال ، كجو  تتطابق مع كركموسومات األب من كلّ  ال ADN ٔتثابة جينات اٟتمض النوكمّ  تعدّ 

ك هبذا االختبلط يكتسب  ، منهما اا جاءت خليطك إ٪تّ  ، كجو من كلّ  مع كركموسومات األـّ 
شابو معهما ٦تكنا يف بعض عن الكركموسومات كالديو مع بقاء التّ  ةاالستقبلليّ خص صفة الشّ 

                                                           
. الطّبعة األكُف.ا١تركز القومّي لئلصدارات القانونيّة حجّية البصمة الوراثّية يف اإلثبات اٞتنائّي.( .ساَف) ٜتيس علي الظّنحآفّ   1

 . 57الّصفحة 
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ب اٟتديث على ألجل ذلك يعتمد الطّ  ، كاف  طابق مع أمّ بلوغ درجة التّ الوجوه لكن دكف 
 نفيجاح يف نسبة النّ  أفّ  إذ ، ة لشخص معُّت ة أك البنوّ نفي األبوّ  أكة إلثبات ة كتقنيّ البصمة الوراثيّ 

ا تصل إُف درجة القريب فإنّ  وإثباتنسبة  اأمّ  ، %100بنسبة  أمْ  ، تصل إُف درجة القطعسب النّ 
 .1%99بنسبة  من القطع أمْ 

ة باختبار تائج ا٠تاصّ النّ  ١تعرفةمط ا١تعتمد النّ ة ك ا١تختربات البيولوجيّ نت ا١تعامل ك قد بيّ 
 مثّ ،  احملتوية على اٟتمض النوكمّ  ة من أجزاء اإلنسافعينّ عن طريق أخذ ذلك ك  ة ،البصمة الوراثيّ 

ة باالبن ة ا٠تاصّ نات الوراثيّ ك بعد معرفة ا١تكوّ  ، ما ٖتتوم عليو من صبغيات فحص ك ٖتليلها يتمّ 
كالديو  ك االبنبُت نات كاف ىناؾ تطابق يف العيّ   فإفْ  ، ةتيجة ا١ترجوّ ل إُف النّ وصّ لتّ ٯتكن ا ك بوالديو

مع أحد  االبننة ك قد ٭تصل التطابق يف عيّ  ، ك العكس بالعكس ،تو ٢تما تثبت بذلك بنوّ 
  . نتو معوعيّ ذم تطابقت للّ  االبنينسب فهنا  الوالدين دكف اآلخر

 الفرع الثالث

  من الناحية الفقهية ةلبصمة الوراثيّ اعريف ت

ة الوراثيّ كضع تعريف مناسب للبصمة  ك إ٬تاد يفرين ك ا١تفكّ  الفقهاءلقد اجتهد ٥تتلف        
 أفكارىم ك قد تباينت كجهات نظرىم ك،  ة يف العصر اٟتديثالعلميّ  قنياتة من التّ تقنيّ باعتبارىا 

 . يف معٌت كاحد تصبّ ها كلّ ا يف ناية ا١تطاؼ كانت  غَت أنّ  ٢تا ، تعاريفهم اِفك بالتّ 

البصمة  ةالطبيّ للعلـو  ةاإلسبلميّ مة ة برعاية ا١تنظّ ندكة الوراثة ك ا٢تندسة الوراثيّ فت بداية عرّ 
 ة كلّ على ىويّ  يت تدؿّ الّ ة فصيليّ التّ  -ثاتا١تورّ  نسبة إُف اٞتينات أمْ -ة البنية اٞتينيّ  " : ابأنّ ة الوراثيّ 
 ةالبيولوجيّ  ةق من الوالديّ حقّ ة ال تكاد ٗتطئ يف التّ احية العلميّ ة من النّ ك البصمة الوراثيّ ، عينو بفرد 

 ع الفقهيّ اجملمّ  قرّ أقد  ك، 2"رعيّ ب الشّ ة ك السيما يف ٣تاؿ الطّ خصيّ ق من الشّ حقّ كذا التّ  ك

                                                           
 2008أفريل  10ك  09 ما خلص إليو اليـو الدراسّي ا١تنّظم من قبل ٣تلس قضاء سطيف ك منظّمة احملامُت يوميىذا   1

 يف اإلثبات" يف توصيّاتو . ADN" البصمة الوراثّية  بسطيف حوؿ
 . 255. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (طارؽ إبراىيم)الّدسوقي عطّية   2
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 ك أضاؼ بأفّ  عريفا٠تامسة عشر ىذا التّ  مة يف دكرتوة ا١تكرّ ٔتكّ  اإلسبلميّ  لرابطة العاَف اإلسبلميّ 
ة قة لتسهيل مهمّ ة بالدّ احية العلميّ ٘تتاز من النّ  ةالبصمة الوراثيّ "  : بأفّ البحوث ك الدراسات تفيد 

ك ٯتكن  ، خصزة للشّ ة ا١تميّ فات الوراثيّ ة ك معرفة الصّ خصيّ من الشّ  قحقّ التّ ك  رعيّ ب الشّ الطّ 
  .1" غَته أكالبوؿ   أك  عاب أك ا١تٍتّ اللّ  أك ـالدّ ة من خليّ  أخذىا من أمّ 

يف اٞتينات  ة كة اٟتاملة للعوامل الوراثيّ ا١تادّ  " : ابأنّ  هبناـ 2مسيسر كتور الدّ فها ك قد عرّ 
ة ىي تلك البصمة الوراثيّ  ": فيقوؿ لييكتور ا٢تادم اٟتسُت الشبالدّ  اأمّ  3." ةالكائنات اٟتيّ 

تعرؼ  ك ،ـو البشرمّ يناٞتيت ٖتملها اٞتينات أك ك الّ  ،إنساف بعينو ة بكلّ ة ا٠تاصّ فات الوراثيّ الصّ 
 ."ة فرة الوراثيّ أيضا بالشّ 

١تنطقة  كيب الوراثيّ يف الًتّ  االختبلفات ىي " : قاؿ بشأنا األستاذ عارؼ علي عارؼ ك
 . " ثك تورّ  انفرد هبا كل شخص ٘تاميك ،  األنًتكف

صفات  انتقاؿعلم يبحث يف  " : فهي بلِفا٢تين مسعد الدكتور سعد الدّ  ك من كجهة نظر 
البصمة  ك عليو فإفّ  ، االنتقاؿقة بطريقة واىر ا١تتعلّ  الظّ الكائن اٟتي من جيل إُف آخر ك تغَّت 

،       4"إُف األبناء أك من األصوؿ إُف الفركع  ذم ينتقل من اآلباءاألثر الّ  أكة ىي العبلمة الوراثيّ 
ة اليت تنتقل من األصوؿ إُف فات الوراثيّ الصّ  " : فتعٍت د أبو الوفاأبو الوفا ٤تمّ  كتورحسب الدّ ك 

 ADN فرد عن طريق ٖتليل جزء من حامض  ة كلّ يت من شأنا ٖتديد شخصيّ ك الّ  ، الفركع
 ." ذم ٖتتوم عليو خبليا جسدهالّ 

 ،ة لكل إنسافة األصليّ الوراثيّ  ةا٢تويّ  " : ايف تعريفو ٢تا بأنّ  يهودصاد مطشر إيّ  األستاذ ك يرل
  .5"ُت شبو تاـ يعرؼ على األفراد بتعك تسمح بالتّ  ، حليل الوراثيّ  بطريقة التّ يت تتعُّت ك الّ 

                                                           
 . 86فحة ابق . الصّ . ا١ترجع السّ  (د لطفي٤تمّ )اح عبد الفتّ   1
 . 52فحة  ابق . الصّ . ا١ترجع السّ (د٤تمّ )أٛتد غاّف    2
 . 256 الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  3
 . 256 الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  4
 . 74فحة الصّ  . ابقا١ترجع السّ  ( .عادؿ سامي)صفاء   5
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ىي معلومات  " : يف تعريفو ٢تا إذ يقوؿ كتور رضا عبد اٟتليم عبد اجمليدالدّ  ك قد انتهى       
ة د ا٢تويّ ة ٖتدّ تعترب معلومة شخصيّ  أفٯتكن كما  ، زه عن غَتهاليت ٘تيّ  ما ك شخص ٗتصّ خالصة 

 .1"ة الفرد ة لتحديد شخصيّ فهي كسيلة بيولوجيّ  ، حةبالصّ ق ك معلومة تتعلّ 

  :ا ا على أنّ إُف تعريفه خلصفقد يخ فريد كاصل الشّ  ابقسّ الة ة مصر العربيّ ٚتهوريّ  أما مفيت
ة اإلنساف عن طريق جزء من أجزاء العلماء يقصد هبا ٖتديد ىويّ  اصطبلحة يف البصمة الوراثيّ "

 .2"ة من خبليا جسمو ة خليّ ا١تتمركز يف نواة أيّ  ADN الػػػػػػ ٛتض

إنساف  ة تعٍت أف كلّ البصمة الوراثيّ " كما يلي : كتور يوسف القرضاكم  فها الدّ قد عرّ  ك
ة ك من الفصيل ك من األسرة الفبلنيّ  ، و ابن فبلف ىذا ك ابن فبلنة ىذه٭تمل ما يدؿ على أنّ 

 ى اٞتينات ك حامبلت الوراثة ، ك يكوف فيها شبو ما بُت الفرع ك ىذا ْتملو فيما يسمّ ،  الفبلٓفّ 
 . "ة على علـو حقيقية ك على ٕتارب مبنيّ  ك األصل ك ىي

 

للبصمة  عةا١تتنوّ عاريف الفقهية و التّ ػػػىات لّ كن ك ا١تتدبر يف  اٞتدير با١تبلحظة أف ا١تتمعّ 
ة اعتباراهتا تلتقي يف كافّ   عبَتات غَت أفّ ا جاءت ٥تتلفة عن بعضها البعض يف التّ نّ ألو  بُّت يت3ةالوراثيّ 

يت ة الّ ة ك الفرديّ بيعة اٞتينيّ ذات الطّ  ةا١تعلومٔتثابة  ىاضافة إُف اعتبار باإلو ك ذلك أنّ ، نقطة كاحدة 
 صفاتو د ٖتدّ  ك االختبلؼعند  الواصل للكياف اإلنسآفّ ك ا١تصدر ق خص با١تعٌت الضيّ الشّ  ٗتصّ 

    بتعريف شامل  ك تعدّ فهي  ، ة اإلنسافل رسالة ٖتمل جانب من شخصيّ تشكّ  ك توك شخصيّ 

                                                           
 . 74فحة الصّ  . ابقا١ترجع السّ  . (عادؿ سامي)صفاء   1
  .  2003. الّسنة  17. البصمة الوراثّية ك ٣تاالت االستفادة منها . ٣تّلة اجملّمع الفقهّي اإلسبلمّي . العدد  (فريد) كاصل   2

 . 59الّصفحة 
ذم يًتؾ البصمة ىو ف الّ أساس أعلى  ، وكمّ ة اٟتمض النّ ة ىي فرديّ الوراثيّ سمية ا١تناسبة للبصمة التّ  فّ أيرل رمسيس هبناـ   3
و نّ أٛتد غاّف أد فيما يرل ٤تمّ ، بصمة مّ أفبل يًتؾ  وكمّ ما اٟتمض النّ ، أ اإلصبعّيةالبصمة بسمية ك منو جاءت التّ  ، صبعاأل

  .257،261الّصفحتُت.ا١ترجع الّسابق(.طارؽ إبراىيم)الّدسوقي عطّية .وكمّ ة على اٟتامض النّ فرة الوراثيّ طبلؽ تسمية الشّ إٯتكن 
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ق حقّ ننا من التّ يت ٘تكّ ك الّ  ، هبا كل شخص عن غَته فردني يتة الّ فصيليّ التّ  ةاٞتينيّ البنية  " :1ك جامع
 .2" ةة البيولوجيّ من الوالديّ ق حقّ التّ  ة ك كذا خصيّ من الشّ 

 

 انيالثّ  المطلب

 ةالبصمة الوراثيّ  مميزات

 العديد من استنباط إُف قةا١تعمّ  ةالبيولوجيّ  ة كبيّ الطّ البحوث ك راسات لت الدّ لقد توصّ 
البصمات بصفة زة عن غَتىا من ٦تيّ  ٕتعلهاك ، 3ةتستأثر هبا البصمة الوراثيّ  يتالّ ا٠تصائص زات ك ا١تميّ 

 البصمات أنواع ةغالبيّ  معا تشًتؾ كما ثبت بأنّ ،   ةبصفة عامّ  ةالعلميّ ة األدلّ عن ٥تتلف ة ك خاصّ 
    عر بصمات الشّ  ،بصمات العرؽ  ،فاه بصمات الشّ  ،ائحة بصمات الرّ  ،األصابع  بصماتك

سيما البصمة ٗتتلف عنهم ، ك  ا١تميزاتيف بعض  وتبصمات العُت أك بصمات الصّ  ،ك األذف 
 . أخرل ٦تيزات يف ةاإلصبعيّ 

من فئة  أفّ  إالّ ، كثَت احملاسن ك  4ا١تميزاتة من عديد البصمة الوراثيّ  ع بورغم ما تتمتّ  ك
ق ونا يف بعض األحياف ال ٖتقّ ك ، العيوب ك ا١تساكئ ىامشا من لوا عنهاالباحثُت ك ا٠ترباء سجّ 

يت الّ  ا١تميزات ؽ بداءة إُفالتطرّ  إليضاح كل ذلك ارتأينا ك،  اةتيجة ا١تتوخّ ك النّ  ا١تطلوب لنا ا٢تدؼ
ة با١تقارنة مع البصمة البصمة الوراثيّ  ٔتميزات مركرا،  (الفرع األكؿة )لبصمة الوراثيّ ا تستأثر هبا

الفرع ) ة أنواع البصماتة مع بقيّ يّ ا١تشًتكة للبصمة الوراث ا١تميزات( مث إُف الفرع الثآف) ةاإلصبعيّ 
 . (الفرع الرابعة )البصمة الوراثيّ  عيوبكصوال إُف  (الثالث

 
                                                           

. البصمة الوراثّية ك أثرىا يف إثبات نسب الولد غَت الّشرعّي . دراسة فقهّية . ٤تاضرة . اليـو الّدراسّي ا١تنظّم ( نذير)ٛتادك   1
 . 04من قبل ٣تلس قضاء سطيف ك منّظمة احملامُت ا١تذكور سابقا . الّصفحة 

 . 72فحة الصّ  . ابقا١ترجع السّ  . (عادؿ سامي)صفاء   2

 . ك بعدىا 38 . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة (طارؽ إبراىيم)الّدسوقي عطّية   3
 ك ما بعدىا . 94. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (٤تّمد لطفي)عبد الفّتاح   4
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 لو األ الفرع

 ةلبصمة الوراثيّ التي تستأثر بها ا المميزات

لة ٧تدىا يف بقية أنواع البصمات أك ٥تتلف األدّ يت ال ك الّ  ٦تيزاتة ة بعدّ البصمة الوراثيّ  ٗتتصّ 
ك من  ، ةقة ك اٟتجيّ كذا من حيث الدّ  ك،  واجدذلك من حيث موضع التّ  ىيتجلّ  ك،  ةالعلميّ 

ك أخَتا من ، ك من حيث ٣تاؿ االستفادة  ، لحلّ ة ك مقاكمة عوامل التّ ركؼ اٞتويّ ظّ ل الحيث ٖتمّ 
 مناقشة . قاط ٤تورىذه النّ  ستكوف كلّ  ك ، حيث القدرة على االستنساخ

 

ة من خبليا جسم اإلنساف  خليّ  يف كلّ  تتواجد البصمة الوراثيةف واجدمن حيث موضع التّ ف  
 .1كمّ و امض النّ خالية من اٟت ـ اٟتمراء فهيخبليا الدّ  فيما عدا. ..ٍتّ ، الّشعر، ا١ت ، الّلعاب ـدّ كال

 

ة نفي ك إثبات كحجّ الة ك دقيقة لة فعّ ية كستعترب البصمة الوراثيّ ف ةقة ك اٟتجيّ من حيث الدّ ك 
ك ك معًتؼ هبا ال تقبل الشّ  فهي ، أك يف اجملاؿ اٞتنائيّ  إثباتا ك نفيا سبسواء يف ٣تاؿ النّ  ةقويّ 

ك قد كانت ٢تا الكلمة الفصل يف ٥تتلف ك عديد  ك غَت٫تا ، يف ٚتيع ٤تاكم أكركبا ك أمريكا
اٞتآف  إذ ،رقة ك جرائم السّ  ةبصورة عامّ  ةاٞترائم اٞتنسيّ  واط كك اللّ  االغتصابالقتل ك كرائم  اٞت

ثات ة يف مسرح اٞترٯتة أك على جسم اجملٍت عليو يف صورة تلوّ فات آدميّ يًتؾ يف غالب األحياف ٥تلّ 
ة على أعقاب ة أك لعابيّ ثات منويّ أك تلوّ  ، نتيجة ٞترح بسبب العنف أك ٤تاكلة الفرار مثبل ةدمويّ 
ٖتت أظافر اجملٍت  أك جلد بشرمّ  أك آثار شعر آدميّ ، جائر أك األكواب أك بقايا ا١تأكوالت السّ 

  ذلك يعطي دليبل دقيقا  فإفّ طابق ك حصوؿ التّ  ةة ا١ترجعيّ نعيّ الك بعد مقارنتها مع  ،عليو أك اٞتآف
 .2خصلنفس الشّ  تعود ةا٠تليّ  ا على أفّ ك قويّ 

                                                           
 ا١تركز القوميّ . 2014 .بعة األكُفالطّ . اإلثبات اٞتنائيّ ة يف ة البصمة الوراثيّ حجيّ  ( .ساَف)نحآف ٜتيس علي الظّ   1

 . 61 فحةالصّ  .ةلئلصدارات القانونيّ 
 ك ما بعدىا . 81ا١ترجع الّسابق . الّصفحة أٛتد غاّف )٤تّمد( .    2
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تقطيعها ، ة لقياـ اٞتآف ْترقها أك دفنها أك اختفاء اٞتثّ أف نفسو ينطبق يف حالة ك الشّ 
  نات من اآلثارة عن طريق أخذ عيّ كذا معرفة صاحب اٞتثّ ك فيمكن إثبات كقوع اٞترٯتة 

نة بُت العيّ  ك إجراء ا١تقارنات عليها أك إجراء مقارنة ، ة ا١توجودة يف مسرح اٞترٯتةالبيولوجيّ 1ة١تاديّ ا
طابق بُت حصل التّ  ، فإذا تونات أقارب ا١تفقود أك ا١تختفية جثّ الوقائع ك بُت عيّ ا١ترفوعة بُت مسرح 

العثور عليها  ة َف يتمّ اٞتثّ  غم من أفّ ة اجملٍت عليو بالرّ ذلك يعٍت الوصوؿ إُف ٖتديد ىويّ  نات فإفّ العيّ 
 على أفّ  ذلك يدؿّ  فإفّ  ، ناتطابق بُت العيّ ق التّ أم يف حالة عدـ ٖتقّ ، ك العكس صحيح  ، بعد
 . اجملٍت عليو ك ال عبلقة ٢تا بو نة ا١تعثور عليها ال ٗتصّ العيّ 

  

ة راسات العلميّ أظهرت الدّ  فقد لة ك مقاكمة عوامل التحلّ ركؼ اٞتويّ ل الظّ من حيث ٖتمّ ك 
خصوصا  بو ، احمليطةئة ة السيّ ركؼ اٞتويّ ل الظّ على ٖتمّ  ADN وكمّ اٟتديثة قدرة اٟتمض النّ 

ك بذلك ٯتكن استخبلص البصمة  ،2نل ك التعفّ ك مقاكمة عوامل التحلّ  درجات اٟترارة ارتفاع
بقايا  أك من ، كقت طويلعليها  يت مضىالّ  ةائلة أك اٞتافّ السّ ة مويّ أك الدّ  ةا١تنويّ ثات لوّ تمن الة الوراثيّ 

مرفوعة من مكاف ة ثات بيولوجيّ ة تلوّ أيّ  فّ فإة ك بصورة عامّ ،  اإلنسافخصوصا عظاـ  كالعظاـ 
بة ك تكوف مرتّ  تصلح لبلختبار الوراثيّ  ةثات ا١تنويّ ك التلوّ أـ ك الدّ أك اٞتلد أ عراٟتادث مثل الشّ 

 . تائجللنّ 

ٖتديد  ٣تاؿ يف ةالبصمة الوراثيّ  يمكن االستفادة منف من حيث ٣تاؿ االستفادةأما ك 
     ائرات ثل حوادث الطّ ة ماٞتماعيّ يف حاالت الكوارث ك التعرؼ على اٞتثث  ، ات ا١توتىىويّ 

ا رٔتّ  ذين طاؿ عهدىم كالزؿ ك اٟترائق ك األسرل ك ا١تفقودين الّ الزّ  نفجارات كك اال ك اٟتركب
كما ٯتكن االستفادة   ،اهتم ك إزالة شكوكهم ت من ىويّ هم ك يريد ذككىم التثبّ ىت مبلمح كجو تغَتّ 

                                                           
األثر ا١تاّدم ىو كّل ما يتخّلف عن مسرح اٞترٯتة ك متعّلقاتو ، أك على اٞتآف ك أدكاتو من آثار نتيجة اٟتركة ك ا١تبلمسة   1

لكن من األ٫تّية ٔتكاف أف يضع بطبيعة اٟتاؿ من جرٯتة ألخرل ، ك الّناشئة عن األفعاؿ ا١تكّونة للجرٯتة ، ك ٗتتلف نوعّية اآلثار 
نائّي يف اعتباره أّف اٞتآف ال يستطيع أف يتفادل ترؾ اآلثار ا١تاديّة مهما حرص على الّتخّفي أك الّتسًّت احملّقق ك الباحث اٞت

  .156ا١ترجع الّسابق . الّصفحة . أثناء ارتكابو للجرٯتة ، فبل بّد أف يًتؾ كراءه أثرا يدّؿ عليو. عبد الفتّاح )٤تّمد لطفي(
 . 85 فحةابق . الصّ . ا١ترجع السّ  (عادؿ سامي)صفاء   2
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خصوصا يف حاالت انعداـ الوثائق  ة ،باٞتنسيّ سب ك بالنّ قة ا١تشكبلت ا١تتعلّ  يف حلّ أيضا منها 
 .1ات اآلخرينؼ على منتحلي شخصيّ عرّ ة بأصحاهبا ك كذا التّ ة ا٠تاصّ ٝتيّ الرّ 

 

  ،ك اإللغاءزالة قل ك اإلاالستنساخ لغة يعٍت النّ ، ف من حيث القدرة على االستنساخك أخَتا 
يء يعٍت إبطاؿ نسخ الشّ  العرب بأفّ  ك جاء يف لساف  فيقاؿ نسخت الكتاب نسخا إذا نقلتو ، 

ة ا١تراد إنشاء صورة طبق األصل من ا١تادّ يعٍت ة بيّ احية الطّ ك من النّ يء ك إقامة آخر مكانو ، الشّ 
      كي تنقسم من كائن معُّت ة ة جسميّ ة معاٞتة خليّ احية البيولوجيّ ك يقصد بو من النّ نسخها ، 

ة لتكثَت  ة ال جنسيّ أك ىو عمليّ  ذم أخذت منو ،الّ  اٟتيّ لنفس الكائن ر إُف نسخة ٦تاثلة ك تتطوّ 
عمل على نقل فهي ت، االستنساخ بالقدرة على ع تتمتّ  ةالبصمة الوراثيّ ك  ،2اكائنات متطابقة كراثيّ 

 . آخرمن جيل إُف  ةالوراثيّ فات صّ ال

 الفرع الثاني

 3ةاإلصبعيّ ة بالمقارنة مع البصمة البصمة الوراثيّ  مميزات

  ،ا١تميزات٧تدىا ٗتتلف عنها يف بعض 4ةاإلصبعيّ ة مع البصمة بصمة الوراثيّ إذا ما قورنت ال 
ك من حيث ، ة ك كذا من حيث الفعاليّ  ، هولة ك ٣تاؿ االستخبلصك يبدك ذلك من حيث السّ 

ذلك  ح كلّ ك سنوضّ ،  بيعةك أخَتا من حيث الطّ ، ة خصيّ ك من حيث منهج إثبات الشّ ، الوظيفة 
 . فيما يأيت

                                                           
 . 85 فحةابق . الصّ . ا١ترجع السّ  (عادؿ سامي)صفاء   1

 . 285،  279عبد الفّتاح )٤تّمد لطفي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحتُت   2
هر ف عند اٞتنُت يف الشّ ا تتكوّ نّ أل يف تتمثّ  ك اإلصبعّية ،البصمة  يت ٗتصّ اٟتقائق الّ  نُف ٣تموعة مإلقد انتهى العلماء   3
     ، مع البشرة األدمةمن التحاـ طبقة  يت تنشأجات الّ تسجيل للتعرّ  ا تعدّ نّ أكما   ، طواؿ حياتو لو زةثابتة ك ٦تيّ  ابع ك تظلّ الرّ 

صبحت ٔتثابة الوسيلة ا١تثلى أك منو ، بدا بُت شخصُت أخر فبل تتوافق ك ال تتطابق جات من شخص آلك ٗتتلف ىذه التعرّ 
 .118فحة صّ . ا١ترجع الّسابق . ال الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم( . شخاصة األلتحديد ىويّ 

 . 58أٛتد غاّف )٤تّمد( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   4
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رح من مس ADNة يعترب التقاط البصمة الوراثيّ ف من حيث الّسهولة ك ٣تاؿ االستخبلصف
ا١تساحيق ٥تتلف ا١تواد ك  إذ كثَت ما تفشل ،ة البصمة اإلصبعيّ  اٞترٯتة أيسر كأسهل من التقاط

ك عندئذ تستخدـ طرؽ أخرل  ، يف الكشف عن البصمة يف إظهار ىذه البصماتا١تستخدمة 
هاية ا يعٍت يف النّ ٦تّ  ، ةائيّ يرؽ الكيمالطّ  ة كة فوؽ البنفسجيّ األشعّ  إلظهار البصمة مثل ٓتار اليود ك

 . مضاىاهتا فحصها ك ة من مسرح اٞترٯتة ك رفعها كصعوبة استخبلص البصمة اإلصبعيّ 

     دـ أك مٍتّ  قطرة يكوف بالتقاط خصلة شعر أكADN  وكمّ أما استخبلص اٟتامض النّ 
فهو  من مسرح اٞترٯتةو ٣تاؿ استخبلص. أما 1من جسم اإلنساف على مسرح اٞترٯتةة خليّ  أك أمّ 

     تقتصر على أصابع اليدين أك القدمُت  ا قدرٔتّ  يتأكسع نطاؽ من ٣تاؿ رفع بصمة األصابع الّ 
ة  ات اٞتويّ غَتّ ٥تتلف التّ ن يف ل التعفّ ة ٖتمّ قوّ ADN للحامض النوكم  كما أفّ   ، راحتيهما ك

        هولة ١تعرفة أصحاب األشبلء السّ  ة للمركنة كعطيو قابليّ الذم ياألمر ، طوبة ك اٟترارة كالرّ 
ك اٞتثث خاصة يف  أصحاب األشبلء أصابع عب معرفة بصماتمن الصّ لكن  ك ، ك اٞتثث

 .ة القويّ  نفجاراتاال

بصمات ة فعاليّ أقول من  ADN وكمّ ة اٟتمض النّ فعاليّ بلشك أف ف ةػػّ يػػالػػػعػػػمن حيث الفك 
تصويره عن طريق  ال يًتؾ بصمة يف مسرح اٞترٯتة بل يتمّ  وكمّ اٟتامض النّ  ذلك أفّ  األصابع ،

 منو فإفّ  ك ،2ة كما يف تصوير بصمات األصابعفوؽ البنفسجيّ ة ة ك ليس األشعّ ينيّ ة السّ األشعّ 

                                                           
ة ، يعّد مسرح اٞترٯتة من أىّم مصادر األّدلة ا١تاّدية ، فمسرح اٞترٯتة ٭تمل اآلثار ا١تاّدية اّليت تركها اٞتآف أثناء ارتكابو للجرٯت  1

 سواء كانت ىذه اآلثار نإتة عن جسمو كبصمات أصابعو ، أك قطرة من دمو ، أك خصلة من شعره ، أك حيوانات منويّة ، 
ك اّليت ٯتكن عن طريقها استخبلص اآلثار منها ك رفعها ك اٟتصوؿ على الّنتائج ، كما أّف بقاء مسرح  أك أجزاء من مبلبسو ،

اٞترٯتة على ىيئتو من العبث ك التدخل يساعد على ٧تاح أك فشل إجراءات إثبات اٞترٯتة ك الكشف عنها ، ك قد عرؼ 
تشهد تنفيذ اٞترٯتة أك مرحلة من مراحلها ، ك ٖتتوم على اآلثار  مسرح اٞترٯتة بأنّو الّنطاؽ ا١تكآّف أك ٣تموعة األماكن اليت

ا١تتخّلفة عن ارتكاهبا ، أك ىو عبارة عن ا١تكاف اّلذم ٭تتوم على األدلّة اٞتنائّية اّليت تساعد يف الوصوؿ إُف اٟتقيقة ، ك ىناؾ 
 . 159الّصفحة ابق.. ا١ترجع السّ (٤تّمد لطفي) عبد الفّتاحى ارتكاب اٞترٯتة.من يصف مسرح اٞترٯتة بأنّو الّشاىد الّصامت عل

، فإنّو ّت استغبلؿ ذلك من خبلؿ استحداث البطاقات فرديّة صاحب األصبع كتدّؿ عليو ١تػّا كانت البصمة اإلصبعّية تثبت  2
باٞتزائر لّية عات احملاٞتمافر ك رخصة السياقة" على مستول كزارة الّداخلية ك البيومًتيّة "بطاقة الّتعريف الوطنّية ك جواز الس
 استجابة ١تا أملتو ا١تنّظمة العا١تّية للّطَتاف ا١تدّٓف .



32 
 

اٞترٯتة ٗتتلف عن مطابقة  التقاطها من مسرح يت تّ ا١تشتبو فيو ك البصمة الّ  أصابع مطابقة بصمة
 وكمّ نة مسرح اٞترٯتة مع اختبار اٟتامض النّ ا١تلتقطة من عيّ ADN  وكمّ اٟتامض النّ  نتيجة اختبار

ADN سبة للحامض ا بالنّ أمّ  ، ، إذ يقتصر األمر يف بصمات األصابع على ا١تضاىاة للمشتبو فيو
يف ة عطي نتيجة معمليّ يبيعة ك الكيمياء ك الطّ  قسميْ ب نائيّ اٞتعمل ا١تيف  و يتمّ فإنّ ADN  وكمّ النّ 

 . قةغاية الدّ 

 

 يفADN  وكمّ فق مع اٟتامض النّ ة تتّ إذا كانت البصمة اإلصبعيّ ف من حيث الوظيفةك أما 
تنفرد بأنشطة كثَتة ة البصمة الوراثيّ  إفّ ػػػػػػػػػػػػػف،  ٞتناةؼ على اعرّ التّ  ك ة األفرادٖتقيق شخصيّ  ٣تاؿ

يف  ك ، يوػػػػػػػفػػػػػػػػػػسب ك نها تستخدـ يف مسائل إثبات النّ ػػػّػػػػػػػػنأذلك  ، ةاإلصبعيّ تنعدـ يف البصمة 
ضحايا اٟتركب ك ٥تتلف اٟتوادث  ؼ على ا١تفقودين كعرّ ك التّ ، ةاٞتنسيّ  يف القضايا ٣تاؿ ا٢تجرة ك

 .1ةتشخيص األمراض الوراثيّ  ة ك العبلج  كك يف ٣تاؿ البحوث العلميّ  ،ك الكوارث

 

ة من ة عن البصمة اإلصبعيّ البصمة الوراثيّ  تختلفف ةخصيّ من حيث منهج إثبات الشّ ك 
ة على خصيّ تعتمد يف إثبات الشّ  ةاإلصبعيّ فالبصمة  ، بع يف اإلثباتريق ا١تتّ حيث ا١تنهج ك الطّ 

 ا تعتمد علىة فإنّ البصمة الوراثيّ ا أمّ  ، معرفة الفركؽ فيما بينها ٢تا كدراسة األشكاؿ ا٠تارجية 
 . ADN وكمّ يف ٖتليل جزء أك أكثر من اٟتمض النّ  ةًتكجينيّ العناصر النّ 

 ة على أساس كراثيّ مبنيّ  ة كة من طبيعة بيولوجيّ البصمة الوراثيّ  فتعترب بيعةمن حيث الطّ ك 
ر غالبا تأثّ تال  بيعة كة ليست من تلك الطّ البصمة اإلصبعيّ بينما ، خص من أبويوه الشّ يستمدّ 
ركا فيو بعد إذ قرّ  ، لئلنساف اٞتنائيّ  بيعيّ اريخ الطّ ده العلماء يف مؤ٘تر التّ ك ىذا ما أكّ  ،2بالوراثة

 و ال أثر للوراثة يف بصمات أصابع األفراد .دراسة عميقة ٠تمسة أجياؿ من عائلة كاحدة أنّ 
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 الفرع الثالث

 ة أنواع البصماتة مع بقيّ المشتركة للبصمة الوراثيّ  المميزات

من  ك يظهر ذلك،  ا١تميزاتيف بعض  ة مع غَتىا من أنواع البصماتتشًتؾ البصمة الوراثيّ 
ق من حقّ ك من حيث التّ ، ر بالوراثة أثّ كذا من حيث عدـ التّ ك  ،  غَّت بات ك عدـ التّ حيث الثّ 

ك أخَتا من حيث اٟتفظ ،  طابقماثل ك التّ ك من حيث عدـ التّ  ، على اٞتناة عرؼّ ة ك التّ خصيّ الشّ 
 تباعا ٤تل دراسة . ا١تميزاتىذه  ك ستكوف كلّ ،  سهولة القراءة خزين كك التّ 

 

 بطك بالضّ  يف اإلنساف قبل أف يولدف تتكوّ ة البصمة الوراثيّ ف غَّت بات ك عدـ التّ من حيث الثّ ف
إُف  ك بلالوفاة  إُف غايةيف اإلنساف  ك تستمرّ ، يوما  120إُف  100من عندما يكوف عمر اٞتنُت 

     ك البصمة تبدأ  ،ل حلّ يت يصيبها التّ خوة الّ حيث أف اٞتلد ىو آخر األجزاء الرّ  ، بعد الوفاة ما
ك قد أجرل العلماء  ، ؿ ك ال تتبدّ إُف ما بعد الوفاة بصورة كاحدة ك شكل كاحد ال تتغَّت  ك تستمرّ 

  ك أفّ  ،1منالزّ  ىا ٔتضيّ َتّ على ثبات البصمة ك عدـ تغ يت تدؿّ جارب الّ التّ  عديد مافمنذ قدٔف الزّ 
 . ال غَت ىا ك كربىاما يطرأ عليها ىو ٪توّ  كلّ 

      اٞتنس بأك ر بالوراثة أثّ بعدـ التّ  زتتميّ  البصمات كلّ ف ر بالوراثةأثّ من حيث عدـ التّ ك 
أف  هاال ٯتكن ائو ك لكنبصمات أشقّ مع بصمة أبيو أك  مع االبنقد تتشابو بصمة ف ،األصل ب أك

 انطباقافبل تتطابق  ة ٗتتلف بصماهتا فيما بينهالبشريّ ا األجناسسبلالت  أفّ كما   ، أبداتتطابق 
 بللة .ا بُت شخصُت من نفس السّ تامّ 

مع تتقاسم ة البصمة الوراثيّ ف ؼ على اٞتناةعرّ ة ك التّ خصيّ ق من الشّ حقّ من حيث التّ ك أما 
ؼ على اٞتناة عرّ ة التّ ة فضبل عن إمكانيّ خصيّ ق من الشّ حقّ ة القدرة على التّ ة البصمات خاصيّ غالبيّ 

ة ذلك يف عدد ال حصر لو ة ك ا١تيدانيّ طبيقيّ ك قد أثبتت ا١تمارسات التّ ، ا١ترتكبُت ١تختلف اٞترائم 

                                                           
. منشورات اٟتلب  2015عّباس اٟتسيٍت )عّمار( . الّتحقيق اٞتنائّي ك الوسائل اٟتديثة يف كشف اٞترٯتة . الطّبعة األكُف .   1

 . 454اٟتقوقّية . الّصفحة 
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رفع بصمة أصابع اليد أك القدـ من  ة يف مكاف حدكث الوقائع أكنة بيولوجيّ فًتؾ عيّ ، من القضايا 
 . ة شخص اٞتآفتأكيد على ىويّ  ك بكلّ  مسرح اٞترٯتة من شأنو أف يدؿّ 

ة ىو عدـ احية العلميّ عليو من النّ  ك ا١تستقرّ  ابتالثّ ف  طابقماثل ك التّ من حيث عدـ التّ ك 
إنساف صفاتو  لكلّ  ذلك أفّ ة ، رد ك آخر يف نفس البصمة الوراثيّ بُت ف1طابقة حصوؿ التّ إمكانيّ 
آخر إنساف  بعد ٦تاتو ك ال ٯتكن أف تتشابو مطلقا مع أمّ  يت تبقى معو حىتّ صيقة بو ك الّ ة اللّ الوراثيّ 
    أال  ك حصرمّ  فقط كاحد يكوف يف ٣تاؿسحصل خبلؼ ذلك ف ك إف ك لو كاف أخوه ، حىتّ 

إذ  ةاإلصبعيّ اؿ نفسو يف البصمة ك اٟت ،2يت أصلها بويضة كاحدةالّ  وائم ا١تتماثلةالتّ ك ىو يف حالة 
 خص .ُت بنفس الشّ خاصّ ال ٯتكن أف تتطابق بصمتُت ألصبعُت 

على ىيئة خطوط تظهر ة البصمة الوراثيّ ف خزين ك سهولة القراءةمن حيث اٟتفظ ك التّ ك 
للمقارنة ٟتُت اٟتاجة إليها 3اآلِف اإلعبلـيف جهاز ٗتزينها  ة قراءهتا ك حفظها كل عمليّ عريضة تسهّ 

نات ا١ترفوعة للعيّ  ADN ػػػالػ و بإمكاف مقارنة فصائلأنّ إذ ،  كما ىو اٟتاؿ يف بصمات األصابع
بل ك ٯتكن مقارنة  ،  اكقت قصَت جدّ ٣تموعة كبَتة من ا١تشتبو فيهم خبلؿ مسرح الوقائع مع  من

 . اآلِفّ تطبيقة اإلعبلـ ػػة بقاعدة بيانات ا١تختربات يف دكؿ أخرل مرتبطة معها بنظاـ نػػكل عيّ 

 الفرع الّرابع

 4ةالبصمة الوراثيّ  عيوب

 ك يتبُت ذلك، ة من جانبُت على البصمة الوراثيّ  و يعابيرل بعض ا٠ترباء ك الباحثُت أنّ 
 حاليلك من حيث حجم تكلفة إجراء التّ ،  تائجشكيك يف النّ التّ  من حيث احتماؿ ا٠تطأ ك درجة

 أدناه .ج عليهما ن سنعرّ ذيْ ك اللّ 

                                                           
 . 84. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (عادؿ سامي)صفاء   1

 . 39إُف  37الّصفحة من . 65. العدد  2002أفريل رطة .٣تّلة الشّ رطة ك العلم .بصمات األصابع بُت الشّ ( . أٛتد)زكي   2
 . 84. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (عادؿ سامي)صفاء   3
 . 65،  64. ا١ترجع الّسابق . الّصفحتُت  (ساَف)ٜتيس علي الظّنحآف   4
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 هبا عة تتمتّ خاصيّ  إذا كانت أىمّ ف تائجشكيك يف النّ من حيث احتماؿ ا٠تطأ ك درجة التّ ف
ل من ماداـ ىناؾ تدخّ  كاردتائج شكيك يف النّ ا٠تطأ ك التّ  احتماؿ فإفّ  ، قةىي الدّ  ةالبصمة الوراثيّ 

ا١تراد فحصها أثناء ٚتع األثر موضوع االشتباه أك نة ث العيّ ك ذلك من خبلؿ تلوّ  ، يد البشر
اٟتامض من  اختبلطا يؤدم إُف نة ٦تّ كل عيّ بعد فحص  ازات ، أك نتيجة عدـ تغيَت القفّ  البيولوجيّ 

ة كيفيّ   أك مط ا١تنتهجالنّ يف  قد ٭تدث ا٠تطأ أيضا نتيجة كجود عيوب كما  ، نة أخرلنة إُف عيّ عيّ 
ة فيو عمليّ ل ذم ٕتر الّ  اٞتنائيّ ا١تخترب  لدل أك العملّية ةات العلميّ ا١تعدّ  يف نقص أكاإلحصاء  إجراء

ر ك يتعذّ  قارب العائليّ لتّ يف حالة ابصورة دقيقة تائج أكد من النّ التّ  أيضا كما يصعب  ، الفحص
 .ذين أصلهم بويضة كاحدة الّ  وائم ا١تتطابقةالتّ فريق يف حالة التّ 

ارتفاع تكلفة  ةالبصمة الوراثيّ  ل عنسجّ يف حليلمن حيث حجم تكلفة إجراء التّ ك 
إُف ا ٖتتاج من جهة كما أنّ   ، األخرل البصمات ة أنواعبقيّ ة هبا مقارنة مع ا٠تاصّ  االختبارات
 . من جهة أخرل ك كفاءة عالية اختصاصذكم ك خرباء  ،رة متطوّ  أجهزة جدّ 

لن يكوف  ة سوؼالبصمة الوراثيّ  لة يف حقّ ىاتو ا١تآخذ ا١تسجّ  فإفّ  ، حاؿ ك على كلّ 
ك تبقى نتائجها ، ن أك االحتماؿ ة دقيقة ال يطا٢تا الظّ ة علميّ يل من مكانتها كتقنيّ ٔتقدكرىا النّ 

اهتا ال ٗترج عن أكثر من كونا أخطاء ال ترتبط سلبيّ  اِف فإفّ ك بالتّ  ، صف باٞتـز ك اليقُتتتّ 
باألشخاص القائمُت على ا ترتبط باٞتهات أك ك إ٪تّ  ، ذاهتا ة يف حدّ ٔتضموف البصمة الوراثيّ 

 . زا١تتميّ  بو ىذا األسلوب العلميّ استخدامها استخداما قد ال ينسجم ك ال يليق مع ما يتطلّ 

 انيالثّ  بحثالم

 طرق استخَلصها وة مصادر البصمة الوراثيّ 

رات التطوّ  خاصة يف ظلّ  ، ةألدلّ إلقامة اة ة مصدرا يف غاية األ٫تيّ تعترب اآلثار البيولوجيّ 
االكتشافات  ك قد أّكدت ، ةا٢تندسة الوراثيّ  ك رعيّ ب الشّ يت شهدهتا علـو الطّ ا١تذىلة الّ  ريعة كالسّ 

ٗتدـ نظريّة اإلثبات ، ة ة قويّ ة اٟتصوؿ على أدلّ إمكانيّ  علىة ئيّ ياٟتديثة يف علـو البيولوجيا اٞتز 
         مسرح اٞترٯتة من ا١تلتقطةة فحص اآلثار البيولوجيّ  سواء يف القضايا اٞتزائّية أك ا١تدنّية جرّاء

ك مقارنتها مع أّم مصدر من مصادر البصمة الوراثّية ا١ترجعّية للفرد ، أك ٖتليل عّينة من إحدل 



36 
 

نة يف ة عن طريق رفع العيّ يتم استخبلص البصمة الوراثيّ ، ك يف قضايا الّنسب  امصادرىا الستعما٢ت
 ا١ترافقة ٢تامن ا١تواد  صالتخلّ  ْتيث يتمّ  إُف ا١تخرب ،نة عيّ ال تنقل ىاتو مثّ  ،1مسرح اٞترٯتةالبداية من 

 عالية حىتّ الرعة سّ الذم  ركزمّ ا١ترد طّ الجهاز لبة بواسطة ٟتمراء ك ا١تواد الصّ اـ ات الدّ ريّ ك  مثل
       ، ـ البيضاء بواسطة اإلنزٯتاتة الدّ تكسَت نواة خليّ  مّث يتمّ  ، ـ البيضاءات الدّ يّ تستخلص كر 

يف صورة راسب  ١تزدكج اٟتلزكٓفّ ريط اإُف الشّ  ة كصوالقطع غبلؼ ا٠تليّ ىو كسَت ا١تقصود بالتّ  ك
 . 2ةاٞتينيّ  ىو البصمة أبيض ىبلميّ 

ة مصادر البصمة الوراثيّ  : عنصرينٕتزئتو إُف  يستلـز ذا ا١تبحثهب اـ١تك اإل ئلحاطةك ل 
 . آف(الثّ  )ا١تطلبة ك طرؽ استخبلص البصمة الوراثيّ  ؿ(األكّ  ا١تطلب)

 لاألوّ  المطلب

 ةمصادر البصمة الوراثيّ 

ة ة القضائيّ بطيّ ك يعطي للضّ ، ة ة األدلّ نبثق منو كافّ تذم مسرح اٞترٯتة ٔتثابة ا١تكاف الّ  يعدّ 
ك يصلح إلعادة  ، اـدة لبلهتّ ة ا١تؤيّ قاب عن األدلّ ك يكشف النّ  ، شرارة البدء يف البحث عن اٞتآف

ك ىنا  ، عليو يت تدؿّ اٞتآف عند ارتكابو للجرٯتة يًتؾ العديد من اآلثار الّ  بناء اٞترٯتة سيما ك أفّ 
 ٖتليبل كفقا للمنهج العلميّ  ٖتليلها ة يف اكتشاؼ ىذه اآلثار كا١تختصّ  لطاتيأيت دكر السّ 

 ADN وكمّ فحصها ك استخبلص اٟتمض النّ  حيث يتمّ  ، للوصوؿ إُف اٞتآفباع الواجب اإلتّ 
ا١تنقوص األككسجُت  وكمّ تواجد اٟتمض النّ  فّ فإ ـ اٟتمراء ،ات الدّ ما استثنينا كريّ  ك إذا .منها 

ADN  ّلغرض ذم ٯتكن استخبلصو ك الّ ، 3ة من خبليا جسم اإلنسافخليّ  يكوف يف كل
من مسرح الوقائع ة ا١ترفوعة نات البيولوجيّ أك ١تقارنتو مع العيّ  ، سب أك نفيواستخدامو يف إثبات النّ 

                                                           
 ما بعدىا . 70. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (ساَف)ٜتيس علي الظّنحآّف   1
 ك ما بعدىا . 88. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (ساميعادؿ )صفاء   2
. منهجّية أخذ عّينات من مسرح اٞترٯتة للبحث عن البصمة  (فيصل). حملاف  (طارؽ). بن لطرش  (عبد الكرٔف)عثمآف   3

الوراثّية . ا١تلتقى الوطٍت حوؿ الّطب الّشرعّي القضائّي . الواقع 
ك ما  71. الّصفحة  2005جانفي  26ك 25ك اآلفاؽ . يومي 

 بعدىا .
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نتُت ك منو إسناد الفعل للجآف ، أك لتفعيلو يف عيّ نتائجو عن مدل حصوؿ ا١تطابقة بُت الدليل بللتّ 
 أغراض أخرل .

     ،ة كثَتة ك ٥تتلفةأك تستخلص منها البصمة الوراثيّ ّصل ا١تصادر اليت ٖتُ  ك تبعا لذلك فإفّ 
الفرع ك ا١تٍّت ) ـالدّ  :اِفتيب التّ ى الًتّ شرح مضمونا اعتمادا عل ة تعدادىا مثّ ك ىي اليت سنتوُف مهمّ 

أنسجة  ك (الفرع الثالث) األمينوسيّ  ائلالسّ  ك العظاـ،  (الفرع الثآفك الّلعاب ) عرالشّ  ، (األكؿ
 . (الفرع الرابع) إفرازات اٞتسم األخرل ك األسناف كاٞتلد ك األظافر 

 الفرع األول

 يّ ـــــــو المن مدّ ــــــــــــال

ة ة بركتينيّ امة من خبليا ك مادّ ة األنسجة الضّ ف كبقيّ و نسيج خاص يتألّ ـ بأنّ يعّرؼ الدّ 
ة ؿ إُف ألياؼ عند حصوؿ عمليّ ة تتحوّ ذم ٭تتوم على مواد بركتينيّ ل سائبل يدعى الببلزما الّ تشكّ 
 ،ـ البيضاءات الدّ ـ اٟتمراء ك كريّ ات الدّ كريّ ٫تا  ُت ـ إُف نوعُت رئيسيّ ك تنقسم خبليا الدّ  ،رالتخثّ 

فيحات ـ على عناصر أخرل ىي الصّ وعُت من ا٠تبليا ٖتتوم ببلزما الدّ فضبل عن ىذين النّ 
ة ة دـ ٛتراء ك سبعة آالؼ كريّ ك ٭تتوم دـ اإلنساف البالغ على حواِف ٜتسة مبليُت كريّ  ،ةمويّ الدّ 

صفر باىت تبٍت أم أا الببلزما فهو سائل ذك لوف أمّ  ، ـب الواحد من الدّ بيضاء يف ا١تليمًت ا١تكعّ 
ذم يتحّوؿ يفُت الّ د اللّ ك ٭تتوم على بركتينات متعّددة ك من أ٫ّتها مولّ ، يكوف ا١تاء فيو نسبة كبَتة 

 .1ر الّدـيفُت عند ٗتثّ إُف اللّ 

 ا١تخربمّ إذ ٯتكن إجراء الفحص  ،2ةالبصمة الوراثيّ  استخبلصمصادر  أىمّ ـ من يعترب الدّ ك  
دكف  يضاءالب واتمن كريّ  ADN وكمّ النّ  اٟتمض ك يستخلص ، اسواء كاف سائبل أـ جافّ  يوعل

 نات ا١ترفوعة من مسرح اٞترٯتة على العيّ  ـ ينصبّ اختبار الدّ  ة فإفّ طبيقيّ احية التّ ك من النّ  اٟتمراء ،
                                                           

 . 55. منشورات زين اٟتقوقّية . الّصفحة  2011األسدم )ضياء( . حق الّسبلمة يف جسم اإلنساف . الطّبعة الثّانية .   1
ُف غَت ذلك من جرائم إشخاص ك االغتصاب م على األة يف جرائم القتل ك التعدّ خاصّ  ة كبَتة ك٫تيّ أة للبصمة ا١تد٦تّ   2

ة ٔتسرح ة للجآف ك تنطبع بصمتو ا١تد٦تّ ث ا٠تطوط اٟتلميّ ك تتلوّ  ، ك اٞتآفأصابة اجملٍت عليو إفيها  يت يتمّ الغَت الّ  العنف ضدّ 
 . 25الّصفحة  . . الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق اٞترٯتة
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ينة يت يشًتط أف تكوف موضوعة يف قنّ ك الّ ، 1أك اٞتآف ، أخوذة من احملٍت عليوك تقارف مع تلك ا١ت
كأثر ـ  على بقع الدّ ٔتسرح اٞترٯتة تظهر فوائد العثور  ك،  طػػػة مانعة للتجلّ أك أنبوب ٭تتوم على مادّ 

نوع كذا  ، ك ذم مضى على كقوع اٞترٯتةمن الّ معرفة الزّ ك2ة مسائلعدّ يف معرفة ك إثبات  بيولوجيّ 
فعبل أـ ىي  ادم تعدّ ما إذا كانت البقع  ك ، إلنساف أـ ٟتيوافتعود ة فيما إذا كانت مويّ البقع الدّ 

،  ت أـ ميّ  إنساف حيّ  ٗتصّ ة مويّ إثبات ما إذا كانت البقعة الدّ ك  ، بو ذلكاش ما ٛتراء أكصبغة 
البقع د تعدّ  داللة ، فضبل عن ة أىي للجآف أـ للمجٍت عليومويّ البقعة الدّ صاحب ٖتديد  ك كذا

 . اٞتناةد ع فصائلها على تعدّ ة ك تنوّ مويّ الدّ 

١تبلبس إذ يتم العثور عليو غالبا با ، ةاٞتنسيّ  القضاياة يف األكثر أ٫تيّ ا١تصدر  هوف 3يّ ػنػا١تأما 
 . ة باٞتآف أك اجملٍت عليوا٠تاصّ  ةناسليّ رير أك على األعضاء التّ أغطية السّ  يف أك

 الفرع الثاني

 و الّلعاب رـــــعـــالشّ 

تيجة ك بالنّ كما خلص إُف ذلك علم البيولوجيا ، ة  عر من مصادر البصمة الوراثيّ يعترب الشّ   
من جسم اٞتآف يف مسرح  فةا١تتخلّ عرة فالشّ ٥تتلف اٞترائم ،  ارتكابكدليل على ـ  فقد أصبح يقدّ 

ب ا١تغتصأ شعرة من عانة أك ،  اٞترٯتة نتيجة تشابك اٞتآف مع اجملٍت عليو يف حادثة عنف أك قتل
                                                           

قضى بتكليف خبَت تكوف مهّمتو إجراء فحص الّدـ  29/11/1982ىناؾ حكم صادر عن ٤تكمة باريس اٞتزائّية بتاريخ   1
ـّ الطّفل موضوع الّنزاع ١تعرفة أيّهما ىو اّلذم تفيد الّنتائج بأنّو األب اٟتقيقّي أك البيولوجيّ    للّشخصُت الّلذين كانا على صلة بأ

رير ا٠تبَت أّف نتائج ٖتليل ، حيث جاء يف تق 06/12/1983ك كانت ا١تفاجأة أماـ ٤تكمة باريس يف حكمها الّصادر بتاريخ 
ـّ الطفل يف إحدل الّلياِف ال ٯتكن أف يكوف ىو األب . بادكر رضا . ا١ترجع  الّدـ تفيد أّف أيّا من الّرجلُت اقتسما العبلقة مع أ

 . 93الّسابق . الّصفحة 
 .462.  461.  460. ا١ترجع الّسابق . الّصفحات  (عّمار)عّباس اٟتسيٍت   2

دار اإلفتاء ا١تصريّة أنّو ال ٬توز شرعا الّتبلعب باٞتينات الوراثّية ا٠تاّصة بصفات معيّنة يف اإلنساف لغرض  جاء يف فتول  3
إ٧تاب طفل ٔتواصفات ٤تّددة ، ك يف فتول شيخ األزىر أّف إنشاء بنك تستجلب فيو نطاؼ الّرجاؿ األذكياء أك ذكم 

عة الفهم إلثراء الّصفات يف اٞتنس البشرّم لشّر مستطَت ك نذير انتهاء اٟتياة األجساـ القويّة لتلّقح هبا أنثى رشيقة القواـ سري
األسريّة كما أرادىا اهلل ، ك بديبل لذلك كّجو اإلسبلـ اإلنساف على إحساف االختيار لكبل الزكجُت عند الّزكاج . عبد الفتّاح 

 . 10. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (٤تّمد لطفي)
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ذلك  ك بعض القضايا ،ك اٟتاٝتة يف بل ة ة اإلثبات ا١تهمّ أدلّ  لحدإل ثّ ٘تبة ا١تغتصم  يف جسم
ٯتكن  ك ، وكمّ النّ  مضااٟت أمْ  لتها ٖتتوم على خبليا اٞتسم البشرمّ عرة ك بصيْ الشّ  إُف أفّ  استنادا

 عرمصدر الشّ  ٖتديد هاأ٫تّ من  لعلّ 1مسائلة تبياف ك إثبات عدّ يف كذلك عر  من الشّ  االستفادة
عر يف جسم اإلنساف أىو من معرفة مصدر ذلك الشّ  ، ك ةنباتيّ  اا أـ أليافا أـ بشريّ حيوانيّ  أىو

  إفعر الشّ  صاحبمعرفة فضبل عن  ..اإلبطُت.أك شعر العانة أك  اٟتاجبُتموش أك األنف أك الرّ 
 . من جهة ثانية عرعمر صاحب الشّ  ك من جهة ، امرأةلرجل أـ  يعود كاف

ة ا١تصاحبة بلئيّ بليا الطّ ا٠ت٭تتوم على  ك ، ذم يسيل من الفميق الّ هو الرّ ف عابػاللّ أما 
ك ذلك من  ، يابسا أكة منو سواء كاف رطبا ك ٯتكن استخراج البصمة الوراثيّ  ، عاب٠تركج اللّ 

أعواد تنظيف  من كأجائر ك من أعقاب السّ أيف مكاف اٟتادث  اعاـ ا١تعثور عليهخبلؿ بقايا الطّ 
كما ،  2بو لصقو تّ  أك من خبلؿ طابع بريدمّ ، باف ا١تستعمل بغ أك اللّ تّ الافة األسناف أك بقايا لفّ 

 كاف يتس الّ ؤك أك العلب أك الكة جاجيّ كواب الزّ من فوىات األكذلك ٯتكن استخبلصها  
حية أك ا١تنطقة ا١توجودة على جسد الضّ  من عبلمات العضّ ك تستحصل أيضا  ، هميستخدمها ا١تتّ 

 .3يت قاـ مرتكب اٞترٯتة بلعقهاالّ 

 الفرع الثالث

 و الّسائل األمينوسيّ  امـــظـــالع

 عدّ ت ك ، ةالبصمة الوراثيّ  تستخلص منها يتالّ  ا٢تاّمة صادرا١ت مصدرا من بُت العظاـ تعترب         
 ADN وكمّ اٟتمض النّ  استخراجاٟتة للفحص ك العظاـ الصّ  ة من أىمّ العظاـ الكثيفة كعظم الًتقوّ 

 العظاـ ا١تسحوقة  تتمييز رفالم َف ٬تدكا طريقة على أنّ  رعيّ ب الشّ د خرباء الطّ حيث أكّ منها ، 
                                                           

 . 472. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (عّمار)عبّاس اٟتسيٍّت   1 
يف إحدل القضايا قّدـ رئيس ٖترير إحدل الّصحف إُف رجاؿ ا١تباحث خطاب هتديد بالقتل ، ك يف ا١تعامل اٞتنائّية ّت   2

حليل اٟتامض الّنوكّم أخذ مسحة من ا١تكاف البّلصق يف ا٠تطاب ك عزلت خبليا الّلعاب اّليت ّت لصق ا٠تطاب هبا ، ك بت
لنوايا ا٠تبليا ا١توجودة بالّلعاب ك مقارنتو ببصمة اٟتامض الّنوكّم للّشخص ا١تشتبو فيو ك اّلذم أشار إليو رئيس الّتحرير تبُّت 

 . 194. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (٤تّمد لطفي) تطابقهما ، فوّجهت إليو هتمة الّتهديد بالقتل . عبد الفتّاح
 . 96. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (عادؿ سامي)صفاء   3
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 استخداـيف أمريكا غَت  2001سبتمرب  11 ا١توافق لػػػػػػ بلثاءيـو الثّ  ذات أك اٞتثث احملًتقة لضحايا
 .1ة أصحاهباؼ على ىويّ عرّ ة للتّ اختبار البصمة الوراثيّ 

ٯتكن حيث  ، حمذم ٭تيط باٞتنُت داخل الرّ ائل الّ هو السّ ف يّ ػػوسػػنػػيػػائل األمالسّ أما 
 نة ا١تأخوذة منو .ك كذا ٖتديد جنس اٞتنُت بعد فحص العيّ  وكمّ استخبلص اٟتامض النّ 

 الفرع الرابع

 و إفرازات الجسم األخرى األسنانو 3و األظافر2أنسجة الجلد

 فهنا يتمّ  ، يف أظافر اٞتآف إنسافمن بشرة "ة قشرة جلديّ  "ف سلخة لّ أحيانا قد تتخ
تقارف مع البصمة  مثّ  ة ،ثات اٞتينيّ عتبارىا حاملة للمورّ با حليل الوراثيّ فات للتّ اع ىذه ا١تخلّ إخض
د لنا كجود رابطة ك عبلقة حليل يتأكّ ك ٔتوجب نتائج ىذا التّ  ة باجملٍت عليو ،ا٠تاصّ  ةا١ترجعيّ  ةالوراثيّ 

 . ك العكس صحيح، طابق حليل ك بُت بصمة اجملٍت عليو حاؿ حصوؿ التّ بُت اآلثار ٤تل التّ 

ا١تصادر  دػػاز أحر ػػك البأالبوؿ  كأموع ك الدّ أ4رؽػػػكالعاإلنساف  عض مستخلصات ػتعترب بك 
 األخَتة تستمدّ ك ىذه  ، على خبليا اٞتسم البشرمّ  الحتوائهاة الوراثيّ البصمة تستخلص منها  يتالّ 

يت تعيش على بكتَتيا الّ ال٣تموعة  أفّ ا علميّ ك قد ثبت  ،للفم  ا١توجودة باٞتدار ا٠تلفيّ من ا٠تبليا 
      ، ة ات اٟتيويّ ة للمضادّ درجة اٟتساسيّ آخر من حيث  إُف جلد اإلنساف ٗتتلف من شخص

آلثار  البيولوجيّ  الفحص أفأيضا  ثبتكما  ، ةائيّ يالكيمحاليل د ٕتاه التّ سلوكها ا١تتفرّ ك كذلك 

                                                           
 . 96. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (عادؿ سامي)صفاء   1
نساف اٞتلد يعترب مرآة اإل فّ أكما ،  ك ليس غبلفا لتغطية سطح اٞتسم فقط  ، ةعضاء اٞتسم الرئيسيّ أيعترب اٞتلد عضو من   2
فاع عن اٞتسم ك ا١تساعدة على ك من فوائده الدّ  ، حساس حولوإس كل فهو يتلمّ ، مع ظر ك السّ ُف ا٠تارج قد يساكم النّ إ

 . 49 فحةصّ . ا١ترجع الّسابق . ال (طارؽ إبراىيم)الّدسوقي عطّية تنظيم درجة حرارة اٞتسم بواسطة العرؽ . 
اىرة ىي جزء فر الظّ الظّ ك صفيحة  ، ك يفرزىا اٞتلد يف تلك ا١تناطق ، صابعي نايات األجزاء قرنية صلبة تغطّ أ ىي ظافراأل  3
 . 56 فحةصّ . ال . ا١ترجع الّسابق (طارؽ إبراىيم). الّدسوقي عطّية صابع ك كضيفتو تقوية نايات األ، ت ميّ 
طارؽ )الّدسوقي عطّية .  وديـوة مواد على غرار الصّ ع ٭تتوم على عدّ ناقص التشبّ  العرؽ ىو عبارة عن سائل مائي ملحيّ   4

 . 56 فحةصّ . ا١ترجع الّسابق . ال (إبراىيم
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مسرح  هم ك آثار العرؽ ا١توجودة على بعض ا١تضبوطات يفالعبلقة بُت ا١تتّ بإمكانو ربط العرؽ 
 .1اخليةا١تبلبس الدّ  أس كاٞترٯتة مثل أغطية الرّ 

ىذه  كلّ   فإفّ  ة مصادر كما سبق بيانو ،عدّ  تخلص منة تسا كانت البصمة الوراثيّ ػّ ك ١ت
ة ة القضائيّ بطيّ ك تلتقط ٔتعرفة الضّ  العثور عليها ٔتسرح اٞترٯتة ، يتمّ  ةا١تصادر باعتبارىا آثار بيولوجيّ 

ما و كلّ ألجل ذلك يقاؿ أنّ  اٞتآف ، فات ٗتصّ يف األصل ٥تلّ  يت تعدّ ك الّ ة ، طة العلميّ ر لة يف الشّ ٦تثّ 
 ليل .كجود الدّ حتما يستتبع معو  البيولوجيّ كجد األثر 

 كما عادة ٔتسرح اٞترٯتة ، ة تكوف متواجدةيت تستخلص منها البصمة الوراثيّ ا١تصادر الّ  إفّ 
فهي  ةك بصورة عامّ  ،2ك األغراض أك على أجساد األشخاصبحث عنها يف ٥تتلف األشياء يُ 

عبلمات ك يف  ،ك بُت األسناف ، ك يف حواؼ األظافر ، اٞتآف أك اجملٍت عليو  جسديف  3تتواجد
يت قاـ مرتكب اٞترٯتة ا١تنطقة الّ يف  ك ، عابْتثا عن اللّ  حيةا١توجودة على جسد الضّ  العضّ 

ـ الدّ  ك ا١تنومّ ائل السّ عر ك عن الشّ  اة ْتثة منها أك ا٠تارجيّ اخليّ ا١تبلبس سواء الدّ ، ك يف  ٔتبلمستها
ائل عن السّ  اْتثاألغطية ك الوسادات أك غَتىا من ة األسرّ  رشات ك مفاالبطانيّ ، ك يف  العرؽ ك

    ة العرؽ ك ا٠تبليا اٞتلديّ  ْتثا عنعات أك األقنعة القبّ ، ك يف عاب عر ك اللّ ك الشّ ك العرؽ  ا١تنومّ 
ائل عن السّ  ْتثاستخدـ ا١تواقي المن  ةالداخليّ ة أك ا١تنطقة ا٠تارجيّ ، ك يف عاب عر ك اللّ ك الشّ 
، ك يف ة لديّ اٞتبليا ا٠تعن  ْتثاا ممثيبلهت ك ١تناشفاا١تناديل ك ، ك يف  ةلديّ اٞتبليا ا٠تك  ا١تنومّ 

 ريقةىذه الطّ  استخداـك يكثر  ، عاباللّ  عنأيضا ك ة عن ا٠تبليا اٞتلديّ  ْتثافرشاة األسناف 
تسعة أفراد من  ةىويّ ؼ على عرّ التّ  ك بفضلها تّ  ، ائراتؼ على ضحايا حوادث سقوط الطّ عرّ للتّ 

أك أعواد  جائرأعقاب السّ ، ك يف  ارقةكاب بإمارة الشّ للّر  " كيش "ضحايا حادث سقوط طائرة 
ْتثا خيط تسليك األسناف  ، ك يف عابعن اللّ  اثْتالعلب أك األكواب فوىات األسناف أك  تنظيف

، ك يف  اتأك األرضيّ  دضأك ا١تقاعد أك ا١تنا اٟتيطاف، ك يف  أيضا عابة ك اللّ عن ا٠تبليا اٞتلديّ 
 ة .ـ أك ا٠تبليا اٞتلديّ عن الدّ  ْتثاقبلمات األظافر 

                                                           
 . 195عبد الفّتاح )٤تّمد لطفي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
 . 98صفاء )عادؿ سامي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة    2
 . 195،  194عبد الفّتاح )٤تّمد لطفي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحتُت   3
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مض ااٟت مصادر1اِفنورد يف اٞتدكؿ التّ فّضلنا أف  ، ما سبق ك قصد الّتبياف أكثر ك إلٚتاؿ كلّ 
 . يف تلك األغراض تواجد مصدره موضعك كذا عليها  هاألغراض احملتمل إ٬تادك  ADN وكمّ النّ 

 

 وويّ مض النّ االح مصدر
"ADN" 

األغراض المتواجد عليها 
 "ADN"وويّ مض النّ االح

 وويّ مض النّ االح مصدر تواجد موضع
"ADNفي األغراض " 

 .رؼ طّ على ال . سبلح ٦تاثل ،عصى   رؽ،ع ،نسيج بشرمّ جلد،ـدّ 

 . اخليّ دّ على الوجو ال . قناع ، عةقبّ  .قشرة لعاب ، عرؽ، شعر ،

 . األنفمن جهة  . اراتنظّ  . عرؽ ، ةخبليا جلديّ 

 الوجهُت . مساحةعلى  . منديل . عرؽ ، ةدـ ،خبليا ٥تاطيّ 

 . اخليّ على ا١تستول الدّ  . م ٥تربمّ ناقل معقّ  . مهبليّ  أك سائل منومّ 

 أك األعقاب.بقايا على ال .سجائر دـ .،  لعاب

 هر.الظّ  على . لباف ، غبلؼ ، طابع بريدمّ  . لعاب

 . كلعلى كامل الشّ  . كرة . عرؽ،  جلد ، لعاب

 . الفوىة  أكة على اٟتافّ  . قاركرةكأس .  . لعاب

 ة .اخليّ على اٞتهة الدّ  . الواقي اٞتنسيّ  . ائل ا١تهبليّ السّ  ، ا١تٍتّ 

 . ةالعلويّ  ضّ ععلى جهة ال  . ةعضّ  . لعاب

 . مساحة الوجهُتعلى  إزار. ، غطاء .،دـ ،شعر،مٍتّ ةخبليا جلديّ 

 . سحا١ت كأكشط بعد ال .األظافر . دـ ، جلد

 

                                                           
 . 73عثمآف )عبد الكرٔف( . بن لطرش )طارؽ( . حملاف )ٟتسن( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
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 انيالثّ  المطلب

 ةطرق استخَلص البصمة الوراثيّ 

أصبح  ، سلسلة ك التّ يت تعتمد يف منهجها على الدقّ ة الّ ات ا٢تندسة الوراثيّ تكنولوجيّ ر بتطوّ 
 لرسم خريطة اٞتينات لكلّ عنصر الوراثة على الكركموسومات  أمْ ٖتديد موقع اٞتينات باإلمكاف 

ة ١تضاعفة ا١تشعّ  غَت ة كمات ا١تشعّ جارب ك استخدمت اجملسّ رت التّ و قد تطوّ أنّ  سيما ك ،إنساف 
ىذه  ىتسمّ  ك ، تومهما صغرت كميّ  إفراز آدميّ  نسيج أك واة ا١تستخلص من أمّ ض النّ ماح

 غَتة اٟتجم .صّ النات يف العيّ تستعمل  اّليت ىي ك، ة نسخ  اٞتينات ريقة بتقنيّ الطّ 

 ستحصاؿا١تنتهجة الة ك البيولوجيّ ة رؽ العلميّ ؽ فيما يلي إُف شرح الطّ نتطرّ تبعا لذلك  ك
 ة تقليديّ  األكُف ُت ك ا٠ترباء يف طريقتُتقنيّ يت تنحصر حسب ما خلص إليو التّ الّ  ك1ةالبصمة الوراثيّ 

ة ة الستخبلص البصمة الوراثيّ قليديّ التّ  ريقةالطّ  شرحب راسةمنهج الدّ  ك منو سيكوف حديثة انيةالثّ ك 
 . (الفرع الثآفية )رؽ اٟتديثة الستخبلص البصمة الوراثّ ( مث الطّ الفرع األكؿ)

 الفرع األول

 ةالبصمة الوراثيّ  الستخَلصة قليديّ التّ  ريقةالطّ 

بشكل احل ك ذلك أربعة مر  انتهاجيستلـز  قليدمّ ة با١تنظور التّ البصمة الوراثيّ تستخلص  حىتّ  
نة من البصمة يت ستكوف ٤تل دراستنا بدءا من مرحلة استخراج عيّ ك ىي الّ  ،2ك متسلسل ترتيبّ 

                                                           
 ك ما بعدىا . 91عبد الفّتاح )٤تّمد لطفي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
:  اليةقاط التّ النّ  بع حسبيت تتّ ك الّ  ، ةريقة للحصوؿ على البصمة الوراثيّ ؿ من كضع ىذه الطّ كّ أليك جيفرم إكتور الدّ  يعدّ   2

  ٯتكنو قطع شريطي نزٔف معُّت إواسطة بنة ع العيّ طّ مّث تق ك ا١تٍتّ أعر ك سوائلو كالشّ أمن نسيج اٞتسم  ADNػ ػػال تستخرج عينة
باآللة نزٔف ى ىذا اإلك يسمّ  ، خرلأك الثاٯتُت ك السيتوزين يف ناحية ، دنُت ك اٞتوانُت يف ناحية فيفصل األ ، طوليا ADNػ ػػال

ف بذلك حارات طويلة ك تتكوّ  ،" فريغ الكهربائيّ بالتّ "ى ب ىذه ا١تقاطع باستخداـ طريقة تسمّ رتّ مّث ت ، اٞتيٍتّ  ك ا١تقصّ أة اٞتينيّ 
ك تطبع عليو  ، ةينيّ عة السّ شّ فيلم األ علىتعرض ا١تقاطع  ، مثّ  راتتوقف طو٢تا على عدد ا١تكرّ يريط من اٞتزء ا١تنفصل عن الشّ 

ك ما  271 فحةصّ ي عطّية )طارؽ إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق . القو دسال.  وف ك متوازيةى شكل خطوط داكنة اللّ فتظهر عل
 . بعدىا
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تليها  مثّ  ، حليل الكهربائيّ ة بواسطة جهاز التّ تأيت بعدىا مرحلة ٕتزئة البصمة الوراثيّ  مثّ ، ة الوراثيّ 
ة ة لؤلشعّ البصمة الوراثيّ كصوال يف األخَت إُف مرحلة تعريض ، ة مرحلة هتجُت البصمة الوراثيّ 

  .ةينيّ السّ 

نسيج اٞتسم أك سوائلو  من ADN ةالبصمة الوراثيّ  نةعيّ  استخراج يتمّ  األكُف رحلةففي ا١ت
 مثبل ـنة من الدّ ٨تتاج عند األحياء إُف أخذ عيّ إذ ..البوؿ.أك  يق أك ا١تٍتّ ـ أك الرّ عر أك الدّ مثل الشّ 
  اط ، ة أكثر من ذلك على سبيل االحتيكميّ ك يستحسن أخذ  ،  بمكعّ  مليمًت 05عن  ال تقلّ 

درجة ٖتت  20ػػ بػر تقدّ حفظها يف ٤تيط حرارتو  يتمّ  ك ، ل كضعها يف أنبوب ببلستيكيّ يفضّ  ك
 رج ك من الشّ أقناة ا١تهبل  يف كأالفرج  يفة وائل ا١تنويّ السّ  استخراجها أيضا من ٯتكنكما  ،فرالصّ 

عر ك لكن الشّ ستخرج فضبل عن ذلك من تك  ، ة ا١تختلفةاالعتداءات اٞتنسيّ ك ذلك يف حاالت 
 . عرلة الشّ يْ يف بص بشرط أف تتواجد مواد ا٠تبليا

تجزئة إُف قطع الم ، إذ تت حليل الكهربائيّ ة ّتهاز التّ ٕتزئة البصمة الوراثيّ مرحلة  مث تليها
أ إُف زّ ٕتُ  ، ةخم للبصمة الوراثيّ ئي الضّ ياٞتز ك نظرا للوزف ، صغَتة بعد استخبلصها بواسطة إنزٯتات

اصة من ك يستخدـ لذلك الفصل أنواع خ،  هل فصلهاة ليسْ ئيّ يكحدات منخفضة األكزاف اٞتز 
حصوال على ا١تزدكج  كمّ و مض النّ اة أك اٟتالبصمة الوراثيّ  ءمجز كسر  اإلنزٯتات ذات القدرة على

نة من فصلها بعيّ  أنواع عديدة يتمّ على اإلنزٯتات  ك توجد ىذه ، دةذات شفرات ٤تدّ  نةمعيّ مواضع 
 البكتَتيا .

 وكمّ ة األجاركز يف فصل كحدات اٟتامض النّ مادّ  حليل الكهربائيّ ك يستخدـ جهاز التّ 
حليل نات بقنوات التّ حيث توضع العيّ  ، ADNػػ ػال مءز حديد على جإتة من تأثَت إنزٯتات التّ النّ 

جهة من متّ  الوحدات حيث تفصل الكهربائيّ  اروح للتيّ ض اللّ ر يع مثّ  ، ة على لوح الفصلا٠تاصّ 
الوحدات أك حسب  هالب إُف القطب ا١توجب بسرعات ٗتتلف حسب حجم ىذالسّ القطب 

  . ةئيّ يأكزانا اٞتز 

        ة بعد انتقاؿ كحدات البصمة الوراثيّ  إذ،  ةهتجُت البصمة الوراثيّ مرحلة لتأيت بعدىا 
ة يف فرديّ  ك زةاستخداـ مقاطع ٦تيّ  ء يفالبد يتمّ  ، يليلوزمّ إُف الغشاء السّ  وكمّ مض النّ اأك اٟت
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 "اتماجملسّ " ذم يطلق عليو لفظك الّ  ع مسبقا ك ا١تعاًف بنظَت مشعّ نّ ا١تص وكمّ مض النّ اكحدات اٟت
ة فق معها يف تتابعات البصمة الوراثيّ ات لًتتبط ٔتا يتّ محيث تنطلق ىذه اجملسّ  ، "ا١تسبارات"أك 

 . يليلوزمّ غشاء السّ العلى 

ة تعتمد على خاصيّ  ك ، يوكليوتيداتة النّ ؼ على نوعيّ عرّ اسة للتّ ريقة حسّ ىذه الطّ  تعترب ك
ؿ ذم حلو ٔتأك با١تعاملة ،  اك سلسليت اٟتلزكف ا١تزدكج عند تعريضو لدرجة حرارة مرتفعة نسبيّ تفكّ 

 . ادىاٯتكن إعادة اٖتّ ات مك باستخداـ اجملسّ  ،درجة تركيز ىيدركجُت عالية 

ا١ترحلة األخَتة  ىذه يف، إذ  ةينيّ ة السّ ة لؤلشعّ البصمة الوراثيّ تعريض مرحلة لنصل إُف   
    خطوط  شكل ة ك تطبع عليو فتظهر علىينيّ ة السّ فيلم األشعّ على  ADNػػ تعرض مقاطع الػ

 صميم الفٍتّ كل أك التّ الشّ  فّ حيث أ،  ةاتيّ ة الذّ ورة اإلشعاعيّ الصّ  ىوف تسمّ أك شرائط داكنة اللّ 
 5بُت  يت تًتاكحالّ  نةة ا١تلوّ ٣تموعة من ا١تساير ا١تشعّ  استخداـف من خبليا يتكوّ  ADNػػ الػلبصمة 

 . لعفهذه ا٠تطوط تتشابو مع ا٠تطوط ا١تتواجدة على بعض البضائع ك السّ ، 10ك 

 الفرع الثاني

 ةرق الحديثة الستخَلص البصمة الوراثيّ الطّ 

أصبح  ،ة ة الوراثيّ ا٢تندس ة كئيّ ياٞتز ٣تاؿ علم البيولوجيا يف  الكبَت ك ا٢تائل ـللتقدّ  نتيجة
          حديثة ك ٥تتلف الّتقنيّات ة طرؽ ة اعتمادا على عدّ استخبلص البصمة الوراثيّ باإلمكاف 

ٖتقيق كذا  ك، ة ها إُف تسهيل ك تبسيط خطوات العمل الفنيّ يت هتدؼ كلّ ك الّ  ك ا١تيكانيزمات
اِف تفادم الوقوع يف أخطاء ك بالتّ ،  حليل الوراثيّ ة يف نتائج الفحص ك التّ الت الدقّ أقصى معدّ 

 العمل .

٤تل يت ستكوف ك الّ 1ةل إُف أربعة طرؽ ٔتوجبها يتم إستحصاؿ البصمة الوراثيّ التوصّ  قد تّ ك ل
     ، غَتةمث طريقة تتابعات ا١تقاطع الصّ  ،ا١تبلمر  سلسليّ فاعل التّ طريقة التّ دراسة ك تفصيل بدءا ب

                                                           
 . ك ما بعدىا 278 فحةصّ الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق . ال  1
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 حليل الوراثيّ التّ انتهاء بطريقة استعماؿ جهاز ،  ا١تيتوكوندرمّ  وكمّ طريقة اٟتامض النّ  ك كذا
 .األكتوماتيكيّ 

ة ة بكميّ بيولوجيّ  ٥تّلفات ا كاف العثور علىػػّ لم، ف ا١تبلمر سلسليّ فاعل التّ التّ  طريقةببداية 
 يت يتمّ نات الّ معظم العيّ ا كانت ػّ ك ١ت عليها ، املشء ٖتليل إجراة من عمليّ ب ضئيلة للغاية يصعّ 

 ةبعلّ ك أة طويلة فًتات زمنيّ  مضيّ  بسببا إمّ دة اٟتوادث تكوف ْتالة غَت جيّ  التقاطها من ٥تتلف
ثار من اآل ةا١تستخلص وكمّ النّ ة اٟتامض ك نظرا لكوف كميّ  ، ثاتالعديد من ا١تلوّ  اختبلطها مع

يت ة الّ البيئيّ  ركؼك الظّ  تعتمد كثَتا على حالة األثر البيولوجيّ  ادرجة نقاكهت كذا ة كالبيولوجيّ 
 فلقد أصبح من..ات.فيليّ يا ك الطّ َت ض للبكتعرّ التّ فضبل عن  طوبةرّ ال رارة كاٟتدرجة  ض ٢تا منتتعرّ 
ب على  غلّ التّ يف تكوف ٢تا القدرة حليل ك التّ  جديدة للفحص ك طرؽ كسائل  استحداث ركرمّ الضّ 
     خلق تعمل على  ةك ٥تربيّ  ةمعمليّ طريقة العلماء  ابتكرك ٕتسيدا لذلك  عاب ،الصّ  تلك كلّ 
تعتمد يت الّ  ك ، تفاعل البلمرة ا١تتسلسل طريقةبقد ٝتّيت  ك،  وكمّ اٟتامض النّ  ك إكثار إ٪تاءك 

ة ذلك عن طريق عمليّ  ة ضئيلة كا١تعثور عليو ٔتكاف اٟتادث بكميّ  وكمّ على فكرة نسخ اٟتامض النّ 
   ا منئيلة جدّ ضّ الة كميّ ال إكثارريقة ٯتكن هبذه الطّ إذ  ، " دكير اٟترارمّ التّ  "رفت باسم ة عُ خاصّ 

     دت ة أكّ قنيّ على استخداـ ىذه التّ  ، ك بناءن  انسبيّ  سخ يف كقت ٤تدكدإُف مبليُت النّ  ADN الػػ
     تكوف معيارا تتابعات ٤تدكدة و أصبح من ا١تمكن زيادة ك إ٪تاء نّ طبيقات اٟتديثة أأثبتت التّ ك 

 . بُت اإلفرادستند إليو يف التمييز ك مقياسا يُ 

للحصوؿ االختبار من أحدث طرؽ  تعدّ ة قنيّ هذه التّ ، ف غَتةطريقة تتابعات ا١تقاطع الصّ مث ب 
ادفية الًتّ تابعات قصد هبا التّ يك  ، اقة عا١تيّ ة ا١تختلفة ا١تطبّ البيولوجيّ نات للعيّ ة على البصمة الوراثيّ 

تعتمد  ك ، ADN وكمّ ا١تزدكج للحامض النّ  ريط اٟتلزكٓفّ يوكليوتيدات على الشّ رة للنّ ا١تتكرّ القصَتة 
أزكاج من  أربعةإُف  اثنُت ريقة بصورة ٥تتصرة على كجود تتابعات قصَتة يًتاكح طو٢تا بُتىذه الطّ 

      ات تكرارىا عدد مرّ  كذا يف تابعات يف عددىا كتلف ىذه التّ ٗتحيث  ، ةالقواعد النًتكجينيّ 
بدرجة   م كؼ عليها يؤدّ عرّ التّ  فإفّ اِف ك بالتّ  ، على الكركموسومات ا١تختلفة تواجدىا ك أماكن

 . أيضا مييز بُت األفرادكبَتة ك عالية إُف التّ 
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تكوف  يت ة الّ تستخدـ يف بعض اآلثار البيولوجيّ ف ا١تيتوكوندرم وكمّ النّ يقة اٟتامض طر أما   
لدرجة يستحيل  ، األسناف رػػعظاـ ك الشّ ػكالعتوية عليها قليلة نوعا ما  ػػػػػػػػاحمل وكمّ اٟتامض النّ  ةكميّ 

 ظهرتقد  ك،  ريقةالطّ  ىذه استخداـب إالّ حاليل ا١تطلوبة ة كافية إلجراء التّ معها اٟتصوؿ على كميّ 
ات ا٠تبليا ضيّ ا١توجود بإحدل عُ  وكمّ على اٟتامض النّ  اعتمدترا ك طريقة ا١تيتوكوندريا مؤخّ 

لف نسخة من األجاكز تهبا عدد ي يت يوجدك الّ  ، اة با١تيتوكوندريااقة ا١تسمّ عن الطّ  ةا١تسؤكل
   إحراز  إُفل أدّ ذا األسلوب هبحليل التّ الفحص ك  لذا فإفّ  ، ة الواحدةيف ا٠تليّ  وكمّ مض النّ ااٟت

 ة .نتائج باىرة من ٣تاؿ البصمة الوراثيّ ك ٖتقيق 

من بُت يعّد هذا اٞتهاز ف ، األكتوماتيكيّ  حليل الوراثيّ جهاز التّ  استعماؿطريقة كما توجد   
فهو  اطع الّتتابعات القصَتة ا١تتكّررة ،عرؼ آليا على مقيت تستخدـ يف التّ الة الّ فعّ  األجهزة اٞتدّ 

حقن نواتج تفاعل البلمرة  إذ يتمّ  ، ة داخل عمود فصل شعرمّ جهاز فصل با٢تجرة الكهربائيّ 
كما  ، ع ٥تتلفة من ا١تواد الفلوريسّيةذلك بعد إضافة أنوا  ة ا١تختلفة كنات البيولوجيّ ا١تتسلسل للعيّ 

ة للعديد من ا١تواقع اٞتينيّ زة ا١تقاطع ا١تميّ  كلّ ا على  ؼ أكتوماتيكيّ عرّ ٯتكن عن طريق ىذا اٞتهاز التّ 
  .ة ك سريعة ك مضبوطة يف نفس الوقت بصورة تلقائيّ  وكمّ على شريط اٟتامض النّ 

 ؼعرّ شغيل يف ٣تاؿ التّ زمة للتّ ات البلّ ٔتجموعة من الرب٣تيّ د ىذا اٞتهاز مزكّ  فّ الّتنبيو أدر ٬ت
    ، ٖتديد صلة القرابةك ة إثبات البنوّ فضبل عن حاالت  ة ك كذا يف اجملاؿ اٞتنائيّ خصيّ على الشّ 
ات قنيّ د بأحدث التّ مزكّ  هاز إعبلـ آِفّ ّتك استغبل٢تا البيانات  إخراجشغيل ك م يف التّ ك يتحكّ 

 . يصا ٢تذا الغرضا١ترصودة خصّ 

 ثالالثّ  بحثالم

 ناتها و مكوّ  ةضوابط تحليل البصمة الوراثيّ 

 بوتَتة ، إذ بفضلها عرؼ ٪تّوا العصرمب يف الطّ  ال يستهاف هباة مكانة البصمة الوراثيّ  تتبوأ
بدائل  ، كما أعطت الكبلسيكيب الطّ  أّتدياتت كثَتا من كبَتة غَتّ   بوثباتر ك تطوّ  متسارعة

العلماء ك ا٠ترباء ك ة قاطبة ، ك قد ٖتّقق ذلك نتيجة التزاـ بشريّ لل نافعةة عبلجيّ ك  علمّية
،  ا١تهنة أخبلقياتة ك األمانة العلميّ  كذا  ة ك١توضوعيّ ا اجملاؿ بالدقّة كُت العاملُت يف ىذا البيولوجيّ 
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٤تل اعتبار ك مرتّبة لآلثار ا١ترجّوة ، ٬تب أف يكوف ىذا ك حىّت تكوف نتائج ٖتليل البصمة الوراثية 
 .1الّتحليل أك االختبار ٤تاط ّتملة من ا١تعايَت ك الّضوابط

 

ضوابط عنصرين ٫تا  تقسيمو إُف يقتضي حثبل يف أغوار ىذا ا١توغّ ك التّ  اإلثراء يف سبيلك 
  .آف(الثّ  طلبة )ا١تلبصمة الوراثيّ انات مكوّ  ك ؿ(األكّ  طلبة )ا١تٖتليل البصمة الوراثيّ 

 

 لاألوّ  مطلبال

 ةــــيّ ـــــة الوراثـــضوابط تحليل البصم

 

ركعيت حق يت إف ة الّ كيزة األكُف ك األساسيّ ٔتثابة الّر  ةيّ ػضوابط ٖتليل البصمة الوراث تعدّ 
عن جرّاء الطّ بعيدا عن ، 2ةة ك ا١توضوعيّ حليل بالدقّ اٟتكم على ما خلصت إليو نتائج التّ  عاية يتمّ الرّ 

الفريد  ليل العلميّ ة ىذا الدّ نو إىدار قيمة ك مصداقيّ من شأ عيب أك شكّ  أمّ  طأ أكا٠تالوقوع يف 
مرتبط ارتباطا كثيقا  الفحص الوراثيّ حليل ك التّ  خبلصةيف درجة الوثوؽ  اِف فإفّ بالتّ  من نوعو ،

 ةبعيّ بالتّ ك ،حاليلىذه التّ  الت إليهنتيجة توصّ  ةأيّ  ستبطل ك إالّ ،3وابطٔتدل احًتاـ ٥تتلف ىذه الضّ 
الضوابط  يف4وابطص ىذه الضّ ك تتلخّ  ،حقيقمنتجة يف الوقائع موضوع التّ تكوف غَت مفيدة ك غَت 

 ( .رع الثآفالعملية )الف( ك الضوابط العلمية )الفرع األكؿ
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 الفرع األول

 وابط العلمية لتحليل البصمة الوراثيةالضّ 

ة ا١تثلى رؽ العلميّ باع الطّ تّ اكجوب تتلخص الضوابط العلمية لتحليل البصمة الوراثية يف   
يعتمد ٧تاحها على  ADN وكمّ مض النّ اٖتاليل اٟت ذلك أفّ ، 1ةثار البيولوجيّ اآلعامل مع يف التّ 

فمن خبلؿ  ، ة حفظهانة ك ٚتعها من مكاف اٟتادث ك كيفيّ فيها رفع العيّ  يت يتمّ ريقة الّ الطّ 
كٖتفظ  تها ك تفاعلها إذا َف ترفع ك ٕتمع ة تفقد حيويّ نات البيولوجيّ العيّ  ة ثبت أفّ جارب العلميّ التّ 

ة كهبوب العواصف ا بسبب عوامل طبيعيّ لف إمّ للتّ ضة ا ك ْتكم طبيعتها معرّ إذ أنّ  ،بصورة سليمة 
 ريؤثّ  ذلك فكلّ  ، ا١تطر يف أماكن اٟتوادث أك ا٩تفاض أك ارتفاع يف درجات اٟترارة سقوطأك 

    بقصد ا عن اٞتآف أك اجملٍت عليو بسبب عوامل تصدر إمّ  أك ،ا يف تلك اآلثار تأثَتا قويّ  حتما
هبا  تيت ارتكبالّ  لؤلداةاستخدامو  أك اٞترٯتة ١تسرحأك تنظيفو  الغرفةكتغيَته أثاث  ،دكف قصد أك 

ر تعذّ يُ ك عندىا  ، شكلها أك حالتهامن  فتغَّت  يف ىذه اآلثار رتؤثّ  من شأنا أف بطريقة الوقائع
نات يف العيّ  ر سلبا ك دكف أدْف شكّ ىذا يؤثّ  فكلّ  ، سمح بإجراء ا١تضاىاةعليها ك ال يُ ؼ عرّ التّ 

  . ةالبيولوجيّ 

 ةكمصدر من مصادر البصمة الوراثيّ 2ة٥تتلف اآلثار البيولوجيّ لرفع رؽ ا١تثلى طّ ال إليضاحك 
اٞتدكؿ ىذا نستعرض يف آثرنا أف  ا ،أك غَته بصورة أكثر كضوحرٯتة عليها ٔتسرح اٞتا١تعثور 

                                                           
يت ك الّ  ، ك اجملٍت عليو ٔتسرح اٞترٯتةأفة عن نشاطات اٞتآف خلّ تثار ا١ت٣تموعة اآل ة يف اجملاؿ اٞتنائيّ ثار البيولوجيّ يقصد باآل  1

، ة نسجة اٟتيّ ك األ، عاب اللّ ، عر الشّ ، ـ ثار بقع الدّ ك تشمل ىذه اآل، راديا إك ال أراديا إف عنهم ك تتخلّ أتنبع من جسد٫تا 
. ا١ترجع  (طارؽ إبراىيم)الّدسوقي عطّية  .. سناف..ك األ، ك العظم ،  ةنفيّ فرازات األك اإل ،ظافرك األ، ة وائل ا١تهبليّ ك السّ 

 . 347فحة صّ الّسابق . ال
ْتالة  صوير الفوتوغرايفّ ٔتحاؿ العثور عليها بالتّ ة البيولوجيّ ثار توثيق اآل :ة ٬تب مراعاة ما يليعامل مع اآلثار البيولوجيّ عند التّ   2

ة ارتداء القفازات الطبيّ  ،ة كمصادر مباشرة للعدكل ثار البيولوجيّ عامل مع ٥تتلف اآلالتّ ، العثور عليها كقت اكتشاؼ اٟتادث 
ثر على أعامل مع كل التّ  ،ثارن ىذه اآلريقة ا١تثلى لرفع كل نوع ماستخداـ الطّ  ، ةثار البيولوجيّ خبلؿ مراحل ٚتع ٥تتلف اآل

لة اسم القائم مللحفظ شا على الغبلؼ ا٠تارجيّ  ثر البيولوجيّ ة بيانات األابة كافّ تك  ، نظيف ك كضعو داخل غبلؼ كرقيّ  احد
الّدسوقي عطّية .  ثر ك عبلقتو با١توجودات ا١تختلفة ٔتسرح اٞترٯتةفع مع ٖتديد موقع األفع ك رقم ك تاريخ ك مكاف الرّ ة الرّ بعمليّ 

 . 348 ك 274 فحتُتصّ . ا١ترجع الّسابق . ال (طارؽ إبراىيم)
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على  هاػػػػػور فيػػػػػالعث واضع اليت يتمّ ػػػػا١ت كذا  كيت تكوف عليها اختبلؼ اٟتاالت الّ  على هاٚتع أساليب
  .1اآلثار البيولوجيةىذه 

 ةر البيولوجيّ اثاْل
ر اثت اْلحاال

 ةالبيولوجيّ 
مواضع العثور على 

 ةر البيولوجيّ اثاْل
 ةر البيولوجيّ اثاْل جمع أساليب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـدّ ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سائل

على جسد اٞتآف ، 
 . ةثّ على اٞت

ة ينتُت من الببلستيك هبما مادّ نتاف داخل قنّ عيّ 
 . طمانعة للتجلّ 

ف ك ٕتفّ  قطعتُت من القماش الطّب  علىنتاف عيّ 
 . يف ا٢تواء ك توضع داخل ظرؼ كرقيّ 

على جسد اجملٍت عليو 
. 

 مسحة .

 يف مسرح اٞترٯتة .
 عّينة داخل أنبوب .

 عّينة على قطعة قماش طّب ك ٕتّفف با٢تواء
 ك توضع داخل ظرؼ كرقّي .

 . اٞترٯتةمسرح يف  طمتجلّ 

من  نة داخل أنبوب اختبار هبا مقدار متساكٍ عيّ 
 . ٤تلوؿ ا١تلح العادم

 ف يفٕتفّ   طّب ال قماشال من قطعة على نةعيّ 
 . توضع داخل ظرؼ كرقيّ  ا٢تواء ك

 لمبلّ 

       نة با٢تواء يف درجة حرارة الغرفة ف العيّ ٕتفّ  . بلبسعلى ا١ت
 . ك توضع داخل ظرؼ كرقيّ 

 . شياءاألعلى 
ف يف ٕتفّ  قطٍتّ القماش من النة على قطعة عيّ 

 . ا٢تواء ك توضع داخل ظرؼ كرقيّ 

 يّ يف كعاء ببلستيك نة٬تمع أكرب قدر من العيّ  . اءعلى ا١ت
 . غلقو بإحكاـ يتمّ 

 
 . ةقشور جافّ 

 ، يف  خصشّ على ال
 . رٯتةاٞتمسرح 

ة نظيفة افة كرقيّ ط القشور ك توضع داخل لفّ تكشّ 
 . توضع داخل ظرؼ كرقيّ  مثّ 

 

                                                           
 . 349فحة صّ ال الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق .  1
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 الّدـ
 
 

 
 
 

 بقع جافّة .
 
 

على 
 .كُتسّ ،بالبلحسّ ال

      حسب اٟتالةكُت السّ  أك بلحرفع السّ  يتمّ 
 ،  داخل ظرؼ كرقيّ  "كضعو يف حرز"ك ٖتريزه 

 استخداـنة رفع عيّ  ك يرسل للمعمل حيث يتمّ 
 . ر١تقطّ اك ا١تاء  قطعة من القماش الطبّ 

، على  ياراتسّ يف ال
يف  ،ا١تفركشات 

ورؽ العلى ادة ك جّ السّ 
 اٟتائط .

كضعها داخل  بالبقع مثّ  ثةقطع ا١تنطقة ا١تلوّ  يتمّ 
من مناطق غَت  عّيناتمع قطع  ، ظرؼ كرقيّ 

 . " منات ٖتكّ عيّ ". نات ضابطةثة كعيّ ملوّ 
سطح ال على  

 ،ؾيتحرّ 
 ، ائطعلى اٟت
 ، رسانةعلى ا٠ت
 خشبعلى 

  .ةرضيّ األ 

من على سطح ىذه األجساـ  العّينة كشط  يتمّ 
 . منات ٖتكّ مع عيّ  داخل ظرؼ كرقيّ 

قماش ال من قطعة باستخداـرفعها  نة يتمّ عيّ ال
ف ك توضع داخل ٕتفّ  ر مثّ لة با١تاء ا١تقطّ مبلّ  طبّ ال

 . ظرؼ كرقيّ 

 .ؾسطح ال يتحرّ على  .ة ثات جافّ تلوّ 
 طبّ القماش ال من نات باستخداـ قطعةعيّ الترفع 
ك توضع داخل  فٕتفّ  ر مثّ لة با١تاء ا١تقطّ مبلّ 

 . ظرؼ كرقيّ 
 
 
 ا١تٍتّ 
 
 
 
 

 

 . ةبقع جافّ 

 ،بلبسعلى ا١ت
 ،ادةجّ سّ على ال
 .فركشاتعلى ا١ت

 ناتآخر كعيّ  ك جزءث قطع اٞتزء ا١تلوّ  يتمّ 
 م.ٖتكّ 

مع رفع عينة  الورؽافة من نة داخل لفّ ط العيّ تكشّ   على سطح ال يتحرؾ
 حكم.التّ 

 عابلّ ال ،بوؿ ال
 . سائل

٤تكم  يّ داخل أنبوب أك كعاء ببلستيك٬تمع  .خص شّ على ال
 . الغلق

ينة من ببلستيك أك أنبوب داخل قنّ يوضع  . ٔتسرح اٞترٯتة
 .اختبار

 .ةبقع جافّ 
 

بلبس ا١ت على، سرح اٞترٯتةٔت
 .آخر يءك أم شأ

كعينة أخرل   منطقة يتم ٚتع منطقة البقعة ك 
 . ٖتكم
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 عرالشّ 

 
 

 . خصشّ يف ال . للقياسنة عيّ 

 " شعرة على األقلّ  20حواِف "يتم رفع خصلة 
صفيف مع استعماؿ بعض التّ  أكع عن طريق النزّ 

افة من الورؽ نة داخل لفّ ك توضع العيّ  ،ة القوّ 
 . ةكرقيّ  ةأظرفداخل 

 . سرح اٞترٯتةٔت . باألنسجة٦تزكج 
 أنبوبداخل  باألنسجةعر ا١تختلط ٚتع الشّ  يتمّ 

 . ٤تكم الغلق يّ اختبار أك كعاء غَت ببلستيك

 . سرح اٞترٯتةٔت . ـبالدّ لصيق 
بقطعة قماش  وعر ٔتسحـ عن الشّ فصل الدّ  يتمّ 

عر ف الشّ ٬تفّ  مثّ  ،مر ا١تعقّ ل با١تاء ا١تقطّ مبلّ  طبّ 
 .ك يوضع داخل ظرؼ كرقيّ ،  با٢تواء

 ضئيلة :شعَتات
 . سرح اٞترٯتةٔت رقيقة ،خفيفة 

ك توضع  ،صقريط البلّ رفعها باستخداـ الشّ  يتمّ 
 .ة داخل ظرؼ كرقيّ ورقيّ الفافة لّ ال طيّ 

 ، نسجةاأل
 ، عضاءاأل
 . عظاـال

 

 سرح اٞترٯتةٔت . ةجافّ  ، حديثة
نظيفة  ةببلستيكيّ ٚتعها داخل أكياس  يتمّ 

 أثناء رفعها. از طبّ مع كجوب ارتداء قفّ   ،مةمعقّ 

 الفرع الثاني

 العملية لتحليل البصمة الوراثيةالضوابط 

قة ا١تعلومات ا١تتعلّ  ةكافّ   تدكين تتمثل الضوابط العملية لتحليل البصمة الوراثية يف كجوب
نوع  سيما ٢تذا الغرض يصاخصّ  معّدة استمارةيف ك ذلك ة احملفوظة يف ا١تعمل نات البيولوجيّ بالعيّ 
ة بقيّ ذلك من  ك ما إُف ، الستخبلصهابعت يت اتّ ريقة الّ الطّ  كذا كموضوع الفحص نة العيّ 
 لذلك أمهيّ يف مكاف  االستمارةمراعاة حفظ ىذه كجوب ، ك  يّ لػمقة باٞتانب العفاصيل ا١تتعلّ التّ 
نة كاحدة من اٟترص على عدـ فحص أكثر من عيّ ك  ،اٟتاجة ما تقتضيعند دكما جوع إليهاللرّ 

 يت تّ نة الّ د من سبلمة العيّ أكّ التّ  كجوب ك،  كقت كاحد أك يف مكاف كاحد ك ذلك يف ا١تخربمّ قبل 
        ت ا١توجودة با١تخترب ناث العيّ تفادم تلوّ قصد نة األخرل فحصها قبل البدء يف فحص العيّ 

قصد إخضاعها  كافية من األثر البيولوجيّ  نةترؾ عيّ  ضركرةك  ، عضها البعضك اختبلطها مع ب
ل إليها ا١تعمل يت توصّ الّ  تيجةالنّ ة د من صحّ أكّ لتّ بغية اك ذلك  ، يف معمل آخر حليل الوراثيّ للتّ 
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      ، ة الفحص ا١تخربمّ ن على نتيجة كاحدة ٬تعلنا ٧تـز بصحّ ا١تخربيْ  اتفاؽ سيما ك أفّ  ، ؿاألكّ 
ة إُف ٥تترب آخر ّتب أخذ نة البيولوجيّ عند ٖتويل العيّ ، ك أيضا  أك ٨تو ذلكضو للخطأ ك عدـ تعرّ 

  ؤلسلوبل ١تخربمّ ابإجراء الفحص  سيقـوذم زمة لضماف عدـ معرفة ا١تخترب الّ االحتياطات البلّ 
ل يت توصّ تيجة الّ النّ  ناىيك عنة البصمة الوراثيّ  استخبلصيف  ؿاألكّ بعها ا١تخترب يت اتّ الّ  ريقةأك الطّ 

 الغرض٢تذا صة ك ٣تهزة ة متخصّ ة يف ٥تتربات علميّ إجراء االختبارات الوراثيّ ة إلزاميّ  ، ك إليها
تائج على إظهار النّ  ك القادرة1لعاليةة اقنيّ ػة ذات التّ األدكات ك األجهزة العلميّ  ك أدؽّ  بأحدث

قـو تيت أف تكوف ا١تختربات الّ  ةحتميّ ك ، 2ك طبيعتها نةظر عن ظركؼ العيّ النّ  غضّ ب ، ةلبيولوجيّ ا
 ،3للدكلةأم  للقطاع العموميّ ة تابعة البصمة الوراثيّ  باستخراجقة ة ا١تتعلّ ا١تخربيّ  الفحوصاتبإجراء 

                                                           
ا١تؤرّخ يف  04/183ّت استحداث ا١تعهد الوطٍّت لعلم اإلجراـ ك األدلّة اٞتنائّية للّدرؾ الوطٍّت ٔتوجب ا١ترسـو الرّئاسّي رقم   1

، ك لقد نّصت ا١تاّدة الرّابعة من ىذا ا١ترسـو على ا١تهاـ ك األعماؿ اّليت يقـو هبا ىذا ا١تعهد ، ك ا١تتمثّلة يف 2004يونيو  26
إجراء ا٠تربات ك الفحوص العلمّية بناء على طلب من احملّققُت خبلؿ مرحلة الّتحرّيات األّكلية أك القضاة بغرض إقامة األّدلة  

ّتعّرؼ على مرتكب اٞتنايات ك اٞتنح ، ك تقدٔف ا١تساعدة العلمّية باستخداـ مناىج الّشرطة العلمّية ك الفنّية ك تصميم ك ال
بنوؾ معطيات البصمة اٞتينّية ، ك القياـ بدراسات يف ٣تاؿ علم اإلجراـ ك ترقية األْتاث الّتطبيقّية ك ا١تسا٫تة يف الّتكوين 

ا١تتعّلق بتنظيم األقساـ        14/04/2007. يف ذات الّسياؽ أنظر قرار كزارّم مشًتؾ مؤرّخ يف ا١تتخّصص للمحّققُت...اٍف 
 . 36. العدد  2007يونيو 03ك ا١تصاٌف ك ا١تخابر اٞتهويّة للمعهد الوطٍّت للبحث يف علم الّتحقيق اٞتنائّي . اٞتريدة الّرٝتّية 

عدد من الّتوصيّات من أ٫ّتها تعيُت  1989يات ا١تهنة يف فرنسا يف ديسمرب اقًتحت الّلجنة االستشاريّة الوطنّية ألخبلق  2
تقرير حوؿ  1987ا١تخابر ا١تعتمدة ال غَت إلجراء ٖتاليل البصمة الوراثّية ، كما أعّدت ٞتنة الّتحقيق الرب١تانّية األ١تانّية عاـ 

ال ٬ترل فحص البصمة الوراثّية إاّل يف ٥تابر  تطبيقات ك استخدامات البصمة الوراثّية ك من ضمن ما خلصت إليو ىو أف
 . 48إُف  32الّشرطة العلمّية ك الفنّية . بادكر رضا . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة من 

ا١تتعّلق بتنظيم األقساـ ك ا١تصاٌف ك ا١تخابر اٞتهويّة للمعهد الوطٍّت  14/04/2007ىناؾ قرار كزارّم مشًتؾ مؤرّخ   3
إذ تنّص ا١تاّدة الرّابعة على ما  4.6.10ا١تواد  36العدد  2007يونيو  03للبحث يف علم الّتحقيق اٞتنائّي . اٞتريدة الّرٝتّية 

مّي ٔتا يأيت:...مصلحة ا٠تربات العلمّية كتكّلف ٔتا يأيت:ٖتليل بطلب من الّسلطات القضائّية ...ك يكّلف القسم العل"يلي : 
ا١تختّصة الّدالئل ا١تاديّة اّليت يتّم ٚتعها عند معاينة ا١تخالفات كالّتحريّات اّليت تستدعي مشاركة ٥تتلف الّتخّصصات العلمّية 

ا يف الّتعليم ك الّنشاطات ا١تتعّلقة بالبحث الّتطبيقّي يف علم الّتحقيق اٞتنائّي يف كالتقنّية كإعداد تقارير ا٠تربة ، ا١تسا٫تة أيض
٥تابر  07ميادينو ا١تتخّصصة ، ضماف تسيَت بنوؾ معطيات علم الّتحقيق اٞتنائّي التّابعة ١تخابرىا ا١تتخّصصة كتضّم سبعة 

ت ، ٥ترب ا١تتفّجرات/اٟترائق ،  ٥ترب األمن الغذائّي/ البيئة ، متخّصصة ىي: ٥ترب كيمياء علم الّتحقيق اٞتنائّي ، ٥ترب ا١تخّدرا
 . "٥ترب البيولوجيا/البصمة الوراثّية ، ٥ترب علم التسّمم اٞتنائّي ، ٥ترب الّطب الّشرعّي/خلّية الّتعّرؼ على ضحايا الكوارث 
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مهما  ة ذات ا١تصاٌف ا٠تاصّ ة جاريّ التّ سات ك ا١تؤسّ ركات ك الشّ  ك ىذا يعٍت منع القطاع ا٠تاص
١تا نظرا ،  ١تخربمّ امن مزاكلة ىذا الفحص صف هبا يت تتّ الّ  ةة أك ا١توضوعيّ قة أك الدقّ كانت درجة الثّ 

ضركرة ك  ، من العاـظاـ ك األنّ إخبلال بالل نا أف تشكّ من شأ كربلذلك من ٥تاطر   علىب تّ ًت ي
ذين ٢تم خربة الّ  فاءاألكْ يُت ة يف ا١تعمل من طرؼ ا٠ترباء ك الفنّ نات البيولوجيّ فحص العيّ  أف يتمّ 

األمانة ك العدالة يف  قة كالثّ  بصفات سامهماتّ فضبل عن  ، اختصاصهمعالية ك دراية كاسعة يف 
 ، االختصاص هرة ك اٟتنكة يفك ذككا الشّ  قٍتّ ك التّ  قدـ العلميّ ٢تم بالتّ  دن يشه٦تّ كذا   ك العمل ،

 من قوؽاٟتاِف ضياع ة ك بالتّ تائج الفنيّ تدىور النّ ذلك ىو اٟترص على عدـ  ك الغاية من كلّ 
ن ة من قبل خبَتيْ نة البصمة الوراثيّ عيّ  علىاالختبار إجراء  أف يتمّ ٬تب كما  ، أصحاهبا

العمل على ك  ، للفحص هائيّ قرير النّ منهما على التّ  ع كلّ أف يوقّ  ك ، اجملاؿ يف صُْت متخصّ 
 ة صُت يف ٣تاؿ البصمة الوراثيّ ف من متخصّ دكلة تتكوّ  على مستول كلّ ة مركزيّ ة تشكيل ٞتنة كطنيّ 

   ركط وابط ك الشّ الضّ  توحيدالعمل على  ىو جنةيكوف ىدؼ ىذه اللّ على أف ، ق هبا ك ما يتعلّ 
    الواسع  شرالنّ تعليمة ترسل قصد  أك الئحةشكل ك صياغتها يف ،  ةك العمليّ  ةا١تعايَت العلميّ ك 
فضبل  ، د ٔتا كرد فيهاقيّ للعمل ٔتحتواىا ك التّ  كلةة يف تلك الدّ ا١تختربات العلميّ  ةكافّ   م علىتعمّ ك 

        من خبلؿ معاينتها ك ذلك  ، على تلك ا١تختربات قابةك الرّ  عن ٦تارستها سلطة اإلشراؼ
ة إلزاميّ ك  ، يت قامت بإسدائهاعليمة الّ ٢تذه التّ  ة تطبيقهاقّ د ة كصحّ مدل  د منك التأكّ ك تفتيشها 

أمر أك حكم على  ة ك ٖتت طائلة البطبلف بناءن للبصمة الوراثيّ  حليل البيولوجيّ إجراء الفحص ك التّ 
ارم نظيم السّ التّ احًتاـ القانوف ك ة كجوبيّ ك  ،1االختصاصصاحبة لطة السّ أك قرار أك تسخَته من 

ة ا١تساس حدكد إمكانيّ مراعاة ك كذا ، للفرد ة بلمة اٞتسديّ ا١تساس بالسّ  مدلا١تفعوؿ ٓتصوص 
 . قرينة الرباءة انتهاؾة ناىيك عن عدـ اٞتينيّ  ةصوصيّ ا٠تيف  اٟتقّ ب

 

                                                           
    قانوف الربيطآّف من أحد موظّفي الّشرطة يشًتط القانوف الفرنسّي أف يكوف اإلذف صادر من اٞتهة القضائّية ، ك يف ال  1
رتبة ال تقّل عن رتبة عميد عسكرّم ، ك يف القانوف الّسويدّم من طرؼ النّيابة أك القاضي ، ك يف القانوف ا٢تولندّم من  ذك

 طرؼ القاضي احملّقق ، ك يف القانوف األ١تآّف من طرؼ القضاء ال غَت .
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 انيالثّ  مطلبال

 ةلبصمة الوراثيّ انات مكوّ 

تُت متشاهبتُت ا يبدأ باندماج خليّ علميّ  معركؼكما ىو  اآلدميجسم بداية بناء  فّ البديهي أ
ىاتُت  امتزاجعن  ك يًتتب ، بويضة أمْ  ثةمؤنّ  الثانية ك حيواف منومّ  أمْ  رةمذكّ  كاحدة ، غريف الصّ 

 ا١تمتزجةطفة ك تبدأ ىذه النّ  ، باٟتيواف ا١تنومّ  ٥تصبةىي عبارة عن بويضة  ة كططفتُت نطفة ٥تتلالنّ 
أنسجتو  دة كخبلياه ا١تتعدّ  ّتميع اآلدميات من أجل بناء جسم مرّ عدة نفسها  فتعيد ،باالنقساـ

ؿ ما ينقسم من أكّ  ك ،دقيق  بانتظاـيت تعمل مع بعضها البعض أعضاءه ا١تتوافقة الّ  صة كا١تتخصّ 
 باسمة تعرؼ الدقّ  تناىية يفا١تمات سيْ اٞت من على عدد يت ٖتتومنواهتا الّ  ة ىوة اٟتيّ ا٠تليّ 

 .2وكمّ مض النّ اللحعات ف من ٕتمّ تتكوّ  يتالّ  ك ،1وماتوسكركمال

تها إُف ة بنقل خاصيّ ات اٟتيّ للكائن يرخصذم الّ  ٔتثابة الربىاف اٞتيٍت  ADNيعترب الػػػػػػػ ك
اٟتامض  مءجز  فّ أ "كاتسوف" األمريكيّ  ك "كريك" الربيطآفّ  ُْت العا١ت أفادك قد  ، من بعدىا

ف من شريطُت ملفوفُت على بعضهما البعض حوؿ ٤تور كاحد على ىيئة سبلَف يتكوّ  النوكم
ة ة فرعيّ ك كل شريط عبارة عن خيط من كحدات كيميائيّ ،  شكل لولب مزدكجيف  ة أمْ حلزكنيّ 

ك تشمل ٛتض 3ى بالقاعدةك تسمّ  ، ف من أربعة أصناؼيت تتكوّ بػػالنيوكلوتيدات الّ  ىتسمّ 
يت تعرؼ ك الّ "  ج" ، "  س" ، "  ت" ، "  أ ":  ل ىذه األصناؼ يفك تتمثّ  ، رك سكّ  فسفورمّ 

 " أ "األدنُت : ةة تكاد تكوف تامّ يت ترتبط اثنُت فيها مع بعضها البعض بدقّ كيب الّ بضلوع الًتّ 
 ع ىذه األصناؼ على طوؿ كلّ زّ تتو  ك ، "س " يتوزينبالسّ  " ج" ك اٞتوانُت ، "ت" امُتيبالت

صل ىذا ك يتّ  ة منقوصة األكسيجُتكريات ا٠تماسيّ كاحدة منها بأحد السّ  صل كلّ ك تتّ  سلسلة
ك تعترب  ، ة يبعضهاعد النًتكجينيّ ة تربط القواك توجد ركابط ىيدركجينيّ  ، ب فوسفورمّ خَت ٔتركّ األ

                                                           
 . الكويت . 265سليم )نبيل( . البصمة الوراثّية ك ٖتديد ا٢تويّة . ٣تّلة ٛتاة الوطن . العدد   1
 ك ما بعدىا . 59ٜتيس علي الظّنحآف )ساَف( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   2
.  65. العدد  2002دكرىا يف اإلثبات يف ا١تاّدة اٞتزائّية . ٣تّلة الّشرطة . أفريل  . البصمة اٞتينّية ك نويرم )عبد العزيز(  3

 ك ما بعدىا . 40الّصفحة 
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 ىيك عدد ك ترتيب ىذه القواعد  موقع كما أفّ   ،  ADNللػػػػػػ ثابة العمود الفقرمّ ىاتو القواعد ٔت
ك يًتاكح  ، صبغي ا١توجودة يف كلّ  1يناتباٞت كما يطلق عليو ة أكفات الوراثيّ ل الصّ يت تشكّ الّ 

ك ىناؾ  ،إنساف  ة يف أمّ فات الوراثيّ صّ عددىا بُت ألف إُف مليوف جُت حيث تنقل ٚتيع ال
بالربنامج ى ىذا مّ يس ك ، ك غَتىم لوف اٞتلد كعر لوف الشّ  ـ كل الدّ ة بتوريث فصائجينات خاصّ 

اٟتامض إذ  ة لئلنسافف للخصائص الوراثيّ ىو العنصر ا١تكوّ اٟتامض النوكم  ألفّ  ،ر للحياة ا١تشفّ 
 . مع البويضة  عندما يلتقي ا١تٍتّ  حدافيتّ  كل من األب ك األـّ ل  الّنوكمّ 

  

 

 عبارة عن لفائف ُْت يمن خيطيُت لولب فكوّ يتٟتامض النوكم ا فإفّ  تبسيطا ٔتعٌت أكثر ك
  ADNالػػػػػػرقائق  يطلق عليها تسميةرقائق دقيقة  شكلمض على امزدكجة اٞتانب من ذلك اٟت

 ٜتسُتواحد من ب قطر اٟتلزكف كفائف ك جدار ىذه اللّ ٝتُ  ريقدّ ك  ، ة مزدكجة اٞتانباٟتلزكنيّ 
 مًتييلا١ت من من مليوف كاحديصل إُف  حجمو ك ينطولو حواِف مًت  يًتاكحك  ، مليوف من ا١تيليمًت

واحد من الفرد الا١توجود داخل خبليا جسم   ADNالػػػػػػاألشرطة من  ضبط إذا تّ  وكما أنّ   ،
بُت األرض ك  ا١توجودة طوؿ ا١تسافة تتجاكزا فإنّ  بعضها البعض ّتانبها رصّ  البشر ك من مثّ 

 صبغيّ  ة من خبليا اإلنساف جسمخليّ  ك يوجد لكلّ  ، كلم مليوف ٜتسوفائة ك ٔت رةمس ا١تقدّ الشّ 
إل٪تاء خبليا  االنقساـ تومهمّ  زكج جسدمّ  اثناف ك عشركفمنها  زكج ثبلثة ك عشركفلى ع عموزّ 

ك ىو  "Y"ك األخرل  "X"كر إحدا٫تا ففي الذّ  ،بغيات غَت ا١تتماثلة الصّ اٞتسد ك زكج من 

                                                           
اٞتُت ىو اٟتامض الّنوكّم اّلذم ٭تتوم على ا١تعلومات لتكوين الربكتُت ا٠تاص بو ، فكّل الكائنات اٟتّية تعتمد على   1

ّكل بنية ا٠تبليا ك األنسجة ، ك ٭تتوم اٞتسم البشرّم على ما يقرب من مائة مليوف من الربكتينات اّليت ٘تّد ا١تكّونات اّليت تش
ا٠تبليا معظمها يقّل عرضو عن عشر من ا١تليمًت ، ك يوجد يف الّداخل من كّل خلّية بقعة سوداء تسّمى الّنواة ، ك يوجد يف 

       ل ٣تموعيت اٞتينـو من األـ ك األخرل من األب ، داخل كّل نواة ٣تموعتاف كاملتاف من اٞتينـو البشرّم ، ك تأيت إحد
ك ٖتتوم كّل ٣تموعة على اٞتينات نفسها اّليت يبلغ عددىا ما بُت ستُت ألف جُت ك ٙتانُت ألف ، ك ىي موجودة على 

 . 33. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (٤تّمد لطفي)الكركموسومات الّثبلثة ك العشرين . عبد الفتاّح 
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العوامل  أحد تعترب ك ، "XX"ناسل يف األنثى فهما زكج صبغيات التّ  اك أمّ  ، األصغر حجما
 . ةة اٟتيّ بغيات يف ا٠تليّ عدد الصّ  من أنواع اٟتياة نوع دة لكلّ ة احملدّ ئيسيّ الرّ 

منها  زة إُف كحدات طويلة يف كلّ ا١تميّ  االشارات برقمعلى طوؿ كركموسـو ينشطر كل  ك  
 بعدة بدقّ  تضبطَف  لواحدا االنسافيف اٞتينات ك ىذه  ، جُتر ْتواِف ا١تائة يقدّ  اٞتيناتعدد من 

ة ألف يف ا٠تليّ  مائة ك أربعوفألف ك  ٙتانية ك عشركفبُت ما  ٭تصركنا البيولوجيُتك لكن  ،
آالؼ منها  ٜتسةؼ على حواِف عرّ التّ  تّ  ألف ستوفر ْتواِف ا يقدّ ك ٮتتاركف رقما كسطيّ  ، الواحدة
 . مةحسب آخر ا١تعطيات ا١تقدّ  جُت ا٠تمس عشرة ألف حواِف معاٞتةت بعدما ٘ت

 انيالثّ  الفصل

 ةتطبيق البصمة الوراثيّ  ميادين

يف عديد  نوات األخَتةذم شهدتو السّ الّ الكبَت  التكنولوجيّ  ك ر العلميّ للتطوّ  نتيجة 
ك  جرائمهم٥تتلف ن يف تنفيذ فنّ التّ عن طريق ا استغبلال سلبيّ  اجملرموف واستغلّ ذم ك الّ  اجملاالت
 ، العقابة ك ل ا١تسؤكليّ ة عدـ ٖتمّ ٙتّ ك من  ةمن ا١تتابعة اٞتزائيّ  للتهرب٤تاكلة منهم  آثارىاطمس 

ك أشخاص ك الكشف عن اٞترٯتة  حقيق اٞتنائيّ التّ  ميدافة دكرا ىاما يف فقد أصبح للبصمة الوراثيّ 
     ةة اٞتنائيّ من رجاؿ األدلّ  مساعديها ة كنسيق مع ٥تتلف اٞتهات القضائيّ بالتّ  ذلك ك، 1مرتكبيها
 يًتؾ أف لو من فبلبدّ جرٯتتو آثار  إزالةك يف إخفاء  أبدعمهما  اجملـر كك غَتىم ، ف إلجراـك علم ا

 اٞتنائيّ ليل ق كباحث عن الدّ احملقّ  يأيت دكرا ىن ك،  كشفو فضحو ك إُفم ثغرة تؤدّ  أثرا أك
 . حيةالضّ  أكعلى جسم اٞتآف  أكيف مسرح اٞترٯتة  جدا متناىيةة عنو بدقّ  بالتقصي

ا ك نفي إثباتا سبالنّ  ميدافا للغاية يف ة دكرا مهمّ الوراثيّ البصمة  تلعبك يف سياؽ ذم صلة 
،   يت قد تثار الّ  ا١تنازعاتالكثَت من  فهي ٖتلّ ،  الصدديف ىذا  اقويّ  بل دليبل قرينةٔتثابة  تعدّ إذ  ،

                                                           
   بدأت الّدكؿ ا١تتقّدمة تعطي اىتماما كامبل للبصمة الوراثّية ك ذلك عن طريق تنظيم سجّل قومّي للبصمة الوراثّية لؤلفراد   1

ك لآلثار اجملهولة بغية االستفادة يف الّتعّرؼ ، ك يف الواليات ا١تّتحدة األمريكّية بدأت اختبارات االستفادة من اٟتامض الّنوكّم 
قاـ مكتب الّتحقيقات الفيدراِّف بإنشاء  1990شاؼ اٞترائم على ا١تستول احمللّي ك اإلقليمّي ، ك يف عاـ يف اكت 1988عاـ 

 . 90. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (٤تّمد لطفي)سجّل قومّي لعيّنات البصمة الوراثّية . عبد الفتاّح 
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ة اجملتمعات مستقرّ ٕتعل  ك ، يء إُف أصلوالشّ  تردّ  ك االختبلطٖتافظ على األنساب من  ك
مصاٌف  ٖتقيق غايات أك قصدنساب ىذه األ النتحاؿتفسح اجملاؿ  ال ك ، األنساب باستقرار

  ،سبك يف النّ أك يف حالة الشّ  دكر األمومةيف يف حاالت تبديل ا١تواليد  أفمثل ما ىو الشّ ،  نةمعيّ 
مفقود  شخصنازع يف أك التّ  االختبلؼأطفاؿ األنابيب أك عند يف إثبات نسب  فائدهتاكما ٢تا 

 امرأةشخصُت يف مولود من  ٗتاصمحالة  أك ، أنواعها ّتميع اٟتوادث كأة بيعيّ بسبب الكوارث الطّ 
  نةيف البيّ  تتعادالف ك ابنيف أمومة  امرأتُت ٗتاصم ٓتصوصأك  ، قة من اآلخرك مطلّ  زكجة ألحد

 كقوع مشبوه ك كطءيف  االشًتاؾ أك قيطفل اللّ الطّ  قضيةيف أك  ، على سبيل ا١تثاؿ هودالشّ ك
 كلدهو نّ أ أساسسب أك العكس على ٣تهوؿ النّ  شخصنسب  يزعمرجل  ةيف قضيّ أك ، اٟتمل 

 مبتغىطمعا يف ٖتقيق  د٤تدّ نفسو إُف رجل نسب  بفرد ق األمرعندما يتعلّ أك  ، سابقا ذم فقدهالّ 
 ، معُّت  ىدؼلتحقيق  امرأةمن قبل  الكاذب اءعاالد عند ٢تا دكرىا كذلك ك ،كاإلرث مثبل  ما
 .سفاح فل نتيجةلطّ لو األب أنّ جل فيها الرّ  ينفي يتالّ  الةاٟت يف أك

بشكل مستفيض  األمثلةك  حليلراسة كالتّ بالدّ  ضجدير بنا أف نتعرّ  وطئةىاتو التّ  ضوء علىك   
البصمة تطبيق  ك ؿ(األكّ  حثبة يف إثبات اٞترائم )ا١تتطبيق البصمة الوراثيّ ك ٫تا ُت إُف اجملالُت التاليّ 

 . آف(الثّ  حثب) ا١ت سبالنّ  قضاياة يف الوراثيّ 

 

 لاألوّ  حثبالم

 في إثبات الجرائمة تطبيق البصمة الوراثيّ 

خبليا  يوجد يف كلّ اٟتامض النوكم  جزمءىو أف  بسيط ك مبدأة على البصمة الوراثيّ  تقـو
، أك غَتىم من العينات البيولوجية  عابـ أك اللّ عر أك الدّ من الشّ ٯتكن استخبلصو اِف بالتّ  ك،اٞتسم

 ، فرد ة بكلّ أ٪تاط خاصّ  األخَتلتظهر يف نة تو بإنزٔف خاص عند مواضع معيّ معاٞت ذلك يتمّ  بعدك 
العثور  يت يتمّ ة الّ البيولوجيّ  اآلثارمن أثر  ة ألمّ البصمة الوراثيّ  أف تصبح بيعيّ لذلك كاف من الطّ 

 . الوقائعاٞتآف ٔتسرح  صلة إثباتا يف يا قويّ  مادّ عليها ٔتسرح اٞترٯتة دليبل
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كب اٞترٯتة مرت علىة ك بصورة يقينيّ ة و ٯتكن االستدالؿ عن طريق البصمة الوراثيّ فإنّ ك عليو  
من  ورفع يتمّ ما  ك ذلك من خبلؿ ، اٞتناةالعديد من من بُت  اٟتقيقيّ  اٞتآفؼ على عرّ ك التّ 

 أكعر ماء أك العرؽ أك بعض من الشّ يف مسرح اٞترٯتة كبقع من الدّ  يًتكهايت الّ  ةالبيولوجيّ  ا١تخلفات
 . فحصها ٥تربيا مثّ  غَتىمك  ا١تٍتّ 

ة اٟتامض أف يستعُت بتقنيّ  ق اٞتنائيّ يت ٯتكن للمحقّ اٞترائم الّ  العديد منىناؾ  أفّ  الثابت ك
ىناؾ ،  ىذاك األكثر من  بل،  إثباهتاإُف  الوصوؿ نو منكّ ٘تُ  بالتبعيةخيوطها ك  حليف  وكمّ النّ 

ك ذلك ، ة قنيّ ىذه التّ ك فقط على  باالعتماد إالّ حاؿ من األحواؿ إثباهتا  جرائم ال ٯتكن لو بأمّ 
 األخبلقيةرائم اٞتكذا يف  ك،  اٞترح العمدرب ك ركع فيو ك الضّ رائم كالقتل ك الشّ اٞتيف بعض 

قارنتو مع ٔت القياـ ا١تعثور عليو ك ر البيولوجيّ إُف األث االحتكاـ ففي ىذه اٞترائم يتمّ  ، كاالغتصاب
 . للشخص الذم يعتقد أنو الفاعل وكمّ مض النّ ااٟت

 
ك  ابيولوجيّ  اأثر  باعتبارهـ مثبل فلو أخذنا الدّ  ة مستويات ،قيمة على عدّ  يولوجيّ لؤلثر البك 

اإلنساف حامبل ة ك كسائل ٬ترم يف عركؽ يت تستخلص منو البصمة الوراثيّ من ا١تصادر الّ  امصدر 
ك  ا١تميزاتنات ك لو الكثَت من ا١تكوّ  ٧تد أفّ  ، من كزنو عشرة با١تائةل نسبة معو اٟتياة ك ٯتثّ 

 على غرارمة كؿ ا١تتقدّ ة يف عديد الدّ يت كشفت عنها ٥تتلف ا١تراكز ك البحوث العلميّ اٟتقائق الّ 
زه عن ٘تيّ  يتة صاحبو ك الّ شخصيّ كذا ٖتقيق  ك،  ع األمراضا نو أعلى  بواسطتو ؼعرّ ة التّ إمكانيّ 

 حليلللتّ   ك كافية تكوف صاٟتة ومن ضئيلة قليلة ك ةأخذ كميّ  م بو أفّ ا١تسلّ و من نّ أكما ،   اآلخرين
 ، ا١تضاىاة ةعمليّ  إجراءعند  ك اٞتـز على سبيل اليقُت وعلى صاحب دليللتّ ا بإمكانوك  ك االختبار

، ـ دّ اليف  لتاألكُف ٘تثّ  ، ةتُت من بصمتو الوراثيّ نأخذت من شخص كاحد عيّ ك ٕتربة  أجريتك قد 
 الوصوؿ تمّ ف انيةنة األكُف ك الثّ للعيّ  وكمّ فحص اٟتامض النّ  ك تّ ،  ائل ا١تنومّ السّ  يف لتانية ٘تثّ ك الثّ 

ك  ثابتة وكمّ مض النّ ابصمات اٟت أفّ طبيق ا التّ  من ىذك يتبُّت  بينهما ، اتطابقا تامّ  إُف كجود
ة ل كسيلة مهمّ ٯتثّ  ةتخداـ البصمة الوراثيّ اسف عليو ك، األشخاص  معرفةا بواسطته كنٯتك  دةموحّ 

يت يستدؿ هبا يف معرفة لّ من أقول القرائن ا ك بلة قرينة قويّ  تعترب إذ ، من كسائل اإلثبات اٞتنائيّ 
 . ك ىي معرفة اٟتقيقة وبةطلك من ٙتة الوصوؿ إُف الغاية ا١ت ك مرتكب اٞترائماٞتناة 
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إُف ة باألمثلة الواقعيّ  ؽنتطرّ أردنا أف  ، اٞتهات ٥تتلفوء على ىذا ا١توضوع من الضّ  لقاءإلك 
ك قد قمنا باختيار ثبلثة ،  يف إثباهتا اٟتاٝتةة الكلمة كانت للبصمة الوراثيّ يت  الّ  أنواع اٞترائم بعض
  وكمّ اٟتامض النّ  زيادة عن أفّ  من ناحية ، قوعهاك كثرة   ها ىيأ٫تّ  لعلّ ،  ة اعتباراتلعدّ  فقط منها

ا١تلتقط ك مضاىاتو مع  ٖتليل األثر البيولوجيّ  بعد كاف لو الفضل يف الوصوؿ إُف الفاعل اٟتقيقيّ 
 :يفبلثة األنواع الثّ  ل ىذهتتمثّ ك  من ناحية أخرل ، ة با١تشتبو فيوا٠تاصّ  ةا١ترجعيّ  ةالبصمة الوراثيّ 

 : اآليت يّ ا١تنهج البناء بعُتيت سنعاٞتها متّ الّ  ك، ا١تركر  جرائم ك العنفجرائم ،  األخبلقيةرائم اٞت
تطبيق البصمة :  آفالثّ  طلبا١ت،  خبلقيةاألرائم اٞتة يف إثبات تطبيق البصمة الوراثيّ  : ؿاألكّ  طلبا١ت

 . يف إثبات جرائم ا١تركر ةتطبيق البصمة الوراثيّ  : الثالثّ  طلبا١ت،  العنفة يف إثبات جرائم الوراثيّ 
 
 

 لاألوّ  مطلبال
 1األخَلقية جرائم الة في إثبات تطبيق البصمة الوراثيّ 

 األمر فإفّ  ،ا١تعركفة  ةالكبلسيكيّ اإلثبات  بطرؽ إثباهتاجرائم العنف ٯتكن  بعض كانت  ١تا  
ستكوف كعينة للدراسة  اليتك خصوصا جرٯتة االغتصاب  خبلقيةاألرائم اٞتذلك يف  خبلؼ على

خصوصا  ك رؽىو ما يقصي ىذه الطّ  ك ، رمّ ابع السّ سم بالطّ غالبا ما تتّ  يف ىذا ا١تطلب فهي
 ذلك عن طريق ك،  ُتختصّ ا١ت رباء كا٠تل اِف فاألمر يستدعي تدخّ بالتّ  ك ، إثباهتاهادة من الشّ 

فًتؾ  ، اٞترائم نف منا الصّ ىذمثل ا يف إثبات ليل الوحيد عمليّ يت تكاد تكوف الدّ ة ك الّ خربة علميّ 
أك  ومنيّ أك  أك لعابو نة من دموسرح اٞترٯتة سواء بصماتو على األجساـ أك عيّ ٔتار ثآل كراءه اجملـر

عول ٤تل ك منتجا لوقائع الدّ  دليبل مفيداـ قدّ  ة يكوف قدك من ٙتّ ، دليبل لئلثبات  تعدّ  غَت ذلك
عن ذلك نتطرؽ إُف العملية  النماذجبعض  إيراد، ك قبل  ك يؤخذ بو يف ٣تاؿ اإلثبات حقيقالتّ 

ىذه لعرض ( الثآف رع)الف ( ليحُت كقتاألكؿ رعب ك اٞتزاءات ا١تقررة ٢تا )الفأركاف جرٯتة االغتصا
 . عن قضايا االغتصاب ك دكر البصمة الوراثية يف إثباتو األمثلة

 

                                                           
 ا بعدىا .ك م 106ٜتيس علي الظّنحآف )ساَف( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1



61 
 

 الفرع األول
 لهاأركان جريمة االغتصاب و الجزاءات المقررة 

ة هبتك ع قبل تعديل قانوف اإلجراءات اٞتزائيّ يها ا١تشرّ يت كاف يسمّ ك الّ  االغتصابجرٯتة  إفّ  
ك ىو األمر  ، الستقرار اجملتمع دةا مهدّ كما أنّ   ، ة الفردة ْتريّ رائم ا١تاسّ من أخطر اٞت تعدّ  العأرض

٤تاكلة منهم  اردع مقًتفيهل ثقيلة ك ذلك عقوبات ٢تا إقرارعي العاَف إُف ة مشرّ ذم دفع بأغلبيّ الّ 
كذا من اٞترائم  و ىناؾ من ذىب إُف اعتبارىا جرٯتة من جرائم اٟترب كنّ حايا ، كما أالضّ إلرضاء 

 . كِفّ بنظرىا ٤تكمة اٞتزاء الدّ  يت ٗتتصّ ا٠تطَتة الّ 
 الختبلؼإُف آخر نتيجة  ٣تتمعٮتتلف من  االغتصابتعريف  من البديهي القوؿ أفّ ك 

كما يقوؿ   لنا كيبد إسبلميّ  ٔتنظور فإذا نظرنا إُف قانوف العقوبات اٞتزائرمّ  العقائد ك العادات ،
ة ا على مبدأ اٟتريّ مبنيّ  هة باعتبار باحيّ اإلو قانوف ليرباِف إُف درجة أنّ  "أحسن بوسقيعو"األستاذ 

ة من ة اٞتنسيّ د اٟتريّ ظ كونو يقيّ و قانوف ٤تافنّ فيبدك لنا أ رنا إليو ٔتنظور غربّ ا إذا نظأمّ ة، اٞتنسيّ 
 مر كعضو الذّ البإيبلج  امرأةمع  رجل لعمل جنسيّ  تيافإ وبأنّ  ك قد عّرؼ ، نا مثبلزّ لل ٕترٯتوحيث 

دكف  باإلكراه ك ، قاصرةبالغة أـ  ، لو من جسم ا١ترأة سواء كانت ثيبا أـ عذراء ا١تعدّ  يف ا١تكاف
 . رضاىا

ؼ  يعرّ َف أعبلها١تذكورة  336ة نص ا١تادّ  كمن خبلؿ ع اٞتزائرمّ ا١تشرّ  أفّ  ىو نويوكاٞتدير بالتّ 
 شريعالتّ  من قانوف العقوبات ككذا 267تو يف مادّ  شريع ا١تصرمّ يف حُت ٧تد التّ  لنا االغتصاب ،

 جل بعمل جنسيّ و قياـ الرّ أنّ على  ا االغتصابعرّفقد ،من قانوف العقوبات 227ة يف ا١تادّ  ونسيّ التّ 
فعل  و كلّ بأنّ  فوفقد عرّ  ع الفرنسيّ ا١تشرّ  اأمّ ،  ذكَت يف فرجهامع أنثى عن طريق إيبلج عضو التّ 

  ا١تباغتة أكهديد التّ  أكاإلكراه  أكمهما كانت طبيعتو ارتكب على ذات الغَت بالعنف  جنسيّ  إيبلج
 . من قانوف العقوبات 222 ػػػػػػ 23ة يف ا١تادّ  أكردهذم عريف الّ ىو التّ  ك

       ،من قانوف العقوبات 336ة يف نص ا١تادّ  إُف االغتصاب ع اٞتزائرمّ ا١تشرّ  تطرؽلقد  ك
ك اشًتط لتماـ قياـ ىذه اٞترٯتة كجوب توافر العناصر ا١تكّونة ألركانا القانونّية ، ك اّليت ىي ثبلثة 

    بُت اٞتآف  ، ٔتعٌت عبلقة جنسّية كاملة كامل  صاؿ جنسيّ أف يكوف ىناؾ اتّ  عناصر تتمثل يف
إيبلج عن طريق  بيعيّ ذم يقصد بو الوطء الطّ الوقاع الّ  فعلب ذلكى يطلق عل ك،  حيةك الضّ 
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االغتصاب يف  أفّ ، ك من خبلؿ ىذا العنصر نستخلص  يف فرج ا١ترأة الذّكرمعضو للاٞتآف 
ذكَت يف فرج بإيبلج عضو التّ  إالّ  ال يتمّ  ك أيضا، ة أر اممن رجل على  إالّ  ال يتمّ  القانوف اٞتزائرمّ 

،كما  ااغتصاب شيء آخر يف فرج ا١ترأة ال يعدّ  صبع أك قضيب أك أمّ األكضع  فإفّ  ك من مثّ  ا١ترأة
إيبلج عضو ك ال يشّكل اغتصابا ذكَت يف أجزاء اٞتسم األخرل غَت فرج ا١ترأةإيبلج عضو التّ أف 

إف كانت اجملٍت عليها بكرا  يهمّ ال  ،كذلكبر من الدّ  أم ا٠تلفالتذكَت يف فم ا١ترأة أك إتيانا من 
واقعة ا١ت  تعدّ ، ك أيضا ال تقـو اٞترٯتةك مع ذلك فاجرة أك  ةفقد تكوف بغيّ ،  تهاأك فاقدة لعذريّ 

و ال ة فإنّ لة اٞتنسيّ كره زكجتو على الصّ ذم يُ الزكج الّ  ك من مثّ فإفّ  ةإذا كانت غَت شرعيّ  إالّ  اغتصابا
 .يعّد مرتكبا ٞتـر االغتصاب 

توافر العنصر األساسّي ك اٞتوىرّم للجرٯتة ، ك ىو أف يتّم االّتصاؿ اٞتنسّي باستعماؿ 
يتحّقق باستعماؿ اٞتآف للقّوة  الذم ك العنف ا١تاّدم : اليةالتّ  العنف، ك اّلذم يأخذ كذلك الّصور

أْم  لعنف ا١تعنومّ ا، ها على الّصلة اٞتنسّية اٞتسديّة أك أيّة كسيلة ماديّة أخرل إلكراه اجملٍت علي
أك استعماؿ ديد بالقتل أك الّتهديد بفضيحة ،كالّتهيتحّقق عن طريق الّتهديد بشّر،الذم اإلكراه ك 

مييز ،  حاليت اٞتنوف ك عدـ التّ ك حاالت األخرل لغياب الّرضاكما توجد مواد ٥تّدرة أك منّومة...
        ى حُت غفلة منها أثناء االستشارةكالطّبيب اّلذم يواقع أنثى علكما يغيب أيضا بالغفلة ،

أك الكشف عليها ، كما يتجّسد با١تكر ك ا٠تديعة ، كأف يرقد رجل يف سرير امرأة على صورة 
 ٕتعلها تظّن أنّو زكجها .

ٞتنائّي تّتجو اإلرادة إُف إتياف الفعل ك نتيجتو ، ٔتعٌت ضركرة أف يتوافر القصد اأف ك أخَتا 
 أْم النّية اإلجرامّية لدل شخص اٞتآف .

فإذا توافرت ىذه األركاف نكوف أماـ جرٯتة االغتصاب ، غَت أّف ا١تتعارؼ عليو من الّناحية   
الواقعّية ىو أّف ا١تشتبو فيهم ا١تقًتفُت ٢تذه اٞترٯتة ينكركف دائما الوقائع ا١تنسوبة إليهم ظّنا منهم بأّف 

م قد تركوا ما يدؿ على الوقائع ّ٘تت يف غياب األدلّة ك خصوصا الّشهود ، متجاىلُت ٘تاما بأنّ 
أّنم ىم ا١ترتكبوف للفعل ا١تبلحقُت بو ، ك ىو األثر البيولوجّي ا١تلتقط ٔتسرح اٞترٯتة اّلذم 

، ك اّلذم سيكوف ٤تل مقارنة مع بصمتهم الوراثّية  "ADN"يستخلص منو اٟتامض الّنوكّم 



63 
 

العاَف ماعدا يف الّتوائم ا١تتماثلة  ا١ترجعّية اّليت ال ٯتكنها أف تتشابو أك تتماثل بُت شخصُت اثنُت يف
اّلذين أصلهم بويضة كاحدة ، ك ألجل ىذه الغاية أصبح يعتمد على ىذا الّدليل العلمّي يف إثبات 

 .ك نفي ٥تتلف جرائم العرض كاالغتصاب
من قانوف  336أما اٞتزاء ا١تقرر ٢تذه اٞترٯتة فقد أكرده ا١تشرع اٞتزائرم يف نص ا١تادة 

ٜتس  ا١تؤقت منجن بالسّ  يعاقباالغتصاب من ارتكب جناية  كلّ   " : فيهاجاء يت العقوبات ك ال
 سنة 18 عشرة الثّامنةكمل تقاصر َف على  كقع االغتصاب إذا ك .سنوات  10 عشر إُف 5

، ك لعّل الّشيء  " سنة 20 عشرين إُفسنوات  10 عشر ت منا١تؤقّ  جنالعقوبة السّ فتكوف 
مقارنة ٔتا  ٥تففةا١تسّجل على العقوبات ا١تقّررة ٞترٯتة االغتصاب يف القانوف اٞتزائرّم ىي عقوبات 

ىو مقّرر لنفس اٞترٯتة يف بعض الّتشريعات العربّية أك الغربّية ، ففي تونس على سبيل ا١تثاؿ يعاقب 
عداـ حاؿ توافر ظرؼ استعماؿ العنف    على االغتصاب بالّسجن ا١تؤبّد ك ترفع العقوبة إُف اإل

 .سنة سجنا  20أك الّسبلح أك الّتهديد ، كما يعاقب القانوف الفرنسّي مقًتفيو بعقوبة 
 

 الفرع الثاني
 ي إثباتوقضايا االغتصاب و دور البصمة الوراثية فعن  أمثلة

بداءة ذم بدء يتعُت التنويو بأّف بعض األنظمة اّليت عرفت فيها البصمة الوراثّية تطّورا كبَتا  
سواءن على ا١تستول العلمّي أك على ا١تستول التطبيقّي ، فّكرت يف إنشاء قاعدة بيانات كطنّية    

اتو اآلثار البيولوجّية أك مركزيّة ، يتّم فيها حفظ ٚتيع أنواع البصمات الوراثّية الّنإتة عن ٖتليل ى
ٞتميع األشخاص ا١تشتبو فيهم ك ذككا الّسوابق القضائّية الكثَتة ك ا٠تطَتة ا١تاّسة باألفراد أك بكياف 

، ك قد ّت ٕتسيد ذلك عملّيا ك على أرض الواقع ، ك لعّل "الّنظاـ العاـ ، اآلداب العاّمة  "اجملتمع 
صى سرعة ك بأسلوب دقيق ك ناجع ، ك قد سلك الغرض من ذلك ىو معرفة مرتكب اٞترائم بأق

ا١تشرّع اٞتزائرّم ىذا الطّريق من خبلؿ استحداثو لقاعدة بيانات مركزيّة ٔتوجب القانوف ا١تتعّلق 
الّصادر  16/03باستعماؿ البصمة الوراثّية يف اإلجراءات القضائّية ك الّتعّرؼ على األشخاص رقم 

ائم ا٠تطَتة جرٯتة االغتصاب ، ك اّليت يلعب فيها الّدليل ك لعّل من بُت ىاتو اٞتر  ، 2016سنة 
دكرا مهّما يف اإلثبات ك الّنفي كفقا ١تا ىو ثابت     "ADN"العلمّي ا١تتمّثل يف اٟتامض الّنوكّم 
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ك مؤّكد علمّيا ك عملّيا ، ك قد كقع االختيار على ىذه اٞترٯتة دكف غَتىا من بقّية أنواع جرائم 
أساس ك أّف اإلثبات فيها بدرجة كبَتة إف َف نقل بصورة مطلقة يكوف بناء العرض األخرل على 

، ك من جهة ثانية اّتساع  "ADN"على خربة علمّية ٣تّسدة يف ٖتليل ك فحص اٟتامض الّنوكّم 
 دائرة ارتكاهبا يف الّسنوات األخَتة بسبب عّدة خلفيّات سواء عقائديّة أك أخبلقّية أك اجتماعّية...

      ك اّليت ال حصر ٢تا ّت الّتوّصل إلثباهتا قضايا االغتصاب ىناؾ العديد من ف ال شك أك 
ك إسناد األفعاؿ ١تقًتفيها اٟتقيقّيُت إسنادا ماديّا ، أك نفيها نائيّا عنهم بفضل الرّكوف إُف 

ه االختبارات ك الفحوصات ا١تخربيّة الوراثّية ك ما أفضت إليو من نتائج ، ك لعّل من أشهر ىذ
  القضايا على اإلطبلؽ :

 

  " ليندامان " اةــتــالف يةـقض

ق تتعلّ  ك، ة ة البصمة الوراثيّ ة تستعمل فيها تقنيّ ة جنائيّ ؿ قضيّ أكّ  1"  لينداماف ة "قضيّ  تعدّ 
 شيد بضواحي منطقة ليسًت 21/11/1983يت اغتصبت بتاريخ يت تدعى لينداماف الّ بالفتاة الّ 

قد  ك ، بهااغتص أف بعد هاحيث قاـ اٞتآف بقتل ، سنة 15 لال يتعدّ  قتذاؾ ك عمرىا بربيطانيا ك
حصلت  08/08/1986بتاريخ  ك ،اجملٍت عليها جسم ة من ليل الوحيد مسحة مهبليّ كاف الدّ 

سنة ك تدعى  17تبلغ من العمر فتاة أخرل ةحية ىذه ا١ترّ بنفس األسلوب ككانت الضّ  ثانيةجرٯتة 
ريتشارد  "رطة قبض على شخص مشتبو فيو يدعىٖتقيقات الشّ من خبلؿ ك ،  "دكف اشورت "

كانت لو ك قد   ةفسيّ األمراض النّ عامل ٔتستشفى  ذم يشتغلالّ سنة  17يبلغ من العمر  " بكبلند
، ا  ٥تتلفة ٘تاما كجد أنّ نات ك مقارنتها بالعيّ  حاليلن من خبلؿ التّ ك لك ، انيةحية  الثّ عبلقة بالضّ 

ة ت تربئ٘تّ  قد ك ، نتُتذلك لتطابق العيّ  مرتكب اٟتادثتُت ىو شخص كاحد ك على أفّ  ىي تدؿّ  ك
رجاؿ يف نفس  ةعدّ  نات دـ منخذت عيّ أُ إذ  ، ة عند ىذا اٟتدّ ف القضيّ ك َف تتوقّ  ساحتو ،

       ، سنة تقريبا 34إُف  16ما بُت  أعمارىم تًتاكحشخصا  3653بلغ عددىم  ذمالّ  ا١تنطقة
ستبعد الكثَت منهم ا تُت كحيّ نة ا١ترفوعة من جسم الضّ نات ا١تأخوذة بالعيّ العيّ قورنت ٚتيع تلك  ك

                                                           
 . 247( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة د لطفي٤تمّ )اح عبد الفتّ   1



65 
 

بإرساؿ زمبلئو ألخذ  "ؾكوليُت بيتشفور  "أثناء ذلك قاـ شاب يدعى ك  ، حاليللعدـ مطابقة التّ 
 ك تّ ،  باإلببلغ عنو قاـ أحدىمالبشعة  اع زمبلئو بتلك اٟتادثةلكن بعد ٝتك  ، نة بدال منوعيّ 

قد كاف  ك ىو، ونات ا١ترفوعة من الفتاتُت ٗتصّ العيّ  حاليل أفّ التّ  نتائجكقد أظهرت  ، القبض عليو
ليك إ"كتور ٔتخترب الدّ  ةفحص ىذه القضيّ  قد تّ  ك،  أخرليف اعًتافو ّترائمو ك جرائم  سبباذلك 

ة يستخدـ ة جنائيّ قضيّ   ؿأكّ ة ٔتثابة كبذلك كانت ىذه القضيّ  ، بربيطانيا "ليسًت " ّتامعة "جيفرم
 ." ADN" وكمّ فيها اٟتامض النّ 

 اح اإلسبانيّ ة السفّ قضيّ 

عاـ  ة ما بُتا١تمتدّ يف الفًتة بإسبانيا  الكثَت من حوادث االعتداء اٞتنسيّ  تحصل لقد
اح يف كل حالة حيث كاف السفّ ، ة يف إحدل ضواحي ا١تدف الكربل اإلسبانيّ  1996ك  1993

  ، ؼ على شخصو عرّ منهن التّ  ك َف تستطع أمّ  ، معزكؿ مكاف مظلم كيصطحب ضحاياه إُف 
بعد فًتة  ٚتيعها لشخص كاحد ، ك أفّ  تبُّت حايا ة للضّ حاليل للمسحات ا١تهبليّ ك من خبلؿ التّ 

 تطابقها مع ٖتليلها تبُّت  نة من دمو كبعد أخد عيّ  ك، من ضبط أحد ا١تشتبو فيهم من الزّ 
 20حيث أدين بارتكابو أكثر من  ، ٤تاكمتو القبض عليو ك ك قد تّ  ، ياحاة للضّ ا١تسحات ا١تهبليّ 

 .1هٗتليص اجملتمع من شرّ  ة تّ ك بفضل ىذه التقنيّ ، حادثة اغتصاب 
 

 " بيل كلينتون"السابق  ئيس األمريكيّ ة الرّ قضيّ 
بة يف البيت مع ا١تتدرّ  "بيل كلينتوف" ئيس األمريكيّ للرّ  ش اٞتنسيّ حرّ ة التّ قضيّ ص تتلخّ 

على ثوب  ائل ا١تنومّ فحص السّ  عندما تّ ،  1998يت حدثت عاـ الّ  "مونيكا لويسكي"األبيض 
  ك كاف دليلها الفستاف  ، ئيس األمريكيّ ة بينها ك بُت الرّ عت كجود عبلقة جنسيّ يت ادّ الفتاة ك الّ 

ـ من ا١توجود على الفستاف ا١تقدّ ائل فحص السّ  ك بالفعل تّ ، يت كانت ترتديو داء األزرؽ الّ أك الرّ 
 شهرا حىتّ  18ة ائل على الفستاف ١تدّ قي ىذا السّ بك قد ،  1998 يوليو 28يف يـو ة الفتاة اليهوديّ 

يت احتفظت ل عليها بصوت كلينتوف ك الّ ة ا١تسجّ ليفونيّ وت التّ ك كذلك شرائط الصّ  ، متو مونيكاقدّ 
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و ٭تمل ئيس كلينتوف أنّ ـ للرّ ك كاف ىذا أقول دليل عندما ثبت بعد فحص الدّ  ، ة عامُتهبا ١تدّ 
على  "كنت ستار" عي ا١تستقلّ ك قد ساعد على ذلك ا١تدّ  ، ائل ا١تنومنفس اٞتُت ا١توجود يف السّ 

ـ بشهادتو من تلقاء نفسو من خبلؿ تسجيل الفيديو ذم تقدّ ك الّ ، ئيس كلينتوف أف يستدعي الرّ 
يت الكثَتة الّ ة رغم األدلّ ك هاية ك يف النّ  ، فوفة مغلقة ك رآىا احمللّ بيض ك دائرة تليفزيونيّ يف البيت األ

 ئيس األمريكيّ بتربئة الرّ  االستشارمّ اجمللس قاـ  1999و عاـ أنّ  إالّ ، ة قوف يف القضيّ احملقّ شفها اكت
 .1حَتة ك دىشة ا١تتابعُت للوقائع يف ظلّ  همةمن التّ  "كلينتوف"

 
 " أبو ظبي" ةقضيّ 

اإلكراه يف مواقعة اجملٍت  02/05/2003هم بتاريخ استخداـ ا١تتّ  يف ظب ة أبوقضيّ ص تتلخّ  
  ارهتا لسيّ  طرحها با١تقعد ا٠تلفيّ  مظلم ك ة كخاؿ من ا١تارّ  ٔتكاف استدراجهحيث قاـ با ، عليها

 ، منها دكف رضان داخلها بستمٌت ادخل قضيبو يف فرجها ك أ جثم فوقها ك عنها مبلبسها ك نزع ك
د ا١تؤيّ  ىو اٟتكم ك ، جن ا١تؤبد ك إبعاده عن الببلدبالسّ  أبو ظب كمة٤تحيث حكمت عليو 

اٟتكمُت  أفّ  ال شكّ  ك ، أماـ جهة الطّعن لعقوبة إُف عشر سنوات سجنباؿ باإلدانة ك ا١تعدّ 
 وكمّ مض النّ اللح الوراثيّ كيب الًتّ  د أفّ لذم أكّ اّ  ا١تذكورين أسسا على تقرير ا١تخترب اٞتنائيّ 

، هم نة دـ ا١تتّ لفحص عيّ  ة للمجٍت عليها مطابقسحة ا١تهبليّ للم الذكورمّ  ا١تستخلص من الشقّ 
 . بتاريخ الوقائع ذم َف ينكر التقاءه باجملٍت عليهاالّ 

 
 " ةوجة اْلسيويّ الزّ  ة "قضيّ 

 رطة مفاده أفّ الشّ مركز ة بببلغ إُف مرأة أسيويّ اـ زكج حدة تقدّ ة ا١تتّ يف اإلمارات العربيّ  ك
برفع مسحات  ك،  ف هباايت يقيمتو الّ زكجتو يف شقّ  أغتصبة قد ة األسيويّ شخص من اٞتنسيّ 

فعل  يت كقع فيهاالغرفة الّ ة ادة بأرضيّ ة من سجّ ثات منويّ لتلوّ  ناتة من ا١ترأة ك فحص عيّ مهبليّ 
 بعد ثبلثة أشهر تبُّت  ك، كج نات الزّ ن عيّ ٥تتلفة ع ك ا تعود لشخص كاحد أنّ تبُّت ،  االغتصاب

ٔتقارنة  ك ، ا تعود لشخص أسيومّ ّتهاز الكمبيوتر أنّ  ارنة البصمات ا١ترفوعة من ا١تكافمقبعد 
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ا  أنّ ادة تبُّت ة ا١ترفوعة من ا١ترأة ك للسجّ مع اٟتيوانات ا١تنويّ  خصلذلك الشّ  " " ADN الػػػ نةعيّ 
 .1خص ا١تشتبو بوىذا الشّ  ٗتصّ 

 
 "فاين شارلزت هم"المتّ  ةقضيّ 

 ت٘تّ  مثّ صغَتة ك قتل طفلة  غتصاباال الرتكابو جناييتباإلعداـ  حكم عليو همىذا ا١تتّ  
ٖتاليل  على نتائج ك أساس ىذا اٟتكم بٍت ،جن يف السّ  طويلة جداة تربئتو بعد أف قضى مدّ 

عَتات حية بعض الشّ الضّ  جسد كجد على حقيقات الفيدراِفّ مكتب التّ  أفّ ذلك ،  اٟتامض النوكم
 إخبلء سبيلو ك تّ ،  "شارلزت"براءة  تثبتبصمة الوراثية ٖتليل ال و ك بعدٗتصّ ا أنّ  اعتربتيت ك الّ 

 ّتسديت عثر عليها الّ عَتات بالشّ  "شارلزت"شعر  تقارن يتل الّ يالحالقاضي نتائج التّ  بعد تلقيّ 
سد ّتثر عليو ذم عُ عر الّ بُت الشّ اٟتاصل بو الشّ  كاف يف اإلثبات األساسيّ  ك أفّ  ، حيةالضّ 
 . "شارلزت"ك شعر  2 حيةالضّ 

 " بتلر " األمريكي ةقضيّ 

 أطبلؽ صراحو تّ  ا١تتهم ذك البشرة السوداء انتشلتو نتائج االختبار الوراثي من االهتاـ كىذا  
 قدك ،  تيكساسب "تيلر "بسجن أكثر من عقد ك نصف من الزمنة قضى مدّ بعد أف  1999سنة 

االغتصاب  جرٯتيتالرتكابو  معاقبتوبعد  سنة سجنا تسعوفتسعة ك  هتامدّ  جنائية بعقوبةحكم عليو 
 مٍتّ  ٥تلفات على امض النوكماٟت اختبارات أجريتقد  ك،  بيضاء البشرة اختطاؼ امرأة ك

 . ا١تتهم ا١تدافب ة  ليست ٢تا عبلقةالبصمة الوراثيّ  ٥تابر أفّ  ثبلثةلنتائج الأثبتت  إُف أف با١تغتصأ 

 3"ةالفتاة اإلماراتيّ  ة "قضيّ 
 ، رطةحد مراكز الشّ أعاما إُف  18مت فتاة تبلغ من العمر حدة تقدّ ة ا١تتّ يف اإلمارات العربيّ 

 إثرك  ، كاجكعدىا بالزّ  نت معو عبلقة ككوّ  فت على شخص بواسطة ا٢تاتف كا تعرّ أفادت أنّ  ك
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        ، ابعهر الرّ يف الشّ  إالّ َف تكتشف اٟتمل  اأنّ  إالّ ٛتلت منو  و اغتصبها كلكنّ  كذلك رافقتو 
هر يف الشّ  أصبحتك ٕتاىلها إُف أف ، و طلب منها اإلجهاض فلم توافق لكنّ بذلك  أخربتوك 
و هم ك لكنّ استدعاء ا١تتّ  حيث تّ  ، رطةالشّ أبلغ مصاٌف  ذم بدكرهالّ  أمرىا ك أبلغت كِفّ  ، امنالثّ 

 ADN"" ػػػػػال وكمّ مض النّ الفحص اٟت ة يف ٥تترب دبْ الفحوصات ا١تخربيّ  أجريتك  ، همةالتّ  أنكر
فات يف نصف الصّ  الشًتاكهافل ة للطّ اكية ىي األـ اٟتقيقيّ الشّ  تيجة أفّ كانت النّ  ك ا ،منهم لكلّ 

 اِفبالتّ  ك،  ةصفات كراثيّ  أمّ فل يف هم فلم يشًتؾ مع الطّ ا ا١تتّ أمّ  ، فلا١توجودة لدل الطّ ة الوراثيّ 
 .1لو ىو األب اٟتقيقيّ  يعدّ  خرآبل يوجد رجل  ، فللطّ ل أباليس  وفإنّ 

ل ا١تتمثّ  ليل العلميّ الدّ ب االستعانة أفّ بلو جليا  ضحيتّ  القارئ ٢تذه القضايا ال جداؿ يف أفّ ك 
 ،العدالةا للوصوؿ إُف اٟتقيقة ك منو ٖتقيق الزما ك ضركريّ  إجراءن  يعدّ  "ADN"ة البصمة الوراثيّ يف 

خصوصا جرٯتة اال يف إثبات ك نفي ٥تتلف جرائم العرض دكرا بارزا ك فعّ  كيف ال ك قد كاف لو
 ، ٖتيط هبم اـاالهتّ ة ذين كانت أدلّ همُت الّ العديد من ا١تتّ ت تربئة ساحة ٘تّ  ، إذ ٔتوجبو االغتصاب

ك على العكس  ،ءكا  من جديد رّ ألغي اٟتكم ك بػُ  مثّ باإلدانة  ماٟتكم عليه الكثَت منهم تّ  بل إفّ 
ة لّ دت تربئة الكثَت منهم ك ا١تذنبُت فعبل ك ذلك باالستناد فقط على األفقد ٘تّ من ىذا 
رجة من طرؼ الدّ  ك ا١تأمور بو ليل العلميّ على ىذا الدّ  االعتمادك لكن بعد  ، ةالكبلسيكيّ 

 ،ىؤالء ل إُف ثبوت قياـ اٞترٯتة يف حقّ وصّ التّ  ة األكُف القاضية بالرباءة تّ جاألعلى من الدر ة القضائيّ 
 .بإدانتهم ك معاقبتهم  القضاء  تّ إلغاء اٟتكم القاضي بالرباءة ك من جديد  ك منو تّ 
 

 انيالثّ  المطلب

 2عنفة في إثبات جرائم الالبصمة الوراثيّ  تطبيق

ق حقّ هتدؼ إُف التّ ة كسيلة علميّ  تعدّ ك ، ة صاحبها على ىويّ  ة تدؿّ وراثيّ ا كانت البصمة الػّ ١ت
ستدالؿ من خبلؿ االٯتكن  ك، زة للفرد عن غَته ا١تميّ  اٞتينيةفات ة ك معرفة الصّ خصيّ من الشّ 

                                                           
 . 250. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (٤تّمد لطفي)عبد الفّتاح   1
 ك ما بعدىا . 128. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (ساَف)ٜتيس علي الظّنحآف   2
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خصوصا جرٯتة القتل  1ة عند االشتباه يف ٥تتلف اٞترائممعرفة اٞتنا نتائجها على مرتكب اٞترائم ك
اـ ٔتثابة قرينة على اهتّ  أيضا تعدّ ا كانت ػّ ك ١ت، ك اليت ستكوف كعينة للدراسة يف ىذا ا١تطلب 

يف الكشف  ادكرا إ٬تابيا ك ىام ٢تا ٔتعٌت أفّ ، م ٢تا كن ا١تادّ صا٢تا بالّر التّ  رٯتةخص بارتكاب اٞتالشّ 
كشف ك الوصوؿ إُف مرتكب اٞترٯتة منذ اكتشافها أك ا١تسا٫تة يف ال، عن بعض اٞترائم الغامضة 

ا على إ٬تابيّ ذم انعكس الكبَت ك الّ  ر العلميّ ىذا التطوّ  كلّ   فإفّ  عن جرائم كقعت قبل اكتشافها ،
ـ الدّ  ائلٖتليل فصعلى  فقط يت كانت تعتمدالّ  الكبلسيكيةرؽ الطّ  ٗتطيل إُف ة اإلثبات أدّ نظريّ 

قة ك عها عدـ الدّ طبـ قد تفصائل الدّ  اختبارات أفّ  معملياك قد ثبت  ، األصابع اتك فحص بصم
إذ ٭تاكؿ الكثَت من اٞتناة  ، فحص بصمات األصابع ليس متاحا دائما كما أفّ أكيد ،  التّ 

تها لوسائل سيّ حساسهولة ك سرعة إزالة أثرىا ك  لكي ٮتفوا معا١تها فضبل عنازات القفّ  استخداـ
  . فعالرّ 

نة صغَتة من أخذ عيّ إذ يكفي إلجرائو ٖتليلو بكل سهولة ك يسر ،  يتم اٟتامض النوكمك  
ك  اٞترٯتة تصلحٔتسرح  دـ أك بقعة مٍتّ  قطرةعلى  مثبل العثور، ف امهما كاف نوعهة البصمة الوراثي

تصلح كما يف الوصوؿ إُف اٟتقيقة ا١تبتغاة ،   الةمنو تكوف منتجة ك فعّ  ك،  بامتياز لبلختبار الوراثيّ 
تائج النّ  دائما ك تبقى، ة أشهر ت أك مضت عليها عدّ ك لو كانت قد جفّ  للفحص حىتّ  أيضا

 من خطأما قد ٭تصل فيما عدا  االرتيابشكيك أك قة بعيدا عن التّ بالدّ  تتسمل إليها ا١تتوصّ 
 . ناتلعيّ يف ا اختبلطأك  بشرمّ 

مث نستعرض  () الفرع األكؿ نتطرؽ إُف أركاف جرٯتة القتل ك اٞتزاءات ا١تقررة ٢تايلي  ك فيما 
 خيوطها ة ٔتثابة ا١تفتاح ٟتلّ الوراثيّ  فرةشّ الكانت يت  عن ٥تتلف جرائم القتل ك الّ  بعض القضايا

  . ()الفرع الثآف
 الفرع األول

 و الجزاءات المقررة لها القتلأركان جريمة 
إزىاؽ ركح  وى اٞتزائرمّ  من قانوف العقوبات 254ة يف نص ا١تادّ  ؼمعرّ  والقتل كما ى

        مالركن ا١تادّ  اثنُت ٫تا ركنُتق جرٯتة القتل العمد ٬تب توافر تتحقّ  حىتّ  ك ، عمدا نسافاإل

                                                           
 .151. الّصفحة  1996. البوليس العلمّي . الطّبعة  (رمسيس)هبناـ   1
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ف ك يتكوّ ،  م إُف ا١توتمن شأنو أف يؤدّ  بعمل ا٬تابّ اٞتآف قياـ  أمْ  ،كح ل يف إزىاؽ الرّ ك ا١تتمثّ 
 لوؾة بُت السّ ببيّ عبلقة السّ  كح كإزىاؽ الرّ  ، لوؾ اإلجراميّ السّ ىم  ثبلثة عناصركن من ىذا الّر 

  . ك الوفاة اإلجراميّ 
 عليها ،ا١تعاقب  تيجةذم يقـو بو الفاعل لتحقيق النّ شاط الّ النّ  هوف اإلجرامي لوؾالسّ ا فأمّ  
 . احملاكلة ل جرٯتة القتل ك ال حىتّ ة ك معلنا عنها ال تشكّ ك إف كانت حقيقيّ  كحدىا حىتّ  ةفاإلراد

ركرم أف ك ليس من الضّ  ، بة على سلوؾ الفاعلتيجة ا١تًتتّ هي النّ ف كحإزىاؽ الرّ ا ك أمّ  
ا ك أمّ  . تيجة فاصل زمٍتّ شاط ك النّ النّ بُت يكوف فيمكن أف ، ق أثر نشاط اٞتآف مباشرة يتحقّ 

م كن ا١تادّ ب فيها الّر يت يتطلّ الّ تيجة النّ من جرائم  تعدّ  جرٯتة القتل العمدف ةببيّ عبلقة السّ ٓتصوص 
يف جرٯتة القتل العمد ٬تب  مكن ا١تادّ فلكي يتوافر الّر ، تيجة النّ  ة بُت فعل اٞتآف كتوافر رابطة سببيّ 

 . فعل اٞتآفعن  نإتةف تكوف الوفاة أ
 ٔتعٌت ،العمد  أمْ  أك القصد اٞتنائيّ  ا١تعنومّ  كنالّر آف ٞترٯتة القتل العمد يف الثّ  كنالّر  ليتمثّ  ك

من شأف فعلو  فّ أك ، اٞترٯتة إنساف حي  ٤تلّ  اه إرادة الفاعل إُف إتياف فعل القتل مع علمو بأفّ إتّ 
ر إُف ك ٬تب أف يتوفّ ،  العاـ القصد اٞتنائيّ بىذا ما يطلق عليو ك ، ب كفاة ىذا اإلنساف أف يرتّ 

ة قتل اجملٍت عليو أك إزىاؽ ذم ىو نيّ ك الّ ،  ا٠تاص القصد اٞتنائيّ  كن ا١تعنومّ يكتمل الّر  جانبو حىتّ 
 : يشًتط فيو ذمالّ صفة اجملٍت عليو بمن األخذ يف االعتبار  البدّ  ك ، ركحو

 
بذلك ، ك إنسانا كقت ارتكاب اٞترٯتة  فيو حيةفًتض القتل أف تكوف الضّ يم  إذ صفة اإلنساف

من  457ة د ٥تالفة تعاقب عليها ا١تادّ ا قتل اٟتيواف فهو ٣ترّ أمّ  ، على إنساف اَل إ ال يقع القتلف
دج ك ٬توز أف  10000إُف  5000يعاقب بغرامة من  " : ونّ تنص على أيت قانوف العقوبات ك الّ 

     ب يف موت أك جرح حيوانات من تسبّ  كلّ   أياـ على األكثر ٜتسةة يعاقب أيضا باٟتبس ١تدّ 
أك مواشي ٦تلوكة للغَت ك ذلك نتيجة إلطبلؽ حيوانات مؤذية أك مفًتسة أك بسبب سرعة أك سوء 

 . "..كوب.أك الّر أك اٟتمل  دكاب اٞترّ  قيادة أك زيادة ٛتولة العربات أك ا٠تيوؿ أك
أعترب الفعل  ك إالّ ، ا كقت ارتكاب اٞترٯتة األصل أف يكوف اجملٍت عليو حيّ  إذ صفة اٟتيّ 

يت الّ من قانوف العقوبات  153ة ا١تادّ نص جنحة معاقب عليها بٔتثابة  ذم يعتربالّ ك ، ة تشويها ٞتثّ 
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        ة عمل من أعماؿ الوحشيّ  ة أك كقع منو عليها أمّ ه جثّ س أك شوّ من دنّ  كلّ  " : كرد فيها
 . ".باٟتبس من سنتُت إُف ٜتس سنوات..أك الفحش يعاقب 

القانوف ال يعاقب على كوف  ، أف ترتكب اٞترٯتة على شخص الغَتأيضا  يشًتطك  
من قانوف  273ة ا١تادّ  أحكاـ نتوتضمّ ىذا ما ، كاف يعاقب على ا١تساعدة عليو   ك إفْ ، االنتحار 
 يت تساعده على االنتحار من ساعد عمدا شخصا يف األفعاؿ الّ  كلّ  ":  يت تقوؿك الّ  العقوبات

ا سوؼ تستعمل يف ة لبلنتحار مع علمو بأنّ م أك باآلالت ا١تعدّ ده باألسلحة أك السّ أك زكّ  لوسهّ أك 
 . " ذ االنتحارىذا الغرض يعاقب باٟتبس من سنة إُف ٜتس سنوات إذا نفّ 

جنحة  ىوك ، إجهاضا  ذلك يعدّ  اك إ٪تّ ، ل إعداـ اٞتنُت قبل كالدتو قتبل يشكّ  كما ال 
من أجهض  كلّ  " : يلي على ما يت تنصّ ك الّ من قانوف العقوبات  304ة معاقب عليها بنص ا١تادّ 

     أك مفًتض ٛتلها بإعطائها مأكوالت أك مشركبات أك أدكية أك باستعماؿ طرؽ  امرأة حامبل
ب ة كسيلة أخرل سواء كافقت على ذلك أك َف توافق أك شرع يف ذلك يعاقبأيّ أك أعماؿ عنف أك 

 . " .باٟتبس من سنة إُف ٜتس سنوات..
 مثبل القتل ، إذ يعاقبىذا أما اٞتزاء ا١تقرر ٞترٯتة القتل فيختلف باختبلؼ كقائع ك ظركؼ  

،     ، ك يعاقب على القتل العمد مع سبق اإلصرار ك الًتصد باإلعداـ  على القتل العمد با١تؤبد
ك ىذا طبقا ١تا ىو مكرس يف نص  ك قتل األصوؿذاهتا تطبق على القتل بالتسميم أ ك العقوبة

 . عدىا من قانوف العقوبات اٞتزائرمك ما ب 254ا١تادة 
 

 الفرع الثاني
 في إثباتوو دور البصمة الوراثية  القتلقضايا عن  أمثلة

ىذا  ك،  ابارز  ادكر  ك ببل شكّ لو  كاف  جرائم القتل ة يف ٣تاؿاستخداـ البصمة الوراثيّ  إفّ     
اٞتآف غالبا ما يًتؾ كراءه آثارا  إذ،  ل إُف اٞتناةوصّ قتو من نتائج مبهرة ك ذلك بالتّ حقّ  بسبب ما

من جهة ثانية الفضل يف تربئة  كما كاف ٢تا ،ة البصمة الوراثيّ ىذه ستخلص منها تيف مسرح اٞترٯتة 
نتُت  من خبلؿ نتائج ٖتاليلها عدـ كجود تطابق بُت العيّ همُت بعدما تبُّت ساحة العديد من ا١تتّ 
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يف إثبات ك فاصبل ة دكرا ىاما يت كاف للبصمة الوراثيّ القضايا الّ  أىمّ  نوردا١تأخوذتُت . ك فيما يلي 
 . ليهمجرٯتة القتل أك نفيها عن األشخاص ا١تنسوبة إ

 1"سام شبرد"الدكتور ة قضيّ 
ضربو  على خلفية "ساـ شربد" كتورالدّ  ةحدة األمريكيّ بالواليات ا١تتّ  أكىايو ٤تكمةانت أد

أذيعت احملاكمة عرب كسائل إذ ة رأم عاـ إُف قضيّ  توقضيّ لت ٖتوّ  ىاك بعد، ا١توت  لزكجتو حىتّ 
كجود شخص ثالث  فرضيةىناؾ  ذكر أفّ  ك قد ، بالتغطيةك ٝتح ٞتميع ككاالت األنباء صاؿ االتّ 

 "ساـ شربد"ك بعد أف قضى  ، آثار دمائو على سرير اجملٍت عليها أثناء مقاكمتها للجآف عثر على
يت الّ  ك ل على الرباءةصّ ٖتك قد ،  مرة أخرلأعيدت ٤تاكمتو  معاقبا جنسنوات يف السّ  عشرةة مدّ 

ة من جديد ك تطبيق فحص البصمة فتح القضيّ  " شربد" طلب ابن أف غاية َف تقنع الكثَتين إُف
 حاليل أفّ أثبتت التّ  قد ك،  "شربد"ة نة من جثّ ك ىو ما استجابت لو احملكمة بأخذ عيّ  ، ةالوراثيّ 

 كبل ىي دماء شخص آخر  "ساـ شربد"يت كجدت على سرير اجملٍت عليها ليست دماء ماء الّ الدّ 
 2.القضايا  أعقدكاحدة من انتهت بذلك ك ، ة الوراثيّ ذم أدانتو البصمة الّ  ىو صديق العائلة ك

 
 "سوزان دايفس "ة قضيّ 

 ،1986سنة  اسع من شهر جوافيت تعود إُف مساء ليلة التّ الّ  3ةص كقائع ىذه القضيّ تتلخّ 
ة جهة إُف منز٢تا مستقلّ من عملها يف مقاطعة كولومبيا متّ  "سوزاف دايفس"دة حُت انصرفت السيّ 

حيث كانت ، أحد بعد ذلك  أمّ  َف يشاىدىا ك إُف أف غابت وفٛتراء اللّ  "فورد"ارهتا من نوع سيّ 
كجة الزّ  ة سيما ك أفّ كانت بينهما مشاكل عائليّ   إذ،  "ركلف"دة على خبلؼ مع زكجها ىذه السيّ 

د من زكجها بعدـ ك أخذت تعهّ  بلؽ بينهمابعد حصوؿ الطّ قد كسبت حضانة أكالدىا  "سوزاف"
خاص ة من ٤تل كج قد اشًتل بندقيّ اريخ كاف الزّ ك يف نفس التّ  ، اباالعتداء جسديّ ض ٢تا التعرّ 

                                                           
  . 273الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
٤تّمد شعباف )٤تمود( . مداخلة . البصمة الوراثّية كدليل إثبات يف القانوف اٞتزائّي . إثبات الّنسب ك نفيو . اليـو الدراسّي   2

 بوالية سطيف ا١تذكور سابقا .ا١تنّظم 
 . 249فحة ابق . الصّ . ا١ترجع السّ  (د لطفي٤تمّ )اح عبد الفتّ   3
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 1988مارس  07 بتاريخك  ،كج حضانة األطفاؿ نح الزّ كجة مُ ك بعد اختفاء الزّ  ، سلحةببيع األ
ف على بسبب التخلّ ة باألفراد ا٠تاصّ  تلى ٤تتويات أحد احملبلّ اط بإجراء جرد عحد الضبّ أقاـ 

ة من عليها بقع دمويّ موجود وف ٛتراء اللّ  "فورد"ارة سيّ  ىدااحملل شىذا ك يف ٤تزف  ،اردفع اإل٬ت
    ت ا١تركر جوع لسجبلّ الرّ بعد ك  ، ة ك أجزاء عظاـة ك أنسجة بشريّ آثار طلقات ناريّ  اخل كالدّ 

 ةا١توجود ةنات البيولوجيّ العيّ على  "ADN" ػػػػػجراء ٖتاليل الإ بعد ك، ارة ك معرفة صاحب السيّ 
ألـ تعود نات ا١ترفوعة العيّ  ضح بأفّ اتّ  ، كج ك األطفاؿنات الزّ ارة ك مقارنتها بعيّ السيّ  ىذه داخل

ارهتا يف سيّ  "سوزاف"دة قتو السيّ ذم قتل مطلّ و ىو الّ بأنّ  "ركلف"د أدين السيّ  ك من مثّ ، األطفاؿ 
 . لجرٯتةل وبارتكاب بعد ذلك اعًتؼ ذمالّ  ليكسب حضانة األطفاؿ ك

 "ة "راندل جونزقضيّ 
من 1غتصاب ك قتل امرأةا جناييتالرتكابو  اإلعداـبعقوبة  "راندؿ جونز" اٟتكم على تّ لقد 

يف السنوات األخَتة من ة حدة األمريكيّ كقائع حصلت يف الواليات ا١تتّ  عن ذلك ك كالية فلوريدا
 رعيّ ب الشّ على تقارير الطّ ة ك االعتماد القضيّ  ملفاٟتكم بعد دراسة  قد صدرك ، القرف ا١تاضي 

 ا١ترجعّية بقع ا١تٍتّ ) مع اٟتامض النوكم اٞترٯتة مسرحمن  اّليت ّت التقاطهانات عيّ اليت أثبتت تطابق الّ 
 . ـفصيلة الدّ  مع ك (هم١تتّ ا٠تاصة با

 عمر "البستانّي  ة "قضيّ 

حصلت  كِفّ ك الدّ  الفرنسيّ  أم العاـالرّ  اليت كانت ٤تط أنظار "عمرالبستآّف  "ة قضيّ  كقائع        
،  سكنها ىذا ٔتقرّ ة طعنات خنجر ك بواسطة عدّ  "غيسبلف مارشاؿ"دة سيّ القتل  تّ  إذ 1991 سنة

 تّ على إثر ذلك  ك ـ ،مكتوبة بالدّ  "عمر ... ،قتلٍت عمر " عبارات :العلى اٟتائط قد كجد  ك
لكن ،  اٟتبس أكدعك  عليها كبستآفّ دة اجملٍت ذم كاف يشتغل عند السيّ الّ  "عمر"اـ ا١تدعو اهتّ 
يف ُت ا١تختصّ رباء ا٠تد أكّ قد ك  ،ائع ا١تنسوبة إليو الوققطعا سنة أنكر  22البالغ من العمر  "عمر"

 يءالشّ  ، حيةيت كجدت مكتوبة على اٟتائط ٔتنزؿ اجملٍت عليها ىي للضّ العبارات الّ  ا٠تطوط أفّ 
 ثمانية عشرةب اقبوعتك  ةالفرنسيّ  "نيس"٤تكمة  ينودلت امو ،ا٠تاص باهتّ  "عمر"ذم أثقل ملف الّ 

                                                           
 . 106صفاء )عادؿ سامي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة    1



74 
 

شهادة خرباء فُت ىو كذا ىيئة احمللّ  اٞتنايات ك كمة٤تك ما زاد من اقتناع ، سنة سجنا نافذا 
ذم رفعو قض الّ عن بالنّ رفض الطّ بقض ٤تكمة النّ لتقـو  للمجٍت عليها ،و نّ دكا أذين أكّ ا٠تطوط الّ 

 ذك "د مومن٤تمّ " ا١تدعوح صرّ ذلك  عقبك  ، "نيس " : اٞتنايات بػػػ قرار ٤تكمة ضدّ  "عمر"
 بأفّ  "كبلرفو"مسجونا بسجن بعد إطبلؽ سراحو باعتباره كاف  ةحافة ا١تغربيّ للصّ ة غربيّ ا١تة نسيّ اٞت

فتحت أين  "غيسبلف مارشاؿ" اةا١تسمّ  بقتل اجملٍت عليها على مسامعو أحد ا١تسجونُت معو اعًتؼ
 ث عليو ا١تغربّ ذم ٖتدّ جُت الّ السّ  بسماع ةالقضيّ  حيثياتحوؿ  اابتدائيّ  اٖتقيق "غراس"نيابة 

 من كقائع أنكر ما ىو منسوب إليوقد  ك قُتمن قبل احملقّ  "أالف فيبلس بوا"ا١تدعو  "د مومن٤تمّ "
 "عمر" فو كالدذم كلّ ق ا٠تاص الّ احملقّ  "برنار أ٧تو" تقدـ كما ، الكاذببالببلغ ـ شكول ك قدّ 

ىي خنجر  ك ت هبا اٞترٯتةيت ٘تّ بالوسيلة الّ  "غراس" رؾ ا٠تاص ٔتقاطعةة للدّ حقيق يف القضيّ بالتّ 
 يف شهر سبتمربالذم كافتو ا١تنية  "جاؾ شَتاؾ" ئيس الفرنسيّ الرّ قرر ، بعدىا با١تطبخ خاص

عقوبتو بأربعة ص بذلك تقلّ ل،  "عمر رداد"فائدة ػػل اجزئيّ  اعفو موضوعو  ارئاسيّ  امنح مرسوم 2019
و أنّ بح يصرّ  كزير العدؿ الفرنسيّ  "جاؾ توبوت"جعل  ك ىو اإلجراء الذم ، ٙتانية أشهر سنوات ك

 اعتماد خربة للخطوط تّ  1997ك يف سنة  ، "عمر"سوؼ لن ٭تضر ٞتنة ا١تراجعة ٓتصوص قضية 
حيث ، ة األكُف ا٠تطيّ  يت ٗتتلف ٘تاما عن نتائج ا٠تربةك الّ  "فرجاس"األستاذ  احملامي طلبها كاف قد

إثر  العبارات ا١تكتوبة على اٟتائط مسرح اٞترٯتة ليست للمجٍت عليها ، خلصت ا٠تربة إُف أفّ 
ة يف إطار اٟتريّ  "عمر رداد"مكتب رئيس القضاة بفرنسا موافقتو إلطبلؽ سراح ذلك أعطى 

ك لكن يف نظر العدالة ، جنالسّ  يف قضاىا سنوات سبعةبعد و إطبلؽ سراح تّ قد  ك ، ا١تشركطة
ة أماـ ٤تكمة راجعة القضيّ موضوعها مكرة مذّ  ك أكدع "فرجاس"األستاذ بعدىا تقدـ  ،ا هممتّ  يبقى

 كة بإجراء ٖتقيقات جديدة ة بالعقوبات اٞتنائيّ ٞتنة ا١تراجعة ا٠تاصّ ك قد أمرت  ة ،قض الفرنسيّ النّ 
للعبارات ا١تكتوبة على اٟتائط ٔتسرح  فا١تدكّ  ١تعرفة صاحب ا٠تط أخرلة كذا إجراء خربة خطيّ 

كما   ، "فرنسواز درسيٍت دارنو"ك  "آف بَتكيت"تعيُت ا٠تبَتين  ك على ىذا األساس تّ  ، اٞترٯتة
ة ا١تكتوبة هبا العبارتُت ك  ة ٓتصوص ا١تادّ ات إضافيّ جنة إجراء ٖتريّ من اللّ  "فرجاس"ألستاذ طلب ا

نتائج  ا١تذكورين أعبله ا٠تبَتين يف ٣تاؿ ا٠تطوطك قد أكدعا  ، كذا أثر اليد ا١توجودة أسفل اٟتائط
 و ٯتكن اٞتـز بأفّ إُف أنّ  انتهت ك قد،  صفحة مائة ك ٜتسوفف من ا٠تربة ا١تنجزة ك ىو تقرير يتكوّ 
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  ، ىو للمجٍت عليها ذم كتبت بو العباراتـ الّ الدّ  ك أفّ ، يت كتبت العبارات اجملٍت عليها ىي الّ 
ك لكن ، ٍت عليها ليد ا١توجود على الباب ٭تتوم على دـ اجملاأثر  ا٠تربة األخرل أفّ كما أثبتت 

ك طلبت ٞتنة ا١تراجعة إجراء مقارنة ، منقوص األكسجُت من جنس ذكر  مض نوكمّ ٦تزكج ْتا
العدالة بإجراء أمرت ك تعميقا للتحقيقات  ، " عمر رداد"هم ا٠تاص با١تتّ  اٟتامض النوكم ة معفوريّ 

 ضح أفّ اتّ بعدىا  ، حيةيت تساعد على إ٘تاـ اٞترٯتة ك قتل الضّ ة الّ عامة ا٠تشبيّ جديدة على الدّ خربة 
 لكن ا٠ترباء ك، "عمر رداد" همذم كجد على الباب ليس للمتّ من جنس ذكر الّ  اٟتامض النوكم

ٞتنة ك عقب ىذا اإلجراء  ، ال مصدرىا كة الوراثيّ  صاحب البصمة ٖتديد ىوية عجزكا عن 
يت ٔتسرح اٞترٯتة ك الّ  ـة بالدّ ذين فحصوا اآلثار ا٠تاصّ ا٠ترباء الّ  تقارير ى خبلصةا١تراجعة تتلقّ 

إحالة  ة ٖتويل كقض الفرنسيّ احملامي العاـ حملكمة النّ ليطلب  ، " عمر رداد" ػػػػػا ليست لػمفادىا أنّ 
يت أتى هبا الئل اٞتديدة الّ الدّ  إُف أفّ  انتهتغَت أف اللجنة  ، أماـ ٤تكمة ا١تراجعة "عمر رداد"ملف 

 يتم ٖتديد أنو َف ذلك من خبلؿ ك "عمر رداد"اـ كوؾ يف اهتّ هم ٯتكن أف تثَت بعض الشّ دفاع ا١تتّ 
 كريُْت الذّ  اٟتامض النوكم ػػػػػاكتشاؼ نوعُت من الػػ تّ ك كذا  ، صاحب الكتابة على اٞتدراف كة ىويّ 

قررت قض ٤تكمة النّ ، بعدىا  بطمعرفة تاريخ اٞترٯتة بالضّ  دـع ك " عمر رداد" : ػػػػل ال ينسباف  ك
إُف  "لوراف دافناس"احملامي العاـ ك قد خلص  ، "عمر رداد"هم ة مراجعة ٤تاكمة ا١تتّ دراسة إمكانيّ 

عدـ ك طلب من ٞتنة ا١تراجعة  "عمر رداد"ىناؾ عناصر جديدة تستدعي إعادة ٤تاكمة  و ليسأنّ 
عن ٞتوءه إُف  إُف اإلعبلف "فرجاس "احملاميما دفع ب ، همثانية للمتّ ماح بإجراء ٤تاكمة السّ 

عمر "اـ ك إدانة ٤تكمة ا١تراجعة اهتّ بعد تأكيد  "عمر رداد" احملكمة األكربّية ٓتصوص قضّية موّكلو
 .ّتناية القتل  "رداد

 1" ةوجة اإلماراتيّ الزّ  ة "قضيّ 
ك باالنتقاؿ إُف  ، جةة متزكّ امرأة عربيّ  رطة ْتدكث جرٯتة قتلللشّ  اببلغإمارة دب  كرد يف

ة ّتوار ة رجاليّ ثار منها قطعة مبلبس داخليّ اآل بعض رطة علىعثرت الشّ  مكاف اٟتادث للمعاينة
ضح عليها اتّ  "ADN" ػػػك بإجراء ٖتليل الػ ، ة من األماـ ك ا٠تلفر زيغنات لدماء ة عليها مكوّ اٞتثّ 
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، نة من دمها ا١تبلبس تعود للمجٍت عليها بعد أف قورنت بعيّ ماء ا١توجودة على قطعة بعض الدّ  أفّ 
  ، ىذه القطعة نفسها على شكل قطرات ة أخرل يفىناؾ بقعا دمويّ  ضح أفّ اتّ  ذاتويف الوقت  ك
 وتمواجه ذم بعدالّ  ك كجالزّ  ا ٗتصّ ضح أنّ ة أخرل اتّ عليها مرّ  "ADN"ٖتاليل الػػػػػػ  بإجراء ك
 .1قصد االنتحار و حاكؿ قطع عركؽ يده اليسرلقد أفاد بأنّ  ك، قتل زكجتوهمة اعًتؼ ّترٯتتو بالتّ ب

 
 وج و أخيو"الزّ  " اتهامة قضيّ 

مع  أرفققد  ك ، اـ زكجها كأخيو بقتلهااهتّ  تّ  مرأة يف بيتها كابشأف قتل  للّشرطة اكرد ببلغ
نات بأخذ عيّ  ك، ة رفعت من منزؿ القتيلة ثات منويّ ة عليها تلوّ نات مناديل كرقيّ ة عيّ القضيّ أكراؽ 
ا ٦تّ ، خيو ال أل كج كة ال تعود للزّ ثات ا١تنويّ التلوّ   أفّ من القتيلة تبُّت  أخيو ك كج كة من الزّ قياسيّ 
 .2غَت٫تااف بسبب كجودىا يف خلوة مع شخص القتل ك بأفّ  أكحى

 و فيَلسكيز ة فرانشيسكاقضيّ 
كتها األـ القاتلة يف عاصمة األرجنتُت بيونس إيرس ٔتثابة يت تر ة الّ د كانت البصمة الوراثيّ لق

شرطة بيونس إيرس مقتل طفلُت أحد٫تا  إُف علم غم لم بػم إذ  ، ؼ على اجملـر اٟتقيقيّ عرّ ليل يف التّ الدّ 
 األـ ة اٞتميلةاف للشابّ ٫تا طفبلف غَت شرعيّ  ك،  سنوات اآلخر عمره أربع سنوات ك عمره ستّ 
ح يدعى د عليها فبلّ يًتدّ مع طفليها يف قرية نيقوشيا ك  تعيش يتالّ ، ركخاس  فرانشيسكا
ك ذات ليلة ىرعت األـ  ، جهاليتزكّ  فرانشيسكا منب يتقرّ  ىذا األخَت ك قد كاف، فيبلسكيز

رطة الشّ  عناصر ك ٔتجيء ، صارخة ّتنوف إُف بيت أحد جَتانا ك ىي تقوؿ فيبلسكيز قتل كلديها
يت ك غرقا يف ْتر من دماء٫تا الّ  عن جسديهما همايرأس قد ُفصبلفلُت ك لى الفور كجدكا الطّ ع

شيء حوؿ ىذه  ذم أنكر علمو بأمّ لقي القبض فورا على فيبلسكيز الّ أ مثّ ، سرير٫تا ٘تاما خت لطّ 
غط عليها دىا هبدؼ الضّ ىدّ  قدك  فرانشيسكا و ٭تبّ بأنّ  دأكّ رطة ك عندما استجوبتو الشّ  ،اٞترٯتة 

ك قد ٞتأت ،  إيذائهماد ر مطلقا يف ٣ترّ ا ك ال يفكّ فلُت جدّ الطّ  و ٭تبّ أنّ ب أفادكما ، جوتتزكّ  حىتّ 
على  ك مع ذلك أصرّ ،  أساليب إلرغاـ فيبلسكيز على االنيار ك االعًتاؼ ةعدّ  رطة إُفالشّ 
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٢تا عشيق آخر كاف قد عرض عليها  فرانشيسكا رطة أفّ الشّ يف تلك األثناء اكتشفت  كاإلنكار، 
رطة خبَتا من استدعت الشّ  ك نتيجة لتلك ا١تعلومات، ص من كلديها إذا ٧تحت يف التخلّ كاج الزّ 
هم ا١تتّ  اكتشف أفّ ك  ، ة راقيةذم ٞتأ إُف أساليب علميّ الّ  "الفاريز"ش يدعى ا١تفتّ  "الببلتا"

      ،آف د براءتو ٘تاما ك كذلك العشيق الثّ ٦تا يؤكّ ، فيبلسكيز بتاريخ الوقائع كاف يف مكاف آخر 
ش ز ا١تفتّ ركّ  قد ك حقيق ،عن ىذه اٟتقيقة يف بداية التّ قُت قّ فيبلسكيز َف ٮترب احمل أفّ  الغريبك 

ة صغَتة على ١تح بقعة بنيّ  إذ،  غزمفاتيح اللّ ك ْتث عن ، ك ىو األـ هم الوحيد ا١تمكن على ا١تتّ 
ة رجعيّ ا١تالوراثّية ك بعد مقارنتها مع البصمة  ، دـ ااكتشف أنّ ف ةارة مكربّ بنظّ  إليها اٟتائط ك نظر

   .1ليل انارت ك اعًتفت ّترٯتتهاالدّ ك عند مواجهتها هبذا طابق بينهما ،  التّ لؤلـ تبُّت 
 بتيت القضايا الّ  جزء من عنخاطفة  إطبللةتعترب ٔتثابة  الشواىدىذه  أفّ  ك من ا١تفيد التنويو      
تربئة  من خبلؿ ٧تاعتو تأكدت الذم اٟتامض النوكم على اعتمدم الغرب العرب ك القضاءفيها 

على  غالبية التشريعاتع شجّ  ذمافع الّ ىذا ىو الدّ لعل ك  ،ُت اٟتقيقيّ  الفاعلُت معاقبة همُت كمتّ 
القانوف ٔتوجب ة القانونيّ  وضمن ترسانت إذ أدرجو،  اإلجراء ىذه على تبٍّت  ع اٞتزائرمّ يشر تغرار ال

ة ة يف اإلجراءات القضائيّ ق باستعماؿ البصمة الوراثيّ ا١تتعلّ  2016يونيو  19خ يف ا١تؤرّ  03/ 16رقم 
  . ؼ على األشخاصعرّ ك التّ 

 
 الثالثّ  المطلب

 ة في إثبات جرائم المرورالبصمة الوراثيّ  تطبيق

 ، ةاٟتوادث ا١تركريّ عديد يستعاف هبا يف  إذ،  كباتة يف قضايا ا١تْر البصمة الوراثيّ  تغلتس  
٭تصل االشتباه يف مركبة ك من مكاف اٟتادث  اك ىركبأ اؾ دىسعندما يكوف ىنا فعلى سبيل ا١تثاؿ

 ك ترفع اآلثار ا١تركبةفحص تلك  يتمّ ،  قد فرّ  ك يكوف سائقها ىو من ارتكب تلك ا١تخالفة ك ما 
يستعاف هبا أيضا كما  حية ،للضّ  "ADN" ا١ترجعيّ  وكمّ النّ مض امع اٟتتقارف  منها ك ةالبيولوجيّ 

حصوؿ  ذلك يف حوادث اٟتريق الكامل للمركبة أك ات األفراد ك عددىم كعرؼ على ىويّ يف التّ 

                                                           
 . 336 الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  1
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إثبات جرائم يف اإلجراءات ا١تعموؿ هبا ك إلثراء ا١توضوع أكثر نتناكؿ  . م للجثث بداخلهاتفحّ 
 (. الفرع الثآف)يف حالة سكر القيادةجرٯتة يف مدل كجوبية االستعانة با٠تربة مث ( كؿاأل الفرع)ا١تركر

 ولاأل الفرع

 اإلجراءات المعمول بها في إثبات جرائم المرور

نسبة الكحوؿ يف دـ يف معرفة  ا ك بشكل ركتيٍتّ يف ٣تاؿ كاسع جدّ  البصمة الوراثية ستخدـت
 ألّم حادث ارتكابودكف ب حىتّ  أك،  أك جسمآفّ  حادث مركر مادمّ  ارتكابٔتناسبة سائق ا١تركبة 

 كبقية ع اٞتزائرمّ ك يعترب ا١تشرّ  ،1من ك سبلمة ا١تواطنُتة على أة القضائيّ بطيّ رقابة الضّ  إطاريف  أمْ 
من  ك لعلّ ،  م ىذه ا١تسائليت تنظّ ة الّ صوص القانونيّ كؿ األخرل قد أفرد ترسانة من النّ عي الدّ مشرّ 

ادر رؽ ك سبلمتها ك أمنها الصّ الطّ ق بتنظيم حركة ا١تركر عرب القانوف ا١تتعلّ  يوجد أشهر تلك القوانُت
ك قراءة  بلع عليوم ، إذ ك بعد االطّ ك ا١تتمّ  ؿا١تعدّ  19/08/2001بتاريخ  01/14ٖتت رقم 

قصد استخدامو يف ضبط  ةبل يف البصمة الوراثيّ ٦تثّ  ليل العلميّ س الدّ و كرّ نّ أ ضحمواده ك بنوده يتّ 
  : وعلى أنّ  منو تنصّ  19ة نجد ا١تادّ ، فَتقة بالسّ ٥تتلف اٞترائم ا١تتعلّ 

  ائقة على السّ رطة القضائيّ اط أك أعواف الشّ ٬ترم ضبّ  حادث مركر جسمآفّ  يف حالة كقوع أمّ  "
الكشف عن تناكؿ الكحوؿ  ةعمليّ  ب يف كقوع حادث ا١تركرا١تتسبّ ب ائق ا١تتدرّ أك على ا١ترافق للسّ 

فتيش التّ  إجراءسائق أثناء  ات على كلّ كما ٯتكنهم إجراء نفس العمليّ  .ا٢تواء جهاز زفر طريقعن 
 "لكوتاستأ مقياس الكحوؿ"ى ات بواسطة جهاز معتمد يسمّ إجراء ىذه العمليّ  يتمّ  . ريقيف الطّ 

ك ٯتكن .ذم يسمح بتحديد نسبة الكحوؿ بتحليل ا٢تواء ا١تستخرج الّ  " مقياس اإليثيل"أك /ك
 ."...دةصفة جيّ أكد من اشتغاؿ اٞتهاز بثاف بعد التّ  إجراء فحص فورمّ 

و جهاز بأنّ  "لكوتاستأ" مقياس الكحوؿ من ذات القانوفانية ة الثّ فت ا١تادّ لقد عرّ  ك  
 ،      خص من خبلؿ ا٢تواء ا١تستخرجمن كجود الكحوؿ يف جسم الشّ  ق الفورمّ حقّ يسمح بالتّ  يدكمّ 

قيق لنسبة الكحوؿ بتحليل ك الدّ  و جهاز يسمح بالقياس الفورمّ بأنّ  "اإليثيل"فت مقياس عرّ  ك

                                                           
ٝتّاعوف )سيد أٛتد( . قواعد اإلثبات اٞتنائّي ك مدل تطبيقها على جرٯتيت الزّنا ك الّسياقة يف حالة سكر . ا١تدرسة العليا   1

 . الّصفحة األكُف . 2004ػػػػ  2001للقضاء .
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من أجل  أعدّ  "فَتإختبار الزّ "ى أك كما يسمّ  "زفر ا٢تواء"جهاز  فإفّ  اِفك بالتّ  ، ا٢تواء ا١تستخرج
ة  ٭تتوم ىذا اٞتهاز على خليّ  ، ك رةخدّ ا١تهم للمواد ا١تسكرة أك ق من مدل تناكؿ ا١تتّ حقّ التّ 

خص ا٠تاضع ْتيث يطلب من الشّ  ، خرجتسا١تواء ا٢تة لقياس تركيز ٓتار الكحوؿ يف ائيّ يكيم
ا١ترتبط بكيس من  از من خبلؿ أنبوب الفحص الزجاجيّ فخ يف اٞتهللفحص بأف يقـو بالنّ 

 ذلك فإفّ وف األزرؽ ة إُف اللّ ة الكيميائيّ ؿ لوف ا١تادّ فإذا ٖتوّ ،  ةكريّ الببلستيك األبيض ك بداخلو  
 وفقط أنّ ،  ريقةاستخدامو بنفس الطّ  فيتمّ  "اإليثيل"ا جهاز أمّ  ك ، ا١تشتبو فيو ٥تمورا على أفّ  يدؿّ 

فخ يف ـ بعد أف يقـو ا١تشتبو فيو بالنّ  نسبة تناكؿ الكحوؿ يف الدّ ة تبُّت ٭تتوم على مصابيح خاصّ 
 . ذلك اٞتهاز

ص عليهما يف ٥تتلف نصيالتّ  تّ  "اإليثيل الكحوؿ ك "مقياسيْ  أفّ ك ما ٕتدر إليو اإلشارة ىو 
يف  ، 1983ادر سنة ؽ إليهما يف قانوف ا١تركر الصّ تطرّ  ع العراقيّ إذ ٧تد ا١تشرّ  ، القوانُت ا١تقارنة

 من كلّ   نهماتضمّ ك  ، 1958ادر سنة يف قانوف ا١تركر الصّ  ع الفرنسيّ عليهما ا١تشرّ  حُت نصّ 
 . 253تو يف مادّ  قانوف ا١تركر الكندمّ ك  1972ادر سنة الصّ  رؽ اإل٧تليزمّ قانوف الطّ 

       الكشف  ةعمليّ  ب إجراءائق ا١تتدرّ ائق أك مرافق السّ ما إذا رفض السّ ا ٟتالة ك سدا    
 أكجب القانوف،  "اإليثيل الكحوؿ ك "بواسطة مقياسي لظ على نتائج ىذا الكشف اجملر ٖتفّ  أك

        ك اإلستشفائيّ ت الفحص الطّب ة أك أعوانو أف يقوموا بإجراء عملياّ رطة القضائيّ على ضابط الشّ 
ا١تذكورة أعبله يف فقرهتا  19ة ا١تادّ  ستوكرّ ا  ١ت طبقا ىذا ك،  للوصوؿ إُف إثبات ذلك ك البيولوجيّ 

أك يف  ات الكشف عن احتماؿ تناكؿ مشركب كحوِفّ  عمليّ ك عندما تبُّت  " : يت تقوؿك الّ األخَتة 
أك رفضو إجراء  اتب على نتائج ىذه العمليّ ائق ا١تتدرّ ائق أك ا١ترافق للسّ حالة اعًتاض السّ 

   ك اإلستشفائيّ ات الفحص الطّب ة بإجراء عمليّ رطة القضائيّ اط أك أعواف الشّ يقـو ضبّ  ،الكشف
 . " للوصوؿ إُف إثبات ذلك البيولوجيّ  ك

من  للعائبلت فتو من أحزاف كمآسٍ ك ما خلّ  ببلدناة كثرة حوادث ا١تركر يف على خلفيّ  ك
من جهة  ةللخزينة العموميّ  أمُت ك منولوكاالت التّ  معتربة جدّ  ةخسائر ماديّ دتو من ما كبّ  ك جهة ،

و ك إُف جانب تناكؿ الكحوؿ أثناء نّ يت تفيد أمة الّ ات ا١تقدّ اإلحصائيّ على ٥تتلف  ، ك بناء ثانية
ع ر ا١تشرّ ، فكّ  ةرات العقليّ رات ك ٥تتلف ا١تؤثّ كذلك تعاطي ا١تخدّ   ائقُت يتمّ القيادة من قبل السّ 
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ذم ائق الّ السّ  أفّ  بعدما تبُّت  قانوف ا١تركر يف تعديل بإمعاف ك خلص إُف ضركرة إجراء اٞتزائرمّ 
   ،"الكحوؿ ك اإليثيل" يفلت من رقابة جهازمْ  قد رات أك ا١تواد ا١تهلوسةيكوف مستهلكا للمخدّ 

ى ا يسمّ م ةؿ مرّ ألكّ  ث كااستحد  عليو تّ  ك،  ك الّردع رر يف غياب العقابق الضّ تيجة يتحقّ ك بالنّ 
ؿ لقانوف ١تعدّ ا 22/07/2009خ يف ا١تؤرّ  09/03رقم  األمر بنود ضمن "عابٖتليل اللّ " هازّت

يف حالة كقوع  " : اِفحو التّ كاردة على النّ  19ياغة اٞتديدة للمادة الصّ  إذ أصبحت ،ا١تركر 
ائق لسّ لسائق أك مرافق  ة على كلّ رطة القضائيّ اط ك أعواف الشّ ٬ترم ضبّ  حادث مركر جسمآفّ 

ة الكشف عن ب يف كقوع اٟتادث عمليّ ب من احملتمل أف يكوف يف حالة سكر ك ا١تتسبّ ا١تتدرّ 
رات أك ا١تواد ا١تهلوسة ة الكشف عن استهبلؾ ا١تخدّ ك عمليّ .  تناكؿ الكحوؿ بطريقة زفر ا٢تواء

الوقوع ات الكشف احتماؿ كجود حالة سكر أك  عمليّ عندما تبُّت  .عابعن طريق جهاز ٖتليل اللّ 
ب على ائق ا١تتدرّ ائق أك مرافق السّ رات أك ا١تواد ا١تهلوسة أك عندما يعًتض السّ ٖتت تأثَت ا١تخدّ 
ات ة بإجراء عمليّ رطة القضائيّ اط أك أعواف الشّ يقـو ضبّ  ، ات أك يرفض إجراءىانتائج ىذه العمليّ 

ؼ ذات القانوف قد عرّ  ك ، " للوصوؿ إُف إثبات ذلك ك البيولوجيّ  ك اإلستشفائيّ  الفحص الطبّ 
  رات جهاز يسمح بالكشف عن كجود ٥تدّ " : اعتربه كانية منو ة الثّ عاب يف ا١تادّ جهاز ٖتليل اللّ 

 . " عابأك مواد مهلوسة عن طريق ٖتليل اللّ 
ة يف أدخل ٖتليل البصمة الوراثيّ قد  القانوف اٞتزائرمّ  ضح أفّ يتّ  عديلى ىذا التّ بناء عل ك

ـ إلثبات قياـ اٞتـر من عدـ عاب ك الدّ لة يف اللّ ة ا١تتمثّ نة البيولوجيّ خبلؿ ٖتليل العيّ قانوف ا١تركر من 
ع من بل كسّ  ، ة ا١ترتكبةة يف حوادث ا١تركر اٞتسمانيّ بتحليل البصمة الوراثيّ ك َف يكتف ،  ذلك

ة ١تادّ ا أكردتوىذا ما  ك أك غَته ، مركر جسمآفّ  حادث نات ك لو يف غياب أمّ نطاؽ ٖتليل العيّ 
 : على ما يلي إحدل فقراهتا تنصّ إذ ، عليو  عديلالتّ  طركء قبل 01/14من القانوف رقم  19

 . " ريقفتيش يف الطّ سائق أثناء إجراء التّ  ات على كلّ كما ٯتكنهم إجراء نفس العمليّ ..."
 عديلٔتوجب التّ ٢تا  ك أفردة ع من ىذه ا١تادّ ىذه الفقرة أخرجها ا١تشرّ  ما يبلحظ ىو أفّ  ك 

رطة اط أك أعواف الشّ ٯتكن ضبّ  " : يت جاء فيهار ك الّ مكرّ  19ة ك ىي ا١تادّ  بذاهتا ةمادة مستقلّ 
سائق يشتبو يف كجوده يف حالة  إخضاع كلّ  ، ريقة مراقبة يف الطّ عمليّ  ة أثناء القياـ بكلّ القضائيّ 

 . " أعبله 19ة ات ا١تنصوص عليها يف ا١تادّ سكر لنفس العمليّ 
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 الثانيالفرع 
 في حالة سكر  دةياالق جريمة فيمدى وجوبية االستعانة بالخبرة 

     شريع اٞتزائرمّ ـ ا١تعاقب عليها يف التّ نسبة الكحوؿ يف الدّ أف  ال بأس أف ننوه يف البداية
،  ملل 1000 األلفغ يف 0.20يت تعادؿ أك تفوؽ ا١تذكور أعبله ىي الّ  09/03 حسب األمر ك

 غ 0.10أك يفوؽ رة ٔتا يعادؿا١تقدّ ك  01/14دة يف القانوف رقم دّ يت كانت ٤تالّ  سبةعلى خبلؼ النّ 
 . ملل 1000 يف األلف

دـ ، "خص الشّ ة من جسم نة البيولوجيّ د بعدما تنتزع العيّ ـ ٖتدّ نسبة الكحوؿ يف الدّ  إفّ  
نة إُف ترسل ىاتو العيّ  مثّ  ، ربيب ا١تسخّ ق إُف الطّ ة من طرؼ احملقّ ٔتوجب تسخَته معدّ  " لعاب

رة ا١تسخّ  ك ٬تب على اٞتهة، حليل إلخضاعها للفحص ك التّ  قسم الكحوؿ با١تخرب ا١تختصّ 
سخَتة كفقا لؤلشكاؿ القياـ ٔتوضوع التّ  ك، قة خذ من طرؼ اٞتهة احملقّ سخَت ا١تتّ التّ  ألمر االنصياع

ة ا١تادّ  ٔتوجب قانوفالعاقب عليو يذلك جرما  عدّ  إالّ  ك، ارية ا١تفعوؿ ة السّ التنظيميّ  ة كالقانونيّ 
يعاقب باٟتبس من شهرين إُف  " : ونّ أعلى  يت تنصّ الّ  ر من قانوف العقوبات اٞتزائرمّ مكرّ  187

من ال  كلّ ،  أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت فقط  100000إُف 20000 من ة أشهر ك بغرامةستّ 
 . " ةغ لو كفقا لؤلشكاؿ التنظيميّ مبلّ  كٯتتثل ألمر تسخَت صادر 

رة أك مهلوسة ال دّ على مواد ٥ت اٞتسم ـ أك مدل احتواءٖتديد نسبة الكحوؿ يف الدّ  كما أفّ 
إف  ك حىتّ ،  1يت تفصل يف ا١تسألةالّ  ك دكف سواىا إذ ىي الوحيدة، على خربة  بناء يكوف إالّ 

 ، رة أك مهلوسةو كاف يقود ا١تركبة ك ىو يف حالة سكر أك تناكؿ مواد ٥تدّ هم بأنّ اعًتؼ ا١تتّ 
يف  ا خلصت إليو احملكمة العليا١ت إعماال وبو ك ال يلتفت إلي يعتدّ عًتاؼ يف ىكذا مواضع ال فاال

عن  " : ذم جاء فيوالّ  ك 44ا١تنشور يف نشرة القضاة العدد  19/02/1981ادر بتاريخ قرارىا الصّ 
حالة  أفّ بدعول  ة األسبابك قلّ  رعيّ آف فقط ا١تأخوذ من انعداـ األساس الشّ الوجو الوحيد الثّ 

قضاة  حيث يستخلص من مضموف القرار ا١تطعوف فيو أفّ  ك ،كر ٬تب أف تعاين ٓتربة السّ 
حيث  : اآلتية اتبُت قرارىم باٟتيثيّ هم جنحة القيادة يف حالة سكر مسبّ ا١توضوع قد نسبوا إُف ا١تتّ 

عند  ك ارةيسّ الهم يسوؽ اعة اٟتادية عشر ليبل كاف ا١تتّ حواِف السّ  14/04/1977و يف يـو أنّ 
                                                           

 . 235 . دار ىومة . الّصفحة 2011الطّبعة دراسة مقارنة .٧تيمي )ٚتاؿ( . إثبات اٞترٯتة على ضوء االجتهاد القضائّي .   1
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رطة فإذا برائحة فأكقفو رجاؿ الشّ  اىا ٦تنوعاذ إتّ اٗتّ ، نوفمرب بقسنطينة  ةأ رَ غُ  اءأ حم طْ بم كصولو بأ 
 اط ٬ترم ضبّ  أفْ بمن قانوف ا١تركر تقضي  241ة ا١تادّ  لكن حيث أفّ  ك . الكحوؿ تفوح من فمو

  ات الكشف لشرب الكحوؿ عن طريق زفر ا٢تواء على مرتكب ة عمليّ رطة القضائيّ أعواف الشّ  ك
أك على  ، من ىذا القانوف 266ة أك ا١تعترب مرتكبا إلحدل ا١تخالفات ا١تنصوص عليها يف ا١تادّ 

كما ٯتكن إجراء نفس ،   ب يف كقوع حادث مركر نتج عنو ضرر جسمآفّ هم بالتسبّ تّ ا١تائق سّ ال
عندما تسفر  ك،  نوع كاف ب يف كقوع حادث مركر من أمّ بّ م بالتسسائق اهتّ  ة على كلّ العمليّ 
ائق إلجراء ىذا أك يف حالة رفض السّ ، ىذه عن احتماؿ كجود حالة شرب  ات الكشفعمليّ 

 ك البيولوجيّ  ريرمّ السّ  ة الفحص الطبّ ة بعمليّ رطة القضائيّ اط ك أعواف الشّ يقـو ضبّ ، الكشف 
، هم بناء على اعًتافو فقط ا١تتّ  إُفهمة تثبيت التّ  فّ أحيث  ك . ليل القاطعقصد الوصوؿ إُف الدّ 

 ."...آف سديد يستوجب النقضالوجو الثّ  لذا فإفّ  ،قضاة ا١توضوع خرقوا بصفة ظاىرة القانوف فإفّ 
يف جرائم ا١تركر ليست  "ADN "ة نات البيولوجيّ ة على العيّ ا٠تربة العلميّ إجراء  ةكجوبيّ ك  

ٖتت تأثَت ك ىو للمركبة  ائقالسّ مدل قيادة  د منللتأكّ ـ أك فقط لتحديد نسبة الكحوؿ يف الدّ 
ا١تناسب  حيح كالصّ  القانوٓفّ  كييفجل ٖتديد التّ أبل كذلك من ،  رات أك مواد مهلوسة٥تدّ 

ذم خص الّ الشّ ك ، حيحالصّ  كييفلتّ ا ٢تذا هم ك معاقبتو بالعقوبة ا١تناسبةمنو إدانة ا١تتّ  ك، للوقائع 
ة ة سلبيّ ا أك أفضى إُف الوفاة ك كانت نتيجة ا٠تربة العلميّ كاف جسمانيّ  يرتكب حادث مركر سواء

إذا   حالة حادث ا١تركر اٞتسمآفّ  ففي اٟتالة األكُف أمْ  ، ـنسبة للكحوؿ يف الدّ  ال توجد أمّ  أمْ 
من  442ة ق أحكاـ ا١تادّ طبّ ، ت أشهر 03ة ال تتجاكز دّ ٔت رةمقدّ  كانت نسبة العجز عن العمل

بيب رىا الطّ يت قدّ الّ  ة العجزك إذا كانت مدّ ،  بتكييف ٥تالفة اٞتركح ا٠تطأ أمْ ، قانوف العقوبات 
من قانوف  67ة من نفس القانوف ك كذا ا١تادّ  289ة ق أحكاـ ا١تادّ طبّ ت أشهر 03تتجاكز  رعيّ الشّ 

حادث ا١تركر إُف  أفضىإذا  أمْ انية ك يف اٟتالة الثّ  ،بتكييف جنحة اٞتركح ا٠تطأ  أمْ  ، ا١تركر
كييف ك التّ ، من قانوف ا١تركر  67ة ك ا١تادّ  العقوبات من قانوف 288ة ق أحكاـ ا١تادّ طبّ ت ، الوفاة

    ٦تيتا ا أككاف جسمانيّ   سواءخص حادث مركر الشّ  ارتكبا إذا أمّ  ، يكوف جنحة القتل ا٠تطأ
 سبةالنّ  أفّ  أمْ  ، كانت يف حالة سكرالقيادة   أفّ ٔتعٌت ، ة ة إ٬تابيّ كانت نتيجة ا٠تربة العلميّ  ك

أك ٖتت  ، ملل 1000 يف األلفغ 0.20تفوؽ  تعادؿ أك حليلل إليها بعد الفحص ك التّ ا١تتوصّ 
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، من قانوف ا١تركر  74ة ا١تادّ  رات طبقا لنصّ عشاب تدخل ضمن أصناؼ ا١تخدّ أتأثَت مواد أك 
من قانوف  70ة ق أحكاـ ا١تادّ طبّ ، ت جسمآفّ  مركر حادث ارتكاب حالة أمْ  ففي اٟتالة األكُف

إذا  رات ا١تتبوع ّتنحة اٞتركح ا٠تطأالقيادة يف حالة سكر أك ٖتت تأثَت ا١تخدّ  جنحة يفيتكب ا١تركر
من  ة العجز عن العمل أقلّ كانت مدّ   إذاا أمّ ،  أشهر 03كانت نسبة العجز عن العمل تتجاكز 

رات ك ٥تالفة كييف جنحة القيادة يف حالة سكر أك ٖتت تأثَت ا١تخدّ يكوف التّ ف، أشهر  03
يف  كمن قانوف العقوبات ،  442ا١تادة  ك من قانوف ا١تركر 74 تُتا١تادّ طبقا لنص  اٞتركح ا٠تطأ

 من نفس قانوف ا١تركر 68ة أحكاـ ا١تادّ ق طبّ ت ، يت٦ت حادث مركربارتكاب قة انية ا١تتعلّ اٟتالة الثّ 
 .رات ا١تتبوع ّتنحة القتل ا٠تطأ القيادة يف حالة سكر أك ٖتت تأثَت ا١تخدّ جنحة ك لكن بتكييف 

ا١تفضية للوفاة ا١ترتكبة يف  أكة رة ٟتوادث ا١تركر اٞتسمانيّ العقوبات ا١تقرّ  أفّ جدير با١تبلحظة  
ىي عقوبات ، رات ا١تخدّ  أصناؼتدخل ضمن  أعشاب أكٖتت تأثَت مواد  أكحالة سكر 

من  290ة ١تادّ ستو اما كرّ ك ىذا ،  ةة السلبيّ على نتيجة ا٠تربة العلميّ  رة بناءمضاعفة عن تلك ا١تقرّ 
إذا   289 ، 288تُت تضاعف العقوبات ا١تنصوص عليها يف ا١تادّ  " : يت تقوؿالّ ك قانوف العقوبات 

ف أيت ٯتكن ة الّ ة أك ا١تدنيّ اٞتنائيّ  ةب من ا١تسؤكليّ اكؿ التهرّ كاف مرتكب اٞترٯتة يف حالة سكر أك ح
دة مقيّ  ةا١تادّ  هىذ ك ." ة طريقة أخرلك ذلك بالفرار أك بتغيَت حالة األماكن أك بأيّ ، تقع عليو 
   .د أك يعقل العاـا٠تاص يقيّ القانوف عماال لقاعدة إ من قانوف ا١تركر ا١تذكور 68،70تُت بنص ا١تادّ 

ؿ قد خوّ  01/14 م للقانوف رقمؿ ك ا١تتمّ ا١تعدّ  09/03يف األمر رقم ع إذا كاف ا١تشرّ  ك       
 للوصوؿ ك البيولوجيّ  اإلستشفائيّ  ات الفحص الطبّ ة إجراء عمليّ رطة القضائيّ اط ك أعواف الشّ لضبّ 

يف حالة ما ك ذلك ،  رات أك ا١تواد ا١تهلوسةكر أك استهبلؾ ا١تخدّ حالة السّ  توافر إُف إثبات مدل
ا١تواد  أكرات الوقوع ٖتت تأثَت ا١تخدّ  أكات الكشف احتماؿ كجود حالة سكر نت عمليّ إذا بيّ 

ائق على عندما يعًتض السّ ؿ أيضا إجراء ىذا الفحص ك إذا كاف قد خوّ  من جهة ، ا١تهلوسة
قة ا١تتعلّ  ة األخَتةك يف ىذه اٞتزئيّ  وفإنّ من جهة ثانية ،  يرفض إجراءىا ات أكنتائج ىذه العمليّ 

ة حصوؿ ىذا احتماليّ  قد كضع يف اٟتسباف عا١تشرّ  الكشف يكوف ةعمليّ  ائق إجراءبرفض السّ 
ا ٔتوجبو يقع ا ٕترٯتيّ نصّ  إدراجلو ٞتأ إُف م ك ألجل التصدّ ، ة ثانية على أرض الواقع فض مرّ الرّ 

ك ىو نص ، يرفض ذلك ب درّ ائق ا١تتسائق أك ا١ترافق للسّ  كلّ   العقابة ك ٖتت طائلة ا١تسؤكليّ 
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أشهر إُف  06يعاقب باٟتبس من  " :جاء يف ٤تتواه  ك اّلذممن قانوف ا١تركر ا١تذكور  75ا١تادة 
ب يرفض ائق ا١تتدرّ سائق أك مرافق السّ  دج كلّ  100.000إُف دج  50000من بغرامة  سنتُت ك

 . " أعبله 19ة يف ا١تادّ ة ا١تنصوص عليها ة ك البيولوجيّ ة ك اإلستشفائيّ بيّ ا٠تضوع للفحوص الط
زفر "ة الكشف بواسطة جهاز ذم يرفض عمليّ ب الّ ائق ا١تتدرّ ائق أك ا١ترافق للسّ السّ  فّ ٔتعٌت أ 

عليو  رمم ة ٣تربا على أف ٬تُ رطة القضائيّ عل ضابط الشّ ٬ترفضو ىذا  فإفّ  ، أك مقياس الكحوؿ "ا٢تواء
و ك يف ىاتو ة أخرل فإنّ ك إف رفض ذلك مرّ ،  ك البيولوجيّ  ك اإلستشفائيّ  ة الفحص الطبّ عمليّ 

ا٠تضوع على أساس رفض  فيكيّ ك ، ا يقع ٖتت طائلة جـر بوصف جنحة ٬ترب ك إ٪تّ  اٟتالة ال
 . 75ة طبقا لنص ا١تادّ  ةك البيولوجيّ  ةاإلستشفائيّ ة ك للفحوصات الطبيّ 

رة ٞترٯتة رفض ا١تقرّ اٟتبس أك الغرامة ػػػػ  ػػػػ سواءن العقوبة  ك ما تستدعي إليو ا١تبلحظة ىو أفّ  
ا١تنصوص عليها رة ٞتـر القيادة يف حالة سكر ا١تقرّ ة ىي نفس العقوبة للفحوصات الطبيّ ا٠تضوع 

ة أشهر إُف يعاقب باٟتبس من ستّ  " : ونّ على أ يت تنصّ ك الّ  من ذات القانوف 74ة يف نص ا١تادّ 
ب ائق ا١تتدرّ شخص يقود مركبة أك يرافق السّ  كلّ   دج100.000 إُف 50.000 من سنتُت ك بغرامة

 ، د يف ىذا القانوف ك ىو يف حالة سكربدكف مقابل أك ٔتقابل مثلما ىو ٤تدّ هُت ميف إطار التّ 
أعشاب تدخل ضمن  ىو ٖتت تأثَت مواد أك شخص يقود مركبة ك كلّ  ق نفس العقوبة علىتطبّ 

ع من جهة ٭ترص على ا١تشرّ  على أفّ  ا يدؿّ على شيء فإ٪تّ  ىذا إف دؿّ  ك ، " راتأصناؼ ا١تخدّ 
  ،ةاالجتماعيّ ك من جهة ثانية يهدؼ إُف ٛتاية ا١تصلحة ،  ات األفرادك حريّ  على اٟتقوؽ احملافظة 

 أفّ  دد يرل فقهاء القانوف اٞتنائيّ يف ىذا الصّ  كيوازف بُت مصلحيت الفرد ك اجملتمع ،  ك بذلك فهو
 .الببلد ة ا١تنتهجة يف ة العامّ ياسة اٞتنائيّ السّ ٮتدـ ك بامتياز وازف ىذا التّ 
  ة الفحص البيولوجيّ ـ رفض ا٠تضوع لعمليّ جرّ قد ع كاف ا١تشرّ   إذا،  يف سياؽ ذم صلةك  

ذم الّ ك  را١تقرّ  األقصى لقيادة يف حالة سكر يف إطار اٟتدّ ا ٞترٯتة رةكضع لو نفس العقوبة ا١تقرّ  ك
ق إذا تعلّ  رفض ا٠تضوع للفحص البيولوجيّ قدير ا١تستوجب لتبعات ر التّ يقدّ  َفو فإنّ ،  ىو سنتُت

 بائق ا١تتدرّ أك ا١ترافق للسّ  ائقتابع السّ يأف  غا١تستسا فهل من  ، مثبل األمر ْتادث مركر ٦تيت
رفض ا٠تضوع للفحوصات  سنوات ك 03رة ىي ا١تقرّ  يت عقوبتها القصولالّ  ك ّتنحيت القتل ا٠تطأ

األقصى للعقوبة  باٟتدّ تبعا لذلك  عاقبي ك، سنتُت  رة ىيا١تقرّ  عقوبتها القصوليت الّ  ك ةالبيولوجيّ 
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 عدد اٟتقيقيمن قانوف العقوبات كوننا يف حالة التّ  34طبقا لنص ا١تادة  رة قانونا للجرٯتة األشدّ ا١تقرّ 
ج عن اتلقتل ا٠تطأ النّ ا رة ٞتنحةا١تقرّ  العقوبة القصول يف حُت أفّ  ؟ سنوات 03ك ىي  للجرائم
 05 رات ىيأصناؼ ا١تخدّ مواد أك أعشاب تدخل ضمن تأثَت يف حالة سكر أك ٖتت القيادة 
ذات الوقائع بواسطة مركبة تابعة  ارتكبتسنوات حبسا إذا  10 تصل إُفك ،  حبسا سنوات

وص عليو صمن دكف إغفاؿ ما ىو ، أك نقل ا١تواد ا٠تطَتة قل اٞتماعيّ قيل أك النّ ألصناؼ الوزف الثّ 
 من قانوف العقوبات . 290ة ا١تادّ  يف

 ل من أجل إقرار توازفبالتدخّ ك ذلك ، بس اللّ تدارؾ ىذا يأف ع بناء عليو ٬تب على ا١تشرّ ك 
من ناحية  اجملتمع ك رعاية حقوؽ،  من ناحية الفرد حقّ  اال من خبلؿ صيانةيكوف فعّ ك ، مدركس 
اِف ة ك بالتّ تو الوراثيّ ك خصوصيّ ة جسده جسمو ك معصوميّ الفرد يف سبلمة  من حقّ  إذ أخرل ،

 ا١تذنبُت ك الوصوؿ إُف اٟتقيقة عن الكشفب ا١تطالبة يف أيضا اجملتمع من حقّ ك  ، تواصيانة حريّ 
،      وازف ق ىذا التّ بوضع ضوابط ك قواعد هبا يتحقّ  إالّ ىذا ك لن يكوف ،  ك معاقبتهم اٟتقيقيُت

 ٦تيت أك ا١تقًتؼ ٟتادث مركر جسمآفّ  بائق ا١تتدرّ افق للسّ أك ا١تر  ائقالسّ ذلك عن طريق إجبار  ك
،  دك مقيّ  ك صريح كاضح قانوٓفّ  نصّ ٔتوجب ة لفحوصات البيولوجيّ ا٠تضوع ل على أك غَت ذلك

على  ك حقيق اجملرلساف يف حدكد التّ ل يف جسم اإلنأك إقرار جواز التدخّ ، ة إضفاء ا١تشركعيّ  ٔتعٌت
األٝتى ك  األعلى القانوف ك على رأسها،  ارية ا١تفعوؿنظيمات السّ التّ  ضوء ما تسمح بو القوانُت ك

ىو م سيؤدّ  وألنّ  ، ثقيلة ك لو كاف بعقوبات حىتّ فض بعيدا عن ٕترٔف الرّ ،  ستورالدّ  ك ىويف الببلد 
ال  عليهام ىو ك باٟتالة الذّ  فضٕترٔف الرّ  أفّ إذ  ، ات األفراد ك بقرينة الرباءةإُف ا١تساس ْتريّ  اآلخر

 ا١تقًتف بالقيادة يف حالة سكر أالقتل ا٠تط "لة يف ا١تتمثّ اٞترٯتة ا١ترتكبة ىذه  يستغرؽ خطورة
يت الّ ة ذم سلكتو احملكمة العليا األمريكيّ ىو ا١تنحى الّ ىذا  ك ، "االختبار إجراء ا١تصحوب برفض

ا يعاًف يف مستشفى من ذم كاف مريضهم الّ رغم اعًتاض ا١تتّ  لذم ٬تر ـ الّ ٖتليل الدّ  أفّ بأكدت 
 رتقرّ  قدك  ، ستور األمريكيّ ابع عشر للدّ عديل الرّ اعتداء على التّ  ال ينطوم على أمّ ، إصابات 

جرم أ ك، معقوال  ااعن كاف اختبار الكحوؿ يف دـ الطّ رل لقياس نسبة ذم ٬تُ االختبار الّ  " : بأفّ 
 ، د ىذا ا١تعٌتإُف ما يؤكّ  1966 سنة عنها صدر آخر يف قرار أيضاكما ذىبت  ."بطريقة معقولة 
حق  ن إالّ ال تتضمّ  ، اـ نفسوخص على اهتّ ال ٬توز إجبار الشّ  " والقاعدة القائلة بأنّ  إذ اعتربت أفّ 
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ذم ال ينطبق على كاقعة األمر الّ  ىو ك، نفسو  هادة ضدّ يكوف مكرىا على الشّ ال ف أهم يف ا١تتّ 
نا ال نعترب يف إنّ  " : أردفت قائلة مثّ ،  " ةحليل يف القضيّ ـ ك استخداـ نتائج التّ نة من الدّ خذ عيّ أ

فيف يف جسم اإلنساف يف ظركؼ كاضحة ل الطّ ستور ال ٯتنع ذلك التدخّ الدّ  أفّ  كقتنا اٟتاضر
ال  ك حىتّ  ، " ..بلت أكثر خطورة.ستور يسمح بتدخّ دّ ال ذلك ال يعٍت مطلقا أفّ  أفّ  إالّ  ، دة٤تدّ 

 ناتخذ العيّ أ ضركرة اشًتطتقد ف، حرمة أك  حقّ  ألمّ  انتهاؾل اإلجبار اعتداء أك يشكّ 
 ،ص يف قضايا قيادة ا١تركبات من قبل طبيب متخصّ  ك االختبارات حاليلك استخداـ التّ  ةالبيولوجيّ 

لو ىذه الوسيلة ذم ٘تثّ يكوف االعتداء الّ  الّ أك  ، حقيقيكوف من شأف ذلك اإلفادة يف التّ  أفك 
ال  " القضاء األمريكيّ قوؿ كما ي  ـللدّ  حليل اإلجبارمّ التّ  أعتربذلك  كلّ ق  ك عند ٖتقّ  ، خطَتا

 . " ة لئلنسافاعتداء على حرمة اٟتياة ا٠تاصّ  أمّ ينطوم على 
 فيينا" حدة ا١تنعقد يفؤ٘تر األمم ا١تتّ ٔت القضية ، بدءا هىذ عاٞتت ةا١تؤ٘ترات الدكليّ من جهتها 

 ا١تركر ك َتة يف جرائم السّ استخداـ ٖتاليل البصمة الوراثيّ  ةأكصى ا١تؤ٘تركف بإمكانيّ إذ  1960 سنة"
ك ذلك يف  ،بعده  اعام "نيوزيبلندا  " بػػػػ : حدة ا١تنعقديف مؤ٘تر األمم ا١تتّ  إليها ت التطرؽكما   ،

رات ثّ أك ا١تؤ  استخدامها يف اإلثبات يف حالة قيادة ا١تركبات ٖتت تأثَت الكحوؿب الشق ا١تتعلق
استخداـ ىذه  اعتماد القوؿ بأفّ  إُف ىمراءآ٣تمل  خلصتك قد ،  اختبلؼ أنواعها ة علىالعقليّ 

 ، الفرد ك حريات اعتداء على حقوؽمن األحواؿ حاؿ  بأمّ  ليشكّ ال حاليل التّ  كالفحوصات 
 االختباراتأف تكوف ىذه  فريق منهم حبذبل  ، ا٠تاّصةصلحة ا١تمن  أٝتى اجملتمعمصلحة  كوف

 . باسم القانوفك لكن  كجوبية

 انيالثّ  حثبلما

 1سبالنّ قضايا  ة فيتطبيق البصمة الوراثيّ 

ال  الوراثية البصمةك تطبيقات ر ادك أ أفّ األمر الثابت ك الذم ال ٯتكن ٮتتلف فيو اثناف ىو 
نطاؽ  فّ أبل  ،الّسَت جرائم  جرائم العرض ك ـ كجرائم الدّ  إثبات أك نفي على فحسبقتصر ت

أك نفي جرائم يف إثبات عبلكة على ذلك  إذ ٯتكن أف تستخدـبكثَت ، ل ذلك ا يتعدّ هتتدخبل
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، ك يف اجملاؿ ا١تدّٓف تستغّل يف قضايا 1االختطاؼ جرائم اإلرىاب ك، ك كذا يف رقة كالسّ  األمواؿ
   ،(األكؿ ا١تطلب) تعريف النسب ك طرؽ إثباتوسب ك الذم سيكوف ٤تل دراسة من جانبُت ٫تا النّ 
 .الثآف( ا١تطلبار البصمة الوراثية بينة تصلح للتدليل على النسب )مدل اعتبك 

 األول المطلب
 تعريف النسب و طرق إثباتو

الّنسب ىو عبلقة القرابة بُت الّناس ، ك لكن أغلب ما يستعمل فيو كمصطلح فهو يف نسبة   
  ،ؽاإلستلحا ،الفراش ة يثبت ٓتمسة طرؽ ىيسب يف شريعتنا اإلسبلميّ ك النّ ، 2الّشخص إُف أبيو 

ُف طرؽ ( مث إك سنتطرؽ إُف تعريف النسب )الفرع األكؿك بناء على ذل . القرعة القيافة ك،  نةالبيّ 
  ( .إثبات النسب )الفرع الثآف

 
 الفرع األول

 بــــــــــــســــــــنّ ــــــــف الـــــــــــريـــــــــعــــت
 ، يء شّ اليء بشّ الصاؿ ىو اتّ  ك، أ ها القرابةة معآف أ٫تّ عدّ ة يطلق على غة العربيّ سب يف اللّ النّ 
ة اشًتاؾ من جهة األبوين  سبيّ ك النّ نسب ك الّ  .صاؿ بو االتّ  صالو كسب نسبا التّ ي النّ ك قد ٝتُّ 

 .سبة بُت بٍت األخوة ك بُت بٍت األعماـ ك كالنّ ،  كاالشًتاؾ بُت اآلباء ك األبناء
 أبيو إُفسب من قو٢تم نسبتو صل النّ أ ك ، ذا نسب معركؼ أمْ جل صار نسيبا قو٢تم الرّ  ك 

 . نسبة بالكسر ٔتعٌت عزاه أككوف بفتح السّ  م نسبان ضّ و ينسبو بالبم سم نم  ك ، نسابأٚتعو  ك ، نسبان 
بعض ىو القاؿ  ك،  " سب يكوف من قبل األب ك من قبل األـالنّ  " : كيتالسّ  ابنيقوؿ 

ك النسب ،  نةمعيّ يف حاالت  وينسب ألمّ  ك،  فحسبا١ترء ينسب ألبيو  كوف،   ةيف اآلباء خاصّ 
فيقاؿ بينهما ،  ىو ا١تصدر يف مطلق الوصلة بالقرابة سب كقد استعمل النّ  كٚتعو أنساب ، 

  . قرابةبينهما  نسب أمْ 
                                                           

مضاء منجد )مصطفى( . دكر البصمة اٞتينّية يف اإلثبات اٞتنائّي يف الفقو اإلسبلمّي . دراسة مقارنة . جامعة نايف العربيّة   1
 ك ما بعدىا . 163. الّصفحة  2007للعلـو األمنّية . الرّياض . الّسنة 

     ة ريعة اإلسبلميّ ة . على ضوء أحكاـ الشّ ٔتادّ ة . دليل القاضي ك احملامي . مادّ  . قانوف األسرة اٞتزائرمّ  (ٚتاؿ)٧تيمي   2
 . 83الصفحة . دار ىومة .  2017ك االجتهاد القضائي . الطبعة الثانية . 
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 اجامع تعريفا النسب ا١تذاىب األربعة إُف تعريف علماء يتوصلَف من الناحية الشرعية  ك
ىو مطلق القرابة بُت  ك،  غومإذ اكتفوا بتعريفو ٔتعناه العاـ ا١تستفاد من معناه اللّ  ،ا مانع

      سب لشخص ما ة ثبوت النّ ذم يفيد صحّ الّ  االصطبلحيّ فوه با١تعٌت ف يعرّ أدكف ، شخصُت
 : ةعريفات العامّ من بُت تلك التّ  ك ، أك عدـ ثبوتو لو

من بينك ك بينو  ك ىي لفظ يشمل كلّ  ،حمالرّ رابة ا١تراد هبا الق " :بقولو مة العبقرمّ عريف العبلّ ت
 . " من جهة األـ أككانت من جهة األب   ،بعدت أكقرابة قربت 

ىو القرابة من جهة  : ةة الكويتيّ ا١توسوعة الفقهيّ حسب ا٠تاص  ٔتعناه االصطبلحيّ تعريف النسب 
ة حالة حكميّ  " : سبالنّ  أفّ  فيها كردقد  ك ، ينسب ألبيو فقط اإ٪تّ اإلنساف  أفّ  راألب باعتبا

خص انفصل عن رحم امرأة ىي يف عصمة زكج الشّ  أفّ من حيث ،  بُت شخص ك آخر ةإضافيّ 
 . " ذم يكوف اٟتمل من مائوابت للّ مشبهُت الثّ  أكملك صحيح ثابتُت  أك شرعيّ 

 .باألصوؿيت تربط الفركع ابطة الّ الرّ  أكو القرابة نّ أبسب اصطبلحا ؼ النّ ما عرّ ك
 

 الفرع الثاني
 طرق إثبات النسب

 ع إُفة تتوسّ ريعة اإلسبلميّ أحكاـ الشّ  أفّ يف مستهل حديثنا عن طرؽ إثبات النسب ننوه ب
نكار، ك تتلخص طرؽ د يف دعاكل اإلسب ، ك يف ا١تقابل تتشدّ أقصى اٟتدكد يف تسهيل إثبات النّ 
 . القرعة القيافة ك،  نةالبيّ  ، االستلحاؽ ، الفراش ٜتسة ىي طرؽإثبات النسب كما سبق بيانو يف 

ك يف ىذا  ،سب بو النّ  إثباتالعلماء على  اتفققد ، ك  هارؽ كلّ الطّ  أقولهو فا الفراش فأمّ    
 ،" ةعليو األمّ  أٚتعتسب بالفراش فقد ا ثبوت النّ فأمّ  ":رٛتو اهلل  ممة ابن القيّ يقوؿ العبلّ  ا١تضمار

حيح فهو عقد ما يشبو الصّ  اأمّ ف ، حيححيح أك ما يشبو الصّ ة الصّ كجيّ فراش الزّ  بالفراش ا١تقصود ك
حكمو  فإفّ  ، الوطء بشبهة على اختبلؼ أنواعها اكذ ك،  صّحتوا١تختلف يف ك كاح الفاسد النّ 

ك أما ، اتج عن ذلك الوطء حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلق بثبوت نسب ا١تولود النّ 
 . انتفت موانعو شركطو كفرت أركانو ك اا١تعترب شرعا حيث تو كاح هو عقد النّ فحيح الصّ 
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يف أكالد  يف الغالب األعمكوف يف سبنرار بالّ قاإل يرادؼ تسمية ذمالّ  ك ستلحاؽاال اأمّ  ك
 ، ك االعًتاؼ بو غة اإلذعاف للحقّ ك ىو يف اللّ  ، فق عليهاة ا١تتّ من األدلّ  يعدّ ك اإلقرار  ، اإلماء

ك ىو من قّر ، اعًتؼ  أمْ  أقرّ  غَته حىتّ  ره باٟتقّ ك قرّ  ، ره عليوبو ك قد قرّ  أقرّ  أمْ  باٟتقّ  فيقاؿ أقرّ 
ق بو ك حقيقة اإلقرار إخبار عن أمر يتعلّ  ثبت ٛتلها ، اقة أمْ ت النّ ك منو أقرّ ، ثبت  يف ا١تكاف أمْ 

و لفظ نّ ة ألد األدلّ يّ و ال ٯتنع كونو سأنّ  ر بو إالّ ة قاصرة على ا١تقّ ك اإلقرار ك إف كاف حجّ  ،الغَت حقّ 
ك من  ، ة ك اإلٚتاعة اإلقرار بالكتاب ك السنّ ، ك قد ثبتت مشركعيّ  نازع ك يظهر اٟتقّ يقطع التّ 

رسوؿ  جاءكم ُت ١تا آتيتكم من كتاب ك حكمة مثّ بيّ ك إذ أخذ اهلل ميثاؽ النّ  " ىذا قولو تعاُف :
أخذت على ذلكم إصرم قالوا أقررنا قاؿ و قاؿ أأقررت ك بو ك لتنصرنّ  ؽ ١تا معكم لتؤمننّ مصدّ 

بلـ ُت عليهم السّ يف عبله من النبيّ  ، فقد طلب اهلل جلّ "اىدين فاشهدكا ك أنا معكم من الشّ 
 سبك اإلقرار بالنّ  .1ما طلبو منهم ة على ا١تقرّ ك لو َف يكن اإلقرار حجّ  ،"أأقررت  "اإلقرار بقولو 

إقرار ٭تملو  آفالثّ  ك ، ةة ك األبوّ كاإلقرار بالنبوّ  ، على نفسو فقط قرار ٭تملو ا١تقرّ إ : نوعُت على
نوع لو  ك لكلّ  ، ك العمومة ةكاإلقرار باألخوّ  ةاألبوّ  ة كىو ماعدا اإلقرار بالنبوّ  ك على غَته ا١تقرّ 

 بلف ، عاقبل سب بالغابالنّ  أف يكوف ا١تقرّ فس نّ السب على ة اإلقرار بالنّ لصحّ يشًتط إذ  ،شركطو 
 ك ثبوت نسبو من ا١تقرّ  ن ٯتكنسب ٦تّ لو بالنّ  يكوف ا١تقرّ ، ك أف  غَت أك اجملنوفح إقرار الصّ يصّ 

 ة من عمره ٜتسة ك عشركفببنوّ  مثبل سنةمن عمره عشركف  فلو أقرّ  ، ذلك بأف يولد مثلو ١تثلو
معلـو  فّ أل ، سبلو ٣تهوؿ النّ  أف يكوف ا١تقرّ ، ك  بل يقبل إقراره الستحالة ذلك عادةسنة ف

ف كاف أىبل إلو  ب ا١تقرّ يكذّ  أالّ  ك ، حاؿ من األحواؿ بأمّ ابق إبطاؿ نسبو السّ  سب ال يصحّ النّ 
لو  ا١تقرّ  بأفّ  ح ا١تقرّ يصرّ  أالّ ، ك  سباإلقرار عندئذ ك ال يثبت بو النّ  بو ال يصحّ فإف كذّ  لقبوؿ قولو
لقوؿ  سبنا ال يكوف سببا يف ثبوت النّ الزّ  ألفّ  و ال يقبل إقرارهح بذلك فإنّ فإف صرّ   ،ناكلد من الزّ 

سب بالنّ   ينازع ا١تقرّ اّل أ، ك  " للعاىر اٟتجر الولد للفراش ك " : مسلّ  ى اهلل عليو كسوؿ صلّ الرّ 
فإف َف  ، حمن مرجّ  البدّ إذ  عولد الدّ خر جملرّ حد٫تا أكُف من اآلأو إذا نازعو غَته فليس ألنّ ا حدأ

فرت افإذا تو  ، سب ألحد٫تا بالقيافة ال باإلقرارفيكوف ثبوت النّ  ، و يعرض على القافةيكن فإنّ 
 . سبقة بالنّ ٔتقتضى ذلك ٚتيع األحكاـ ا١تتعلّ  تك ثبت لو من ا١تقرّ  ركط ثبت نسب ا١تقرّ ىذه الشّ 
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فس ا١تذكورة النّ سب على سب على الغَت ٚتيع شركط اإلقرار بالنّ ة اإلقرار بالنّ ك يشًتط لصحّ 
ال يكوف ا١تلحق بو أف ، ك  سب ا١تذكورفاؽ ٚتيع الورثة على اإلقرار بالنّ اتّ  إُفباإلضافة أعبله 

أف يكوف ا١تلحق بو الّنسب مّيتا ألنّو إذا كاف ، ك  عافلو يف حياتو باللّ  سب قد انتفى من ا١تقرّ النّ 
 . حّيا فبلبّد من إقراره بنفسو

 ، عاهة ما ادّ على شهادة العدكؿ بصحّ  ءعيو بناسب يثبت ١تدّ فالنّ أم الشهادة  نةا البيّ ك أمّ 
 أفّ ة ك اٟتنابلة على ة ك الشافعيّ ا١تالكيّ ىم  كذا مذىب ٚتاىَت أىل العلم ك ك الفقهاء اتفقكقد 

ٟتق نسبو أنة عي بالبيّ فإف ثبت نسب ا١تدّ ،  بشهادة رجلُت عدلُت عيو إاّل يثبت ١تدّ  سب الالنّ 
 . ذات الصلةب عليو ثبوت ٚتيع األحكاـ ترتّ  ك عيبا١تدّ 

ة ك اٟتنابلة ة ك الشافعيّ ة كا١تالكيّ ريعة اإلسبلميّ يت كاف يعتمد عليها فقهاء الشّ الّ  ا القيافةأمّ  ك
ع أثره ٔتعٌت تتبّ  ، القائف الفاعل السمهي مصدر ف، بو بينهم يف إٟتاؽ الولد بأصلو لوجود الشّ 

  ع اآلثار ذم يتتبّ القائف ىو الّ  ك يف لساف العرب أفّ  ، يقاؿ فبلف يقوؼ األثر ك يقتافو ، ليعرفو
ذم خص الّ ذلك الشّ  رعيّ عٍت يف االصطبلح الشّ ت ك جل بأخيو ك أبيو ،ك يعرفها ك يعرؼ شبو الرّ 

ا يف عند اٞتمهور طريقا شرعيّ  القيافة عتربت ك،  ا١تولود أعضاءنظره إُف  سب بفراستو كيعرؼ النّ 
 ،حابة رضي اهلل عنهمعدد من الصّ ك ثبوت العمل هبا عند  ة على ذلكسب لداللة السنّ إثبات النّ 

دة عائشة ك قد جاء يف حديث السيّ  ، ٥تالف فكاف اإلٚتاع منهم على اٟتكم هبا يعرؼ ٢تم َف ك
م ذات يـو ك ىو ى اهلل عليو ك سلّ رسوؿ اهلل صلّ  دخل عليّ  "رضي اهلل عنها حيث قالت : 

٣تززن ا١تدٞتي دخل علّي فرأل أسامة ك زيدا ك عليهما قطيفة  ترمَف أ ! يا عائشة :مسركر فقاؿ 
فقد عرؼ ىذا ،  "ىذه األقداـ بعضها من بعض  ، فقاؿ إفّ  يا رأسيهما ك بدت أقدامهماقد غطّ 

م ك َف سلّ  يو كى اهلل علسوؿ صلّ ه الرّ أقرّ  ، ك بُت األقداـ دكف أف يرل كجهيهما لةلقائف الصّ ا
  . 1ينكر عليو

على ىذا األساس  ك،  رعيّ سب الشّ يف إثبات النّ  الضعيفة رؽالطّ  منهي فا القرعة أمّ  ك
 .ا ٚتهور العلماء هبَف يقل ك  ا يف أكالد اإلماءهحصركا تطبيق ك ةة ك ا١تالكيّ الظاىريّ تبناىا فقط 
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 ، حيحكاج الصّ ثبت بالزّ يسب النّ  فإفّ  ٖتديدا قانوف األسرة اٞتزائرمّ  ك يف القانوف الوضعيّ  ك
 . منو 40ة نة طبقا لنص ا١تادّ بالبيّ  كباإلقرار ك  ، بهةبنكاح الشّ ك  ، كاج الفاسدبالزّ ك 

من القانوف  41ة نص ا١تادّ لكالده إعماال  إُفحيح فيثبت بو نسب الولد كاج الصّ ا الزّ فأمّ           
أمكن  ا كشرعيّ  كاجالزّ  ألبيو مىت كاف ينسب الولد ": يلي على ما يت تنصّ ك الّ  أعبلها١تذكور 

 اهبذسب شركط إثبات النّ  فإفّ  ةى ىذه ا١تادّ عل بناء ك ،" رؽ ا١تشركعةَف ينفو بالطّ  صاؿ كاالتّ 
 ،عافاللّ  أمْ  رؽ ا١تشركعةبالطّ  نفي الولدعدـ ك  ، اكاج شرعيّ أف يكوف الزّ  تكوف ٣تتمعة يف ريقالطّ 

لنص ة اٟتمل طبقا أقصى مدّ  بُت أدْف ككالدة الولد ك  ، كجُتبُت الزّ  صاؿ اٞتنسيّ ة االتّ إمكانيّ ك 
عشرة أقصاىا  ة أشهر كة اٟتمل ستّ مدّ  قلّ أ " : أفّ  ا جاء فيهيتالّ ك من القانوف ا١تذكور  42 ةا١تادّ 

 . "أشهر

ك قد جاء ركط ىاتو الشّ  كلّ  23/11/1993ادر بتاريخ احملكمة العليا الصّ ك لقد أكرد قرار  
    ، صاؿأمكن االتّ  ك ، اكاج شرعيّ ينسب الولد ألبيو مىت كاف الزّ  أفر قانونا من ا١تقرّ  " :فيو أنّو 

مىت  ك.  ة نفي اٟتمل ال تتجاكز ٙتانية أياـمدّ  أفّ عليو  من ا١تستقرّ  ك . رؽ ا١تشركعةَف ينفو بالطّ  ك
 دةاحملدّ  ةخبلؿ ا١تدّ  ه َف يبادر بنفي اٟتمل من يـو علمو بو كا١تطعوف ضدّ  أفّ ة اٟتاؿ  يف قضيّ تبُّت 

الولد كلد بعد مركر أكثر من  ألفّ  ك، يت ال تعترب دليبل قاطعا ة الّ هادة الطبيّ ك بالشّ ٘تسّ  ك،  شرعا
مع رفض إٟتاؽ نسب  كاج العريفّ ة الزّ قضاة ا١توضوع بقضائهم بصحّ  فّ أ ك ، ة أشهر على البناءستّ 

يف تطبيق  أخطئواك  من قانوف األسرة 41ة حكاـ ا١تادّ أناقض مع ضوا قرارىم للتّ عرّ  ، الولد بأبيو
نقض  ستوجبامىت كاف كذلك  ك. سب إٟتاؽ النّ  من قانوف األسرة فيما ٮتصّ  42 ك 41ا١تادتُت 

  .1"القرار ا١تطعوف فيو
من  " : أنّو فيو ك قد كرد 07/1997/ 08 بتاريخ عنها دربقرار آخر صأّكدت ذلك  كما

سب ال ة نفي النّ مدّ  فّ أعليو قضاء  من ا١تستقرّ  ك .للعاىر اٟتجر الولد للفراش ك أفّ ر شرعا ا١تقرّ 
ة قائمة بُت كجيّ الزّ  ت كفل قد ٘تّ كالدة الطّ  أفّ ة اٟتاؿ  يف قضيّ مىت تبُّت  ك. اـ تتجاكز ٙتانية أيّ 

                                                           
. الطّبعة الثّانية . ديواف  2005العيش )فضيل( . قانوف األسرة مدّعم باجتهادات قضاء احملكمة العليا . مع آخر تعديبلت   1

 . 40 ا١تطبوعات اٞتامعّية . الّصفحة
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اعن مادامت ال تأثَت لغيبة الطّ  فّ أ ك،  رؽ ا١تشركعةنسب الولد بالطّ  اعن َف ينفأ الطّ  فّ أ كجُت كالزّ 
مىت   ك ، قوا صحيح القانوفالقضاة بقضائهم بإثبات نسب الولد طبّ  فّ أ ك ، ة قائمةكجيّ العبلقة الزّ 

 .1"عنكاف كذلك استوجب رفض الطّ 
ا١تذكورة أعبله  40ة ا١تادّ  ت عليوإعماال ١تا نصّ سب النّ  كذلك كاج الفاسد فيثبت بوالزّ  اأمّ ك 

بنكاح  أك نةبالبيّ  أكباإلقرار  أكحيح كاج الصّ سب بالزّ النّ يثبت " : ونّ أب أفادتيت األكُف الّ  هتافقر يف 
 .  " ىذا القانوف من 32.33.34خوؿ طبقا للمواد فسخو بعد الدّ  نكاح تّ  بكلّ  أكبهة الشّ 

ذم الّ  أك كاجمقتضيات الزّ  كاج ا١تشتمل على مانع أك شرط يتناىف كىو الزّ  كاج الفاسدالزّ  ك
. 32ذلك ا١تواد  علىت لقد نصّ  ك، ماتذم يقع على احملرّ أك الّ  كاجفيو ركن من أركاف الزّ  اختلّ 

على مانع  شتملا إذاكاج يبطل الزّ  ": يلي ماعلى  32ة ا١تادّ  إذ تنصّ  ، من قانوف األسرة 34. 33
 : فقد كرد فيها 33ة ا١تادّ  اأمّ  ،"أك شرط يتناىف ك مقتضيات العقد

 يف حالة كِّف  أكصداؽ  أككاج بدكف شاىدين الزّ  تّ  إذا،  ضاركن الرّ  كاج إذا اختلّ يبطل الزّ  "
 تنصّ  أخَتا ك ،" خوؿ بصداؽ ا١تثلك يثبت بعد الدّ ،  ك ال صداؽ فيو خوؿكجوبو يفسخ قبل الدّ 

ب عليو ثبوت يًتتّ  بعده ك خوؿ كمات يفسخ قبل الدّ إحدل احملرّ زكاج ب كلّ  ": ونّ أعلى  34ة ا١تادّ 
 ."سترباءكجوب اإل سب كالنّ 

و نكاح ٭تصل خطأ بسبب نّ أاه مؤدّ  ك ، خرآلسب ىو ابهة فيثبت بو النّ نكاح الشّ  اأمّ ك  
ترب يف و اليـو يعفإنّ ،  قبل سنُت خلت حصولوكاف ٭تتمل   إفىو  ك ، خصغلط يقع فيو الشّ 

 اأنّ زكاجا صحيحا يف البداية على اعتقاد ج إنساف امرأة كأف يتزكّ   ، الوقوع حكم األحداث القليلة
كجة فإف جاءت ىذه الزّ ،  مثبل ةضاعمن الرّ  أختو اأنّ خوؿ ضح بعد الدّ يتّ  مثّ  ٢تا لو ك ىو حلّ  حلّ 

الولد يعترب يف كاحد منهما يعلم ذلك مسبقا ف كاف كلّ   إذا اأمّ ،  سبيثبت النّ كج فالزّ  بولد من
 ثر لو .أك ال  باطبل اجك الزّ كوف   ىذه اٟتالة  كلد زنا 

اِف يثبت بو احملكمة العليا االغتصاب بكونو نكاح شبهة ك بالتّ فت ك من جهة أخرل كيّ  
ا١تنشور  خصيةعن غرفة األحواؿ الشّ  12/05/2011ادر بتاريخ ء يف قرارىا الصّ جا إذ ، سبالنّ 

ابت االغتصاب الثّ  ىو أفّ  ا١تبدأ "ما يلي :  294فحة الصّ  2012/01ة العدد ة القضائيّ باجمللّ 
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ة ك يف قضيّ  ، "سب ف بكونو نكاح شبهة يثبت بو النّ كطأن باإلكراه ك يكيّ  يعدّ  ْتكم قضائيّ 
، جها ة تزكّ ب من ا١تتابعة اٞتزائيّ ك لكي يتهرّ ، اعنة ذم اغتصب الطّ ه ىو الّ اٟتاؿ كاف ا١تطعوف ضدّ 

ة رفع دعول ك بعد مدّ  ، ةاـ ببنت قاـ ىو بتسجيلها يف مصاٌف اٟتالة ا١تدنيّ فولدت بعد شهر ك أيّ 
ك قد سايره قضاة  ، كاجالبنت كلدت بعد شهر من إبراـ عقد الزّ  بأفّ  سب مستدالّ ار النّ إنك

على أساس كقوع االغتصاب احملكمة العليا نقضت قرارىم  غَت أفّ  ، نسب البنت اا١توضوع ك ألغو 
صريح بو سب من خبلؿ التّ بهة ، ك أيضا على أساس إقرار األب بالنّ ذم ىو ٔتثابة نكاح الشّ الّ 

 .1ةمصاٌف اٟتالة ا١تدنيّ  لدل
 
 يت تنصّ ك الّ  من قانوف األسرة 44ة ع يف ا١تادّ ا١تشرّ  ضّمنوقد ف2سب باإلقرارثبوت النّ  أماك 

 سب ك لو يف مرض ا١توتجملهوؿ النّ  ة أك األمومةة أك األبوّ بالبنوّ  سب باإلقراريثبت النّ  "و : نّ على أ
 :اليةركط التّ إذا توافرت الشّ  بو إالّ  ال يعتدّ  باإلقرارسب ك إثبات النّ  ، "قو العقل أك العادة مىت صدّ 

 فأ ةإمكانيّ  ك،  تاريخ اإلقرارة عن كجود عبلقة زكاج سابقك ،  لو ٣تهوؿ النسب يكوف ا١تقرّ  أف
الولد ا١تعًتؼ بو ، ك أاّل يكوف  كاف راشدا  إذا عاء ا١تقرّ لو الدّ  تصديق ا١تقرّ  ، ك يولد مثلو للمقرّ 

 . كلد زنا
قرارىا  ذلك يف سب كالنّ  إثباتاإلقرار كطريق من طرؽ  إُفقت احملكمة العليا تطرّ  لقد ك

يثبت باإلقرار  سبالنّ  أفّ ر قانونا من ا١تقرّ  " : فيو ك قد جاء 19/12/1988بتاريخ  ادرالصّ 
عي على القرار ا١تطعوف فيو ٔتخالفة النّ  فإفّ  من مثّ  ك ، باألمومة مىت كاف ىذا اإلقرار صحيحا

ه ضدّ أـ ا١تطعوف  ة اٟتاؿ أفّ ت يف قضيّ ابا كاف من الثّ ػػّ ١ت ك، فض نوف غَت سديد يستوجب الرّ القا
ٟتكم قضاة اجمللس ٔتوافقتهم على ا فّ إف من مثّ  ك،  اعًتافها كاف صر٭تا فّ أ ك،  و ابنهابأنّ  اعًتفت

مىت كاف ذلك  ك، قوا صحيح القانوف أسيس طبّ التّ  دـعول لعالدّ  ا١تستأنف لديهم القاضي برفض
 . " عنرفض الطّ استوجب 

                                                           

 
 . 85فحة ابق . الصّ ا١ترجع السّ قانوف األسرة اٞتزائرّم . دليل القاضي ك احملامي . .  (ٚتاؿ)٧تيمي   1
الثّانية لنظاـ اإلثبات اٞتنائّي اإلسبلمّي ك يقابلو االعًتاؼ يف القوانُت الوضعّية ، ك اإلقرار لغة ىو  عامةقرار ىو الدّ اإل  2

اإلثبات ، ك شرعا ىو اعًتاؼ ا١ترء على نفسو ٔتا يضرّه ، ك ىو ثابت بالكتاب ك السّنة ك اإلٚتاع ، ك حجّية اإلقرار قاصرة 
 . 481 . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة (طارؽ إبراىيم)لّدسوقي عطّية على ا١تقّر نفسو ك ال تتعّداه إُف غَته . ا



94 
 

يثبت  وأنّ ر شرعا من ا١تقرّ  " : وأنّ  15/12/1998ادر بتاريخ ك قد كرد كذلك يف قرارىا الصّ 
  ،"..لـز اإلقرار ٟتمل يف بطن امرأة. ..ك."خليل يف باب بياف أحكاـ اإلقرارسب باإلقرار لقوؿ النّ 

ك مع الشّ  فيثبت حىتّ ، و من حقوؽ اهلل نّ أل ، سامح ما أمكنسب يقع فيو التّ النّ إثبات  كما أفّ 
ه ا١تطعوف ضدّ   يف قضية اٟتاؿ أفّ ك مىت تبُّت  لفاسدة طبقا لقاعدة إحياء الولد ،ك يف األنكحة ا

هادة ال تعترب ىذه الشّ  فإفّ ،  6/4/1997ق بتاريخ اعنة بشهادة ٚتاعة أماـ ا١توثّ ْتمل الطّ  أقرّ 
ا١تادتُت  كما أفّ   ، اعنةه ْتمل الطّ عن إقرار ا١تطعوف ضدّ بل ىي توثيق لشهادة ٚتاعة ، صلحا 

يت يت ىي من قضايا اٟتالة الّ ة اٟتاؿ الّ ال تنطبقاف على قضيّ  من القانوف ا١تدٓفّ  461ك  341
من قانوف  41ة فع با١تادّ باٟتمل ك بالدّ و ال ٯتكن اٞتمع بُت اإلقرار كما أنّ   ، ٭تكمها قانوف األسرة

 للمقرّ  ك ال ٭تقّ ، دليل آخر  اإلقرار يف حالة ثبوتو يغٍت عن أمّ  ة اٟتمل ، ألفّ مدّ د يت ٖتدّ األسرة الّ 
 .1"..أف يثَت أّم دفع إلبطاؿ مفعوؿ ىذا اإلقرار.

 
برىاف أك يقصد هبا كل  ك،  سبطريق من طرؽ إثبات النّ كذلك  تعدّ إذ ، نة ك أخَتا البيّ 

من طرؽ  البصر أك غَت٫تا أكمع بواسطة السّ  فعلياة كجودا ماديّ  حادثة كجود يفيدة أك دليل حجّ 
 . اإلثبات

 الثاني المطلب
  النسب للتدليل علىتصلح  اعتبار البصمة الوراثية بينة مدى

فقد اختلف الفقهاء يف مدل ، ة ة أك دليل يؤكد كاقعة ماديّ نة ىي كل حجّ إذا كانت البيّ  
ىي مفهـو قاصر  نةالبيّ  عترباإذ ىناؾ من  ، نةبيّ ة البصمة الوراثيّ  ل يفا١تتمثّ  ليل العلميّ الدّ  اعتبار

 ُّت ما يب سم لكلّ ا ىي نةىناؾ من ذىب إُف القوؿ يف اعتبار البيّ  ك، 2هودفقط على شهادة الشّ 
موقف الفقو ك التشريع ك القضاء من مدل اعتبار عرض ، ك لتوضيح ذلك نست ك يظهره اٟتقّ 

                                                           
 . 39العيش )فضيل( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
إثبات جرائم اٟتدكد ك القصاص من  يت يتمّ ة الّ ساسيّ كيزة األك الّر  اإلسبلميّ  هادة إحدل دعاميت اإلثبات اٞتنائيّ الشّ  تعدّ   2

نة ، ك يف زماننا ا١تعاصر ٕتدر اإلشارة إُف ة ك اإلٚتاع ، ك يطلق عليها الفقهاء اسم البيّ خبل٢تا ، ك ىي ثابتة بالكتاب ك السنّ 
. ا١ترجع  (طارؽ إبراىيم)ة سوقي عطيّ ة . الدّ ة عوارض تضعف من قيمتها اإلثباتيّ هادة كدليل لئلثبات نظرا لعدّ قصور الشّ 
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     ٪تاذج عن قضايا النسب ك دكر البصمة الوراثية يف إثباتومث ( الفرع األكؿ) البصمة الوراثية بينة
 . (الفرع الثآف) أك نفيو

 الفرع األول
 مدى اعتبار البصمة الوراثية بينةمن موقف الفقو و التشريع و القضاء 

ها صّ من خ ك،  ك يظهره  اٟتقّ ما يبُّت  اسم لكلّ  ":  ام بأنّ ابن القيّ  تعّرؼ البينة حسب 
يف  قطّ  نةالبيّ   تأتأ َفا ك أنّ ،  واه حقّ مسمّ  َف يوؼّ  مرأتُتاالك اىد شّ الربعة أك األاىدين أك بالشّ 

    ،"ليل ك الربىاف مفردة ك ٣تموعة ة ك الدّ ا أتت مراد هبا اٟتجّ ك إ٪تّ ، اىدين القرآف مراد هبا الشّ 
 ا يقصد أفّ فإ٪تّ  "عينة على ا١تدّ البيّ " : م عندما قاؿى اهلل عليو ك سلّ صلّ  بّ النّ  أفّ  "قائبل : يضيف ك

غَتىا من أنواع  ك ال ريب أفّ ،  نةاىداف من البيّ ك الشّ  ، ح دعواه ليحكم لوعي أف يصحّ على ا١تدّ 
 ،اىدا أقول من داللة أخبار الشّ فإنّ  ،عينة قد يكوف أقول منها كداللة اٟتاؿ على صدؽ ا١تدّ البيّ 

متقاربة يف ها مفردات كلّ ك األمارة   ك العبلمة بصرةالتّ  ك ك اآلية فاالربىك  ةك اٟتجّ  اللةالدّ ك  نةك البيّ 
    ع يف مصادرهالشرّ  أاستقر بل من  ، القرائن ك األمارات ك دالئل األحواؿ رع َف يلغأ فالشّ  ، ا١تعٌت

 . " ب عليها األحكاـكجد شاىدا ٢تا باالعتبار مرتّ  هموارد ك
عند ذكم  يت تدؿّ ة الّ ة التفصيليّ البنية اٞتينيّ ٔتثابة  تعدّ ة البصمة الوراثيّ  أفّ  من غمرّ بالك       

 ، ةة البيولوجيّ الوالديّ ة ك خصيّ ق من الشّ حقّ ننا من التّ ٘تكّ ك ، شخص بعينو ة كلّ االختصاص على ىويّ 
ففي ،  نفيو كأ سبل االعتماد عليها يف إثبات النّ فلقد حصل اختبلؼ بُت الفقهاء حوؿ مد

من 1سبة طريقا من طرؽ إثبات النّ عاصركف إُف اعتبار البصمة الوراثيّ ا١ت الفقهاءذىب  البداية
 الفقهيّ  عجاء يف قرار اجملمّ ك انتهوا إُف ما ،  ةاختلفوا يف بعض القضايا الفرعيّ  حيث اٞتملة ك

مة يف القًتة ة ا١تكرّ ٔتكّ  ادسة عشرة ا١تنعقدةدكرتو السّ يف  ابع لرابطة العاَف اإلسبلميّ لتّ ا اإلسبلميّ 
 و ٬توزبأنّ ،  ـ 2001جانفي 10إُف  05ػػ ق ا١توافق لػػ 1422أكتوبر  26إُف  21ة من ا١تمتدّ 

سب ٔتختلف نازع على ٣تهوؿ النّ حاالت التّ يف ك ذلك سب إثبات النّ  يف ٣تاؿيها االعتماد عل
      ة سب بسبب انتفاء األدلّ نازع على ٣تهوؿ النّ كاف التّ أسواء  يت ذكرىا الفقهاءنازع الّ صور التّ 

حاالت االشتباه يف ا١تواليد ، ك  ٨توه بهة كيف كطء الشّ  االشًتاؾأـ كاف بسبب ،  تساكيها أك
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، ك أيضا  كذا االشتباه يف أطفاؿ األنابيب ك ، ٨توىا مراكز رعاية األطفاؿ ك ك1با١تستشفيات
فة ر معر تعذّ  اٟتركب ك أكالكوارث  أكاختبلطهم بسبب اٟتوادث  حاالت ضياع األطفاؿ ك

 ات أسرل اٟتربق من ىويّ حقّ قصد التّ ب أك، ها ؼ على ىويتّ عرّ التّ  يتمّ  كجود جثث َف أك، أىلهم
انبثق عن ىذا قد  ك،  ةسب بالبصمة الوراثيّ النّ يف حُت اختلفوا يف مدل جواز نفي ، ك ا١تفقودين 

 ةكجيّ الزّ ب أمْ ابت بالفراش الثّ  رعيّ سب الشّ النّ  د بأفّ يؤكّ  ؿأم األكّ الرّ ف : راءآ أربعةبركز  االختبلؼ
ما خلص إليو ىذا  ك ، عافة على اللّ ال ٬توز تقدٔف البصمة الوراثيّ  ك، فقط  2عافباللّ  إالّ  ىال ينف

ة يف ال ٬توز شرعا االعتماد على البصمة الوراثيّ  " : وبأنّ إذا جاء يف قراره  ع الفقو اإلسبلميّ ٣تمّ 
عاف ك عن اللّ  االستغناء ةيّ نامكيرل إ آفأم الثّ الرّ ، ك  "عافال ٬توز تقدٯتها على اللّ  سب كنفي النّ 

 أفّ  فكرتوف الثأم الثّ الرّ ، أما  واٟتمل ليس من كج أفّ ن الزّ تيقّ  إذاة االكتفاء بنتيجة البصمة الوراثيّ 

                                                           
ىناؾ قضّية مشهورة كقعت با١تملكة العربّية الّسعوديّة تطّرؽ ٢تا معمل األدلّة اٞتنائّية للعلماء يف مقّر رابطة العاَف اإلسبلمّي   1

ٔتّكة ا١تكّرمة أثناء مناقشة البصمة الوراثّية ، ك تتلّخص كقائعها يف أّف امرأة اّدعت أّف أباىا كاقعها ك نتج عن ذلك حصوؿ 
تماؿ تصديقها ضعيفا ، ك نظرا لكوف األب يف السّتينات من العمر ك لقّوة العبلقة اّليت ٕتمعو مع الّضحية ّت ٛتل ، ك كاف اح

تأجيل موضوع الّتحليل إُف غاية كضع اٟتمل لكي ال يتضّرر اٞتنُت ، ك عندما ّت الوضع ك بعد القياـ بالّتحاليل تبُّت أّف 
غرب من ذلك أنّو ال عبلقة لو حىّت با١ترأة ا١تّدعية ، ك اّتضح أّف ىذه القضّية فيها الطفل ال عبلقة لو با١تّتهم األب ، ك األ

         تبلعب ك أّف ىناؾ أياٍد خفّية كراءىا ، فالّنفي عن ا١تّتهم ال إشكاؿ فيو ، أّما الّنفي عن ا١ترأة ففيو تصادـ مع الواقع ، 
ليـو با١تستشفى اّتضح أّف عددىم بلغ ثبلثُت طفبل ، ك عند حصر الّصفات ك بالّرجوع ألٝتاء ا١تواليد اّلذين كلدكا يف نفس ا

ا١تطلوبة اّتضح أّف بصمتو الوراثّية دلت على ارتباطو با١تّتهم األب ، ك أّف ىناؾ طفبل لقيطا أدخل ا١تستشفى يف نفس اليـو ، 
ة يّتضح جليّا استغبلؿ البصمة الوراثّية يف ا١تملكة ك عند الّتسليم ّت الّتبديل بإخفاء اٟتقيقة ، ك بذلك ك من خبلؿ ىذه القضيّ 

العربّية الّسعوديّة ١تعرفة اٞتآف يف جرٯتة زنا احملاـر من جهة ، ك إٟتاؽ نسب االبن بأبيو من جهة أخرل ، ك ٕتّلت بذلك فائدة 
 يف كشف خيوط ىذه القضّية . ADNالػػػػػػػ 
 
يرل الغوثي بن ملحة يف كتابو قانوف األسرة على ضوء الفقو ك القضاء . الطّبعة الثّانية . ديواف ا١تطبوعات اٞتامعّية .   2

أنّو إذا تبلعن الّزكجاف فّرؽ القاضي بينهما ، ك يكوف الّطبلؽ بينهما طبلقا بائنا ، ك تنحّل الرّابطة  114ك  113الّصفحتُت 
الّزكجّية على الّدكاـ ، ك تثبت حرمة الّتزكيج بُت الزكجُت ك ال توارث بينهما ، ىذا ك أّف حكم تكرار األٯتاف ىي قائمة مقاـ 

ك اّلذين يرموف أزكاجهم ك َف يكن  "أربعة شهادات ، قاؿ اهلل تعاُف :عة ، كانت األٯتاف الّشهود ، ك ١تػػّا كاف شهود الزّنا أرب
ك ا٠تامسة أّف لعنة اهلل عليو إف كاف من  ، ٢تم شهداء إاّل أنفسهم ، فشهادة أحدىم أربع شهادات باهلل إنّو ١تن الّصادقُت

و ١تن الكاذبُت ، ك ا٠تامسة أّف غضب اهلل عليها إف كاف من الكاذبُت ، ك يدرأ عنها العذاب أف تشهد أربع شهادات باهلل إنّ 
 . 9. 8. 7. 6سورة الّنور . اآليات:  ".الّصادقُت 
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ك ،  لو العن كج كة نسبو للزّ د صحّ ة تؤكّ جاءت البصمة الوراثيّ  إذاعاف نسبو باللّ  ىفل ال ينفالطّ 
ة يف ىذه اٟتالة البصمة الوراثيّ  تعترب ك ، د قولوجاءت البصمة تؤكّ  إذاعاف فقط سب باللّ النّ ينفى 
اٟتمل أك  فّ أة إذا ثبت يقينا بالبصمة الوراثيّ و أفاد بأنّ  ابعأم الرّ الرّ ، يف حُت  ادليبل تكميليّ ٔتثابة 

و يكوف نّ أ إالّ لى ذلك ، اعتمادا عسب عاف ك ينفى النّ كج فبل كجو إلجراء اللّ الولد ليس من الزّ 
بسبب كطء  كاف  ف يكوف ٛتلهاأعنها الحتماؿ  ة لنفي اٟتدّ لوراثيّ يف طلب البصمة ا كجة اٟتقّ للزّ 
 . والولد من فّ أة ثبت عن طريق البصمة الوراثيّ  إذا القذؼ حدّ  ى الزكجب عل٬ت ك،  بهةشّ ال
 

أسلوب عليها باعتبارىا  نصيصفقد كرد التّ  نةالبيّ من  القضاء اٞتزائرمّ  موقف القانوف ك اأمّ 
    ة ا١تادّ  ض ىذهتتعرّ  أفدكف  ، من قانوف األسرة 40ة ا١تادّ  يف نصّ سب من أساليب إثبات النّ 

ذم جعل الّ ىذا الغموض ىو  أفّ  ال شكّ ك  ، ةنيّ الببا١تقصود إُف ٖتديد قانوف األسرة  حىتّ  أك
و فيو قرارات صدرت عن احملكمة العليا نّ أذلك قرارتو ،  بعض متناقص يف القضاء متذبذب بل ك

يف حُت توجد ، سب إثبات النّ  هادة فحسب كطريق من طرؽٔتفهـو الشّ  نةالبيّ اعتمدت على 
 مشاؿإ تّ اِف ك بالتّ ،  نوك يبيّ  يظهر اٟتقّ  ما كلّ   أمْ ٔتعناه الواسع  نةالبيّ رت لفظ قرارات أخرل فسّ 

 .سب د عليها يف إثبات النّ اعتماال يصلح ةبالتبعيّ نة ك كبيّ ة  البصمة الوراثيّ 
 
،  2005ىاتو القرارات صدرت قبل تعديل قانوف األسرة سنة  أفّ وضيح من ا١تفيد التّ  ك

٬توز  " : اليةالفقرة التّ  أعبله ك يضيف ٢تاا١تذكورة  40ة بتعديل ا١تادّ  ع اٞتزائرمّ ل ا١تشرّ ليتدخّ 
عديل ىذه اإلضافة الواردة يف التّ  لعلّ  ك ، " سبإلثبات النّ  ةرؽ العلميّ جوء إُف الطّ للقاضي اللّ 

ك ىي  عديلنة قبل التّ من البيّ  ع اٞتزائرمّ يت كاف يقصدىا ا١تشرّ ة الّ النيّ  من خبل٢تااألخَت ٕتعلنا نقرأ 
و نّ أكما ، انيةالثّ هادة ١تا أضاؼ ىذه الفقرة نة غَت الشّ ع بالبيّ لو كاف يقصد ا١تشرّ  وألنّ  ، هادةالشّ 

يف فهم معٌت ائد السّ  ك القضائيّ  الفقهيّ ٟتالة االختبلؼ  عديل بغرض كضع حدّ ل هبذا التّ تدخّ 
يت شهدهتا ة ك الكبَتة الّ وعيّ القفزات النّ  ك اتر طوّ عن رغبتو يف مواكبة التّ ناىيك ، نطاقها  ك نةالبيّ 

دت يت تقيّ احملكمة العليا الّ  من بُت قرارات كة ، يف ٣تاؿ البصمة الوراثيّ  ةة ك البيولوجيّ العلـو الطبيّ 
ذم ك الّ  28/12/1997سب القرار الصادر بتاريخ كطريق إلثبات النّ  هادةٔتعٌت الشّ  نةالبيّ بفهم 
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     نة حيح ك اإلقرار ك البيّ كاج الصّ سب بالزّ و ٯتكن إثبات النّ نّ أر شرعا من ا١تقرّ و أنّ  : ا١تبدأ " :جاء فيو
 ألفّ ، بهة ك األنكحة الفاسدة ك الباطلة تطبيقا لقاعدة إحياء الولد هود ك نكاح الشّ ك شهادة الشّ 

ا قضوا برفض ػػّ قضاة اجمللس ١ت فّ أابت ثّ الا كاف ػّ ك ١ت ، قتبل لو لو ك نفيو سب يعد إحياءن ثبوت النّ 
 يء ا١تقضية الشّ اٟتكم حاز قوّ  ة أفّ سب ْتجّ ك النّ اج ك ٝتاع شهادة األقارب يف دعول إثبات الزّ 

يف  واأخطئكما فعلوا  م بقضائهمفإنّ ،  ػػػػ ة الولدينالقاضي بنفي بنوّ  19/03/1975حكم ػػػػ فيو  
 ، سبكاج ك النّ ق يف قضايا اٟتالة كإثبات الزّ يء ا١تقضي فيو ال تطبّ ة الشّ حجيّ  ألفّ ،  تطبيق القانوف

ريعة ألحكاـ الشّ  حيح طبقاة على غرار العقد الصّ سب بطرؽ عدّ كاج ك النّ و ٯتكن إثبات الزّ نّ أك 
 ثانياقرار  عنها ياؽ صدريف ذات السّ  ك.  "ا يستوجب نقض القرار ا١تطعوف فيو ٦تّ  ، ةاإلسبلميّ 
ْتمل  قرّ أه ا١تطعوف ضدّ  أفّ ة اٟتاؿ  يف قضيّ مىت تبُّت  .ك.." :ك قد كرد فيو  15/12/1998بتاريخ 

بل ىي توثيق لشهادة ،  تعترب صلحاهادة ال ىذه الشّ  فإفّ ، ق اعنة بشهادة ٚتاعة أماـ ا١توثّ الطّ 
كجوب  إُفينتبهوا  ا َفػػّ القضاة ١ت عليو فإفّ  ك ، ...اعنةه ْتمل الطّ ا١تطعوف ضدّ  إقرارٚتاعة عن 

    ، رع ك القانوف خالفوا الشّ ، ق ا١توثّ  أماـه قرار ا١تطعوف ضدّ إذين حضركا هود الّ ٝتاع ٚتاعة الشّ 
 .1" ك مىت كاف كذلك استوجب نقض القرار ا١تطعوف فيو، سبيب ضوا قرارىم للقصور يف التّ عرّ  ك

،        دكف سواىا فقط  هادةبالشّ نة ر معٌت البيّ ذم فسّ ار األكضح ك الّ فالقر  ك بدكف شكّ 
ليل الدّ مدلوؿ يف فهمها إُف  واعذين توسّ ئمة كثَتا على القضاة الّ بالبّل  يف نفس الوقت ذم ألقىك الّ 

عن غرفة  15/06/1999ادر عن احملكمة العليا بتاريخ الصّ ىو القرار ،  ةالوراثيّ البصمة  أمْ  العلميّ 
فحة من الصّ  1999نة ؿ السّ ة العدد األكّ ة القضائيّ اجمللّ  222674 رقم ملفّ  ةخصيّ األحواؿ الشّ 

 : 2يليكما  توص كقائع قضيّ تتلخّ  ك،  130إُف  126
و حدث خبلؼ نّ أ إالّ ، ة زكاج شرعيّ  تربطهما عبلقة "ـ.ؿ"ك  "ع.ب"ا١تدعواف  أفّ حيث 

بتاريخ  و كلد لو توأـنّ أغَت ،  14/02/1994ة يـو كجيّ كج ١تسكن الزّ مغادرة الزّ  إُفل بينهما أدّ 
 تلّ حُ ك بعدىا  ، ةكجيّ كج ١تسكن الزّ من مغادرة الزّ  اشهر  20بعد أكثر من  أمْ ،  27/10/1995

                                                           
 . 39العيش )فضيل( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
إقرار . بيّنة .  ذياب )باديس( . حجّية الطّرؽ الّشرعّية ك العلمّية يف دعاكل الّنسب . على ضوء قانوف األسرة اٞتزائرّم .  2

  .2010البصمة الوراثّية . نظاـ ٖتليل الّدـ . دراسة مدّعمة باالجتهاد القضائّي . الطّبعة . تلقيح اصطناعيّ 
 . 96دار ا٢تدل . الّصفحة 
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مثّ ،  17/01/1996 حكم صادر عن ٤تكمة سعيدة بتاريخ رفُت ٔتوجبة بُت الطّ كجيّ ابطة الزّ الرّ 
حكما بتاريخ  أصدرتيت الّ  ك،  ل بوىراف٤تكمة قديّ  أماـ وأـالتّ نسب  كج دعول نفيرفع الزّ 

بوىراف خبَتا  ٛتد رضا العامل با١تستشفى اٞتامعيّ أحاكم كتور يقضي بتعيُت الدّ  18/01/1998
قصد ، 27/10/1995ا١تولودين يف  "ع.ع"ك  "أ ع."الولدين ك رفُتالطّ ٖتليل دـ  لفحص ك

جلس ٔتة خصيّ األحواؿ الشّ عن غرفة  صادر تأييد ىذا اٟتكم بقرار تّ  ك قد ، ٖتديد نسب الولدين
 األحواؿقض يف ىذا القرار أماـ غرفة عن بالنّ ت الطّ مّث  ، 05/10/1998قضاء كىراف بتاريخ 

يقضي بػقبوؿ  15/06/1999بتاريخ  ىايت أصدرت قرار الّ  ك،  ة ك ا١تواريث باحملكمة العلياخصيّ الشّ 
 ،  أخرلمن تشكيلة لة ار كإحالتو إُف نفس اٞتهة مشكّ ك يف ا١توضوع نقض القر ،  عن شكبلالطّ 

الث ا١تأخوذ من الوجو الثّ  العليا قرارىا عليها احملكمةست سّ يت أثَتت ك أم ك من بُت األكجو الّ 
ا يعٍت ٦تّ ،  بلؽقضت بالطّ  27/01/1996ة سعيدة بتاريخ ٤تكم ذلك أفّ ،  القصور يف األسباب

 أمْ ت قد ٘تّ  ك ، كجُتة بُت الزّ كجيّ العبلقة الزّ قياـ  زاع كانت يف ظلّ موضوع النّ  وأـكالدة التّ  أفّ 
إذ  ، شهرا 20 من ة أكثر١تدّ كجُت  الزّ لة الفرقة بُتأتغاضت عن مس ك 27/10/1995الوالدة يف 

اعتمادا  ست احملكمة العليا رأيهاقد أسّ  ك،  14/02/1994ة بتاريخ كجيّ كج مسكن الزّ غادر الزّ 
 43ة ا١تشار إليو يف ا١تادّ  االنفصاؿ أفّ  يت تعٍتك الّ  ، من قانوف األسرة 60ة على أحكاـ نص ا١تادّ 

تبقى  إذ ، كجُتثر خبلؼ بُت الزّ إذم ٭تدث الّ  االنفصاؿبلؽ ال ا ىو الطّ من ذات القانوف إ٪تّ 
أمكن  كا كاج شرعيّ الزّ  مىت كاف ألبيوك ينسب الولد ، بلؽ يقع الطّ  أف إُفكجة فراشا لزكجها الزّ 

 .رؽ ا١تشركعة كج بالطّ  ينفو الزّ َف صاؿ كاالتّ 
ق بتعيُت خبَت قصد تعلّ يك ،لطةمأخوذ من ٕتاكز السّ لعليا احملكمة اطرؼ ا١تثار من  لقائيّ الوجو التّ ك 

إثبات  أفّ حيث  " : القرار منت جاء يف ك قد،  لتحديد نسب الولديناألطراؼ  وأـ كٖتليل دـ التّ 
 طرة سّ ذم جعل لو قواعد إثبات مُ الّ ،  من قانوف األسرةما بعدىا  ك 40ة دتو ا١تادّ سب قد حدّ النّ 

ك َف يكن من بُت ىذه القواعد ٖتليل ،  ٖتدث أفيت ٯتكن اٟتاالت الّ  بكلّ  تعٌتدة ك ضوابط ٤تدّ 
ة إُف سلطتهم اٟتاكميّ  كإتاكز م قد ذلك على أنّ  فدؿّ  ، ا١توضوع ةقضا إليوذم ذىب ـ الّ الدّ 
 .1"نفس اجمللس ماـأك إحالتو ،  معو نقض القرار ا١تطعوف فيو ذم يتعُّت الّ  األمر ، ةشريعيّ التّ 

                                                           
 . 38 العيش )فضيل( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  1
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ك دائما عن كقائع حدثت قبل ،  آخرا اأصدرت قرار  طويبل حىتّ َف تلبث احملكمة العليا  ك
ادر بتاريخ الصّ  أعبلها١تذكور  ٥تالفا ٘تاما للقرارلكن  ك،  أعبلها١تذكورة  40ة ا١تادّ تعديل 

 ة تعدّ لبصمة الوراثيّ ا أفّ  ٔتا يفيد 05/03/2006يف قرارىا ا١تؤرخ يف  كرد إذ،  15/06/1999
 ةوّ ا١تدع أفّ حيث  " : القرار اىذ يف قد كرد ك، 1سبيستفاد منها يف إثبات النّ  ك، نة ٔتثابة بيّ 

عن  26/01/2004ادر بتاريخ قض بواسطة ٤تاميها يف القرار الصّ طعنت عن طريق النّ  "ب.س"
 ا١توضوع يف ك،  ك الفرعيّ  ستئنافُت األصليّ بقبوؿ اإل كلالشّ  القاضي يف ك، ٣تلس قضاء ا١تسيلة 

عول لعدـ القاضي برفض الدّ  26/11/2002بتاريخ  ادرعلى اٟتكم ا١تستأنف الصّ  ا١تصادقة
 : ثبلثة أكجو اعنة يف طعنها علىاستندت الطّ  قد ك ، أسيسالتّ 

 
    وأنّ  بدعول،  ةمن قانوف اإلجراءات ا١تدنيّ  233/5ة يف ا٠تطأ يف تطبيق ا١تادّ  ل٘تثّ  ؿالوجو األكّ ف
يف الوقائع  إالّ  ال يرتبط باٟتكم اٞتزائيّ  القاضي ا١تدٓفّ  فّ إف من القانوف ا١تدٓفّ  339ة طبقا للمادّ  ك
 فّ أ يتبُّت  11/04/2001ادر بتاريخ الصّ  اٟتكم اٞتزائيّ  إُفجوع ك بالرّ ، يت فصل فيها ىذا اٟتكم الّ 

د هم للتأكّ على ا١تتّ  "ADN" الػػػػ ا بتعيُت خبَت إلجراء ٖتليلحكما ٘تهيديّ  أصدرتذات احملكمة 
اٟتكم صادؽ على ا٠تربة ْتكم  أفّ ك ،  عنعليو يف الطّ  ىعا١تدّ  ةأبوّ  دتأكّ ا٠تربة  أفّ ك ،  ةمن األبوّ 
    ، فصل فيو من كقائع  ٔتايرتبط بذلك اٟتكم  لقاضي ا١تدٓفّ ااِف فبالتّ  ك ، اصار نائيّ  حضورمّ 

اعنة يف نفس الطّ  أضافتك ،  ةٔتضموف ا١تادّ  ايأخذ َفعندما  ئاخطأد لو اٟتكم ك القرار ا١تؤيّ  ك
ىذه األخَتة  أفّ بدعول ، من قانوف األسرة  40ة ا١تادّ  أحكاـ أيضاالقرار خالف  أفّ عن كجو الطّ 
فل الطّ  أفّ  أثبتتا٠تربة   أفّ ك ، .اٍف ..نةبالبيّ حيح ك باإلقرار ك كاج الصّ سب يثبت بالزّ النّ  فّ أذكرت 

 . زكيربالتّ  إالّ نة غَت قابلة إلثبات العكس ذلك يعترب بيّ  ك، عن عى عليو يف الطّ ىو ابن ا١تدّ  "ص.ـ"
ادر بتاريخ الصّ  مهيدمّ التّ  اٟتكم اٞتزائيّ  أفّ بدعول ،  ةنائيّ  أحكاـيف تناقض  آفالوجو الثّ ل ك ٘تثّ 
 "ص.ـ"فل الطّ  أفّ ثبت أا٠تبَت ك ٔتقتضى ىذا اٟتكم  فّ إف خربة بإجراء أمرذم الّ  01/02/2000

صادؽ على تلك  09/08/2000ادر يف الصّ  ك اٟتكم اٞتزائيّ  ، عنعى عليو يف الطّ بيو ىو ا١تدّ أ
صار ك استئنافو  ذلك اٟتكم َف يتمّ  فّ أك  ، عنعى عليو يف الطّ للمدّ  االبنثبت أو نّ أ أمْ ،  ا٠تربة
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سب بينما النّ  يثبتؿ كوف اٟتكم األكّ ،  ار ا١تطعوف فيو و بذلك يكوف متناقضا مع القر أنّ  ك ، انائيّ 
 . القرار ا١تطعوف فيو يرفض ذلك

قد أجاب  ك . " مةة ا١تقدّ سبيب كوف القرار َف يناقش األدلّ يف القصور يف التّ  الثالوجو الثّ ل ٘تثّ  ك
فيو  القرار ا١تطعوفبلع على طّ باال حيث ك " : كما يلياألكجو ا١تثارة  عن قضاة احملكمة العليا 

 إُفامي اعنة الرّ قضاة ا١توضوع َف يستجيبوا لطلب الطّ  فّ أ منو يتبُّت ،   اٟتكم ا١تستأنفتبٌّت  ذمالّ 
 ،""ADNة العلميّ ا٠تربة  أثبتتولو كما  أبا ه باعتبارهللمطعوف ضدّ  "ص.ـ" إٟتاؽ نسب ا١تولود

و يثبت نّ أىذه األخَتة تفيد  فّ أرغم  ك،  من قانوف األسرة 40ة ا١تادّ نّص معتمدين يف ذلك على 
فل ىو ىذا الطّ  أفّ ثبتت أ ""ADNة ا كانت ا٠تربة العلميّ ػّ ١ت ك،  نةمنها البيّ  ة طرؽ كسب بعدّ النّ 
ٟتاؽ إفكاف عليهم  ، اعنةيت كانت تربطو بالطّ من صلبو بناء على العبلقة الّ  ه كا١تطعوف ضدّ  بنا

ذم تناكلتو الّ  رعيّ كاج الشّ ٗتتلط عليهم األمور بُت الزّ  أفال  ك ، اعنىو الطّ  ىذا الولد بأبيو ك
ف كبل٫تا ٮتتل  فّ أ ة كخاصّ ، ة غَت شرعيّ ذم جاء نتيجة عبلقة سب الّ اؽ النّ بُت إٟت ك،  41ة ا١تادّ 

الولد ىو من  اٟتاؿ أفّ ة  من قضيّ ا تبُّت ػػّ ١ت ك،  ة كذلكشرعيّ  ثارآكاحد منهما  لكلّ  ك عن األخر
  معو نقضيتعُّت  ذماألمر الّ ،  بوو يلحق اعنة فإنّ الطّ  العبلقة مع نتيجة ىذهه صلب ا١تطعوف ضدّ 

 . " القرار ا١تطعوف فيو
عديل ا١تشار بعد التّ ق بوقائع حدثت يتعلّ ك لكن قرارا أيضا عن احملكمة العليا  صدر ك قد

اِف يثبت بالتّ  كنة ٔتثابة البيّ  ةك من بينها البصمة الوراثيّ  ةرؽ العلميّ ٔتوجبو اعتربت الطّ  ك ، إليو أعبله
لسنة  ؿاألكّ  العددة ة القضائيّ باجمللّ ر ُنشك  15/03/2012بتاريخ  ّت الّنطق بوك قد ، سب هبا النّ 

و ٯتكن شرعا أنّ  رحيث من ا١تقرّ  "ا جاء يف حيثيات ىذا القرار : ك ٦تّ ،  124فحة الصّ  2013
بهة ك األنكحة هود ك نكاح الشّ نة ك شهادة الشّ حيح ك اإلقرار ك البيّ كاج الصّ الزّ بسب إثبات النّ 

ا كاف يف ػػّ ك ١ت ، لو لو ك نفيو قتبلن  إحياءن  سب يعدّ ثبوت النّ  الفاسدة تطبيقا لقاعدة إحياء الولد ألفّ 
 ، ت إدانتو ّتـر ىتك العرضاعنة ك ىي قاصر ك ٘تّ ه ىتك عرض الطّ ا١تطعوف ضدّ  قضية اٟتاؿ أفّ 

سب يلحق النّ  فإفّ ،  02/01/2009ة ك إ٧تاب بنت بتاريخ اعنك نتج عن ىذه اٞترٯتة ٛتل الطّ 
من  ىذا الفعل يعدّ  ك أفّ  ، اعنةالطّ اعن مىت ثبت ارتكابو ٞتـر ىتك العرض على شخص بالطّ 

 خبلفا ١تا ذىب إليو قضاة ا١توضوع ، ْتيث أفّ ، من قانوف األسرة  40ة ا١تادّ  نة طبقا لنصّ قبيل البيّ 
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ذم ال حيح الّ كاج الصّ ك ليس يف الزّ ، ة يف مثل قضايا اٟتاؿ رؽ العلميّ جوء إُف الطّ األصل ىو اللّ 
سب ٬توز إثباهتا ق بإثبات النّ ة اٟتاؿ تتعلّ عاف ، ك قضيّ يق اللّ عن طر  سب إالّ يكوف يف حالة نفي النّ 

  .1" قبوؿ الوجو ا١تثار لوجاىتو٦تا يتعُّت ، رؽ العلمية بالطّ 
 
نة كطريق من طرؽ اجتهادات احملكمة العليا ا١تختلفة ٓتصوص البيّ  أفّ ضح يتّ ك ٦تا سبق   

ك بُت من ، هود شهادة الشّ  يف معٌتقط ٤تصورة ف اسب كانت دائرة بُت من يرل بأنّ إثبات النّ 
 دليل علميّ ٔتثابة  تعدّ  ةالبصمة الوراثيّ ا كانت ػّ ، ك ١تك يظهره ك ٬تليو   اٟتقّ ما يبُّت  كلّ   ايرل بأنّ 

على  ا تدؿّ أنّ ب راسات اٟتديثةدتو الدّ ك أكّ ، ة أثبتتو البحوث العلميّ  من خبلؿ مافريد من نوعو 
ها نتائج ك أفّ ،  ةة البيولوجيّ ة ك الوالديّ خصيّ ق من الشّ حقّ ننا من التّ ك ٘تكّ ، شخص بعينو  ة كلّ ىويّ 

ىو  يكوف آفاه الثّ االٕتّ فك على ىذا األساس  ،  اٟتقوؽ ك تظهرىاتبُّت  إذان  فهي ة ،ك قطعيّ دقيقة 
 توصلنا إُفة ذلك لو أبعاد إ٬تابيّ سليم بالتّ  ك ال شك أفّ  ػّا أخذ هبذا ا١تفهـو ،األرجح ك األنسب ١ت

ك ىذا  ، ك القانوف تقوية دعائم دكلة اٟتقّ ك منو ، ياع ك اإلىدار اٟتقوؽ ك ٛتايتها من الضّ  تعزيز
ة كطريق من رؽ العلميّ الطّ  ك أدرجع ا١تشرّ ؾ ٖترّ ذم من خبللو ىو البيت القصيد ك مربط الفرس الّ 

ا جعل القضاة ٦تّ ،  أعبله ا١تذكورة 40ة انية من ا١تادّ الفقرة الثّ  ٔتوجب أحكاـسب طرؽ إثبات النّ 
ما عرض كلّ  سبيف إثبات النّ ة البصمة الوراثيّ  إُف ٭تتكموف قاضيالتّ  على مستول ٥تتلف درجات

 . ذلك بيتطلّ عليهم نزاع 
 

 الفرع الثاني
  وإثباتالبصمة الوراثية في و دور  قضايا النسب عن أمثلة

 ك منذ زمن بعيد القانوف ك القضاء ا١تقارف تبٌّت  فإفّ  على غرار القانوف ك القضاء اٞتزائرمّ   
ا يف عديد ك ٥تتلف سها القضاء عمليّ كرّ  ك،  ةاخليّ ها يف القوانُت الدّ أد٣ت ة كالبصمة الوراثيّ فكرة 
يت عرضت الّ منها سيما تلك بعض الؽ إُف نتطرّ يت سك الّ ، سب ك نفيو قة بإثبات النّ ا ا١تتعلّ القضاي
 . ةنوعيّ  قراراتالفصل فيها ٔتوجب أحكاـ ك  تّ  ة كاٞتهات القضائيّ على 
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 "رعيّ الشّ وج و الزّ  قالمطلِّ فل بين نسب الطّ  " : ةقضيّ 
 طلقت مثّ  ، ٟتق نسبو لزكجهاأك  ابنا كلدت امرأة متزكجة فّ أيف ة ىذه القضيّ  كقائعص تتلخّ 

 قها كعن مطلّ  االبنعت دعول تطلب فيها نفي نسب رف ذلك ك بعد،  خرآ برجلجت تزكّ ك منو 
يف تو مهمّ تتلخص خبَت  بتعيُت 1975 سنة بباريس٤تكمة االستئناؼ  فحكمت، زكجها ب إٟتاقو

 قصد "كجالزّ " ، "قا١تطل  "، "االبن"، "األـ"ك ىم  األربعةسبة لؤلطراؼ بالنّ  التحاليل اٞتينيةإجراء 
مستبعدا ك  ال يعدّ هما أيّ ك ،  االبنإليو نسب  يرجعال  كأمستبعدا  يعدّ  الرجلُتمن  أمّ  تبياف

 ةدرجة احتماؿ األبوّ  يبُتيف حالة عدـ االستبعاد على ا٠تبَت أف  ك،  البيولوجيّ  ٯتكن اعتباره األب
كج ىو األب ك اعتبار الزّ ،  قا١تطل   استبعاد  جاء فيوذم الّ  ا٠تربة تقريربإيداع  قاـ ا٠تبَتقد  ك، 

ة األبوّ  نسبة احتماؿ ا٠تبَت رحيث قدّ ،  التأكيدمن  على كجو يقًتب لبلبن أم البيولوجي اٟتقيقيّ 
إُف  االبن إٟتاؽ بوجوباحملكمة  حكمتقرير ىذا التّ  اعتمادا على ك ، من األلف 999.84 ػػػػػػػػػػب

 . األب اٟتقيقيّ  ىو كج باعتبارهالزّ 
 " فلالطّ  مع أمّ  الجنسرجلين اقتسما ة نفي أبوّ  " : ةقضيّ 

قد كرد ، ك  1982عندما أصدرت حكما سنة ة عاٞتتها ٤تكمة باريس ات ىذه القضيّ حيثيّ 
 ٤تلفل الطّ  بأـّ  عبلقةذين كانوا على الّ  لؤلفرادـ الدّ  اختبارإجراء يقـو  تكليف خبَت يف منطوقو

كمة احمل ـقد كانت ا١تفاجأة أما ك ، البيولوجيّ و األب تائج بأنّ النّ  تؤكدذم هما ىو الّ زاع ١تعرفة أيّ النّ 
من  ان يّ أ أفّ  ٕتـزـ الدّ  اختبارنتائج  أفّ  ا٠تربةجاء يف تقرير  إذ،  1983سنة ادر ٟتكم الصّ يف ا

 . األبىو أف يكوف  ال ٯتكنفل الطّ  ـّ أالعبلقة مع  قاماأذين جلُت اللّ الرّ 
 

 سب لطفل ولد بعد االنفصال"" إنكار النّ  : ةقضيّ 
و بأنّ  مزاعموق من حقّ جل التّ أـ من الدّ  اختبارإجراء كج يف طلب الزّ ة ل كقائع ىذه القضيّ تتمثّ 

من تاريخ عدـ إمكاف ا١تصاٟتة عشرة أشهر من زكجتو بعد أكثر  أ٧تبتوذم فل الّ ب للطّ أليس 
 لب٢تذا الطّ  ة٤تكمة باريس اٞتزائيّ  استجابت قد ك،  بانفصا٢تما قرار احملكمةل ا١توافقبينهما 
 ٯتضيكج كاف الزّ  فّ أ القضيةمن كقائع  ٢تا تبُتو قد نّ أرغم ،  1983 اٟتكم الّصادر سنةٔتوجب 

باء إلجراء حد األطّ أ صوب ا٢ت وتمرافقمن  ىاتأكد ك كذا عند زكجتو اِفياللّ ك األياـ  بعض
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ك ىذه ،  البيولوجيكج ىو األب الزّ  أفّ على  ظاىرياليل رغم قياـ الدّ ك أيضا ،  اإلجهاض
للولد  األب اٟتقيقيّ  ليسو نّ أعلى  اليقيٍتّ ك  القطعيّ  ليلتقدٔف الدّ كانت من أجل االستجابة  

 .أك العكس و منونّ أا١تزعـو 
 ر"كا نّ الفل ألبيو إثبات نسب الطّ  " : ةقضيّ 

د ا١تؤيّ  1983 سنة ةا١تصريّ  قضادر عن ٤تكمة النّ الصّ  القرارة كانت ٤تل ات ىذه القضيّ حيثيّ 
 حسمـ قد الدّ  ٖتليل أفّ  اتضح أفبعد فل لؤلب طّ البنسب  أقرذم الّ ، ٟتكم ٤تكمة االستئناؼ 

 لذا ك،  ااعتبار األب يكاد يكوف يقينيّ  تغليب فّ أ ك،  ا١تدعى عليو باعتباره األب يف عدـ استبعاد
عى عليو بإجراء ب ا١تدّ طلب األ ال تقبل أفعلى ٤تكمة االستئناؼ  لـوال  ودت بأنّ فقد أكّ 

يت كاف الّ  ا١تدةحدث يف اٟتمل  ف يثبت أفّ بدء اٟتمل هبدؼ أ زمنة لتحديد تكميليّ  اختبارات
 . ىو ا١تتسبب فبوال يكوف اٟتمل ة ػّ با فيها ك من ٙتمتغيّ 

ة يف اعتمد على البصمة الوراثيّ  1986 سنة اآخر  اة قرار كما صدر عن نفس اٞتهة القضائيّ 
ل ـ مكمّ الدّ  ٖتليلك رغم طلبو إجراء ، على ذلك  األبفل ألبيو رغم اعًتاض نسب الطّ إثبات 

 . ألبا أنوٖتديد نسبة ترجيح  هبدؼؿ األكّ  لبلختبار
 

 " ةالجنسيّ  سب مع اإلقرار بالعَلقةإنكار النّ  " : ةقضيّ 
مع  إقامتهما ك 1995سنة  عى عليوعية ك ا١تدّ ا١تدّ  اءالتق يف ةىذه القضيّ  حيثيات تتلخص

بعد  ك، عية ١تولود أفضت إُف كضع ا١تدّ ة عبلقات جنسيّ ب همامياق١تدة طويلة ك بعضهما البعض 
بوجود عبلقات  اعًتؼاألخَت ىذا  غَت أف، بيو أل ا١تولودرفعت األـ دعول إٟتاؽ نسب  مدة

ة مع جنسيّ عبلقات  للمدعية تكان  فإ ال يعلمو نّ أ ك،  كاملة كانت غَت  هالكنّ ة ة مع ا١تدعيّ جنسيّ 
تو بقدر ما  نفي أبوّ  إُف اجهمتّ  قصدهكن يَف  ا١تدعيةا علم ْتمل ػّ ك ١ت،  ف ينفي كجودىاأغَته دكف 

يت ة الّ رفُت خبلؿ ا١تدّ ة بُت الطّ بوجود عبلقات جنسيّ  ك، فقة ة مطالبتو بالنّ إمكانيّ  من ٮتشىكاف 
 فعبلك ،  التحليلإجراء األمر ب لتربير فياكا ا١تعطىاعترب القاضي ىذا ،  ة الوضععمليّ  سبقت

 لبلختبارعى عليو إخضاع ا١تدّ  وموضوع اقرار  ١تونرياؿ احملكمة العلياب ميشاؿ دكلوـر صدر القاضيأ
 . مدل اعتباره األبليل على امة الدّ إق قصد بيولوجية منونة خذ عيّ أعن طريق  الوراثيّ 
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 1"اختَلط المواليد  " : ةقضيّ 
 ة قضاياعدّ  ك ذلك يف سبيف مسائل النّ  القضاء يف الّسوداف على اٟتامض النوكم اعتمد

 أمْ  ، األـ األخرل منهما إُف مت القابلة كبلا سلّ  إذ،  مولوديننسب اختبلط يف أبرزىا قضية 
َف  ذمالّ اٟتاسم  ليل العلميّ الدّ  ىي تكان  لبصمة الوراثيةلكن ا ك ، ا١تولودينحصوؿ تبادؿ بُت 

 . احملكمة يتزعزع منو يقُت
 " المومياءنسب  " ة :قضيّ 

إثبات نسب ىويّة ا١تومياء اّلذم يعود إُف  يدكر حوؿ الوصوؿ إُففحول ىذه القضية  
ك ٖتاليل  من جهة رعيّ ب الشّ ل يف الطّ ا١تتمثّ  ليل العلميّ الدّ  بفضل حتسبشوتا١تلكة ا١تصريّة 
ذم الّ  الفريدذا اٟتدث ٢ت ة كاسعةعا١تيّ  متابعةىناؾ  تكان  ك قد ، جهة أخرل من اٟتامض النوكم

 .2الفضوليُت استقطب اىتماـ
 
 ح بأفّ ة أف نوضّ تطبيق البصمة الوراثيّ  ٔتيادينق يف ختاـ ىذا ا١تبحث ا١تتعلّ ك ٨تن ال يفوتنا  ك

اٞترائم ٥تتلف ق فحسب يف ٣تاؿ إثبات فهي ال تطبّ  ال حدكد ٢تا ،ة ة الوراثيّ ٣تاالت إعماؿ البصم
ة ىويّ ق يف ٣تاؿ إثبات تطبّ ذلك فهي  أكثر من بل ك ، نفيو ك سبكذا يف إثبات النّ  ك،  نفيهاك 

أيضا يف ٣تاؿ  تستخدـ ك ، األسرل ك ا١تفقودين يف ٥تتلف اٟتوادث أك الكوارث أك اٟتركب
 شخص معرفة أفّ  أمّ  باستطاعةذ أصبح اآلف إ،  شجرهتا جذكر العائلة ك أمْ البحث عن اٞتذكر 

ك  راعة الزّ ك  االقتصاديف ٣تاؿ  فضبل عن ذلك تطبقكما ،   أـ ال توىو فعبل من عائل ماشخص 
 ك غَتىا . ناعة ك البيئةالصّ 

قد كاف  ك،  ارة كراثيّ ة احملوّ ا١تواد الغذائيّ إنتاج يف ة ات اٟتيويّ قنيّ استخداـ التّ  يتمّ 3راعةففي الزّ 
إنتاج  ة كباتيّ زيادة احملاصيل النّ  عن فضبل،  ةا١تبيدات اٟتشريّ  استعماؿمن  االنقاصيف  مفعوؿ٢تا 

يف  ك، اٞتفاؼ ك ا١تلوحةك  ة البيئيّ  ركؼل الظّ أخرل لتحمّ  ك،  ا ١تقاكمة األمراضنة كراثيّ نباتات ٤تسّ 

                                                           
 . 176صفاء )عادؿ سامي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
 . 176صفاء )عادؿ سامي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   2
 . 310.  309. الّصفحتُت  2008نبّاِف )مليكة( . البيولوجيا اٞتزيئّية . ديواف ا١تطبوعات اٞتامعّية .   3
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البيئة  اأمّ ك ، ات مثل ٛتض ا٠تلّ إنتاج العديد من الكيمياكيّ  يفة ات اٟتيويّ قنيّ على التّ  عتمديناعة الصّ 
،  كما تستخدـ  ةفطيّ ا٠تزانات النّ  فط يفالنّ ص من بقايا خلّ يف التّ  اٟتيوية اتقنيّ تستخدـ التّ ف
رة ا١تستخدمة ٢تذا الغرض ًتؾ الكائنات احملوّ ت أفذ ٯتكن إ ،هبا ثات العالقة من ا١تلوّ  البيئة تخليصل

أك  مشقةتقـو بدكرىا دكف  ك،  غَت النظيفةة يف األماكن يف البيئة خاصّ  تعيش بشكل طبيعيّ 
  . ةإضافيّ  مصاريف
 
إذ ، أمُت تها يف ٣تاؿ التّ أ٫تيّ  ك ىادكر أيضا  الوراثيةلبصمة لف ىذا ك ذاؾ باإلضافة إُف كلّ  ك

أمُت شركات التّ  ٬تعلما ىو  ك،  غَت ا١تصرح هبا مراضاألؼ على عرّ بفضلها أصبح باإلمكاف التّ 
 ، احملتملة الصحية ؤ با١تخاطرنبّ بالتّ  للمختصُتا تسمح كما أنّ ،   ا٠تسائر تتجنب زبائنها ك ٗتتار

عبلكة على ، نفقات الل د من يتحمّ يتحدّ  بالتاِفؤ هبا ك نبّ ٯتكن التّ أمراضا ذم ٭تمل فا١تريض الّ 
 الشأف ىذا يفك ، ا١تريض  عن حياة صورة كاضحةر توفّ  ذلك فهي تساعد يف تشخيص األمراض ك

على ،  مريض ٔترض كراثيّ  لصغَت العبلجية ا١تصاريفتغطية ٖتمل أمُت التّ  اتشركإحدل  َف تقبل
أف  ٢تا ك، يكوف مصابا  أف االرجحمن  جنينها بأفّ  الوضعقبل  أعلمتقد  كانت  األـ اعتبار أف

   االجهاض . أك با١تصاريف بنفسهال تكفّ ك ال الوالدةبُت  رٗتتا
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 .: اختبار البصمة الوراثّية للفرد بين االختيار و اإلجبار  انيالثّ  لبابا
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 انيالثّ  الباب

 ة للفرد بين االختيار و اإلجباراختبار البصمة الوراثيّ 

 ، فصلُتٕتزئتو إُف  من عديد اٞتوانب بصورة موسعة كمعمقة ٬تب١تعاٞتة ىذا ا١توضوع 
امنة ٟتماية اٟتقوؽ ة الضّ ا١تبادئ األساسيّ  فيو آف نناقشك الثّ ،  ةؽ فيو إُف ا٠تربة العلميّ ؿ نتطرّ األكّ 

 الوراثيّ  االختبارشريع ك القضاء ا١تقارف من مدل إجبار الفرد على ك التّ ات ك موقف الفقو ك اٟتريّ 
 . ىذه ا١تبادئ ظر إُفبالنّ 

 

 لاألوّ  الفصل

  ةالخبرة العلميّ 

يف ٣تاؿ  سواء ا١تلحوظ العلميّ ر طوّ لتّ ا٢تائلة لخرجات ا١تال ٮتتلف عاقبلف اثناف بشأف   
ماح السّ  إُفك اليت أدت العلـو األخرل  ةسبة لبقيّ أك بالنّ  ةالبيولوجيّ العلـو  أك يف ٣تاؿب الطّ 

 ا كانتػّ ١ت ك،  ة اٟتديثة يف اإلثبات اٞتنائيّ العلميّ  ك األدكات الوسائل٥تتلف استخداـ  ةبإمكانيّ 
 ك ٔتا أفّ ، عدادىا ك إ٧تازىاإل ٖتتاج إُف ا٠تربةا أنّ  فبل شكّ ، ة سم بطابع الفنيّ تتّ ىذه الوسائل 

 وضًت عتو قد فإنّ  ، ةبا١تسائل الفنيّ  الكافية رايةك ليس لديو الدّ  يف القانوفصا فقط القاضي متخصّ 
ك أ، إُف حقيقتها الوصوؿ  ك ك إدراكها ال يستطيع فهمها خالصةة مسائل فنيّ  القضية أثناء نظر

 البصمة الوراثيةكتحليل ،  ة ال تتوافر لديو صات علميّ ٗتصّ  بو من١تا تتطلّ يبٍت اقتناعو فيها نظرا أف 
 ةك غَتىا من ا١تسائل الفنيّ  فاهأك العُت أك الشّ  كا١تخّ فحص ٥تتلف أنواع البصمات كبصمة  ك أ

 هم فيها حىتّ ػ١تعرفة رأي االختصاصالعلم ك كاف لزاما عليو االستعانة بأىل   بذلكك  ، األخرل
،  اٟتكم فيهال إُف الفصل ك وصّ منو التّ  ك،  القضيةجوانب  ك اإل١تاـ بكلّ و ػتيستطيع تكوين عقيد

 العلمية ا٠تربةبيطلق عليو من أفكار ك آراء ك أعماؿ مونو ك ما يقدّ ، ا٠ترباء بىؤالء يطلق عليهم  ك
 ا١تبحث)موجباهتا األكؿ( مث إُف  ا١تبحثك اٞتهات اآلمرة بإجرائها ) مفهومهاك اليت سنتطرؽ إُف 

 . ك حجيتها يف اإلثبات )ا١تبحث الثالث( إُف قيمتها ك أخَتا (الثّآف
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 لاألوّ  المبحث

 بإجرائها ةمر ة و الجهات اْلالعلميّ الخبرة  مفهوم

٥تتلف القوانُت هبا  أخذت ك غَتىا من اإلجراءات اليت ةا٠تربة يف ا١تسائل اٞتنائيّ  يعد إجراء 
 : قولو تعاُف على ذلك كارد يفالّدليل ، ك ريعة اإلسبلميةالشّ  الوضعية ك الشرائع السماكية على غرار

ك ،  " ف كنتم ال تعلموفإكر أىل الذّ  سألواافرجاال نوحي إليهم  ك ما أرسلنا من قبلك إالّ  "
القاضي  اّلذين بإمكافك  ، العلم ا١تختلفة ضركب ىم أىل ا٠تربة يف كلّ  ىنا كرا١تقصود بأىل الذّ 

ئك مثل ال ينبّ  ك " :أيضا يف موضع آخر تعاُف ك قاؿ ،إذا استعصى عليو األمرىم أف يستشَت 
خص الشّ  ، إذ ىوا٠تبَتإُف ضركرة استطبلع رأم  كاضحة بصفة يشَت  فا١توُف عّز ك جلّ  ، "خبَت

ك  . خربتؤتجاؿ ق برأيو يف مسألة تتعلّ  ة ما يسمح بأف يدِفذم لديو من العلم ك ا١تعرفة الفنيّ الّ 
آف الثّ  ا١تطلبك يف  ،ؿاألكّ  ا١تطلبيف  ةا٠تربة العلميّ  مفهـوض إُف عرّ التّ  ا١تبحثيف ىذا  سنتوُّف 

 . بإجراء ىذه ا٠تربةاٞتهات اآلمرة ل نفصّ 

 

 لاألوّ  المطلب

 ةالخبرة العلميّ  مفهوم

يف ٣تاؿ اإلثبات ١تساعدتو  القاضي بو يستأنس الذم الفٍتّ  الرأمٔتثابة تعترب ة ا٠تربة العلميّ   
ٔتثابة  كما تعدّ ،   ثقافتو ك ْتكم عملو يوتتوافر لد ة المعرفة فنيّ  تستوجبيت يف تقدير ا١تسائل الّ 

ة يتوقف عليها الفصل يف يف شأف مسألة فنيّ  ختصّ ا١تخص شّ العن  ةادر صّ ال االستشارة الفنية
ال  ك،  للمحكمة كجوبثبات ك رأم ا٠تبَت غَت اإل ةمن أدلّ  دليل تعدّ  ا٠تربة ك ، ا١تعركضة القضية

أمر يأف  ا٠تصـوعلى طلب  ءبناأك ،  تلقاء نفسو منسواء  للقضاء ٕتيزة األنظمة كافّ  أفّ  شكّ 
ك لئل١تاـ با١توضوع من عديد اٞتوانب  . ا١تنظورة أماموأم يف ا١تسألة بندب خبَت أك أكثر إلبداء الرّ 

 ( .الثآف الفرع) الفرؽ بُت ا٠تبَت ك الشاىد( مث إُف الفرع األكؿ) تعريف ا٠تربة العلميةنتعرض إُف 
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 الفرع األول

 تعريف الخبرة العلمية

أك االختصاص يف  الفنّ  أصحابيبديو  ذىٍتّ أك  ا تقدير مادمّ بأنّ  ةا٠تربة العلميّ  ؼعر ت
قة كانت متعلّ   ءسوا،  ةماتو ا٠تاصّ و علٔت تهامعرف ةالقضيّ  حقيق يفة ال يستطيع القائم بالتّ يّ مسألة فن

 .1ثارىاآب أك ا١تستعملة يف ارتكاهبا ا١توادّ بسم اٞترٯتة أك هم أك ّتبشخص ا١تتّ 

يعتمد على  ةالعلميّ  أعماؿ ا٠تربةبعمل ا٠تبَت القائم  فّ عريف أيبدك من خبلؿ ىذا التّ ك   
 حىتّ ، ك  من جهة ثانية االستخبلصك  االستنتاجك ، اإلدراؾ من جهة ا١تعرفة ك ٫تا اثنُت عنصرين

ض ألمرين عرّ عليو التّ  عول فإفّ قة بالدّ ة ا١تتعلّ العلميّ من مساعدة القاضي على فهم ا١تسائل ن يتمكّ 
ليل قرير بشأف ذلك الدّ إصدار التّ  مثّ  ، ابتداءن ة ليل من كجهة نظر موضوعيّ البحث عن الدّ  ٫تا اثنُت

 .ثانيا  ةبعد ٘تحيصو بالوسائل العلميّ 
 

 كاقعة ذات شأف يف  من شخص ٥تتصّ إبداء رأم فٍّت  اأيضا بأنّ  ةا٠تربة العلميّ  فتر  عُ  ك قد
ك تعٍت إعطاء ،  حقيقة يف التّ كسيلة من كسائل ٚتع األدلّ أيضا بأنا ك ، ا١تطركحة  القضيةة يف أ٫تيّ 

لك ت لكوف،  أك العلم ق بذلك الفنّ ة تتعلّ  رأيهم يف مسائل فنيّ علم معُّت  أصحاب أك أىل الفنّ 
  كة بأمر معُّت ة ا٠تاصّ ا١تعرفة الفنيّ ، أك ىي  فيها تّ ك البق فبل يستطيع القطع ا١تسائل تعًتض احملقّ 

إجراء إثبات يعهد بو ، أك بأنا  ةالقانونيّ  معلوماتو كمعارفو  كذا كالقاضي  جاكز اختصاصتتيت الّ 
ٖتقيقات ال  ة للقياـ بأْتاث كأك علميّ  ةة فنيّ لُت لديهم كفاءة ك معرفالقاضي ألشخاص مؤىّ 

أم أك تقدٔف الرّ  ل إليو من نتائجـ ا٠تبَت تقرير حوؿ ما توصّ ك يقدّ  ، بنفسو ىو يستطيع القياـ هبا
ة ة ك ا١تعمليّ راية العلميّ صُت تتوافر لديهم الدّ ة البحتة من قبل متخصّ ا١تشورة يف ا١تسائل الفنيّ 

من  االستفادةكما عرفت كذلك بأنا ،   عولة يف ٚتيع مراحل الدّ لطات ا١تختصّ لتقدٯتها للسّ 
  ق مسألة ذات طابع فٍّت ذم تعرض على احملقّ صُت ك ذلك يف الوقت الّ ية للمتخصّ ا١تعلومات الفنّ 

 . إليها الركوفر عليو الفصل فيها دكف ك يتعذّ 
                                                           

 
  . 183 عبّاس اٟتسيٍت )عّمار( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  1
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     ،  شأف ما انتدب فيوبـ من خبللو ا٠تبَت معلوماتو ك خرباتو ة عمل يقدّ ك ا٠تربة العلميّ 
طلب بق األمر ما تعلّ إليو ىاتو األخَتة كلّ  لجأتإذ ،  ك يعترب ا٠تبَت هبذا ا١تعٌت مساعدا للعدالة

و لو من طرؼ وجّ تيف شكل أسئلة  مثبل  بيولوجيّ طّب  فٍتّ توضيحات حوؿ مسائل ذات طابع 
تو ك مبلحظاتو ك افيو معاين يثبتل ليقـو باإلجابة عنها يف شكل تقرير مفصّ ، اٞتهة اآلمرة با٠تربة 

ك يشتمل على أك التباس ،  غموض بعيدا عن كلّ ة بسيطة كاضحة عليها بطريقة علميّ  دليلالتّ 
ند السّ تيب الوارد يف األمر أك األسئلة ا١تطركحة عليو بنفس الًتّ  ةكافّ   على ٬تيبك ،  االستنتاجات

 . ذم انتدبوالّ  القضائيّ 

 

يف   الواردة 125 ةا١تادّ  نصّ ا٠تربة يف أحكاـ ة ة ك اإلداريّ قانوف اإلجراءات ا١تدنيّ  عاًفقد ك 
ٖتت الباب  " حقيقإجراءات التّ  يف " آف بعنوافالفصل الثّ ٖتت  "يف ا٠تربة  "امن بعنواف القسم الثّ 

هتدؼ ا٠تربة إُف توضيح كاقعة  " : ك قد جاء فيها ما يلي،  "يف كسائل اإلثبات " ابع بعنوافالرّ 
 . " ة ٤تضة للقاضية أك علميّ ة تقنيّ ماديّ 

 

      اسع بعنوافالواردة يف القسم التّ ة من قانوف اإلجراءات اٞتزائيّ  143ة ا١تادّ  قتكما تطرّ  
قد كرد فيها  ك، "حقيق يف جهات التّ  "الث بعنواف من الباب الثّ  ؿاألكّ ٖتت الفصل  " يف ا٠تربة "

أف تأمر بندب خبَت  حقيق أك اٟتكم عندما تعرض ٢تا مسألة ذات طابع فٍتّ ٞتهات التّ  " : يأيت ما
قاضي ك إذا رأل  ،من تلقاء نفسها أك من ا٠تصـو  اك إمّ ة يابة العامّ على طلب النّ  ا بناءمّ إ

با يف أجل ثبلثُت صدر يف ذلك أمرا مسبّ يموجب لبلستجابة لطلب ا٠تربة فعلية أف ال و نّ أحقيق التّ 
  . "...الطلب استبلمويوما من تاريخ  30
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 الثاني عالفر 

 الفرق بين الخبير و الشاىد

ة ز هبا عن غَته من بقيّ ة ينفرد ك يتميّ ة خاصّ كضعيّ  للخبَت مركز ك بأفّ  أحد ٮتفى علىال 
ز ك ٮتتلف عنو يف عّدة أمور       فهو يتميّ  ،1اىدفات األخرل على غرار مركز الشّ ا١تراكز ك الصّ 

 .2ا١تفصل عرضوردىا يف ىذا النك مسائل 

ة فنية دقيقة فيما يعرض عليو من كفقا لدراسات علميّ  إذا كاف ا٠تبَت يدِف برأم علميّ ف
 ر كقائع حصلت أمامو اىد يقرّ الشّ  فإفّ ، ةخصيّ قناعاتو الشّ راتو ك كقائع َف ٖتصل أمامو ككفقا لتصوّ 

  .ا حدثْتيث يقتصر دكره يف اإلخبار عمّ ،" ؤيةالرّ سامع ، التّ مع ،السّ  "ْتواسو اشخصيّ أدركها ك 

ندب من يشاء ، إذ القاضي بإمكانو أف ي ا١تستعاف هبم غَت ٤تدكدإذا كاف عدد ا٠ترباء ك 
مبلبسات  ك سب ظركؼح هود ٤تدكدعدد الشّ  فإفّ  ،ذم يراه كافيا حسب قناعتوبالعدد الّ منهم ك 

اِف فإذا كاف القاضي بإمكانو بالتّ ، ك  أمامويت حدثت اىد ىو من شهد الواقعة الّ فالشّ ، عول الدّ 
و ال فإنّ  ، غَت٫تا أكا تنحيّ  أكا سبب من األسباب سواء كاف ردّ  بأمّ  أف يستبدؿ ا٠تبَت بغَته

 . اىد بغَتهالشّ  استعاضةيستطيع 

           ة إجراءات سابقةة دكف أيّ ـ شهادتو أماـ اٞتهات القضائيّ اىد يقدّ إذا كاف الشّ ك 
 ،حكم" قضائيّ  سند على بناءن  إالّ يشرع يف أعماؿ ا٠تربة  ا٠تبَت ال يسوغ لو أف فإفّ  اتأك شكليّ 

 . د قانوناكل احملدّ بالشّ ك  " تسخَتةأك  قرار ، أمر

 ة أك فنيّ  كانت  ةشخصيّ ، سبب من األسباب  ألمّ ذلك  ا٠تبَت ك إذا كاف باإلمكاف ردّ ك 
 ، ينبآخر  االستعاضةهود أك تغيَتىم أك الشّ  و ال ٬توز ردّ فإنّ  ، ٓتبَت أك خرباء آخرين االستعاضةك أ

 . الوقائعمرتبط ٔتن شهد  ضابط شخصيّ  ٔتثابة يعدّ هادة ضابط الشّ  ألفّ  ال لشيء إالّ 

                                                           
. دار الّنهضة العربّية .  2013طايع )ا٢تآف( . تكنولوجيا بصمة ا١تّخ يف اإلثبات اٞتنائّي . الّشاىد اّلذم ال ٮتطئ . الطّبعة   1

 ك ما بعدىا . 31الّصفحة 
  . 190. 189عّباس اٟتسيٍّت )عّمار( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحتُت   2
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 فإفّ ، زالت بُت يديو أثناء قيامو بأعماؿ ا٠تربة  ـ رأيو ٓتصوص كقائع الإذا كاف ا٠تبَت يقدّ ك 
 أف حدثت . هادة عن كقائع سبق كـ الشّ اىد يقدّ الشّ 

   بوثائق مكتوبة  االستعانةاحملكمة  أماـ استدعائوإذا كاف القانوف قد ٝتح للخبَت كقت ك 
ة كثيقة بأيّ  االستعانةة اىد ال يستطيع كقاعدة عامّ الشّ  فإفّ  ، ذم خلص إليوكذا تبلكة تقريره الّ  ك

 . شهادتو منها يتلورة رة أك مفكّ أك مذكّ 

 فإفّ  ، ةم اليمُت القانونيّ هامو أف يؤدّ ١تقبل تأديتو  كاف القانوف قد أكجب على ا٠تبَت ك  إذاك 
اىد من أعفى منها الشّ  نة كالقانوف قد كضع حاالت معيّ  ذلك أفّ  ، ااىد ٗتتلف نسبيّ مسألة الشّ 

 ..ن.ة ك صغر السّ ة كالقراباليمُت أماـ ا٢تيئة القضائيّ  ىذه تأدية

ة االستعانة برأم شخص آخر قصد تكوين رأيو ؿ لو القانوف إمكانيّ كاف ا٠تبَت قد خوّ   إذاك 
العربة  ألفّ  ،شخص مهما كاف برأم أمّ  االستعانةلو  اىد ال ٭تقّ الشّ  فإفّ  ، اليقُتك الوصوؿ إُف 

 . األحداثهادة ٔتن حضر يف الشّ 

خص الشّ  اف يفمعتقد ٬ت ماأنّ  إالّ فتُت ، الصّ الواضح بُت  الّتباينك  االختبلؼك رغم 
شهد كاقعة يذم بيب الّ كالطّ ،اىد صفة الشّ ل ك يف ذات الوقتصفة ا٠تبَت حامبل ل كوفيف ،الواحد

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

ف اف كسيلتافقاف يف كونما تعدّ يتّ  هادةك الشّ  ةالعلميّ  كل من ا٠تربة  أفّ ك من البديهي القوؿ 
ة ،  اٞتزائيّ  ةيف ا١تادّ  أك ةا١تدنيّ  ةا١تادّ رة يف ٥تتلف القوانُت ا١تقارنة سواء يف من كسائل اإلثبات ا١تقرّ 

 . ةقديريّ لطتو التّ سّ لساعداف القضاء يف الوصوؿ إُف اٟتقيقة ك ٗتضعاف كما ت

 انيالثّ  المطلب

 ةالخبرة العلميّ إجراء الجهات اْلمرة ب

ة جهة قضائيّ  ؿ لكلّ وّ ٥تإجراء  ةالوراثيّ على البصمة ا١تنصّبة سيما تلك  ةا٠تربة العلميّ  تعدّ 
أك  أك بيولوجيّ  طبّ لة ذات طابع أيت تعرض عليها مسلس للحكم يف اٟتالة الّ ٕتحقيق أك لتّ ا تتوُّف 
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بإجراء اٞتهة اآلمرة  اِف فإفّ ك بالتّ ،  ا١تذكورة أعبله 143ة عليو ا١تادّ  تطبقا ١تا نصّ  ك ىذا،  كراثيّ 
الفرع ة )يابة العامّ النّ  تكوففقد  ، عولكوف عليها الدّ تيت باختبلؼ ا١ترحلة الّ ة ٗتتلف ا٠تربة العلميّ 

 . (لفرع الثالثا) أك جهة اٟتكم (الفرع الثآف) حقيقالتّ جهة  أكاألكؿ( 

 الفرع األول

 ةعلميّ الخبرة اليابة العامة كجهة آمرة بإجراء النّ 

اإلجراءات باإلحالة  ؼ يف ملفّ صرّ قبل التّ ة ك يابة العامّ للنّ  ة٬تيز قانوف اإلجراءات اٞتزائيّ 
أك فريقا من  ابيولوجيّ  حقيق أف تندب خبَتاأك بناء على طلب افتتاحي إلجراء التّ ، أماـ احملكمة 

يكوف غَت  أمر ك كأعن طريق تسخَتة  يت تقتضي ذلكالّ يف مسألة من ا١تسائل  ُتالبيولوجيّ  ا٠ترباء
 قيق للوقائع ، ك ٢تاكييف الدّ م أحيانا يف ٖتديد التّ يت تتحكّ ا٠تربة ىي الّ  أفّ  إذطعن ،  قابل ألمّ 

ة حقيق عن طريق تكليف خبَت بإجراء مهمّ م ك التّ حرّ ة ٔتواصلة التّ ة القضائيّ بطيّ أيضا أف تأمر الضّ 
 . محرّ التّ  ة موضوع البحث كدة ذات صلة بوقائع القضيّ ٤تدّ 

 الفرع الثاني

 ةخبرة العلميّ الاْلمرة بإجراء  جهات التحقيق القضائي

غرفة  كمن جهة  حقيققاضي التّ  ىي ةربة العلميّ ا٠تاآلمرة بإجراء  حقيق القضائيّ جهات التّ 
من قانوف اإلجراءات  143ة أجازت ا١تادّ  فقد قػيػقػحػقاضي التّ فبالنسبة ل من جهة أخرل ، اـاالهتّ 

ك قد أكرد ،  أف يأمر بندب خبَت مثبل كراثيّ  عندما تعرض عليو مسألة ذات طابع فٍتّ  وة لاٞتزائيّ 
 نصّ إُف  66ة ا١تادّ  نصّ من  ابتداء1حقيقق ّتهات التّ ا١تتعلّ مة للخربة يف الباب ا١تواد ا١تنظّ ع ا١تشرّ 

                                                           
صوير دكف استمداد ٢تذه حقيق أك موضوع التّ مر موضوع التّ خرين بصورة منضبطة لؤلفس ك اآلمداد النّ إحقيق قصد بالتّ ي  1

ق من  حقّ بالتّ  منضبطةحقيق يعطي عن اٞترٯتة صورة نواع التّ أحقيق يف اٞترٯتة نوع من التّ  نوف ، كالظّ ا من ك جزئيّ أا ورة كليّ الصّ 
شياء شخاص ك األحوؿ األ يضا البحث القانوٓفّ أك يقصد بو ،  ببب با١تسبّ ا صلة السّ ا ك نفسيّ نساف ما تربطو هبا ماديّ إكوف 

و انتقاؿ من نّ أك ، اه يّ إيت صاحبت ة الّ امتناعا غَت مشركع فضبل عن اٟتالة النفسيّ ك أيت اكتنفت فعبل ركؼ الّ بغية استعادة الظّ 
ذم ٯتكن فيو اكتشافها من خبلؿ نقص الحق ُف ٖتديد اٟتقيقة بالقدر الّ إل وصّ ُف ا١تاضي للتّ إجوع ُف ا١تعلـو بالرّ إاجملهوؿ 

 . 16جع الّسابق . الّصفحة الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم( . ا١تر ك االمتناع . ألوقوع الفعل 
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 ذمالّ  أكثر القضاة ٞتوءا ٢تذا اإلجراءمن حقيق قاضي التّ  يعترب ك،  قانوفال نفس من 211ة ا١تادّ 
،  فية النّ اـ ك أدلّ ة االهتّ عن أدلّ  حرمّ فا بالتّ باعتباره مكلّ تو كباحث عن اٟتقيقة يدخل يف إطار مهمّ 

ك يقع عليو كاجب إصدار ،  ةيابة العامّ النّ ذلك سواء تلقائيا أك بناء على طلب ا٠تصـو أك  ك يتمّ 
 ذلك تأف إذا طلبالشّ  نفسك ،  يف حالة رفضو طلب إجراء خربة إذا طلبو ا٠تصـو ابمسبّ  اأمر 
ذم ك ىو األمر الّ  ، القياـ با٠تربة لرفضوة رات قانونيّ  عليو إعطاء مربّ إذ يتعُّت ،  ةيابة العامّ النّ 

إذ  اـ باجمللس القضائيّ ة استئنافو أماـ غرفة االهتّ من قانوف اإلجراءات اٞتزائيّ  172أجازت ا١تادة 
عن  القضائيّ اـ باجمللس يف رفع استئناؼ أماـ غرفة االهتّ  لوكيلو اٟتقّ هم أك للمتّ  " : وعلى أنّ  نصّ ت

 . "...من ىذا القانوف 143 ...ك 4رمكرّ  65األكامر ا١تنصوص عليها يف ا١تواد 

أف تأمر  اة ٢تمن قانوف اإلجراءات اٞتزائيّ  186ة ا١تادّ  ٕتيز اـػػهػػّ ة االتػػرفػػغك أما بالنسبة ل  
   ائب العاـ طلب النّ يت تراىا الزمة ك ذلك بناء على الّ  ةكميليّ حقيق التّ اذ ٚتيع إجراءات التّ باٗتّ 
إلجراء خربة  خبَت أمّ ك عليو فلها أف تأمر بندب من تلقاء نفسها ،  حد ا٠تصـو أك حىتّ أك أ
ذم كاف ٬تب عليو حقيق قد أغفل القياـ هبذا اإلجراء يف الوقت الّ قاضي التّ  رأت أفّ  اة إذعلميّ 

حقيق أف تطلب منو قاضي التّ  ة من طرؼسبق انتداب خبَت يف القضيّ  إفكما ٬توز ٢تا   بو ،القياـ 
ربة ا٠تألمر بإجراء يف الها تدخّ  يكوفك غالبا ما ،  ما تراه الزما من إيضاحات حوؿ مسائل أخرل

عن قاضي  ادريف استئناؼ أمر رفض إجراء ا٠تربة الصّ  تّ ة للبيت تكوف فيها مدعوّ يف اٟتالة الّ 
 . أحد ا٠تصـو من ة أكيابة العامّ ا١ترفوع من قبل النّ  حقيقالتّ 

 الفرع الثالث

 ةاْلمرة بإجراء الخبرة العلميّ  جهات الحكم

    اِف ك بالتّ  ، ةليل يف القضايا اٞتنائيّ يف البحث عن الدّ  دكرا إ٬تابياّ  يلعب القاضي اٞتنائيّ 
 ة عليو أف ال يقف مكتوؼ األيدم ك أف ال ٬تعل نفسو حبيس ا١تلفّ يدرؾ اٟتقيقة الواقعيّ  حىتّ  ك
 يت توصلو إُف اٟتقيقة حىتّ ة الّ بل عليو أف يبحث بنفسو عن األدلّ ،  قصورهعلى ذم بُت يديو الّ 

ك إُف جانب كونو  فالقاضي اٞتنائيّ ،  همة ا١تنسوبة إليوهم من التّ ا ٔتوقف ا١تتّ يكوف اقتناعو يقينيّ 
من قانوف اإلجراءات  219ة ا١تادّ  يف نصّ  ك ىو ما يظهر،  أيضا قاضي ٖتقيق فيعدّ قاضي حكم 
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     جوء إُف ا٠تربة مىت عرضت عليها مسألة ذات طابع فٍتّ يت أجازت ٞتهات اٟتكم اللّ ة الّ اٞتزائيّ 
 219ة ا كرد يف نص ا١تادّ ك ٦تّ ،  من نفس القانوف 156إُف  143ك أحالت يف ذلك إُف ا١تواد من 

ما ىو منصوص عليو يف ا١تواد من  إتباعة لزـك إجراء خربة فعليها إذا رأت اٞتهة القضائيّ  " : وػأنّ 
ك ٢تا  ، ا٠تبَت ١تناقشتو يف تفصيبلت تقريره ستدعيتأف  للمحكمة كما يسوغ ، " 156إُف  143

تها ذلك يدخل يف إطار مهمّ  ككلّ  ، شأنا ا٠تبلؼبحا للفصل يف مسألة ثار مرجّ  اأف تندب خبَت 
ل جهات اٟتكم اآلمرة بإجراء تتمثّ ك  ، ةالقانونيّ رؽ ن اٟتقيقة بكافة الطّ يت هتدؼ إُف البحث عالّ 

 .٤تكمة اٞتنايات ك ة الغرفة اٞتزائيّ ،  اٞتنح٤تكمة ، األحداث٤تكمة ،  ا١تخالفاتا٠تربة يف ٤تكمة 

قد يلجأ قاضي ٤تكمة ا١تخالفات إُف إصدار حكم يقضي  ٤تكمة ا١تخالفاتفبخصوص 
  بل ،  ٔتعطيات تساعده يف الوصوؿ إُف اٟتقيقةة يف بعض اٞترائم قصد إفادتو بإجراء خربة علميّ 

كقائع  نظر للمحكمة يف وعيّ االختصاص النّ توافر شركط ك عناصر إُف ٖتديد مدل  حىتّ  ك
 . ا ة ا١تطركحة أمامهالقضيّ 

حقيق يف لقاضي األحداث مهاـ التّ  فللطّ ا ٛتاية قانوف ؿخوّ  فقد ٤تكمة األحداثك أما 
إجراءاهتا  يت تتمّ ك الّ ، سبيل ذلك أف يلجأ إُف خربة  ك لو يف، أك الطّفل يت يرتكبها اٟتدثاٞتنح الّ 

 أشارىذا ك قد ،  ة يف ٤تاكمة البالغُتع ٞتهات اٟتكم ا١تختصّ يت رٝتها ا١تشرّ كفقا للقواعد الّ 
      ة على أف يقـو قاضي األحداث ببذؿ كل ٫تّ  إذ نصّ  ،جوء إُف ا٠تربةة اللّ إُف إمكانيّ القانوف 

   ة اٟتدث خصيّ ؼ على شّ عرّ للوصوؿ إُف إظهار اٟتقيقة ك التّ  ةزمات البّل حريّ اية ك ٬ترم التّ ك عن
من بُت كسائل الوصوؿ إُف إظهار اٟتقيقة ىو  أفّ  ك تقرير الوسائل الكفيلة لتهذيبو ، ك ال شكّ 

يأمر قاضي ذم مفاده أف ك الّ ، حو ا١تنصوص عليو صراحة يف القانوف كوف إُف خربة على النّ الّر 
ر عند االقتضاء كضع ك يقرّ ، إف لـز األمر  ك القياـ بفحص نفسآفّ  األحداث بإجراء فحص طبّ 

 ١تبلحظة . اٟتدث يف مركز اإليواء أك ا

يت كاف ة باجملرمُت األحداث الّ مة للقواعد ا٠تاصّ ا١تواد ا١تنظّ  ك ما ٕتدر إليو اإلشارة ىو أفّ 
ك ىو  قانوف مستقلّ  عا١تشرّ  ك أفرد ٢تا، إلغائها  تّ قد ة زائيّ منصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اٞت

 فل .ق ْتماية الطّ ا١تتعلّ  2015يوليو سنة  15خ يف ا١تؤرّ  15/12القانوف رقم 
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لة بالقانوف رقم من قانوف اإلجراءات اٞتزائية ا١تعدّ  356ة أجازت ا١تادّ  ٤تكمة اٞتنحك يف 
على أف يقـو بو  للمحكمة أف تقـو بإجراء ٖتقيق تكميليّ  2001يونيو 26خ يف ا١تؤرّ  01/08

ع يتمتّ  كميليّ حقيق التّ القاضي ا١تكلف بإجراء التّ  انية منها أفّ الفقرة الثّ  ك أضافت،  القاضي نفسو
 ك يف ذلك تنصّ ،  من القانوف ا١تذكور 142إُف  138لطات ا١تنصوص عليها يف ا١تواد من بالسّ 

يقـو هبذا  ك٬تب أف يكوف ذلك ْتكم ،  ـز إجراء ٖتقيق تكميليّ و من البّل أنّ  إذا تبُّت  " و :على أنّ 
لطات ع ٢تذا الغرض بالسّ يتمتّ  كميليّ حقيق التّ ف بإجراء التّ ك القاضي ا١تكلّ اإلجراء القاضي نفسو ،

ق ىنا لو كامل القاضي احملقّ  ك ىو ما يعٍت أفّ  ، " ...142إُف  138ا١تنصوص عليها يف ا١تواد من 
ك من بُت ذلك ندب خبَت إلجراء خربة ،  إجراء يراه مفيدا للبحث عن اٟتقيقة اذ أمّ لطة الٗتّ سّ ال

ك ىذا اٟتكم ال يكوف ،  كراثيّ  بيولوجيّ ذات طابع  مسألةٔتوجب حكم مىت عرضت عليو  ةعلميّ 
 . يف ا١توضوع الفاصل ادرمع اٟتكم الصّ  إالّ  لبلستئناؼقاببل 

كانت جهة االستئناؼ كأصل عاـ تبٍت قرارىا على   إذاف ةالغرفة اٞتزائيّ ك على مستول         
يت سبق حقيقات الّ ك من التّ ، ؿ درجة ٤تكمة أكّ  تقدٯتو أماـ ها مع مراعاة ما تّ مة أمامة ا١تقدّ األدلّ 

 أ٫تلتوا إجراء تراه ضركريّ  ف تلجأ إُف استكماؿ أمّ أو قد ٭تدث ك نّ أ إالّ ،  ف أجرهتا ىذه األخَتةأ ك
و ك مىت رأت فإنّ  اِفبالتّ ك ،  جوء إُف انتداب خبَت رجة األكُف على غرار اللّ الدّ ٤تكمة  أك أغفلتو

قرار ٔتوجب  با٠ترباءاالستعانة إُف  ب إجراء خربة فلها أف تلجأجهة االستئناؼ أف األمر يتطلّ 
عند الفصل  قناعتهاة لبناء ضركريّ  اإلجابة عنها أفّ ة الغرفة اٞتزائيّ يت ترل تسند ٢تم ا١تهاـ الّ  ٔتقتضاه
  .دهتا ٔتا تراه الزما من إيضاحاتإُف استدعائهم للمثوؿ أمامها إلفا ك قد تلجأ حىتّ ،  عوليف الدّ 

لرئيس ٤تكمة  مؿ ك ا١تتمّ ا١تعدّ  ةقانوف اإلجراءات اٞتزائيّ  أجاز ٤تكمة اٞتناياتك يف 
 ، عناصر جديدة بعد صدكر قرار اإلحالةأك اكتشف ،   كاؼٍ حقيق غَتاٞتنايات إذا رأل أف التّ 

ة ا٠تاصّ  اإلجراءات ددىذا الصّ يف  قتطبّ ، ك  حقيقإجراء من إجراءات التّ  اذ أمّ أف يأمر باٗتّ 
 ضركرةئيس الرّ يت يرل فيها بندب ا٠ترباء يف اٟتالة الّ  أك اٟتكم ك من بينها األمر حقيق االبتدائيّ بالتّ 

 يسوغاض من أعضاء احملكمة ، ك ق أمّ هبذه اإلجراءات ض للقياـ وّ ف٬توز لو أف ي كمالذلك ،  
اإلجابة عن  ك،  اتستدعي ا٠ترباء إُف اٞتلسة إلبداء مبلحظاهتم شفويّ  حملكمة اٞتنايات أف أيضا

  . إليهم يت أككلتالّ ة يت تدخل يف نطاؽ ا١تهمّ األسئلة الّ 
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 انيالثّ  حثبالم

 العلمّية الخبرة موجبات

يعتمد يف أداءىا على معارفو العلمّية  ذمالّ  عمل ا٠تبَت كخبلصة العلمية ٔتثابة  ا٠تربةتعترب 
ك ٢تذا ٯتكن الّتمييز بُت نوعُت من ا٠ترباء من حيث معرفتهم ، األّكؿ ىو ذلك اّلذم ، أك حرفتو

يادلة        اكتسب مؤّىبلتو ا١تعرفّية عن طريق الّتحصيل الّدراسّي األكادٯتّي كاألطّباء ك ا١تهندسُت ك الصّ 
ك احملاسبُت ك احملّللُت الكيميائّيُت ك اٞتيولوجّيُت ، ك الثّآف ىو ذلك ا٠تبَت اّلذم اكتسب معارفو 
عن طريق حرفتو أك مهنتو اّليت داـك عليها مّدة من الّزمن ، ْتيث أكسبتو القابلّية على أف يكوف 

خرباء األسلحة النّاريّة ، ك ما ٕتدر إليو خبَتا يف ٣تاؿ عملو كالّصاغة ك النّجارين ك اٟتّدادين ك 
اإلشارة ىو أنّو ليس للّتمييز ا١تذكور أعبله أثر قانوّٓف يذكر ، فا١تناط يف قبوؿ رأم ا٠تبَت ىو مدل 

هبذا  لئل١تاـ ، ك1مراعاتو لؤلصوؿ الفنّية ك ا١تهنّية ، ك مدل ثقتو اّليت عرؼ هبا ك قناعة القاضي
داء أ ك آف(الثّ  يو )ا١تطلبا٠تبَت ك تنحّ  ردّ  ، ؿ(األكّ  ا١تطلب) ا٠تبَت تعيُت معاٞتة يتوّجب ا١تبحث
  ( .الثالث تقرير ا٠تربة )ا١تطلب إعداد كاليمُت 

 

 لاألوّ  المطلب

 تعييـــــــــن الخبيـــر

ك  ،عيُت يف مهنة ا٠ترباءالتّ مسألة نظم شريعات ا١تقارنة ة التّ على غرار بقيّ ك  ع اٞتزائرمّ ا١تشرّ  
سػجيل يف قوائم ا٠ترباء ق بتحديد شركط التّ ا١تتعلّ  95/310 رقم نفيذمّ ا١ترسـو التّ  ٔتوجبذلك 

ركط عنواف الشّ بآف يف الفصل الثّ  أكردىاإذ ، كاجباهتم  دة ٟتقوقهم كاحملدّ اتو ك ُت ك كيفيّ القضائيّ 
( مث الفرع األكؿ) بيعيّ خص الطّ تعيُت الشّ ك اليت ستكوف موضوع دراسة بدءا ب سجيلة للتّ العامّ 

 ( .الثآف الفرعا١تعنوم )خص تعيُت الشّ ب

                                                           
 . 186عّباس اٟتسيٍت )عّمار( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
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 الفرع األول

 بيعيّ خص الطّ تعيين الشّ 

ة شركط ك ذلك لتعيُت على كجوب توافر عدّ من ا١ترسـو ا١تذكور  ابعةالرّ ة ت ا١تادّ نصّ 
 كخبَت. بيعيّ الطّ خص الشّ 

ة مع مراعاة اٞتنسيّ  جزائرمّ  أف يكوف٬تب  1د اٝتو يف جدكؿ ا٠ترباءيقيت فالذم يرغب يف
 مع ما متماشيةيت جاءت ك الّ  01 ةفقر اليف  04ة عليو ا١تادّ  تنصّ ىذا ما  ك ،ةكليّ ات الدّ فاقيّ االتّ 

 للخرباء أف يكوف فرنسيّ  باٞتدكؿ القوميّ  يسجل اٝتومن يفالذم قيد  ع الفرنسيّ أخذ بو ا١تشرّ 
القاضي يف اختيار خرباء من اٞتدكؿ أك ة حريّ  قاعدةع ا١تشرّ  كرسفقد  يف إيطاليا ا أمّ  ، ةاٞتنسيّ 
يرل عدـ جواز  إتاه،  إتاىُت اثنُتايطاليا إُف  يف فقوالانقسم  يف ىذا ا٠تصوص ك،  غَتىم

 إتاه ك،  شاط ا١تختلفةا١تواطنُت يف مزاكلة أكجو النّ  االستعانة باألجانب كخرباء ك ذلك ٛتاية ٟتقّ 
ك ، ة عامّ  ةكم لم ١تعرفة مم ا ألفّ  األجانب ا٠ترباء جوء إُفاللّ و ال يوجد ما ٯتنع القاضي من يرل أنّ  ثاف

أم ىذا الرّ ك  ، ة ا١تنصوص عليها فبل إشكاؿ يطرحئيّ لقواعد اإلجراٮتضع ل ما داـ ا٠تبَت األجنبّ 
 .و قانونسو يف ك كرّ  ا١تشرع األ١تآفّ اه تبنّ 

 جوءللّ ر ربّ ا١ت يعد ٔتثابة عدـ امتبلؾ القاضي ١تعارؼ ك مدارؾ فنّية متخّصصة ٔتا أف معيارك 
جب بداىة أف ىذا يستو  فإفّ ،  ا١تختلفة ةالعلميّ ْتث ك تقدير للمسائل  بتتطل اليت إُف ا٠تربة

،  هوض بأعباء ا١تهاـ ا١توكلة إليو لو النّ يتسٌّت  ة حىتّ كاؼ من ا١تعرفة العلميّ يكوف ا٠تبَت على قدر  
يف  ع اٞتزائرمّ ا١تشرّ  كضعو ك ىذا ما ، نةة معيّ ٟتصوؿ على درجة علميّ اكما قد يقتضي األمر 

ة شهادة جامعيّ  إذ أكجب أف يكوف للخبَت، ابعة ا١تذكورة آنفا ادة الرّ ػّ انية من ا١تالثّ يف الفقرة االعتبار 
قد مارس ، كما يشًتط أف يكوف  سجيل فيوذم يطلب التّ الّ  االختصاص يف معُّت  أك تأىيل مهٍتّ 

                                                           
توافر شركط معّينة يف ا٠تبَت ا١تمّثل أماـ اٞتهات القضائّية بأف يكوف مصريّا متمّتعا باألىليّة  ضركرة يشًتط القانوف ا١تصرمّ   1

   أف يكوف حائزا على درجة البكالوريوس أك الّليسانس من إحدل اٞتامعات ا١تصريّة يف ماّدة الّتخّصص ، ة الكاملة ، ك ا١تدنيّ 
ك أف يكوف مرّخصا لو ٔتزاكلة مهنة الفرع ا١تًتّشح للّتعيُت فيو ، ك أف يكوف ٤تمود الّسَتة حسن السمعة . عبد الفّتاح )٤تّمد 

 . 236لطفي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة 
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عن  ة ال تقلّ ل على تأىيل كاؼ ١تدّ ظركؼ ٝتحت لو بأف يتحصّ شاط يف ىذه ا١تهنة أك ىذا النّ 
ىا ىذه ل يف قائمة تعدّ ة يف اختصاصو أك يسجّ لطة الوصيّ تعتمده السّ ك أيضا أف  سبع سنوات

 . لطةالسّ 

قد ُمنع بقرار قضائّي من ٦تارستو  يكوف الّ أد اٝتو يف جدكؿ ا٠ترباء كما ٬تب فيمن يقيّ 
ٔتقتضى إجراء تأديّب بسبب ارتكابو كقائع ٥تّلة باآلداب العاّمة أك أك موظّفا عزؿ ، ا١تهنة 

 أك،  رؼالشّ بة أك ة باآلداب العامّ لّ ة بسبب ارتكابو كقائع ٥تُ ض لعقوبة نائيّ قد تعرّ أك  ،بالّشرؼ
أك ٤تاميا شطب اٝتو  ا كقع خلعو أك عزلوعموميّ  اضابطأك  ةسوية القضائيّ ض لئلفبلس أك التّ تعرّ 

  . احملامُت من نقابة

 الفرع الثاني

 خص المعنويّ تعيين الشّ 

بو  حو سمم ُتقائمة ا٠ترباء القضائيّ  ح يفالًتشّ  ة كخوؿ إُف ميداف ا٠تربة القضائيّ الدّ يعد    
ة ا١تادّ  يف نصّ  ركط ا١تػُْجملةذلك ٔتجموعة من الشّ تقييد   قد ت ك ، أيضا خص ا١تعنومّ للشّ  قانونا

ركط ا١تنصوص الشّ  ُتاالجتماعيّ ين ر يف ا١تسَتّ أف تتوفّ  ك ىي ا١تذكور نفيذمّ ا٠تامسة من ا١ترسـو التّ 
صو ة تتماشى مع ٗتصّ سة تقنيّ أك مؤسّ  رئيسيّ  أف يكوف لو مقرّ ك  ، ابقةالسّ  الرابعةة ا١تادّ  عليها يف

أف يكوف الّشخص ا١تعنوّم قد مارس نشاطا ال تقّل مّدتو ك  ، يف دائرة اختصاص اجمللس القضائيّ 
 .سجيل فيوعن ٜتسة سنوات الكتساب تأىيل كاؼ يف الّتخّصص اّلذم يطلب التّ 

 نياالثّ  مطلبال

 وـيـّـ حـنـر و تـيـبـالخ ردّ 

 ةاإلجراءات اٞتزائيّ  قانوف هأجاز  أماـ اٞتهة القضائية ا١تختّصة ا٠تبَت طلب ردّ  تقدٔف
 أك عبلقة وجود صلةك ، ةالقانونيّ ركط فقا للشّ ك  شريطة تقدٔف أسباب معقولة ك،  القضيةألطراؼ 

عول أك أف تكوف لو مصلحة يف الدّ ،  أك ضعف خربتو أك عدـ نزاىة ا٠تبَت بُت ا٠تبَت ك ا٠تصـو
ؤلطراؼ االطمئناف لمن ذلك ىو توفَت ضمانات تكفل الفائدة ك ،  يت ٕترل أعماؿ ا٠تربة بشأناالّ 
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القانوف من جهة  ٝتح كما،  ك غَت٫تا  احملاباةز ك حيّ على عمل ا٠تبَت لتكوف آراءه بعيدة عن التّ 
ك لو  أك إعفاؤه من أداء ا٠تربة حىتّ  يت انتدبتو تنحيتوة الّ أخرل للخبَت أف يطلب من اٞتهة القضائيّ 

 إيضاح عليو سنتوُّف  ك بناءن  . ذلك مسوغات يعرضعلى أف  هَف يطلب أحد من ا٠تصـو ردّ 
 ( .الفرع الثآفا٠تبَت )( ك تنّحي الفرع األكؿا٠تبَت) ردّ  فكريتْ 

 الفرع األول

 رـــــــــــيـــــــــــبــــــــــخـــــــال ردّ 

 جديّة ك ٕتاه نزاىة االطمئنافقة ك ٗتلق لدل ا١تتقاضُت الثّ اليت ضمانات التوفَت يف سبيل 
غرار  على شريعات٥تتلف التّ إليو قت تطرّ  ، ك الذما٠تبَت  حق ردّ كريس ت ت مهامو أداءا٠تبَت يف 

 مث إُف ا٠تبَت يف القوانُت ا١تقارنة  ردّ  ؽ إُفنتطرّ  ىذا اٟتق وء علىلتسليط الضّ  ك ، ع اٞتزائرمّ ا١تشرّ 
 . الوطٍت ناشريعيف ت ردّ ال

 

دت ذلك ك قيّ ، ا٠تبَت  ا٠تصـو يف ردّ  حقّ  معظمهاست قد كرّ ف ا١تقارنة لتشريعاتل بالنسبةف
حيث  ة ا١تصرمّ قانوف اإلجراءات اٞتنائيّ ، ك من بينها ما أقرّه 1كاعيّتملة من األسباب ك الدّ 

ـ ة تدعو لذلك ، ك يقدّ ا٠تبَت إذا كجدت أسباب قويّ  للخصـو ردّ و على أنّ إحدل مواده ت نصّ 
ك على القاضي  ، د فيو أسباب الرّ ك ٬تب أف تبُّت ، حقيق للفصل فيو طلب الّرد إُف قاضي التّ 

لب عدـ استمرار ا٠تبَت يف ب على ىذا الطّ ك يًتتّ ، اـ من يـو تقدٯتو ة ثبلثة أيّ الفصل فيو يف مدّ 
 تتطرؽ إُفا َف ة أنّ على ىاتو ا١تادّ  يسجلك ما  ،2عملو إاّل يف حالة االستعجاؿ بأمر من القاضي

فبل ،  ع اإلجرائيّ ا١تشرّ  سكوتو إزاء بالقوؿ أنّ  ذم ٝتح للفقو ا١تصرمّ د ، ك ىو األمر الّ أسباب الرّ 
قا ة ك كذا بقانوف اإلثبات باعتبار٫تا تطرّ مانع للمحكمة من األخذ بقانوف اإلجراءات ا١تدنيّ  يوجد

ك تبقى ، فيو  للبتالقاضي  علىد طلب الرّ  يعرضك  د ،رات الرّ اف ك تعداد أسباب ك مربّ إُف تبي
تنعت ٔتا ، فلها أف تأخذ هبا إف اق لبات خاضعة للجهة اآلمرة بندب ا٠تبَتمسألة تقدير ىذه الطّ 

                                                           
 . 188 . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة س اٟتسيٍت )عّمار(اعب  1

 . 145. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  األسدم )ضياء(  2
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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.

من قانوف اإلجراءات  315ة ا١تادّ  ا٠ترباء يف نصّ  مسألة ردّ  ع اإليطاِفّ م ا١تشرّ كما نظّ 
ـ رأيا ك ال يصدر ا٠تبَت يقدّ  ة أفّ ْتجّ تراجع بعد ذلك  مثّ ، ا٠ترباء  للخصـو ردّ إذ أجاز  ،ةاٞتنائيّ 
 . دا ال يسمح با١تساكاة بينهما يف جواز الرّ بينو ك بُت القاضي ٦تّ  يّ فالفرؽ جلاِف ، ك بالتّ  حكمان 

ة ا١تادّ  يف نصّ ا٠ترباء  فقد عاًف صراحة موضوع ردّ  ة األ١تآفّ اإلجراءات اٞتنائيّ قانوف  اأمّ  ك 
القيمة  ذم قاؿ بشأفك الّ ،  "ركٓف قارك"الفقيو  د ك من بينهمالرّ  ش الفقهاء حقّ ناق كما ، منو 71

ا قوهتّ  تستمدّ  ا٠تربة قيمة إفّ  " ا٠تبَت : ردّ  ة إقرار حقّ ة إمكانيّ ػّ ربة ك من ٙتا٠تع هبا تمتّ تيت العليا الّ 
لذا ٬توز  ، شأنو يف ذلك شأف القاضي تومع كفاءتو ك مهنيّ  بسواء سواءن تو من نزاىة ا٠تبَت ك حياديّ 

  . "عوليف الدّ لو مصلحة  و أك أفّ أك عدـ حياديتّ  عدـ نزاىتو ضحاتّ  مىتا٠تبَت  ردّ 
ك ىي  ،ة ا٠تبَتمع مهمّ  تتعارضيت اٟتاالت الّ  قانونؤتقتضى  كسيّ شريع الرّ التّ  حصريف حُت 

 . شريع اٞتزائرمّ التّ  يف الواردةاالت اٟت مثل يف اٟتقيقة
بصورة  ةَف تعاًف يف قوانينها اإلجرائيّ يت الّ شريعات التّ  ىناؾ بعض، ك يف سياؽ ذم صلة 

ٔتوضوع  العبلقةة ذات بالقواعد العامّ  االستعانةيدفع إُف ذم األمر الّ ىو ، ك  ا٠تبَت مسألة ردّ ة نائيّ 
ة ات ا١تدنيّ عمن قانوف ا١تراف 97إُف 91 ا١تواد من ت عليوما نصّ  من بُت تلك القوانُتك ،  ا٠تبَت ردّ 

 . بنآفّ ة اللّ من قانوف أصوؿ احملاكمات ا١تدنيّ  316ة ا١تادّ ك ،  العراقيّ 
ة خبلؿ مدّ  ك ونّ أنصيص على بالتّ  ك اكتفى،  ا٠ترباء نظاـ ردّ  عا١تشرّ  فلم يتبٌتفرنسا  يفا أمّ  
ا٠ترباء  الختيارسبة مبلحظاهتم سواء بالنّ  إبداء٢تم  ٬توز،  نتداباالمن إببلغ ا٠تصـو بأمر معينة 

 . ردّ الطلب  حقّ  يعطيهمة ا١تطلوبة منهم دكف أف أك ا١تهمّ 

من  133ة ا١تادّ  يف نصّ ع فيما عدا ما أكرده ا١تشرّ ف رّد ا٠تبَت يف الّتشريع اٞتزائرمّ ك أما عن 
يت ا٠تبَت ك الّ  ردّ  صر٭تة حقّ س فيو للخصـو بصورة ذم كرّ ة ك الّ ة ك اإلداريّ قانوف اإلجراءات ا١تدنيّ 

و إُف د توجّ ن أسباب الرّ ـ عريضة تتضمّ  ، يقدّ ا٠تبَت ا١تعُّت  إذا أراد أحد ا٠تصـو ردّ  "تقوؿ : 
أخَت عيُت ، ك يفصل دكف تاـ من تاريخ بتبليغو هبذا التّ أيّ  8ذم أمر با٠تربة خبلؿ ٙتانية القاضي الّ 

بسبب القرابة ا١تباشرة أك القرابة غَت  د إالّ بل الرّ ال يق.طعن ألمّ د بأمر غَت قابل يف طلب الرّ 
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و ال يوجد فإنّ  ،"آخر سبب جدمّ  ة أك ألمّ ابعة أك لوجود مصلحة شخصيّ رجة الرّ ا١تباشرة لغاية الدّ 
قانوف اإلجراءات  القضاة يف ردّ  ؽ إُف حقّ ع تطرّ ا١تشرّ  رغم أفّ ، يف ا١تسألة  نص آخر فاصل أمّ 

 ٓتصوص موضوع ردّ  ع الفرنسيّ ا ما خلص إليو ا١تشرّ ع قد استلهم نسبيّ ا١تشرّ ك يبدك أف ، ة اٞتزائيّ 
على قاضي  " يت كرد فيها :الّ  من القانوف ا١تذكور آنفا ك 154ة ا١تادّ  أفرغ ذلك يف نصّ  ك ،ا٠تبَت 

حقيق أف يستدعي من يعنيهم األمر من أطراؼ ا٠تصومة ك ٭تيطهم علما ٔتا انتهى إليو ا٠ترباء التّ 
ى أقوا٢تم بشأنا ك ك يتلقّ  106ك  105تُت نتائج ك ذلك باألكضاع ا١تنصوص عليها يف ا١تادّ من 
إجراء أعماؿ  تقدٔف طلبات خبللو ك السيما فيما ٮتصّ م أجبل إلبداء مبلحظاهتم عنها أك د ٢ت٭تدّ 

لبات الطّ حقيق يف حالة رفض ىذه  على قاضي التّ ك يتعُّت  ة ،ة أك القياـ ٓتربة مضادّ تكميليّ  خربة
لب ، ك إذا َف يبت قاضي يوما من تاريخ استبلمو الطّ  30با يف أجل ثبلثُت أف يصدر أمرا مسبّ 

 10اـ مباشرة خبلؿ أجل عشرة حقيق يف األجل ا١تذكور أعبله ٯتكن ا٠تصم إخطار غرفة االهتّ التّ 
رىا ك يكوف لب تسرم من تاريخ إخطايوما للفصل يف الطّ  30اـ ك ٢تذه األخَتة أجل ثبلثُت أيّ 

يت ٝتحت لؤلطراؼ بإبداء مبلحظاهتم ك ة الّ ك يُفهم من ىذه ا١تادّ ،  " طعن قرارىا غَت قابل ألمّ 
ك ذلك ، ا٠تبَت من قبل من يعنيو األمر  ة تقدٔف طلب أك التماس ردّ إمكانيّ ،  طلباهتم بشأف ا٠تربة
ا٠تبَت ك ا٠تصم مثبل ، ك يبقى  ـ مربّرات ك أسباب مقبولة كعبلقة القرابة بُتبطبيعة اٟتاؿ إذا قدّ 

، ـ إليها طلب الّرد أْم الّسلطة اآلمرة بإجراء ا٠تربة مطلق الّسلطة الّتقديريّة يف ذلك للجهة ا١تقدّ 
 د بواجب الفصل يف ىذا الطّلب طبقا للقانوف ك بأكامر أك قرارات مسّببة .مع الّتقيّ 

 

 الفرع الثاني

 رـــــيــــبــــي الخــحـــنـــــــت

تو أك كوف قد تعًتضو قبل مباشرة مأموريّ حّق طلب إعفائو من مهامو   للخبَت القانوف ؿخوّ 
 يطلقك ىذا ما ، ، تو أثَت على حسن أداء مهمّ ضح لو مسائل من شأنا التّ أك تتّ  أثناءىا عوارض

شريع التّ  ك كذا يف ظلّ  شريعات ا١تقارنةالتّ  ظلّ  يف تنادراس ذم سيكوف ٤تلّ الّتنّحي، ك الّ  ْتقّ  عليو
 .  اٞتزائرمّ 
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، منطلقا  يمن التنحّ ا٠تبَت  بصورة صر٭تةإيطاليا ا١تشرع يف  حظر ا١تقارنة لّتشريعاتفبالنسبة ل
 االستعانة يف حسب تقديره الدافع ، كما أفّ  اإجباريّ يعّد عمبل  عمل ا٠تبَتمن فكرة مفادىا أّف 

، ك إ٪تّا ىو حاجة القاضي إُف ما يعّزز ك يدّعم بو  فٍّت ْتث  إُفبا٠ترباء ليست حاجة األطراؼ 
 .كاقعة معّينة مطركحة أمامو ك ٣تربا على الفصل فيها للوصوؿ إُف اٟتقيقة 

يت أثارىا الكثَت من ا٠تبلفات الّ  يف ع الفرنسيّ ا١تشرّ  بتٔتوجب قانوف اإلجراءات اٞتنائّية ك  
دب ا١تنتدب أف يبّلغ القاضي قبولو أك رفضو أمر النّ موضوع تنّحي ا٠تبَت ، إذ أكجب على ا٠تبَت 

 . التسليماـ تسرم ابتداءن من تاريخ خبلؿ ثبلثة أيّ 

 
 ُتبعض الفقهاء ا١تصريّ  ، أصبح بالتنّحي يف التشريع ا١تصرميسمح  الذم نصاليف غياب  ك

تعارض مع تال  يتك الّ  ةيف ا١تسائل ا١تدنيّ  ا١تنصوص عليهاي التنحّ  أحكاـ حقّ  يعتمدكف على
و توجد أنّ  "ىبلِف عبد اإللو"كتور الدّ  قوؿي دديف ىذا الصّ  ك،  ةعول العموميّ الدّ يت ٖتكم القواعد الّ 

 بالتاِفك ،  ان شخصيّ  أك تقديران  ـ رأيان كبل٫تا يقدّ ، إذ   من القاضي ك ا٠تبَت أكجو شبو بُت كلّ ىناؾ 
 .1وللقاضي حق طلب أفّ  طا١تا للخبَت التنحيو ينبغي تقرير فإنّ 

 

 132تو ة يف مادّ اإلداريّ  ة كقانوف اإلجراءات ا١تدنيّ  صّ فقد ن لّتشريع اٞتزائرمّ بالنسبة ل أما ك
ر عليو ذلك استبدؿ بغَته ٔتوجب تو ا١تستندة إليو أك تعذّ إذا رفض ا٠تبَت إ٧تاز مهمّ  " و :على أنّ 

ع َف ا١تشرّ  ة يكتشف أفّ ك ا١تستقرأ ٢تذه ا١تادّ  ، "ذم عّينو أمر على عريضة صادر عن القاضي الّ 
 "أك تعّذر عليو ذلك  "التنّحي ، ك إف كاف ٯتكن أف يفهم من عبارة :  يكّرس صراحة للخبَت حقّ 

 يوجد أم نص يتكلم على فبلا١تادة اٞتزائية  ا يفك أمّ  ، ك منها معٌت اٟتّق يف التنّحي ،ة معآف عدّ 
                                                           

  "فرنسيس انطوين"ك  "أرجُت بركت"أّكدت مدّكنة قواعد سلوؾ القضاة يف الواليات ا١تّتحدة األمريكّية ا١تقّدمة من طرؼ   1
يتنّحى القاضي ما إذا كاف متحامبل أك متحّيزا ضّد طرؼ ما أك لديو معرفة شخصّية بوقائع  "و :على أنّ  "ماكلو ثلُت جونيور"ك

، كما ألزمت مدّكنة أخبلقيات مهنة القضاة الّصادرة عن اجمللس األعلى " استداللّية موضوع نزاع يتعّلق بإجراءات الّدعول...
      ّف من كاجب القاضي...ك أف يتحّلى بصفات االستقامة ... ك أ "القضاة ٔتا يلي : 23/12/2006للقضاء باٞتزائر يـو 

 ." ك الّنزاىة ك الّتجرد ك اٟتياد ك االستقبلؿ ...
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سجيل يف د لشركط التّ احملدّ عبله ك ا١تذكور أ جوع إُف ا١ترسـو التنفيذمّ و ك بالرّ ، غَت أنّ رد ا٠تبَت
اٟتادية ة ا١تادّ  يف د ٟتقوقهم ك كاجباهتم ٧تده نصّ اتو ك كذا احملدّ ُت ك كيفيّ قوائم ا٠ترباء القضائيّ 

اآلتيتُت مع عن يف اٟتالتُت ـ طلبا مسّببان للطّ أف يقدّ  يتعُّت على ا٠تبَت القضائيّ  "و : على أنّ  عشر
تو يف ظركؼ تقّيد مراعاة اٟتاالت األخرل ا١تنصوص عليها قانونا : حُت ال يستطيع أداء مهمّ 

ة يف ك إذا سبق لو أف اطّلع على القضيّ  ، احريّة عملو أك من شأنا أف تضّر بصفتو خبَتا قضائيّ 
ة ا١تادّ  ي طا١تا أفّ حّ ة ىو طلب التنلب ا١تذكور يف ىذه ا١تادّ ا١تقصود بالطّ  ك لعلّ  ، "نطاؽ آخر

ذم تو ٖتت سلطة القاضي الّ م مهمّ يؤدّ  ا٠تبَت القضائيّ  ت على أفّ من ذات ا١ترسـو نصّ  العاشرة
 اٟتادية عشرة ا١تادّ  ل على نصّ ا١تسجّ  يء اإل٬تابّ ا الشّ ائب العاـ ، ك رٔتّ انتدبو ك ٖتت مراقبة النّ 

حاالت أخرل منصوص  احتملتبل ، ا َف تورد اٟتالتُت على سبيل اٟتصر أعبله ىو أنّ  ةا١تذكور 
غٍت عن أّم تقد  تتفسَتاعدة  اٟتالتُت ا١تذكورتُت ٖتتمبلف ك إف كاف حىتّ ،  يف القانوفعليها 

قبوؿ مدل قديريّة يف لطة التّ السّ يف األخَت ي ، ك يبقى للقاضي حصر أك تعداد ٟتاالت التنحّ 
 .طلب التنّحي

 الثالث  المطلب

 أداء اليمين و إعداد تقرير الخبرة 

ك ٣تلبة لثقة  االطمئناف يف نفس القاضيعلى يت تبعث مانات الّ الضّ  اليمُت من أىمّ  تعترب
، ك بديهي أف مرحلة أداء  ضركرة أداءىا أكجب القانوفأيضا ، ألجل ذلك  اطمئنانم ا٠تصـو ك

 إُف مث (ك سنتطرؽ إُف أداء اليمُت )الفرع األكؿتبعا لذل تسبق مرحلة إعداد تقرير ا٠تربة، ك اليمُت
 . (إعداد تقرير ا٠تربة )الفرع الثآف

 الفرع األول

 أداء الــــــــــــيــــــــــمــــــــيــــــــــــــن

زاىة ك ك النّ دؽ ك األمانة ا على الصّ أدبيّ و االحتكاـ إُف ضمَت ا٠تبَت ك حثّ مؤداه  اليمُت داءأ
أثَت عليها م فيها أك التّ التحكّ  يت ال ٯتكنقة بدكاخل ا٠تبَت الّ فات متعلّ صّ ال ذهى ك،  يف رأيواٞترأة 
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ٖتت طائلة  العلمية ا٠تربة ، ك ىو من موجبات فسكبح ٚتاح النّ ٔتقتضاه يتّم   برباط ديٍتّ  إالّ 
  . 1البطبلف

سبة ا بالنّ أمّ ، 2يف اٞتدكؿدا د ماداـ ا٠تبَت مقيّ ٬تدّ ك ال  فقط ة كاحدةاليمُت يكوف مرّ  أداء ك
أماـ ك ذلك تو مهمّ م ىاتو اليمُت قبل مباشرة و يؤدّ فإنّ  اٞتدكؿتار من خارج ٮتُ ذم للخبَت الّ 
ك أمُت  ا١تختصّ  القاضيمن  اليمُت كلّ  أداءع على ٤تضر وقّ ي ك،  ذم قاـ بتعيينوالّ القاضي 

ا١تذكور  التنفيذمّ رسـو من ا١ت اسعةالتّ ة ا١تادّ  د ىذا اإلجراء نصّ ، ك قد أكّ 3ا١تعٍت ك ا٠تبَتبط الضّ 
ة اليمُت ة يف قوائم اجملالس القضائيّ ؿ مرّ دكف أكّ ا١تقيّ  ُتضائيّ قالم ا٠ترباء يؤدّ أنو  جاء فيو إذ سابقا

تفظ بو يف ذم ٭تُ اليمُت الّ  أداءإعداد ٤تضر  ك يتمّ  ، ةقانوف اإلجراءات اٞتزائيّ ا١تنصوص عليها يف 
 . لعودة إليو عند الضركرةل أرشيف اجمللس القضائيّ 

 

إلبداء  إليو لجأذم يُ ل الّ خص ا١تؤىّ الشّ  ٔتعٌت ٮتص ،ا٠تبَتىو إجراء ٮتص  اليمُت داءأ ك
 أكنات العيّ  كرفع ةاديّ ا١تباألعماؿ  وفيقوم نذيك الّ  ميشرؼ عليه نذيالّ  مساعدكها أمّ ،  فٍتّ ال ورأي

 ضمندخل ما قاموا بو ي فّ أل ىذه اليمُت كفبل يؤدّ فغَتىا  أك ٘تهيدية أك فرعيةالقياـ ٔتهاـ 
 .  يف التقريرا٠تبَتسيضّمنها اليت عماؿ األ

 

ك ٔتثابة شاىدا  ة يعتربظم األ٧تلوسكسونيّ يف النّ ا٠تبَت  ك ما تستدعي إليو ا١تبلحظة ىو أفّ 
 البلجيكيّ ك  شريع األ١تآفّ التّ يف أما ، ا١تنّظمة ألداء الّشهادة حكاـ األلنفس  اضعاخ بالّتاِف يكوف

 رأيو. عند تقدٔف كتو ا٠تبَت ١تهمّ  أداءبعد  تأدية اليمُت كوفت
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 الفرع الثاني

 إعداد تقرير الخبرة

 أعطى  فإذا ،ا شفويّ قد يكوف  كا قد يكوف كتابيّ ، إذ  ٤تدداشكبل ليس لو   تقرير ا٠تربة 
إفراغو ثباتو إلكفي ك يا ، شفويّ  انكوف بصدد تقرير فهنا قاضي الأماـ بصورة فورية  ا٠تبَت رأيو الفٍتّ 

بت ا إذا تطلّ أمّ ،  ا٠تربةعملّية إجراء  قاضي بنفسوال٭تدث عندما ٭تضر  ما ىذا كرٝتّي  يف ٤تضر
إُف  اكتابيّ   اأم فعلى ا٠تبَت تقدٔف تقرير رّ النا إلبداء ٖتتاج زمنا معيّ  أْتاث إجراءمعينة حاالت 

يسمح ال ة ٧تلوسكسونيّ األكؿ الدّ  يفا١تبلحظات،ك إلبداء بعد ذلك  قريرىذا التّ  ، مّث يعرضقاضيال
 . هودة الشّ مثلو مثل بقيّ  ا بل ٮتضع لنظاـ توجيو األسئلةتقريره كتابيّ  ٭تررأف بللخبَت 

أف يكوف مشتمبل على ٚتيع العناصر ك  ك، دةة احملدّ دّ تقرير ا٠تربة يف ا١ت٬تب أف ينجز ك 
  .ا١تختصةاٞتهة بيف األخَت  ا٠تبَت يودعو مثّ  الضركريةالبيانات 

ة إ٧تاز مدّ قضاة من طوؿ الكثَتا ما يعآف الواقع   نشَت إُف أنو يف خربةػػال ازػجػإن ةدّ فبالنسبة ١ت
ل ألجل ذلك تدخّ  ، حقيقلتّ ل  اٟتسنَتسّ الب يف تعطيل يتسبّ  قد ذماألمر الّ  ىو ك،  ٠ترباتا

أمر  صلب ٧تاز ا٠تربة ك ذلك يفإلة ٖتديد لو مدّ  سلطةذم انتدب ا٠تبَت لقاضي الّ ل منحع ك ا١تشرّ 
لقاضي لة ٯتكن أسباب خاصّ  طرأتإذا كانت ىذه ا١تهلة غَت كافية أك إذا ، ك 1أك سند االنتداب

 .ان مسبب اأمر ٔتوجب  مديدىذا التّ يكوف  على أف، طلب من ا٠تبَت بناء على 2٘تديدىا

 ك يف،  بغَته يف اٟتاؿ استبدالو ٬توز،  لو داحملدّ  ا١تيعاديف  ا٠تربة َف يودع ا٠تبَت تقرير إذا ك
      ٚتيع األشياء  ـ نتائج ما قاـ بو من أْتاث كردّ يقدّ أف ؿ ا٠تبَت األكّ   علىيتعُّت  ةالوضعيّ  ىذه

ا ىذا فضبل عمّ ،  ساعة أربعوفك  نيةٙتاتو يف ظرؼ مت لو يف إطار إ٧تاز مهمّ لّ يت سُ ك األكراؽ الّ 
ت عليو إعماال ١تا نصّ  شطبو من جدكؿ ا٠ترباء حدّ قد تصل إُف  ةتأديبيّ ه من تدابَت خذ ضدّ تّ تػُ قد 

د فيو ب أف ٖتدّ ٬تقرار يصدر بندب خرباء  كلّ  بأفّ أبانت يت ك الّ  ةقانوف اإلجراءات اٞتزائيّ أحكاـ 
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ذلك أسباب  تاقتضعلى طلب ا٠ترباء إذا  ىذه ا١تهلة بناء دك ٬توز أف ٘تدّ  ، متهمهلة إل٧تاز مهمّ 
َف يودع ا٠ترباء إذا ك ،يت ندبتهمب يصدره القاضي أك اٞتهة الّ ة ك يكوف ذلك بقرار مسبّ خاصّ 

موا ك عليهم إذ ذاؾ أف يقدّ ، اٟتاؿ أف يستبدؿ هبم غَتىم يف د ٢تم جاز تقاريرىم يف ا١تيعاد احملدّ 
ٙتانية ك أربعوف ساعة ٚتيع كا يف ظرؼ أف يردّ  أيضاكما عليهم ،   أْتاثنتائج ما قاموا بو من 

ك عبلكة على ،  تهماز مهمّ إ٧تة يت تكوف قد عهد هبا إليهم على ذمّ األشياء ك األكراؽ ك الوثائق الّ 
كؿ ا٠ترباء قد تصل إُف شطب أٝتائهم من جد ةتأديبيّ ىم تدابَت خذ ضدّ ذلك فمن اٞتائز أف تتّ 

 .قانوناا١تنصوص عليو 

ك قد  ،يف شكل تقرير رأيوب مشفوعا ٧تزأ عما يقدـ عرض، ا١تأمورية ا٠تبَت  ينجز ١تا ك
ديباجة  يف ةلتمثّ ا١تك  ةئيسيّ رّ البيانات العناصر ك ال على مشتمبلقرير أكجب القانوف أف يكوف ىذا التّ 

 . رأم أك خبلصة أعمالو ك توقيعو ، ٤تاضر أعماؿ ا٠تبَت ،تقرير ا٠تربة  أك مقدمة

    يت انتدبتوالّ  ةالقضائيّ  اٞتهة ك ف هباة ا١تكلّ ا١تهمّ  ا٠تبَت كاسم  تتضمن تقرير ا٠تربة فديباجة
 . بإجرائهاذم أمر ك القاضي الّ 

منذ  ذا األخَتا ىهب قاـيت الّ  الدراساتاإلجراءات ك  ٤تاضر أعماؿ ا٠تبَت يف تتلخص ك
 طواتا٠ت يتقفىالقاضي  جعلذلك ىو  ك الغرض من،  انتهائها مباشرتو ١تهامو حىتّ بداية 

  .أك إُف خبلصة أعمالو ذم كصل بو إُف رأيوريق الّ َت كراءه يف الطّ السّ  كا٠تبَت  ا١تنتهجة من طرؼ

 أنتدب يتبشأف ا١تسائل الّ ـ رأيو أك خبلصة أعمالو أف يقدّ  ب على ا٠تبَتتوجّ ي كما
إذا كاف ك  ،1ما انتهى إليويت استند إليها يف الوصوؿ إُف باإلضافة إُف تبياف األكجو الّ  ألجلها ،

 ٭تبذذلك ال ٯتنع بل  لص إليو من نتائج ، فإفّ القانوف ال يلـز ا٠تبَت بتسبيب كجهة نظره أك ما خ
اإلقناع  كما أفّ   ذم يقـو بو القاضي يف أحكامو ،الّ  سبيبك ىذا قياسا على التّ ، بة كوف مسبّ أف ت

عبء على  ال يشكل أمّ ذم سبيب ك الّ ما ارتبط بالتّ سا كلّ ة يكوف عادة مؤسّ يف ا١تسائل الفنيّ 
 . القائم بو
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، فإف  1فيو ٪تيز بُت مسألتُت : إذ قد يتعّدد ا٠ترباء ا١تنتدبُت إل٧تاز مهّمة كاحدةفالتوقيع أما      
كانت آراءىم تصّب يف منحى كاحد ، ٔتعٌت فيو اتفاؽ على ما ّت الّتوّصل إليو ، فهنا يعتربكف 
شركاء يف ىذا الّتقرير ، ك منو يقـو كّل كاحد منهم بالّتوقيع على ىذا الّتقرير ا١تشًتؾ ، أّما إذا 

، مّث يوّقعو  رأيوو في يوضحكّل خبَت تقريرا خاّصا بو ك   أف يقّدـ فيجب كجهات نظرىم تباينت
بتوقيعو ا٠تاص ، أما يف غَت حالة تعدد ا٠ترباء فإنّو يشًتط يف تقرير ا٠تربة ا١تنجزة من طرؼ ا٠تبَت 

 . ك ىو التوقيع أنّو قد أّدل ا١تهّمة بنفسوما يثبت  أف يتضّمن

ىذا ثبت ي أف على ا٠تبَت عينتيت ة الّ اٞتهة القضائيّ  ا٠تربة على مستول تقرير عا دإيمث تأيت مرحلة  
طبقا لؤلشكاؿ  ذا التقريرهب األطراؼ تبليغ يستوجب ك بعدىا، 2رٝتي ٤تضروجب ٔت االيداع

فيو خربة َف يبد  تقرير تفرغ أك ترفضأف  ٢تا ٬توزال حملكمة لكوف ا ، ا١تنصوص عليها يف القانوف
على ىذا  ك،  ا١توضوع قضاة تقدير١تطلق  التقرير ةقشٗتضع منا ك، بشأنومبلحظاهتم  األطراؼ
احملكمة  أفّ  ٔتعٌت األطراؼاعًتاضات على  ضمٍتّ  ردعلى ا٠تربة  ا١تؤسسيعترب اٟتكم  األساس

 املزمة إمّ ا نّ إتقرير ا٠تبَت فبشأف  ا١تقدمة ا١تبلحظات كجاىةإذا رأت احملكمة ا مّ أ،  استبعدهتا
 استفهامو استدعاء ا٠تبَت كب، أك  األطراؼ من طلببناء على أك  ئياىذا تلقاك آخر خبَت  بتعيُت

 . ا١تنجز قريرتّ اليف  عيبإذا ظهر  واستبدالبأك ، استيعابو صعبا عمّ 

        القواعد أىمّ  مل٧تأف  ةالعلميّ  ا٠تربة وجباتق ٔتا١تتعلّ  ا١تبحث ال بأس يف ناية ىذا ك
 : 4يأيت ماك ذلك في3ا٠تربة ىذه يت ٖتكمالّ  وابطالضّ ك 
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    مدل اختصاص ا٠تبَت ك  ،مدل دقّة رأم ا٠تبَت ك كوف رأيو منتجا يف الدعول  ، ك ىذه ا١تعايَت ىي اٞتديد يف إثبات اٞترائم
 ،مدل توافر كتابات ك مناقشات علمّية يف موضوع أعماؿ ا٠تربة ا١تطلوبة ك  ،ك ٘تّكنو من ا١تاّدة العلمّية يف ٣تاؿ ا٠تربة ا١تطلوبة 

مدل  كمدل احتماؿ حدكث خطأ يف إجراءات القياـ با٠تربة ك  ،مدل االعتماد على شهادة ا٠تبَت ك مناقشتو أماـ احملكمة ك 
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ذلك ك ، ة ا١تختّصة بناء على طلب ا٠تصـو اٞتهة القضائيّ ٬توز ندب خبَت أك أكثر من قبل 
لب يت ٬ترم الّتحقيق فيها ، كما ٯتكن ٢تا رفض الطّ ائع الّ قفيما لو عبلقة بالو  أم الفٍتّ إلبداء الرّ 

   رفضها ك إالّ ب أف تسبّ  دب ، ك يف حالة الرّفض ٬تب عليهااألمر ال يستدعي النّ أف ّ  تبُّت مىت 
 . بعيب اكاف حكمها مشوب

كتحليل اٟتامض قة بو ،  ة ا١تتعلّ حقيق من ْتث ا١تسائل الفنيّ فيما يقتضيو التّ  يندب ا٠ترباء إالّ  ال
ٔتوجب خربة  ارمّ بلح النّ ة بالسّ أك ٖتديد شكل اٟتلزكنات ا٠تاصّ ة ، ٔتوجب خربة كراثيّ  وكمّ النّ 

 . ةباليستيّ 

ف أف ٭تلف اليمُت قبل البدء يف مباشرة ك مزاكلة إذا كاف غَت ٤تلّ ٬تب على ا٠تبَت ا١تنتدب 
دا ، ك ال ٭تلف اليمُت إذا كاف مقيّ  اليمُت أماـ القاضي اآلمر بإجراء ا٠تربة أداءك يكوف  ،تومهمّ 

 . كأصل عاـ  ـ تقريره كتابةباٞتدكؿ ك سبق تأديتو ، كما ٬تب عليو أف يقدّ 

ـ تقريره فيو ، ك ٢تا أف تستبدؿ بو بَت أجبل ٢تذا األخَت ليقدّ ا٠تد اٞتهة اآلمرة بندب ٬تب أف ٖتدّ 
 ر .قرير بغَت عذر مربّ ر يف تقدٔف التّ خبَتا آخر إذا تأخّ 

ة ة أك مدنيّ سيكوف ٤تل مساءلة تأديبيّ  ك إالّ ، صدؽ ك أمانة ك نزاىة  التزاـ ا٠تبَت بأداء مهامو بكلّ 
 ة عند االقتضاء .جزائيّ  ك حىتّ 

 يت ٗترج عن نطاؽ علمو ك معرفتو ك اختصاصو .طرح األسئلة الّ ببَت عدـ إرىاؽ ا٠ت

ذلك   ، ألفّ تو على كجو معُّت إجراء عملو ك مهمّ  ا٠تبَت أف تطلب منا١تنتدأبة ال ٬توز للجهة 
 . يتعارض مع صميم العمل الفٍتّ 

يف إجباره على  يت انتدبتو اٟتقّ ٬توز للخبَت أف يعتذر عن تقدٔف خربتو دكف أف يكوف للجهة الّ 
 أك ٬تعل ا٠تبَت يبتعد عن اٟتقيقة ا١تطلوبة .، ة إرغامو قد يأيت بنتائج سلبيّ  ذلك ، ألفّ 

ك تضيع  ة قد تتغَّت ة ا١تاديّ األدلّ  ألفّ ، االستعانة با٠تبَت  بعض القضايا يف ضركرة اإلسراع يف
 اِف يصعب الكشف عليها عن طريق ا٠تربة .ك بالتّ  ،معا١تها
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أف  بإجرائها٬تب على القاضي اآلمر  ، اة من ا٠تربةتائج ا١تتوخّ صوؿ إُف أفضل النّ يف سبيل الو 
 . تغيَتىا أك تبديدىاياء ا١تراد حفظها منعا لطمسها أك األشاألمكنة ك ظ على يتحفّ 

 .١تهّمتو ا٠تبَت  ك تنفيذ ق أف ٭تضر عند مباشرة٬توز للمحقّ 

حقيق ك لكن يف نطاؽ ٤تدكد ، ك ذلك ٤تاضر التّ من اٞتائز إطبلع ا٠تبَت على ظركؼ الدعول ك 
 ة عن الوقائع .ة تقريبيّ تو يف اإلدالء برأيو ك تكوين صورة ذىنيّ قصد تسهيل مهمّ 

يت قد تلفت انتباىو ، عض ا١تسائل الّ ٬توز للجهة اآلمرة بإجراء ا٠تربة أف تستوضح من ا٠تبَت عن ب
 . كاحدة ةكاحد يف قضيّ  ال يوجد ما ٯتنع من االستعانة بأكثر من خبَتكما 

نات العيّ  أخذ، كق ك ا٠تبَت ارية ا١تفعوؿ من قبل احملقّ نظيمات السّ كجوب احًتاـ القوانُت ك التّ 
حاؿ األمر بإجراء خربة أك غَت٫تا  ٞتآف أك اجملٍت عليوللفرد سواء كاف ا من العتاد الوراثيّ  ةالبيولوجيّ 
 .ة كراثيّ علمّية 

 الثالث المبحث

 1اإلثبات في تهاحجيو ة العلميّ  الخبرةقيمة 

لبحث يف ا استخدامها ك اإلثبات اٞتنائيّ يف  العلمّيةل ا٠تربة تدخّ  ميادين ساعاتّ  أفا١تؤكد 
يف مذّكرتو اّليت أعّدىا ٔتناسبة الّتخرج با١تدرسة  "معزكزم عبلكة"كما يقوؿ   قد ساىم عن اٟتقيقة

  إُف حدّ ، "أ٫تّية الّطب الّشرعّي يف اإلثبات اٞتنائيّ  "بعنواف  2007، 2006العليا للقضاء سنة 
 قلصت ك،  طويلة لفًتة ارتكاهبا مبلبسات ك2اٞترٯتة يشوب باتذم الغموض الّ  إماطةكبَت يف 

 أصبحلدرجة أف ،  زادت من فرص الوصوؿ إُف اٟتقيقة ك ، الوقوع يف ا٠تطأ القضائيّ  فرضيةمن 
نتطرؽ إُف عنصرين  ا١تبحث١تعاٞتة ىذا . ك  كأقرب إُف اليقُت منو إُف الشّ  ليل اٞتنائيّ بفضلها الدّ 

                                                           
 ك ما بعدىا . 224عبد الفّتاح )٤تّمد لطفي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
       ا٠تربة الّتقنّية يف القانوف العاـ . الّطب الّشرعّي ة . بن لعلى )٭تِت( . ا٠تربة يف الّطب الّشرعّي . ا٠تربة الطبّية الّشرعيّ   2

الّسمـو . مطبعة عّمار قريف . الّصفحة ة ك علم اإلجراـ . الّشرطة العلميّ ك  ك الّتشريح . الّطب الّشرعيّ 
 . 139الّصفحة  ما بعدىا . كك  10



132 
 

 )ا١تطلب ا٠تربة العلمية يف اإلثباتحجية  ك األكؿ( يف اإلثبات )ا١تطلب ةا٠تربة العلميّ قيمة ٫تا 
 . الثآف(

 األول المطلب
 قيمة الخبرة العلمية في اإلثبات

و من فإنّ ، ة من األ٫تيّ  كبَتة  درجةك بدكف منازع قد بلغت  العلمّيةإذا كانت ا٠تربة 
كذا   ك،  إلثباتاطرؽ باقي مع مقارنة هبا  ٖتظىيت ة الّ القيمة القانونيّ  عن نبحث أف ا١تستوجب

يف بالّنظر إُف ٥تتلف أدلّة اإلثبات اليت أكردىا مشّرعنا  الريادة أف ٖتتلّ ب هانتائجلتها أىّ  ما إذاع
يف  " ؿ ٖتت عنوافالفصل األكّ يف  ؿالباب األكّ يف  آفالثّ  ة يف الكتاباٞتزائيّ  قانوف اإلجراءات

ٚتلة  من خبل٢تا عرض اليت  238إُف  212ا١تواد من كامبل ضمن أفرد ٢تا فصبل   ك "اإلثبات
ة ا١تتعارؼ ىي نفس األدلّ اليت  ك، إليها يف الكشف عن اٞترٯتة  االستناديت ٯتكن للقاضي ة الّ األدلّ 

 ا١تتمثلةك ،  ةالقضائيّ  االجتهادات٥تتلف  يف كذا يف الفقو ا١تقارف ك كعليها يف القوانُت ا١تقارنة 
ا١توضوع نتناكؿ تعريف ىذا ك إلثراء  . هادة ك ا١تعاينةالشّ  ، ا٠تربة ، راتاحملرّ  ، االعًتاؼ يف

 . ()الفرع الثآف إثبات( مث ميزاف ا٠تربة العلمية يف نظرية )الفرع األكؿاإلثبات 
 

 الفرع األول

 تــــــعـــــريــــف اإلثــــــبــــــــات

     ة يت تثبت حدكث الواقعة اٞتنائيّ الّ  ةاألدلّ البحث عن  إُفة متكاملة هتدؼ ثبات عمليّ اإل
د ا١توايف 1ثباتؼ اإلك يعرّ  ، لعدالةلها ك تقدٯتهم يُف مرتكبكؼ ارتكاهبا ك أسباهبا ك تنسبها إك ظر 
٣تموعة األسباب ا١تنتجة و ؼ أيضا بأنّ كما يعرّ   ، اٟتقيقة إظهارُف م إما يؤدّ  و كلّ ة بأنّ اٞتنائيّ 

هم ىو ا١تتّ  فيكو ة ٬تب كقوع اٞترٯتة يف ذاهتا ك هم يف ا١تسائل اٞتنائيّ لحكم على ا١تتّ ك للليقُت ، 

                                                           
.  بّكوش )٭تي( . أدلّة اإلثبات يف القانوف ا١تدّٓف اٞتزائرّم كالفقو اإلسبلمّي . دراسة نظريّة ك تطبيقّية مقارنة . الطّبعة الثّانية  1

 . 12 ،11الّصفحتُت 
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ة للوصوؿ إُف ابطة اإلجرائيّ الرّ طراؼ أع هبا يت يتذرّ تعٍت الوسائل الّ 1ثبات، ك كلمة اإل ا١ترتكب ٢تا
اإلثبات بتعبَت ٥تتصر ىو ، كما أّف  ...ك القرائنهادة أأك الشّ ك الكتابة ليل با١تعاينة أك ا٠تربة أالدّ 

 قت باستعماؿ كسائل اإلثبات ا١تختلفة أمْ يت ٖتقّ جة الّ تيالنّ  ٔتعٌت، ٣تموع األسباب ا١تنتجة لليقُت 
على كقوع اٞترٯتة ك على  ليلقامة الدّ ة ىو إأخرل فاإلثبات يف ا١تواد اٞتنائيّ ليل ، ك بعبارة نتاج الدّ إ

ق تحقّ يت تتيجة الّ ة ىو النّ ثبات يف ا١تواد اٞتنائيّ اإل ، ك ٯتكن القوؿ أفّ  شخص مرتكبهاُف نسبتها إ
ذم يستعُت بو القاضي الستخبلص ليل الّ ُف الدّ باستعماؿ كسائلو ك طرقو ا١تختلفة للوصوؿ إ

 ٯتكنال منو ك  ليلق الدّ يتحقّ  الك  ، عماؿ حكم القانوف عليهاالوقائع ا١تعركضة عليو إلة حقيق
        حقيق ّتمع عناصر التّ  يتم البدءإذ ،  بثبلثة مراحل كرر ا١ت بعدإال  عليو يف اإلثبات االعتماد

ح ة يًتجّ عن أدلّ حقيق فإذا أسفر التّ  ، حقيق االبتدائيّ ـ ىذه العناصر لسلطة التّ ك تقدّ ، عول ك الدّ 
ا ا١تراحل ألنّ  ك مرحلة احملاكمة ىي أىمّ ،  حاكمةحقيق للممتو سلطة التّ هم قدّ دانة ا١تتّ معها إ

 . برباءتو قضى هم ك إالّ ة يقتنع هبا القاضي بإدانة ا١تتّ مرحلة اٞتـز بتوافر دليل أك أدلّ 

ة ٔتراحلها عول اٞتنائيّ ـ يف الدّ ا١تقدّ ليل ىو الوصوؿ بالدّ  ثبات اٞتنائيّ اإل يرل البعض أفّ ك       
 عريفذا التّ ا١تستقرأ ٢ت ك ، ريقة مشركعة مبلغ اليقُت القضائيّ بطثبات ك اإلفي أك ا١تختلفة سواء بالنّ 

ك فحصو ك تقدير  ليل اٞتنائيّ ٖتديد الدّ ، فاألكُف تتمثل يف  ة نقاطعدّ  نيتضمّ  يكتشف أنو
حقيق ك مرحلة مرحلة التّ ك  حرمّ مرحلة التّ  أمْ ، عول ا١تختلفة ثره يف مراحل الدّ تو ك أمشركعيّ 
همة على التّ  إثبات إُفال يهدؼ فقط  ثبات اٞتنائيّ ليل يف اإلالدّ  أفّ  مؤداىا ةثانيالك  ، اٟتكم

  في عول سواء يف النّ ة الدّ و يشمل أدلّ أنّ  مْ أ،  واـ عنهتّ االيف دفع  أيضا أثرهاٞتآف ك لكن يظهر 
فبل ٬توز ، كوف مشركعا ة ٬تب أف يعول اٞتنائيّ ليل يف الدّ الدّ  فّ أ فحواىا الثالثةك أك يف اإلثبات ، 

قانوف ك أ ستورإليو با١تخالفة ألحكاـ الدّ  لوصّ التّ  ُف دليل غَت مشركع تّ هم إيف إدانة ا١تتّ  االستناد
 ك الرابعة مضمونا ،لوؾاآلداب ك السّ ك با١تخالفة لقواعد ة أاٞتنائيّ  ةصوص اإلجرائيّ ك النّ العقوبات أ

                                                           
عة قانونّية تًتّتب يعّرؼ اإلثبات يف ا١تواد ا١تدنّية بأنّو إقامة الّدليل أماـ القضاء بالطّرؽ اّليت حّددىا القانوف على كجود كاق  1

آثارىا ، ك أّما اإلثبات يف ا١تواد اٞتزائّية فهو إقامة الّدليل لدل الّسلطات ا١تختّصة باإلجراءات اٞتزائّية على حقيقة كاقعة ذات 
لّسابق . أ٫تّية قانونّية ، ك ذلك بالطّرؽ اّليت حّددىا القانوف كفقا للقواعد اّليت أخضعها ٢تا . صفاء )عادؿ سامي( . ا١ترجع ا

 . 18الّصفحة 
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ة صحيحة يف سا على أدلّ ف يكوف مؤسّ أ أمْ ، ا ف يقينيّ كو ة ٬تب أف يعول اٞتنائيّ يف الدّ ليل الدّ  فّ أ
ك إذا كانت الواقعة ، نساف الرباءة األصل يف اإل ذلك أفّ ، اقشة يف اٞتلسة ك طرحت للمن القانوف

 .1هماحملكمة ٖتكم برباءة ا١تتّ  غَت ثابتة فإفّ 

 الفرع الثاني
 إثباتفي نظرية الخبرة العلمية  ميزان

االعتماد  أصبحيت الّ  2ةاألدلّ من تعد  باٟتامض النوكم ٖتديدا قةة ا١تتعلّ إذا كانت ا٠تربة العلميّ 
َف ا١تكانة ىذه  فّ فإ ، هانتائجة األخَتة نظرا لدقّ  الفًتةكاضحا يف  اإلثبات اٞتنائيّ  ميداف عليها يف

ة  ينعكس ذلك على قيمتها القانونيّ  ك َف،  عة من طرؼ ا١تشرّ عاملة تفضيليّ ٔتتشفع ٢تا يف أف ٖتظى 
ما لو من  ك االعًتاؼف ، طرؽ لئلثبات على حساب غَتىا منة ة اٞتزائيّ كدليل إثبات يف ا١تادّ 

إليو  مئنّ دليل يط من أمّ  خصيّ الشّ  اقتناعوبناء  ة القاضي يفمع مبدأ حريّ  طدـصيو نّ أ إال، قيمة 
 تُتس ٔتوجب أحكاـ ا١تادّ مكرّ  طبقا ١تا ىو ةاألدلّ  استقراءنت لديو من يت تكوّ الّ  حسب العقيدة

ة ما ذات قوة د القاضي بأدلّ ع أف يقيّ َف يشأ ا١تشرّ  ، ك ةمن قانوف اإلجراءات اٞتزائيّ  307، 212
 . ةاألخذ هبا مىت توافرت شركطها القانونيّ  يتوّجبنة معيّ  تدليلّية

لو  كما، هودأقواؿ الشّ  يركن إُف تقرير ا٠تبَت ك يستبعدأف  لقاضيفل ، سا على ذلكيتأس ك 
بتقرير ا٠تربة أك  االعتدادك  االعًتاؼ إىدار كذلك  لو ك ،ترؾ شهادة آخر ك شاىداألخذ بشهادة 

 ك حىتّ ة ٔتا فيها ا٠تربة العلميّ اإلثبات ة أدلّ ة كافّ قد أخضع  تيجة يكوف بالنّ  ك ،..ىكذا ك العكس
د القاضي ٔتوجبو بوسيلة إثبات ذم ال يتقيّ الّ  ك ة اإلثباتة إُف مبدأ حريّ بالبصمة الوراثيّ قة ا١تتعلّ 
 . معينة

 ،ةة ك بُت باقي األدلّ بُت ا٠تربة العلميّ  ةالقانونيّ القيمة يف  مساك يع ا١تشرّ ف بأسلوب آخرك 
 دائما ذم يبقىليل الّ ة للدّ بوتيّ ة الثّ القوّ ج ١تبدأ عدـ تدرّ  غَت٫تا إعماالن  ك عًتاؼالاهادة ك شّ كال

                                                           
 ك ما بعدىا . 128عبد الفّتاح )٤تّمد لطفي(. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
فيقاؿ  ، ثقة يف ركاية مْ أة ك كلمة ثبت تطلق ٣تازا على من كاف حجّ  ، ثبات ٔتعٌت تثبيتإمن ا١تصدر  ليل مشتقّ لفظ الدّ   2

ْتيث ، دة ك مسألة غَت مؤكّ ، أمتنازع فيو  ثبات يف القانوف ىو تأكيد ٟتقّ ك اإل، قات ثقة من الثّ  مْ أثبات فبلف ثبت من اإل
  ، نةبالبيّ  كيد اٟتقّ أفهو ت ثبات اٞتنائيّ ا اإلمّ ، أك تلك ا١تسألة أ باحو القانوف على ذلك اٟتقّ أذم ليل الّ ا بالدّ ثرا قانونيّ أب ترتّ 

 . 439 إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحةالّدسوقي عطّية )طارؽ ة . ك اٟتجّ أليل نة ىي الدّ ك البيّ 
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إليو  ذم يطمئنّ ليل الّ ة يف األخذ بالدّ ذم لو كامل اٟتريّ الّ ، للقاضي  خصيّ الشّ  لبلقتناع خاضعا
ك ال رقابة ، 1اٟتقيقةو ال يكشف عن أنّ  أك توبعدـ مشركعيّ  أك بالعكس إىداره إذا أحسّ ، كجدانو 

لو قيمة القانوف ال ٮتوّ  فّ أليل ماداـ ة للدّ بوتيّ ة الثّ ال عربة بالقوّ  إذ، للمحكمة العليا عليو يف ذلك 
ة موضوع ىو ما ٬تعل من ا٠تربة العلميّ  ك،  رؽ األخرل لئلثباتة ٕتعلو يسمو على سائر الطّ قانونيّ 

 . ا١توضوع قضاءتقدير  مطلق إُفة ة ٗتضع كغَتىا من األدلّ ٖتليل البصمة الوراثيّ 
ادر الصّ  أبرزىا القرار لعلّ ،  من القرارات دت احملكمة العليا على ذلك يف الكثَتقد أكّ  ك 
ة اإلثبات ا٠تربة كغَتىا من أدلّ  " جاء فيو : ا٦تّ  إذ 22641 ملف رقم 22/01/1981بتاريخ 

 . "١توضوع ا قضاة خاضعة لتقدير
 أفّ  إالّ ، ة ة أك البيولوجيّ احية العلميّ من النّ  ٤تل اعتبارف كانت إ ك حىتّ  قيمتها فإفّ  اِفك بالتّ 

إذ كثَتا ما  ، رؽ األخرل لئلثباتمن الطّ كغَتىا  لتناقشطرح يف اٞتلسة ال يعفيها من أف تُ ذلك 
تقرير  إفّ  " : ااهتقرار  إحدل يف ة أخرلفهاىي تقوؿ مرّ  ،مة العليا على ىذا ا١تبدأ دت احملكشدّ 

محيص لة اإلثبات قابل للمناقشة ك التّ ا ىو كغَته من أدّ إ٪تّ  ك،  د لزكما قضاة ا١توضوعا٠تربة ال يقيّ 
 15/05/1984 صادر بتاريخ ٢تا ٔتوجب قرار آخر أضافتك ،  " ك مًتكؾ لتقديرىم ك قناعتهم، 
و ال توجد صلة نّ أة من أف يستبعدكا ما كرد يف تقرير ا٠تربة الطبيّ  االستئناؼ٬توز لقضاة  "  : وبأنّ 

بيب عدـ أخذىم برأم الطّ  الو على شرط أف يعلّ ، هم تها من ا١تتّ يت تلقّ حية ك اٞتركح الّ بُت كفاة الضّ 
 . " قضض قضاؤىم للنّ تعرّ  ك إالّ ، ا٠تبَت 

ذم ة ك الّ ا١تبدأ ٤تسـو يف قانوف اإلجراءات اٞتزائيّ  أفّ  اجليّ  إذف ك من خبلؿ ما سبق يظهر
 ا١تنصّبةة ة للخربة بشكل عاـ ك ا٠تربة العلميّ ٓتصوص القيمة القانونيّ  فق معو االجتهاد القضائيّ يتّ 

١تطلق ٗتضع  لئلثباترؽ األخرل شأف باقي الطّ كشأنا  إذ ،  ة بشكل خاصالبصمة الوراثيّ على 
 .عن رقابة احملكمة العليا  بعيدان  ا١توضوعة لقاضي قديريّ التّ لطة السّ 

 
ة بُت أدلّ  يادةالرّ موقع  ة ألف ٖتتلّ لوراثيّ اة ٠تربة العلميّ ل اَف يؤىّ  كاف القانوف إف و كأنّ غَت  

ة أف ا١تمارسة القضائيّ  إالّ ك غَته ،  يف ٣تاؿ اإلثبات اٞتنائيّ ة البالغة األ٫تيّ  هانتائج اإلثبات رغم
                                                           

 ما بعدىا .ك  182فحة عبد الفّتاح )٤تّمد لطفي( . ا١ترجع الّسابق . الصّ   1
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 تعتدّ  بعيد ُف حدّ إ نراىا ك ا١توضوعقضاء أك ،  قضاء التحقيق أك ، قضاء النيابة أماـ سواءن 1ةالعمليّ 
 .2ذلك بعكس

 

 الثاني المطلب

 ة في اإلثباتة الخبرة العلميّ حجيّ 

بصورة  ٘تس دراسة معمقةشرح ك  سيكوف ٤تل ة يف اإلثباتة ا٠تربة العلميّ حجيّ موضوع 
  .( لثالثا )الفرعا١توضوعقضاء ( ك )الفرع الثآف حقيقالتّ قضاء  ( ك)الفرع األكؿ قضاء النيابةخاصة 

 الفرع األول

 قضاء النيابةة في اإلثبات أمام ة الخبرة العلميّ حجيّ 

  

ليل على كقوع يت من شأنا إقامة الدّ الّ  األعباءيف البحث عن  كثَتا ةيابة العامّ النّ  ٕتتهد  
ك يف ، عبء اإلثبات  هاعاتق يقع علىك  اـسلطة اهتّ  باعتبارىاك ذلك  همإسنادىا للمتّ  اٞترٯتة ك

من بينها  يتع ك الّ اىا ا١تشرّ ٢تا إيّ يت خوّ ة الّ رؽ القانونيّ الطّ  كلّ   استخداـا تلجأ إُف سبيل ذلك فإنّ 
                                                           

اٞتزء األّكؿ . ا١تتابعة اٞتزائّية . الّدعاكل النّاشئة عنها ك إجراءاهتا . شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائّية اٞتزائرمّ ( .سليماف)بارش   1
 . 23،  22. الّصفحتُت  2007األّكلّية . الّسنة 

 ، فضبل عنالّدقة العلمّية فا١تنطقية تتمّثل يف منطقّية ك قانونّية ،  أسبابعلى  فقهاء ا١تدرسة الوضعّية معتمدينذلك  أّكد  2
أّف القاضي إذا رفض ا٠تربة فإنّو يتعارض مع نفسو ألّف ذلك يعٍت أنّو أراد الفصل بنفسو يف مسألة سبق ك أف اعًتؼ أّنا 

األمر اّلذم يعّقد من القضايا ك  عديدةْتث ٣تاالت أّف الّتطّور العلمّي فتح  ، كمامسألة فنّية ٖتتاج إُف رأم فٍّت ال ٯتلكو 
زكاؿ الوصف الّتقليدّم اّلذم مفاده أّف القاضي ىو خبَت ا٠ترباء ألّف ىذا  أيضا تاج إُف رأم فٍّت ، ك٬تعل كثَتا من ا١تسائل ٖت

أّف القاضي متخّصص يف القانوف فقط  فتتمّثل يف القانونّيةاألسباب القوؿ يتعارض مع أسباب ٞتوءه إُف ندب خبَت . ك أّما 
ال يعقل أف اٟتكم بعلمو الّشخصّي فإنّو ٯتنع عليو  إذا كاف كما أنوالّلجوء إُف الفنّيُت ،   هاالعلـو اّليت ينبغي لفهمبقية  دكف

ألىداؼ اّليت يراد ٖتقيقها من خبلؿ الّدعول اٞتزائّية ، ألّف نظاـ فضبل عن أّف العربة دائما با ٭تكم ّتهلو الّشخصّي ، 
مركز الّدليل العلمّي إذ أثبت الواقع ، ك أخَتا  انونّية للّدليل العلميّ اإلثبات اٟتّر يستطيع ا١تشرّع ا٠تركج عنو بإعطائو قيمة ق

 . هدؼ األٝتى للقضاءكاٟتقيقة   معرفة٧تاح الوسيلة العلمّية يف 
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ك باعتبار  ، ةعول العموميّ م يف تسيَت الدّ ذم كثَتا ما يتحكّ ىو اإلجراء الّ  ك،  ا٠ترباء انتداب
م يف تكييف يتحكّ  كونويكوف حاٝتا   ا٠تبَت قد تقرير فإفّ ، بلئمة ى ا١تعل تقـو اٞتزائية ا١تتابعة
 . كييف مرتبط ٔتا كرد يف تقرير ا٠تربةالتّ ٔتعٌت أف  اٞترٯتة

 
 

 أثَت علىا يف التّ تلعب دكرا مهمّ  باعتبارىاة ا٠تربة العلميّ  وم فيتكييف اٞترٯتة تتحكّ  ١تا كاف ك     
 اِف كضع حدّ بالتّ  اذ إجراء اٟتفظ كباٗتّ ها إقناعقد يصل إُف  أثَتىذا التّ  فإفّ ،  النيابة قاضي

ة ات البيولوجيّ نيّ ب أف تكوف العتطلّ تإذ ،  األخبلقية اٞترائم أف يفكما ىو الشّ  ةاٞتزائيّ  للمتابعة
ا١تأخوذة من  ةا١ترجعيّ  نةة مطابقة للعيّ حيّ يف مسرح اٞترٯتة أك على جسد أك لباس الضّ  عثور عليهاا١ت

دة لعدـ اءت مؤكّ جنتائج ا٠تربة  ضنا أفّ ًت فافإذا ،  ةعلى خربة علميّ  بناءن  طبعا ىذا ك1هم تّ جسد ا١ت
 اك إذ، فظ اٟتب١تا كرد يف تقرير ا٠تربة  استنادايف ا١تلف  ستتصرؼيابة النّ ف نتُتكجود تطابق بُت العيّ 

 بأاّل  اأمر ك ذلك بإصدار  يمتدّ سا٠تربة ىذه أثر  اٟتكم فإفّ على جهة حقيق أك التّ غرفة على  حالتوأ
يف ة ا٠تربة العلميّ  وتلعب الذم دكرالف أىو  اإلشارةإليو ٕتدر ك ما  . بالرباءة احكم أك كجو للمتابعة

 اٟتكم قاضي قناعةأثَت على يف التّ ذم تلعبو كر الّ الدّ مع  ةقارنبا١تيبقى ٤تدكدا  النيابةتكوين قناعة 
 حقيق .التّ أك قاضي 

 
 
 
 

                                                           
ىو كّل شخص تقيم الّنيابة العمومّية ضّده دعول  الّتعريف الضّيقتعريف ضّيق ك تعريف كاسع ، فأّما  للمّتهم تعريفُْت :  1

جنائّية ، أك الّشخص اّلذم يصدر ْتّقو قرار ٭تّملو ا١تسؤكلّية اٞتنائّية استنادا ألحكاـ القانوف ، أك ىو الّشخص اّلذم ٭تاؿ 
سلطة الّتحقيق قد ٚتعت األدلّة ٔتوجب القانوف بصفتو مّتهما ، ك يتّم توجيو االهّتاـ يف مرحلة الّتحقيق االبتدائّي عندما تكوف 

فيعّرؼ ا١تّتهم بأنّو كّل شخص كجد يف حالة من اٟتاالت  الّتعريف الواسعك أّما  خص للجرٯتة ،الكافية على ارتكاب الشّ 
غ ك ا١تبلّ ة ،اآلتية : من صدر أمر بالقبض عليو أك من قبض عليو ، من نسبت إليو اٞترٯتة يف عمل من أعماؿ اإلجراءات اٞتنائيّ 

 . 98ضّده يف ببلغ عن اٞترٯتة . األسدم )ضياء( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة 
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 انيالفرع الثّ 

 قضاء التحقيقاإلثبات أمام  ة فية الخبرة العلميّ حجيّ 

أثناء تكوين  ة إالّ نوع من األدلّ  ر بأمّ ال يتأثّ  قياسا على قضاء اٟتكم فقضاء التحقيق         
قانوف  أكضحك قد ،  ؼصرّ يف مرحلة إصدار أكامر التّ  ىو ما يتجلىك  1خصيّ اقتناعو الشّ 

ف جناية أك جنحة أك ٥تالفة أك الوقائع ال تكوّ  حقيق أفّ قاضي التّ إذا رأل بأنو  ةاإلجراءات اٞتزائيّ 
بأف ال كجو  أصدر أمران  هم أك كاف مقًتؼ اٞترٯتة ما يزاؿ ٣تهوالا١تتّ  ضدّ  ال توجد دالئل كافيةو أنّ 

 . عول إُف احملكمةف ٥تالفة أك جنحة أمر بإحالة الدّ الوقائع تكوّ  أفّ إذا رأل ، ك   هم١تتابعة ا١تتّ 

 

بناء على القناعة ا١تستمدة  أمر اذ أمّ يف اٗتّ ة من اٟتريّ  ىامشا التحقيق لقضاء كافك ١تا    
نظريا  تإف كان ك يفه ، ةعلميّ الخربة بالنسبة لل ٮتتلف األمر فّ فإشهادة الك دليل غَت قطعيّ من 

، تها حجيّ بسبب  ةوع من األدلّ ألخذ هبذا النّ يتم ا ميدانياو أنّ  إالّ  للقاضي ةقديريّ التّ لطة لسّ لضع ٗت
 . 2ليقُتلمصدرا لو  لذم يشكّ ليل الّ الدّ ىذا  تطبيقخصي ك الشّ  اقتناعو إبعاديدفعو إُف  ماك ىو 

قضاء قناعة على أثَت التّ يف ة ا٠تربة العلميّ  وتلعب الذم دكرالف ىو أأيضا ك ما ٕتدر إليو اإلشارة  
 . ا١توضوعقاضي  اقتناعيف تكوين  تلعبو ذمكر الّ الدّ ا١تقارنة مع بيبقى ضئيبل التحقيق 

                                                           
1
ج االقتناع لدل ك يتدرّ ،  فسغوار النّ أا من ذم يولد دليبل كافيا ك يقينا معقوال مستمدّ ثر الّ األ خصيّ يقصد باالقتناع الشّ   

ثبات يتكامل لديو االقتناع ة لئلجرائيّ كرة اإلكيف خبلؿ تلك الدّ  ،  نايتهاة لنظر الواقعة كحىّت كليّ جراءات األالقاضي منذ بدء اإل
ح كصولو لدرجة اليقُت ْتقيقة اقًتاح ذم يوضّ ك ذلك ا١تظهر الّ أة فسيّ ك النّ أة ىنيّ كما يقصد بو اٟتالة الذّ ،  ك بالرباءةأدانة إلا بامّ إ

ة تستنتج منها الوقائع ا١تعركضة على بساط جدانيّ ة ك ك ىو عبارة عن حالة ذىنيّ أ ق بوجود كاقعة َف ٖتدث ٖتت بصره ،متعلّ 
الّدسوقي عطّية .  ك بطريقة قاطعةسباب الشّ أليو نتيجة استبعاد إذم نصل أكيد الّ البحث عناصر ذات درجة عالية من التّ 

 . 454)طارؽ إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة 

د كجود ة تؤكّ ك عقبلنيّ أة فهو عبارة عن حالة ذىنيّ ة احية القانونيّ النّ  ا منمّ ك أ ، كىو العلم ك زكاؿ الشّ ة غويّ احية اللّ النّ اليقُت من   2
يت يقـو هبا العقل عن ة الّ ك ا١تعرفة العقليّ  ، يت تدركها اٟتواسة الّ ليو عن طريق نوعُت من ا١تعرفة : ا١تعرفة اٟتسيّ إالوصوؿ  ك يتمّ  ، اٟتقيقة

 . 458 عطّية )طارؽ إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة. الّدسوقي  حليل ك االستنتاجطريق التّ 
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 الثالفرع الثّ 

 قضاء الموضوعة في اإلثبات أمام ة الخبرة العلميّ حجيّ 

، 1خصيّ تكوين اقتناعو الشّ  يف توريّ هتديدا ٟتضاء ا١توضوع ق أماـ العلمي ليلل الدّ يشكّ  
من سلطتو  قليصالتّ يساىم يف  ك ىو ماعلى مناقشتو عاجزا  وٕتعل احملضة ةالعلميّ  طبيعتو أفّ ذلك 

 . ةقديريّ التّ 
ا أف إمّ  ، اثنُت أمرينأماـ تضع القاضي إال أنا  ةحجيّ تتسم بو ا٠تربة العلمّية من  ك رغم ما

خلصت  ٔتا يأخذك  خصيّ الشّ  اقتناعويلغي  أك ة ك إف كانت قطعيّ حىّت  ةاألدلّ يستبعد األخذ هبذه 
 ك ا١تستخلصةمع ا١تنطق  اليت تتماشىة دلّ األ اعتمادو سيميل إُف نّ ، ٔتعٌت أ نتائجمن إليو ا٠تربة 
 . لديو2اليقُت ستكوف مصدر اليتة األدلّ  على إالّ يعتمد فهو لن ، باٟتكمة 
يف  ا١توضوع بصورة جلية لقاضي خصيّ الشّ  االقتناعة على تأثَت ا٠تربة العلميّ ك يظهر    

يف بعض يستحيل ؿ األكّ في اٞتانب ف ،إسناد الوقائع  أكثر من جانب ت اٞترٯتةإثبا جانب
 للقاضي خصيّ الشّ  االقتناع ذلك أفّ ،  ةٓتربة علميّ  االستعانة دكفم كن ا١تادّ لّر اٟتاالت الفصل يف ا

  لو عناصربُّت تك  القاضيلي على ٘ت اليت يىأنا  هاما ٬تعل من، ربة ىذه ا٠تتائج ن على يبنيو
تضمن 3ةيقينيّ  أسباب٭ترص يف مرحلة احملاكمة على بناء حكمو على سيما ك أف القاضي  حكمو

 .شكوؾ بعيدا عن أية 4 ةلو الوصوؿ إُف اٟتقيقة القضائيّ 

                                                           
 . 471 فحةالصّ  كذا  ك ، ك ما بعدىا 438 الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  1
 . ك ما بعدىا 136عبد الفّتاح )٤تّمد لطفي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   2

، ك على كّل ليس ىو اليقُت الّشخصّي للقاضي كحده ، بل ىو اليقُت اّلذم يفرض نفسو على القاضي  اليقُت القضائيّ   3
 ة. ك ا١تنطق عند اّطبلعو على الّدعول حىّت ٗترج اٟتقيقة اّليت توّصل إليها القاضي لكي تستقّر يف ضمَت الكافّ من يعمل العقل 

 . 213فحة عبد الفّتاح )٤تّمد لطفي( . ا١ترجع الّسابق . الصّ 
يت حصلها اٟتكم مع ة فهي تطابق ا١تعرفة الّ ة ك القضائيّ احية الفقهيّ ا من النّ مّ أ ك ، لغة ىي تطابق اٟتقيقة مع الواقع اٟتقيقة  4

ا كاف اٟتكم ػػّ ك ١ت، ة عليها اصطبلحا باٟتقيقة الواقعيّ  يطلق ىي هبذا ا١تعٌت ك،  ذم َف يقعما كقع دكف ذلك الّ  معالواقع 
ف ٬تمع الفقو ك القضاء أا كاف بديهيّ ،  يت ٭تملها ىذا اٟتكم ىي غايتها ة ك كانت اٟتقيقة الّ جراءات اٞتنائيّ ىو ٙترة اإل اٞتنائيّ 

الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم( . ا١ترجع الّسابق . .  ةجراءات اٞتنائيّ ة ىو غرض اإلكشف اٟتقيقة الواقعيّ   فّ أعلى القوؿ ب
  . 315 الّصفحة
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 ف الواقع يسَتأ إالّ استبعاده ك  العلمية تقرير ا٠تربة ةمناقش٭تق لقاضي ا١توضوع  ك إذا كاف
ىذا  إليو انتهىٔتا  التسليم إالّ يف الغالب للخبَت  ا١تنتدبال ٬تد القاضي  إذ،  عاكسا١تاه ٕتّ االيف 

يت ة الّ مىت ١تس فيو ا١توضوعيّ ك ذلك  خصيّ لبناء اقتناعو الشّ  ك اعتماده األخَت يف تقريره من نتائج
 . يقضي ك ىو مرتاح الضمَتٕتعلو 

 
 إالّ 1للقاضي خصيّ الشّ  االقتناعأثَت على يف التّ كبَتا تلعب دكرا   ة٠تربة العلميّ ا كانت  ك إذا  

مة ة قيجعل للخربة بصفة عامّ  كوف ا١تشرع  ،ة اإلثبات من غَتىا من أدلّ  أقولٔتوقع  ٖتظَف  اإنّ 
 . ةدلّ األ لسائر ٦تاثلة

 
بعيب من قد نكوف أماـ تقرير مشوب يف اإلثبات  العلمية ةة تقرير ا٠ترب جيّ ك با١تقابل ٟت 
ة مدل مفعوؿ ىذا إشكاليّ  يثَتىو ما  ك، ة منها ة سيما اإلجرائيّ بالقواعد القانونيّ  أك ٥تلّ ،  العيوب

 .2ى بالبطبلفذم قد يطالو ما يسمّ قرير الّ التّ 
 

ك ، ةالقانوف على ٥تالفة القواعد اإلجرائيّ  قررهذم الّ  اٞتزاء فهوإذا ما أردنا تعريفو  فالبطبلف
 عنبة ا١تًتتّ  ةاإلجرائيّ  تيجةالنّ  وأيضا بأنّ  ؼعرَ كما يُ ،  3ةآثاره القانونيّ  فيمس يّ ئيرد على العمل اإلجرا

 .ياتاٟترّ ك قوؽ اٟتقة منها با١تتعلّ  سيما ة للعمل القضائيّ القواعد اٞتوىريّ  انتهاؾ
كا١تساس  ا١تنظمة ٢تا األحكاـ احًتاـعدـ  حاؿقد يلحقها البطبلف  إجراءكة  ك ا٠تربة العلميّ 

ال ، إذ  ظاـ العاـالبطبلف من النّ في ىذه اٟتالة يكوف اٞتسم على ٨تو ٮتالف القانوف ، فبسبلمة 
ؿ مرة أماـ ألكّ  بوفع ٯتكن الدّ ك ، ابق عنو نازؿ السّ ال ٬توز التّ  ك ،حق لو ضا البلّ حو الرّ يصحّ 

يت القاعدة الّ  تكمن يففرقة بينهما التّ  ك،  ان نسبيك  ان مطلق ينقسم إُف نوعُت ىو ك، 4احملكمة العليا
                                                           

 ك ما بعدىا . 28 . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة (عادؿ سامي)صفاء   1
دار  . 2005 الطّبعة  . طبعة ثانية منّقحة ك مثراة . دراسة مقارنة . اٞتزائّيةالبطبلف يف قانوف اإلجراءات  .( أٛتد) الّشافعي  2

 .  ما بعدىا ك 11الّصفحة  . ىومة
 . 13. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (أٛتد)الّشافعي   3
 . 242. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (ضياء)األسدم   4
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، ك ظاـ العاـ بالنّ األطراؼ أك  أحد ٔتصلحةق تتعلّ ما إذا كانت ب على ٥تالفتها البطبلف يًتتّ 
 ٍتبُ  ما كلّ   ٔتعٌت ، عنهاحقة باقي اإلجراءات البّل  كة تبطل ا٠تربة العلميّ  ٔتوجبو1البطبلف ا١تطلق

ق ك بو لكونو متعلّ مسّ ييو رضا ا٠تصـو أك تناز٢تم عن التّ ال ٭تُ  تا كميّ  ك باطبل يعدّ  على ا٠تربة
 مبنياحقيق أماـ احملكمة يقع باطبل إذا كاف ادر عن قاضي التّ فأمر اإلحالة الصّ  ، اجملتمعٔتصلحة 

 ك ،ما بٍت على باطل فهو باطل كلّ لقاعدة  ذا أيضا إعماال ى ك ثبت بطبلناة على خربة علميّ 
ا٠تربة  فبمقتضاه تبطل2سبّ النّ  البطبلف اأمّ  . عولالدّ مرحلة من مراحل  يف أمّ  يكوفبو فع الدّ 

،  عديدة  ه كثَتة كرأ ك صوم ،  عنهاحقة اإلجراءات البّل  بقية ك لكن ىذا اٞتزاء ال ٯتسّ  أيضا، ةالعلميّ 
هو ف من تلقاء نفسهاكما أّف احملكمة ال تثَته ،  ليمُت ل توتأدي إعداد ا٠تبَت لتقرير ا٠تربة دكف سبقك

ك بو ك ذلك برضائهم باإلجراءات مسّ نازؿ عن التّ ٢تم التّ  ٭تقّ  الذين األطراؼر ١تصلحة مقرّ 
كما   أف ،توافر ا١تصلحة لدل صاحب الشّ فع بو يشًتط للدّ ك ،  صراحة أك ضمناا١تخالفة للقانوف 

 . قبوؿالب عنو عدـ ترتّ  يف ا١توضوع ك إالّ  خوؿالدّ قبل  إثارتوك  بو مسكّ ٬تب التّ 
يسحب تقرير ا٠تربة من  فْ أ٬تب  العلمية و يف حالة القضاء ببطبلف ا٠تربةاإلشارة أنّ بر يجد

جوع إليو ة الرّ ع ك بصفة نائيّ كما ٯتن،  ة ة ا١تعنيّ يودع لدل أمانة ضبط اٞتهة القضائيّ  ة مثّ القضيّ  ملفّ 
ة ١تن قاـ ستنباط عناصر أك إيضاحات أك غَت٫تا ٖتت طائلة ا١تسائلة ا١تفضية إُف جزاءات تأديبيّ ال

 . أك ٤تاـٍ  قاضٍ  كاف  بذلك سواء
 

ة ك منتجة ك ذات  تكوف ٢تا حجيّ ك حىّت ة ا٠تربة العلميّ  لنا بأفّ  ضحما سبق يتّ  ك بناء على
وابط الضّ  القواعد ك نجز على ضوءتُ  أفْ ٬تب  ، حقيقة موضوع التّ مفعوؿ يف كقائع القضيّ 

بسبب سيطا٢تا القصور  ك إالّ  ، ةا١تنصوص عليها يف القانوف خصوصا قانوف اإلجراءات اٞتزائيّ 
 ، يصبح مفعو٢تا ك العدـ سواء ٔتعٌت ، ة يكوف مصَتىا البطبلفبعيّ عيوب ك بالتّ الحصوؿ عيب من 

بل ال ،  القتناعهاخذىا أساسا تتّ  زاع أفْ اظرة يف النّ ة النّ للجهة القضائيّ  ٬توزال  ىاتو اٟتالةك يف 
 . هبا االستئناسأك  االسًتشاد يسوغ ٢تا حىّت 

                                                           
 . ك ما بعدىا 53. الّصفحة (ا١ترجع الّسابق )الّشافعي أٛتد .   1
 ك ما بعدىا . 61. الّصفحة  (الّشافعي أٛتد . )ا١ترجع الّسابق  2
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 انيالثّ  الفصل
 الفرد شريع و القضاء من مدى إجبارات و موقف الفقو و التّ يّ مبادئ حماية الحقوق و الحرّ 

  الوراثي التحليلى عل
 

ا١تبادئ إُف نقطتُت ٫تا  الفصلموف ىذا ؽ يف سبيل معاٞتة ك دراسة ك ٖتليل مضرّ نتط
شريع ك القضاء موقف الفقو ك التّ ك ،  ؿ(األكّ  ا١تبحث) اتيّ امنة ٟتماية اٟتقوؽ ك اٟترّ ة الضّ األساسيّ 

 .آف( الثّ  ا١تبحث) ا١تبادئ ىذه ظر إُفبالنّ  الوراثيّ  االختبارا١تقارف من مدل إجبار الفرد على 

 لاألوّ  المبحث

 اتيّ امنة لحماية الحقوق و الحرّ ة الضّ المبادئ األساسيّ 

  ات يفيّ لرعاية ك ٛتاية اٟتقوؽ ك اٟترّ امنة ة الضّ ة ك اٞتوىريّ ا١تبادئ األساسيّ  أىمّ  صتتلخّ 
بلمة السّ مبدأ  ( ،االكؿ ا١تطلب) النفس ضدّ  دليلالتقدٔف على اإلرغاـ  عدـك  قرينة الرباءةمبدأم 
 ( .الثالث ا١تطلب) ليلة الدّ مشركعيّ ك  ا٠تصوصّية الوراثّيةاحًتاـ مبدأم  ( ،آفالثّ  ا١تطلب) ةاٞتسديّ 

 األول المطلب

 الدليل ضّد النفسو عدم اإلرغام على تقديم قرينة البراءة  مبدأيْ  

معناىا  يف االصطبلح القانوٓفّ  ك،  ا١تصاحبة تعٍت أيضا ك  ا١تقارنةة تعٍتغة العربيّ يف اللّ  القرينة     
 ك قد ة أخرلعة عن قاعدة كليّ قرينة الرباءة ىي قاعدة متفرّ  كاستنتاج أمر ٣تهوؿ من أمر معلـو ، 

بقاء ما كاف على ما كاف عليو ما َف  أمْ  ، "قاعدة االستصحاب "ا بأنّ  فها الفقو اإلسبلميّ عرّ 
  ." ةالرباءة األصليّ  استصحاب ":  بػػػػػػ أبو حامد الغزاِفّ العبلّمة يو يسمّ  ك ىو ما، هيطرأ عليو ما يغَتّ 

       ة ة ا١تدنيّ ا١تبدأ ا١تتعارؼ عليو يف القانوف سواء يف ا١تادّ  ىناؾ قرينة الرباءةك إُف جانب 
ليل قاطعا مهما كاف ىذا الدّ  نفسو خص على تقدٔف دليل ضدّ ال ٬توز إجبار الشّ  ىوك ة أك اٞتزائيّ 

ة يت تقـو عليها أغلبيّ مانات الّ الضّ  كما أّف أىمّ ،  عول ماعدا ما أجازه القانوف صراحة يف الدّ 
ة منو دكف ت ْتريّ ا ٘تّ ك كأنّ  هم تعدّ يت يدِف هبا ا١تتّ صر٭تات الّ ة ا١تعاصرة ىو أّف التّ القوانُت اإلجرائيّ 
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 ابعة من اإلعبلف العا١تيّ الثة ك الرّ ابعة الفقرة الثّ ة الرّ ا١تادّ  إكراه قد كقع عليو ، ك ىذا ٘تاشيا مع نصّ 
مبدأ ( ك يليها كؿاأل الفرعقرينة الرباءة )مبدأ ك تبعا لذلك سنتناكؿ  ، 1948ٟتقوؽ اإلنساف لسنة 

 ( .الثآفالفرع ) عدـ اإلرغاـ على تقدٔف الدليل ضّد النفس

 الفرع األول

 راءةــــــــــــبــــــــــة الــــــــــنـــــــــــــريــــــــقمــــــــــبــــــــــدأ 

ك يعترب من القواعد  ، قرينة الرباءة منذ فجر اإلسبلـ ة مبدأريعة اإلسبلميّ لقد عرفت الشّ 
مة األصل براءة الذّ ى ك يسمّ  ، مذاىبهمريعة على ٥تتلف فقهاء الشّ  ة لدل كلّ ة األساسيّ الفقهيّ 

ك مفادىا بقاء  ، اٟتاؿ باستصحابذكره أعبله  ة أخرل تعرؼ كما تّ من قاعدة فقهيّ  انطبلقا
فإذا كاف اإلنساف يولد  ، ذلك يعثبت ما ٮتالفها من طرؼ من يد يحىّت األكضاع على أصلها 

اء ك من ذلك ما ج ، ليلنب أف يقيم الدّ أذ أنو يعيد ك على من ، و يبقى على ىذا اٟتاؿفإنّ بريئا 
و يريد أف نّ أجانبو أضعف من أجل  فّ عي ألنة على ا١تدّ جعلت البيّ  أنّو يف رسالة أب زيد القَتكآف

 إذ األصل ، عي األصلمن أجل أف يدّ أقول جانبا  وألنّ ك جعلت اليمُت على من أنكر  ، يثبت
 . مةبراءة الذّ 

 درءكاا " : مى اهلل عليو ك سلّ صلّ  اهلل رسوؿقاؿ  إذ ،هبذا ا١تبدأ ريعة الشّ  لت ىذهكما عم
بهات عن اٟتدكد بالشّ  ادرءكادة عائشة رضي اهلل عنها قالت  السيّ ك حىّت  ، "بهات اٟتدكد بالشّ 

عفو ٮتطئ يف اللئن  اـماإل فإفّ  ، سبيلو افإف كجدت للمسلم ٥ترجا فأخلو  ، استطعتما١تسلمُت ٔتا 
 . العقوبةخَت من أف ٮتطئ يف 

غَت  كفة متعسّ  جدّ ة سادت فيها نظم ٔتراحل تارٮتيّ  اإلثبات مرّ ة فا يف القوانُت الوضعيّ ك أمّ 
ك بعد براءتو ،  إثباتيقع عليو عبء  ك اإلمث اٞتنائيخص يفًتض فيو الشّ حيث كاف ، 1ةعقبلنيّ 

رت ك قرينة الرباءة تطوّ  .2ةاحملاكمة اٞتزائيّ سلطات يف ٣تاؿ عدة للقضاء  أسندت النضج التشريعي

                                                           
 ك ما بعدىا . 22. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  ٜتيس علي الظّنحآّف )ساَف(  1
 . ا١تدرسة العليا للقضاء . مذّكرة . الّدليل العلمّي يف اإلثبات اٞتزائّي . رفّاس )فريد( . بّيوض )٤تّمد( . بن ميسّية )إلياس(  2

 .9الّصفحة  2007ػػػػ 2006نة الس
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بضركرة تكريس ىذه القاعدة نتيجة ١تا كاف يعانيو  ا بعدما نادل الفقو اٞتنائيّ دستوريّ  أن مبد لتصبح
 ، تحقيق القبض ك اٟتبس ا١تؤقّ ك األصل يف التّ  ، هم اإلدانةحيث كاف األصل يف ا١تتّ  ، ُتهما١تتّ 

 احًتاـضركرة بة تنادم ظهرت أفكار ك آراء فلسفيّ ات يّ للحرّ  االنتهاؾف ك عسّ ك نتيجة ٢تذا التّ 
اٞترائم " يف كتابو1"بيكاريا"الفقيو  سفة على رأسهمة فبلء عدّ م ىذه اآلراك قد تزعّ  ، ةة الفرديّ اٟتريّ 

خص مذنبا قبل صدكر قرار ال ٯتكن اعتبار الشّ  وبأنّ  2مناديا 1864ادر سنة الصّ  "ك العقوبات
ر ٔتقتضى حكم يقرَ  فأة قبل واطن من اٟتماية العامّ ا١تفاجملتمع نفسو ال يستطيع حرماف  ، القاضي
 .3 ن لو ىذه اٟتمايةذم يضمّ الّ  و اخًتؽ العقد االجتماعيّ أنّ  قضائيّ 

 
خذ فلو أف يتّ  ، دليل على براءتو هم عدـ مطالبتو بتقدٔف أمّ ب افًتاض الرباءة يف ا١تتّ ك يتطلّ 

ليل على ثبوت ة تقدٔف الدّ يابة العامّ ك على النّ ، ه مة ضدّ ة ا١تقدّ عول العموميّ الدّ ا ٕتاه موقفا سلبيّ 
كشف اٟتقيقة  يت تفيد يفادقة الّ ة الصّ ـ للمحكمة األدلّ ف تقدّ أبل عليها  ، همة ا١تنسوبة إليوالتّ 

االقتصار ة ىي إثبات اٟتقيقة ك ليس يابة العامّ ه ، فوظيفة النّ هم أك ضدّ كانت يف صاٌف ا١تتّ سواء  
هم تقدٔف ما اـ كاف من حق ا١تتّ ة االهتّ ة تفيد صحّ هم ، فإذا توافرت أدلّ ة ٕتاه ا١تتّ على ٚتع األدلّ 

هم ا١تتّ  يابة عن ٚتع معلومات أخرل ضدّ ه ، ك إذا عجزت النّ ة لدحض ما توافر ضدّ لديو من أدلّ 
 اِف فإفّ ك بالتّ  ،4فيو ىو الرباءةاألصل  ، ألفّ دليل على براءتو  ىذا األخَت ال يلتـز بتقدٔف أمّ  فإفّ 

تيجة األكُف لقرينة الرباءة إُف جانب ٔتثابة النّ  يابة العامة يعدّ كقوع عبء اإلثبات على عاتق النّ 
  هم .ك ١تصلحة ا١تتّ لة يف تفسَت الشّ ية ا١تتمثّ تيجة الثانالنّ 

                                                           
ف ىذا امن عشر بإيطاليا ، ك قد ألالقرف الثّ يف  برزتا١تدرسة اٞتنائّية الكبلسيكّية اّليت  يعد رائد "بيكاريا"اإليطاِف الفقيو   1

عليها الّسياسات اٞتنائّية  بنيتبأفكار  ك جاء لّسياسة اٞتنائّية ،يف القرف التاسع عشر، ك الذم أضاؼ الكثَت لالكتاب 
 . رةا١تتحضقوانُت العقوبات  قواعدعليها  ة ، ك ارتكزتالكبلسيكيّ 

 ك ما بعدىا . 14)سليماف( . مدخل لدراسة العلـو اٞتنائّية . الّسياسة اٞتنائّية . الّصفحة بارش  2
  .ىا غَت يق من طرؽ الطّعن، عادية كانت أك متمّتعا بقرينة الرباءة إُف غاية صدكر حكم باّت غَت قابل ألّم طر يبقى ا١تّتهم   3

 .151عبد الفّتاح )٤تّمد لطفي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   4
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 ما َف تتمّ 1ينبغي ٛتايتو برمءو هم بأنّ ا١تتّ  إُفاه جديد ينظر ظهور إتّ  إُف لأدّ ىذا ما  لعلّ  ك
ا١تعتمد 2ٟتقوؽ اإلنساف يف اإلعبلف العا١تيّ  د ىذا ا١تبدأتأكّ  بعد ذلك مثّ ،نائيّ  يّ ْتكم قضائ إدانتو

 11تو يف مادّ  ذم نصّ الّ  1948ديسمرب  10خ يف حدة ا١تؤرّ ا١تتّ  لؤلممة ة العامّ ٔتوجب قرار اٞتمعيّ 
ن لو ة تؤمّ ثبت إدانتو قانونا ٔتحاكمة علنيّ ت فأهم ّترٯتة يعترب بريئا إُف متّ شخص  كلّ  " و :نّ أعلى 

 11ة د صادقت اٞتزائر على ىذا اإلعبلف ٔتوجب ا١تادّ ك ق، " فاع عنوة للدّ ركريّ مانات الضّ فيها الضّ 
ٟتقوؽ اإلنساف  ة على اإلعبلف العا١تيّ اٞتمهوريّ  توافق " و :ت على أنّ يت نصّ الّ  1963من دستور 

بضركرة ذلك اقتناعا منها  ك عب اٞتزائرمّ ة تستجيب ١تطامح الشّ منظمة دكليّ  إُف كلّ  تنظمّ  ك
 على قرينة الرباءةكذلك ا  ناصّ فقد جاء  1996ادر عاـ ا يف دستورىا الصّ أمّ  ك،  " كِفّ عاكف الدّ التّ 

ة ة نظاميّ قضائيّ  تثبت جهة شخص يعترب بريئا حىّت  كلّ  " :يت جاء فيها ك الّ منو  45 ةيف ا١تادّ 
 6/3/2016ؿ بتاريخ ا يف دستورىا ا١تعدّ ك أمّ ،  "بها القانوف يت يتطلّ مانات الّ الضّ  مع كلّ  إدانتو

العدد  7/3/2016ادرة بتاريخ ة الصّ عبيّ ة الشّ ٯتقراطيّ ة الدّ ة اٞتزائريّ ة للجمهوريّ ٝتيّ الوارد يف اٞتريدة الرّ 
شخص يعترب بريئا  كلّ   "فيها :  منو ك قد كرد 56ة أيضا على ىذا ا١تبدأ يف ا١تادّ  نصّ فقد  14
فاع زمة للدّ مانات البّل ن لو الضّ ة إدانتو يف إطار ٤تاكمة عادلة تؤمّ نظاميّ ة قضائيّ  تثبت جهة حىّت 

ادر الصّ  ك ا١تواطن يف إعبلف حقوؽ اإلنساف ىذا ا١تبدأ سم ر  كُ  قدف ا يف فرنساأمّ  ك . "عن نفسو 
 ، ثبت  ذنبوإُف أف ي رجل ٭تسب بريئا كلّ   " : يلي منو على ما 9ة ت ا١تادّ نصّ  إذ،  1789عاـ 

إُف  اٟتاجة دعت مىّت  إالّ ة ببل شدّ  فيجب أف يقبض عليو ت اٟتاجة إُف القبض عليوإذا مسّ  ك
 ." ة يعاقب صاحبهاغَت ضركريّ ة شدّ  كلّ  ك ، ذلك

يف الرباءة ؽ إُف مبدأ قرينة ة تطرّ ياسيّ ة ك السّ دنيّ باٟتقوؽ ا١ت ا٠تاصّ  كِفّ من جهتو العهد الدّ 
أف  إُفهم  بارتكاب جرٯتة أف يعترب بريئا كل متّ  ن حقّ مأ ": فيها ك قد كرد، منو  2البند  14ة ا١تادّ 

 6ة يف ا١تادّ ة ٟتقوؽ اإلنساف األكربيّ  ةاالتفاقيّ ر يف ا١تقرّ ىو ذات ا١تبدأ  ك،  " قانونا اٞتـر يثبت عليو
 أكردت 1979يف مؤ٘ترىا ا١تنعقد سنة  تلقانوف العقوبا ةكليّ ة الدّ اٞتمعيّ  كما أفّ ، انية منهاالفقرة الثّ 

                                                           
 ك ما بعدىا . 22بارش )سليماف( . شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائّية اٞتزائرّم . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
احملافظة على قيمة  اإلعبلف ىو عبارة عن ٣تموعة ا١تبادئ الّدكلّية اّليت تنادم باحًتاـ اٟتقوؽ األساسّية ، ك هتدؼ إُف  2

اإلنساف ك شرفو ك كرامتو دكف ٘تييز بسبب اٞتنس أك العقيدة أك العرؽ أك الّلغة ، ك يطالب ىذا اإلعبلف الّدكؿ اّليت كقّعتو 
 . 194 . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة (عادؿ سامي)باحًتاـ ا١تبادئ ا١تنصوص عليها فيو . صفاء 
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فرد أك إعبلف  إدانةال ٬توز ":ودة بأنّ مؤكّ حدة ىذا ا١تبدأ ة لؤلمم ا١تتّ ة العامّ اهتا إُف اٞتمعيّ ضمن توصيّ 
 . " سليمةة ٔتقتضى إجراءات قضائيّ  كت ٤تاكمتو كفقا للقانوف دكف أف يكوف قد ٘تّ  إذنابومبدأ 

لطة ف السّ منع تعسّ  ة الفرد كال يكفي لضماف حريّ  بنصّ  إالّ ال جرٯتة ك ال عقوبة مبدأ  إفّ 
تقرير اٞتزاء  ك اـ شخصع با١تخالفات ا١ترتكبة الهتّ ذرّ و ٯتكن ٞتهة ا١تتابعة التّ حيث أنّ  ، ةالعامّ 

ا من عنصرا أساسيّ  باعتبارىارباءة هم الاألصل يف ا١تتّ لذلك تأيت قاعدة  ، ذلك نتيجة اٞتنائيّ 
و ٬تب على حيث أنّ  ، هميف مواجهة ا١تتّ من سلطة ا١تتابعة  دّ كوسيلة ٖتمُ   ةاإلجرائيّ ة رعيّ الشّ عناصر 

ة الكافية لذلك ـ األدلّ فإذا َف تقدّ  ، إدانتو إثباتيقع عليها عبء  هم بريئا ك١تتّ ا اعتبارجهة ا١تتابعة 
  . بريئا باعتبارههم ا١تتّ ىذا ك ١تصلحة ر الشّ يفسّ 

ة األكركبيّ  ةاالتفاقيّ على عليق التّ  ىم بصدد كبا ك يف أكر  القانوف اٞتنائيّ  أساتذةبعض  يرل ك
هم متّ  الرباءة لكلّ ة قرينل يف ضماف ة اٞترائم ك العقوبات يتمثّ مبدأ شرعيّ  ٟتقوؽ اإلنساف بأفّ 

عندما يدخل اإلنساف  إالّ زكؿ الرباءة ال ت أفّ  االستثناء ك،  األصل يف األفعاؿ اإلباحة تأسيسا بأفّ 
قاعدة  أفّ  ىميقوؿ أحد ك،  حكم قضائيّ  ٔتقتضى ىو ما ال ٯتكن تقريره إالّ  ك ، جرٔفيف دائرة التّ 

ب يًتتّ  امم لأ ، ة بإدانة األبرياء يف تبليف األخطاء القضائيّ  سهمت ك، ة األفراد حريّ هم ٖتمي براءة ا١تتّ 
  . يّ ظاـ القضائالنّ  قد ثقة اجملتمع يفعلى ىذه األخطاء من ف

 تربز من خبلؿ :يف اإلنساف الرباءة  األصلة مبدأ أ٫تيّ ك فحول  فإفّ ذلك  بناءن على كلّ  ك

من طرؼ أجهزة  مٖتكّ  أكف تعسّ  ة من أمّ خصيّ ات الشّ يّ ي اٟترّ يق حاجزا تعدّ  ّف قرينة الرباءةأ
ال يطالب بإثبات ىو بذلك  ك ، إدانتو  تثبتبريئا حىّت  شخص يعدّ  فكلّ  ، اٞترائم م علىحرّ التّ 

اهتم عند يّ ذين يباشركف ٖترّ الّ  بط القضائيّ الضّ  أعضاءعلى ك  ، حقيقة ثابتة كأصل يت ىي براءتو الّ 
يت ٕتعل شخصا من األشخاص الّ  الئلالدّ  القرائن ك ة كأف يبحثوا على األدلّ ، كقوع جرٯتة ما 

إليو احملكمة العليا ىذا ما خلصت  ، عليها القانوف يت ينصّ باع اإلجراءات الّ ذلك بإتّ  كفيو  مشتبها
حيث  " : جاء فيو٦تّا  إذة عن الغرفة اٞتنائيّ 29/10/1985بتاريخ ادر قرارىا الصّ ٔتوجب  ببلدنايف 

دكف ،  إليوهم باألفعاؿ ا١تنسوبة د قياـ ا١تتّ قرارىم ٔتا يؤكّ   ابو يسبّ  أفو كاف على قضاة  اجمللس نّ أ
، يف حُت  براءتو إثباتعبء ة مسؤكليّ  هم عن خطأل ا١تتّ ذم ٛتّ الّ ؿ يف اٟتكم األكّ ٔتا كرد  االكتفاء
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على من قاـ بتحريك  يقععبء اإلثبات  ك ، إدانتو تثبت هم برمء حىّت ا١تتّ  أفّ ىو  األصل فّ أ
 . " ةالعامّ  يابةالنّ  أمْ ة عول العموميّ الدّ 

حقيق يف التّ  ك ةليّ ات األكّ يّ حرّ التّ  ٔتهاـفُت ا١تكلّ فُت ة ا١توظّ يّ خص تستلـز تقييد حرّ شّ الافًتاض براءة 
 معليه ةالقضائيّ   يةبطالضّ ؿ افرج ، عا١تشرّ ك رٝتها دىا يت حدّ الّ باع اإلجراءات ك ذلك بإتّ ، اٞترائم 

 مأعما٢ت ة لتكوفاٞتزائيّ عليها قانوف اإلجراءات  يت ينصّ ات ك األعماؿ الّ كليّ بالشّ  كادف يتقيّ أ
 كلّ   ،  كفقا إلجراءات مضبوطةاّل إ ال ٬تب أف يتمّ  للفردة ن البصمة الوراثيّ نة مفنزع عيّ  ،1مشركعة

 . ع  على ٛتاية حقوؽ ا١تشتبو فيوذلك حرصا من ا١تشرّ 

فر اعلى تو  بناء إالّ شخص  أمّ  ال يدافْتيث  ، ةمن األخطاء القضائيّ  تساىم قرينة الرباءة يف اٟتدّ 
 . عن كقائعها تومسؤكليّ  كتثبت ارتكابو للجرٯتة  ةيّ يقين ةأدلّ 

عدـ االعتداء عليهم  عفاء كيت توحي برعاية الضّ ة الّ األخبلقيّ  ة كينيّ عاليم الدّ مع التّ  فقتتّ لقاعدة أّف ا
فيكم ضعيف  القومّ  " : يقب بكر الصدّ دد يقوؿ ا٠تليفة أيف ىذا الصّ  ، كك ا١تساس ْتقوقهم

 . " لو اٟتقّ  خذ آعندم حىّت  عيف فيكم قومّ الضّ  ك ، منو اٟتقّ  آخذ عندم حىّت 

األمن يف ظاـ العاـ ك ٛتاية للنّ ك ذلك ، معاقبة اجملـر  كلة حقّ للدّ  ينشأ ما عندما ترتكب جرٯتة
 ، حقوقهم ة األفراد كيّ حرّ  ٬تب أف ال ٯتسّ خص ا١ترتكب للجرٯتة كلكن البحث عن الشّ  ، اجملتمع

 أمْ  ، اٟتقيقة إُفة ىو الوصوؿ اٞتزائيّ  اإلجراءات، فهدؼ  برمء إدانةر فضركرة معرفة اجملـر ال تربّ 
 . خمُتأك التّ  كشخص بعينو على سبيل اليقُت ال الشّ  إُف ك نسبتها الوقائع إثبات

 انيالثّ  الفرع

 عدم اإلرغام على تقديم الدليل ضّد النفس مبدأ

حالة  أمّ خص يف الشّ  إكراهعلى عدـ  ستور األمريكيّ وصية ا٠تامسة من الدّ ت التّ قد نصّ ل
مبدأ عدـ إجبار  بأفّ  ُف القوؿإ أخرل أنظمةذىبت  ك ، نفسو ضدّ على تقدٔف اعًتافات  جرمّية

                                                           
. ضمانات ا١تشتبو فيو أثناء الّتحرّيّات األّكلّية . دراسة مقارنة للّضمانات الّنظريّة ك الّتطبيقّية ا١تقّررة للمشتبو  )أٛتد( غام  1

 . 70. الّصفحة  2003فيو يف الّتشريع اٞتزائرّم  ك الّتشريعات األجنبّية ك الّشريعة اإلسبلمّية . الطّبعة 
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 ،ة فقط دكف غَتىا فويّ صر٭تات الشّ على التّ  ال ينطبق إالّ نفسو  خص على تقدٔف دليل ضدّ الشّ 
اٞتانب اإلجبار يف  ة ك مبدأة ا١تدنيّ ا١تادّ قانوف ا١تقارف بُت مبدأ اإلجبار يف الفقو ك ال ؽيفرّ كما 

يف يكوف فقط نفسو  تقدٔف دليل ضدّ  خص علىإجبار الشّ  فّ بأ ُف القوؿإإذ ذىبوا  ، اٞتزائيّ 
ماعدا اإلدارم ،  ر٭تة يف اٞتانب ا١تدٓفّ تو الصّ تستوجب موافق ك،  يف اٞتانب اٞتزائيّ ة نمعيّ  حدكد

إذ ٯتكن للقضاء اإلدارم أف ٬ترب اإلدارة على تقدٔف كثيقة تعذر على خصمها اٟتصوؿ عليها حىت 
ذىب يف إحدل قراراتو  ا١تصرمّ  جهتو القضاءمن  ك لو كانت ىذه الوثيقة تشكل دليبل ضدىا .

ك ، نفسو  ضدّ  دليبلتقدٔف عدـ جواز إكراه اإلنساف على ب القوؿ إُفقض ٤تكمة النّ  ادرة عنالصّ 
تو يّ على حرّ  طريق االعتداء نفسو عن ضدّ دليل  بتقدٔفإلزاـ اإلنساف ال ٬توز  " : أنّو فيو كرد قد

 . "ةخصيّ الشّ 

نفسو عديدة  خص على تقدٔف دليل ضدّ الشّ  إجبارعدـ د فكرة يت تؤيّ قوانُت ا١تقارنة الّ ال إفّ  
القانوف  ك رك٬تيّ النّ ، القانوف  ، القانوف األ١تآفّ  القانوف الفرنسيّ  نذكر من ذلك ، ال حصر ٢تا ك

من القانوف  02-28 ةا١تادّ  على ىذا ا١تبدأ يف نصّ  فقد سبة للقانوف الفرنسيّ فبالنّ  ، األمريكيّ 
ة يف ا١تادّ  عليو فقد نصّ  آفّ للقانوف األ١ت ا بالنسبةأمّ ،  ةحقيق يف ا١تسائل  اٞتنائيّ م إلجراءات التّ ا١تنظّ 
ة يف ا١تادّ  عن ذلك فقد نصّ  رك٬تيّ ا ٓتصوص القانوف النّ أمّ ،  ةاٞتنائيّ من قانوف اإلجراءات  81

،   01/01/1986ادر بتاريخ الصّ  ةحقيق ك اإلجراءات اٞتنائيّ ئل التّ م ١تسامن القانوف ا١تنظّ  185
على  ةعاكل اٞتنائيّ الدّ هم يف جبار ا١تتّ إ اقة جدّ ة ك ضيّ فيجيز بصورة استثنائيّ  ا القانوف األمريكيّ أمّ  ك

ة ك الزمة للوصوؿ و يلـز يف ىذه اٟتالة أف تكوف ا١تعلومات ضركريّ أنّ  إالّ  ، نفسو دليل ضدّ تقدٔف 
ب أف يكوف صادرا عن ٤تكمة األحواؿ ٬ت ك يف ٚتيع ، يف دعول أك ٖتقيق جنائيّ إُف اٟتقيقة 

قانوف  دد ينصّ لصّ يف ىذا ا ك ،  ر صدكر األمركجود أسباب تربّ  ك بعد ٝتاع أك تقديرة ٥تتصّ 
 يف كقوعهمذين يشتبو أك الّ ،  حالة سكر يفذين يقبض عليهم ائقُت الّ السّ  على أفّ  ا١تركر األمريكيّ 
يف ا١تقابل ىناؾ من عارض فكرة إجبار  ك .ـ الدّ لفحص  ر ٬تب أف ٮتضعواٖتت تأثَت ٥تدّ 

  ة اإلثباتحقوؽ اإلنساف ك شرعيّ  فّ أ ْتجة ، من أساسهانفسو  خص على تقدٔف دليل ضدّ الشّ 
ٔتا نفسو  دليل ضدّ على تقدٔف  خص٬ترب الشّ  كيف إذ ، اعتبارليل فوؽ كل ة الدّ مشركعيّ  ك

 . أميقوؿ أصحاب ىذا الرّ ة اٞتسديّ ة ك سبلمتو تو الفرديّ يّ يتعارض ك حرّ 
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 نياالثّ  المطلب
   1ةَلمة الجسديّ السّ  مبدأ

كقانوف اإلجراءات ٔتعناه الواسع  3ا مطلقا ٭تميو القانوفة حقّ اٞتسديّ بلمة يف السّ 2قّ يعترب اٟت    
 ذمه الّ ىو كحد إذ ، القضاء ة تكوف بواسطةه اٟتماية القانونيّ كىذ ، ة أك قانوف العقوباتاٞتزائيّ 

ك ا١تواضع دكد أف يذكر اٟتكما لو   ، كف ذلكدمن كاف ينبغي ا١تساس باٞتسد  إذار ما يقرّ 
من خبلؿ فرضو  اٟتقّ على ىذا  4القرآف الكرٔف ك قد أّكد ، وز ا١تساس هبا٬تال يت ة الّ اٟتميم

كتبنا  ك " تعاُف:ى ذلك يف قولو ك يتجلّ  ، ذم يطاؿ ا١تساس باٞتسداالعتداء الّ  لعقوبات لقاء
ىي  حرصتريفة ة الشّ بويّ ة النّ السنّ  فّ أكما  ، "ك العُت بالعُتأ  فسأ بالنّ  فسم النّ  فّ أعليهم فيها 

كرد عن الّرسوؿ الكرٔف ٤تّمد صّلى اهلل  من خبلؿ ما اٟترصك يظهر ىذا  على ذلك ، األخرل
ك فيما يلي نتعرض  ."كّل ا١تسلم على ا١تسلم حراـ دمو ك مالو ك عرضو   ": قاؿعليو ك سّلم إذ 

                                                           
الّشريعة اإلسبلمّية ) الكتاب ك السّنة( ، ا١تواثيق ك االتّفاقيّات ك اإلعبلنات الّدكليّة  لقد تطرّقت إُف اٟتّق يف سبلمة اٞتسد   1

كاإلعبلف الفرنسّي ٟتقوؽ اإلنساف ، اإلعبلف العا١تّي ٟتقوؽ اإلنساف ، االتّفاقّية األكركبّية ٟتقوؽ اإلنساف ، العهد الّدكِّف 
ة كإعبلف القاىرة ا٠تاّص ْتقوؽ اإلنساف ، أّما ا١تؤ٘ترات الّدكلّية فقد كاف ٢تا للحقوؽ ا١تدنّية ك السياسّية ، اإلعبلنات اإلسبلميّ 

 . 206دكر يف تأكيد اٟتماية ٟتّق ا١تّتهم يف سبلمة جسده . صفاء )عادؿ سامي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة 

 على أساس ؼ اٟتقّ ذم عرّ ك الّ  خصيّ اه الشّ ، فهناؾ االٕتّ  ضت إُف تعريف اٟتقّ تعرّ  اىات يف الفقو القانوٓفّ ىناؾ ثبلثة إتّ   2
ىا القانوف يت يقرّ على أساس ا١تصلحة الّ  ؼ اٟتقّ ذم عرّ الّ  اه ا١توضوعيّ ، ك ىناؾ االٕتّ  ٢تا القانوف لصاحب اٟتقّ يت ٮتوّ لطة الّ السّ 

ذم اه ا١تختلط ، ك الّ االٕتّ  ىك يسمّ  اه توفيقيّ اىُت ظهر إتّ هة ٢تذين االٕتّ ة االنتقادات ا١توجّ ، ك على خلفيّ  لصاحب اٟتقّ 
و ميزة بأنّ  ؼ اٟتقّ اه اٟتديث فيعرّ ا االٕتّ ىا القانوف ، أمّ و مصلحة مشركعة تقـو على ٖتقيقها سلطة أك قدرة يقرّ بأنّ  ؼ اٟتقّ عرّ 

 . 46فحة ابق . الصّ ا١ترجع السّ  . (ضياء)ة . األسدم ٯتنحها القانوف لشخص ك ٖتميها طرؽ قانونيّ 
،  لة يف قانوف أكر٪تو ، ك قانوف لبت عشتارافدين ا١تتمثّ : قوانُت كادم الرّ 1يف سبلمة اٞتسم يف  دد اٟتقّ الصّ راجع يف ىذا   3

         : العصور الوسطى.4.ةكمانيّ الرّ  ة ك: القوانُت اليونانيّ 3يل .: قوانُت كادم النّ 2ة .ك القوانُت اآلشوريّ وراب ، ك قانوف ٛتّ 
 ك ما بعدىا . 15فحة ابق . الصّ ا١ترجع السّ  ( .ضياء)م العصور اٟتديثة . األسد :5
( . ا١ترجع السابق . الّصفحة ضياء) اٟتّق يف سبلمة اٞتسم يف الّشريعة اإلسبلمّية . األسدم يف ىذا الّصدد كذلك راجع  4

   كما بعدىا . 28
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طبيعة اٟتق يف السبلمة اٞتسدية  ( مث إُفالفرع األكؿإُف النظاـ القانوٓف ١تبدأ السبلمة اٞتسدية )
 ( .الفرع الثآف)

 الفرع األول
 النظام القانوني لمبدأ السَلمة الجسدية

 1990إعبلف القاىرة بشأف حقوؽ اإلنساف لعاـ  على غرار ةاإلعبلنات اإلسبلميّ  تقد كّفر ل    
 ٬توز االعتداءال  ك سبلمة جسد اإلنساف مصانة أفّ  بالقوؿ تجزمعندما  ذا ا١تبدأاٟتماية ٢ت

على  أيضا تأكجب ك،  يسمح بذلك شرعيّ غ ا١تساس هبا دكف كجود مسوّ  تمحرّ  كما،  عليها
ٔتوجب  ا١تذكور أعبله انية من اإلعبلفالثّ ة ا١تادّ  ذلك من خبلؿ نصّ  ل ْتمايتها ككلة أف تتكفّ الدّ 

 .  انيةالفقرة الثّ 
 

ؽ اإلنساف لعاـ ٟتقو  جاء اإلعبلف العا١تيّ فقد  1ةكليّ الدّ  اتفاقيّ االتّ  ا١تواثيق ك أما ٓتصوص
فرض  زمة لذلك من خبلؿمانات البّل الضّ  أعدّ ك ،مة جسدهيف سبل لئلنساف اٟتقّ  رّ أق ك 1789

يف يص على ذات ا١تبدأ نصالتّ  كما تّ ،منو اسعةالتّ ة ذلك يف ا١تادّ  ك هبذا اٟتقّ  العقوبة على من ٯتسّ 
ة ٟتقوؽ األكربيّ  ةفاقيّ االتّ كذا  ك،لثةتو الثاّ يف مادّ  1948ٟتقوؽ اإلنساف لعاـ  اإلعبلف العا١تيّ 

ة ياسيّ السّ ة ك للحقوؽ ا١تدنيّ  كِفّ الدّ  العهدكأيضا يف ،الثة كذلكتو الثّ يف مادّ  1950لعاـ اإلنساف 
ادر حقوؽ اإلنساف الصّ ك  جُت البشرمّ ملل ك كذا يف اإلعبلف العا١تيّ ،ابعةتو السّ يف مادّ  1966لعاـ 
هم يف ا١تتّ  اٟتماية ٟتقّ  زيعز تيف  أيضا دكر كاف ٢تا 2ةكليّ ١تؤ٘ترات الدّ ا من جهتها . 1998 سنة

يت خرج هبا الّ  اتوصيّ ك التّ  القرارات ذلك من خبلؿ يتبُّت  ك،قيمتو ك تويأ٫تّ  إُفنظرا  سبلمة جسده
 ، 1961اط شبّ  20إُف 6من  ةا١تمتدّ لفًتة يف انيوزلندا بحدة ا١تنعقد يف كينكلتوف مؤ٘تر األمم ا١تتّ 

 .3سم بالقسوةيت تتّ الّ الوسائل  كلّ ك  هممساسا ّتسم ا١تتّ  لتشكّ يت شكاؿ الّ األ ةكافّ   حظر حيث

                                                           
  .(ضياء).األسدم  1984عذيب لعاـ ١تناىضة التّ  حدةة األمم ا١تتّ فاقيّ أيضا يف اتّ  يف سبلمة اٞتسم دد اٟتقّ راجع يف ىذا الصّ  1

 ما بعدىا . ك 32فحة الصّ  . ابقا١ترجع السّ 
 . 443 فحةابق . الصّ . ا١ترجع السّ  (د لطفي٤تمّ )اح عبد الفتّ   2
 ك ما بعدىا . 39األسدم )ضياء( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   3
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   إُف ىذا ا١تبدأ ا١تذكور أعبله  2016ة ادر سنالصّ  ستورمّ عديل الدّ التّ  كذلك  رؽتطّ  ك قد
 ا١تخالفات ا١ترتكبة ضدّ يعاقب القانوف على  " و :أنّ  يت جاء فيهاك الّ  منو 41 ةا١تادّ  نصّ  ٔتوجب
 . "ة ة ك ا١تعنويّ سبلمة اإلنساف البدنيّ  ما ٯتسّ  ات ك على كلّ يّ ك اٟترّ  اٟتقوؽ

ة ذلك الكياف احية القانونيّ من النّ بو يقصد  1جسم اإلنساف جدير بالذكر ك التنويو أف
سبلمة  يف اٟتقّ  ٤تلّ  ىو ك ، ةاالجتماعيّ  ة كبيعيّ اٟتياة الطّ يباشر كظائف  ذمالّ  فسيّ النّ ك  ا١تادمّ 
يت ٗترج الّ اإلنساف  ةصف ك م يف جرائم اإليذاء البدٓفّ ا١تادّ  و احمللّ فو البعض اآلخر بأنّ يعرّ  ك ، اٞتسم

 و ػاتجزئيّ  ميعاإلنساف ّتىو 3يف سبلمة اٞتسم قّ ػاٟت ف ٤تلّ ، كما أ 2اٞتمادمن اٟتيواف ك عداه  ما
ة ائف ذىنيّ كظ كأ ك القلب ك األطراؼ ا٢تضميّ ة كاٞتهاز كظائف عضويّ  كانتسواء  ، 4أعضائو ك

ك من  تهاكما تتساكل ٚتيع أعضاء اٞتسم  يف أ٫تيّ   ، اإلحساس باٞتسمكمراكز  ة كا١تخّ أك نفسيّ 
ال يقتصر جسم اإلنساف على  ، ك ةداخليّ  أكة سواء كانت خارجيّ سبغ عليها يت تُ الّ حيث اٟتماية 

يت الّ  األعضاء أيضاا يشمل إ٪تّ  ك منذ كالدتو يف اإلنسافيت توجد ة الّ األصليّ  ةبيعيّ األعضاء الطّ 
على قتصر كصف أعضاء اإلنساف ال ي كما ، اٟتاجة إليها بسبب قلت إليو من إنساف آخرنُ 

ال  يتك الّ العاجزة األعضاء  كذلكشمل  يا ك إ٪تّ  بانتظاـم كظائفها يت تؤدّ حيحة الّ األعضاء الصّ 
                                                           

يفّضل بعض الفقهاء ذكر تسمية اٞتسم دكف بقّية األلفاظ األخرل كاٞتسد أك البدف ، إذ يركف أّف لفظ اٞتسم ىو األدّؽ   1
أّف البدف من اٞتسم ما عدا الرّأس ك الّشول ، ك ىذا يعٍت لو  13من الّناحية الّلغويّة، فقد جاء يف معجم لساف العرب اجملّلد 

اية قاصرة على أعضاء اٞتسم ما عدا الرّأس ك األطراؼ ، ك ىذا غَت صحيح ، ألّف ا١تشرّع أخذنا هبذا الّلفظ ستكوف اٟتم
عندما أسبغ اٟتماية اٞتنائّية للجسم جعلها شاملة لكّل األعضاء ك ليست قاصرة على عضو من دكف آخر . كذلك جاء يف 

 :  90جاء يف تفسَت قولو تعاُف يف سورة يونس اآلية القاموس احمليط يف معٌت البدف ا١تعٌت نفسو الوارد يف لساف العرب ، كما 
، البدف ىنا معناه اٞتسد ببل ركح ، ك كما ىو معركؼ أّف اٟتماية اٞتنائّية للجسم تكوف ٞتسم  "فاليـو ننّجيك ببدنك  "

     اٞتسم  "ألفاظ  اإلنساف اٟتّي ، أّما ا١تّيت فهناؾ نصوص أخرل توفّر اٟتماية لو ، أّما صاحب ا١تختار فقد ذكر يف معٌت
عمق ، اٞتسد كاٞتسم مالو طوؿ ك عرض ك  أّف البدف ك "ا١تنجد "أّنا مًتادفة ك ال فرؽ بينها ، ك جاء يف  "ك البدف ك اٞتسد 

صاغة من اٟتلّي ا١تذابة بدال من  "فأخرج ٢تم عجبل جسدا لو خوار ":  87ك جاء يف تفسَت قولو تعاُف يف سورة طو اآلية 
 . 49. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (ضياء)ٟتما ك ذنبا أك جسما ببل ركح . األسدم 

 . 50فحة ابق . الصّ . ا١ترجع السّ (ضياء)األسدم   2
 . 57إُف  50األسدم )ضياء(. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة من   3
صبل بو سواءن أكاف متّ  ، ة العُتاإلنساف من أنسجة ك خبليا ك دماء ك ٨توىا كقرنيّ و أّم جزء من بأنّ  ؼ العضو البشرمّ يعرّ   4
 . 56 فحةالصّ  ا١ترجع الّسابق . . (ضياء)دة . األسدم من أعضاء اإلنساف ا١تتجدّ  ـ يعدّ الدّ  عنو ، ك أفّ  بلنفصمأـ 
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رة ٟتماية ا١تقرّ ا فّ أ فضبل عن ، ةأك جزئيّ  كاملة  ٢تا بصورةصة م كظائفها ا١تخصّ تؤدّ تستطيع أف 
إُف نقلت  كأ ةأصليّ سواء كانت ة بيعيّ الطّ  األعضاء على فحسب قتصرٞتسم اإلنساف ال ت

 األعُتك ة ناعيّ األقداـ الصّ  يقاف ككاألذرع ك السّ  ةناعيّ الصّ األعضاء  حىّت ا تشمل إ٪تّ  ك خصالشّ 
 فإفّ  ، ة يقـو هباك لو كظائف مهمّ  من جسم اإلنساف ضركرمّ  جزء باعتباره ـالدّ  ك، ..ةجاجيّ الزّ 

  . بسبلمة اٞتسمإُف ا١تساس  بالّضركرة ممساس بو يؤدّ  أمّ 
 الفرع الثاني

 طبيعة الحق في السَلمة الجسدية
 ، فردمّ  و حقّ أنّ بىناؾ من يقوؿ  إذ ،1ةحادّ ة اٞتسم عرؼ ٕتاذبات فقهيّ  سبلمةيف  اٟتقّ  إفّ 
 حقّ  وبأنّ  ىناؾ من يقوؿ ك، جسده كيفما شاء يف ؼ صرّ ة يف التّ يّ للفرد مطلق اٟترّ  ٔتعٌت أفّ 
ك لكي يقـو هبا على أكمل كجو   ، كاجبا عليو عدّ تُ  ةاجتماعيّ لكل فرد كظيفة  أفّ  أمْ  اجتماعيّ 

خلل يف  إُف هايةبلمة سيقود يف النّ إخبلؿ هبذه السّ  أمّ  أفّ  ك ، ةع بسبلمة جسديّ أف يتمتّ ينبغي 
ىو  ك آفؿ ك الثّ األكّ  اىُتاالٕتّ بُت  ان توفيقيّ  مذىبان  ان ثالث ان ذىب رأي يف حُت ،ةاالجتماعيّ  الوظيفة أداء

       فردمّ  حقّ ة ىو احية القانونيّ يف سبلمة اٞتسم من النّ  اٟتقّ  فّ أبالقوؿ إُف  تقديرنااألرجح يف 
يف  فاٟتقّ  ك عليو  ، ةاجتماعيّ طبيعة  كا ذجعل منو حقّ  كمايتو ْت ع اٞتنائيّ ا١تشرّ  يتو مشلوأل٫تّ ك 

 كما أفّ   ، يف حاالت أخرل اجتماعيّ ك  يف حاالت فردمّ  ، جانبُت كذ اسبلمة اٞتسم حقّ 
  هلل  حقّ  أمْ  ، كةًت ا١تش الفقهاء من اٟتقوؽ اعتربهإذ  ، اهاالٕتّ ة ذىبت يف ذات ريعة اإلسبلميّ الشّ 

 اهاالٕتّ عن كانت ابتعدت إف  ك  ، ة توازنا بُت اٞتانبُتريعة اإلسبلميّ الشّ أكجبت بذلك  ك ، ك للعبد
١توقفها يف ترجيح  تعزيزان  ذلك ك ، االجتماعيّ  اقًتبت من اٞتانب يف مواطن كثَتة ك الفردمّ 

 ،"رر األقلبالضّ  األكرب ررضّ الدفع يُ  " قاعدةل اقفك مصلحة اجملتمع عند تعارضها مع مصلحة الفرد 
 . "رر األكربلدفع الضّ  رر األقلّ الضّ ل تحمّ يُ  "أك

بُت  اختبلؼ ٤تلّ  تة كانبيعة القانونيّ الطّ  هىذ غَت أفّ ، 2ةالقانونيّ  اك لسبلمة اٞتسم طبيعته
ك ا١تصلحة  ،القانوف  ٭تميهايف سبلمة اٞتسم ىو مصلحة  اٟتقّ  بأفّ  فمنهم من يرل ،الفقهاء 

                                                           
 . 64إُف  58األسدم )ضياء( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة من   1
 . 69إُف  64األسدم) ضياء( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة من   2
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اإلنساف  ك مصلحة،  لئلنساف ىو مصلحةق منفعة ٭تقّ  فكل ما ، حديدفكرة مرنة غَت قابلة للتّ 
ىذا  أنصارلكن  ، بيعيّ الطّ  حواٞتسم على النّ تسَت كظائف أعضاء  فْ أأم ىي حسب ىذا الرّ 

مطلق  حقّ  يف سبلمة اٞتسم ىو اٟتقّ  يرل أفّ  ؿاألكّ  ، إُف قسمُت واانقسمسرعاف ما أم الرّ 
يف سبلمة  اٟتقّ  يرل أفّ  آفالثّ ك  ،مساس بو من قبل الغَت أمّ ر يتعذّ  إذ ، خص على جسموللشّ 
 . للمجتمع يف الوقت نفسو ىو حقّ  اإ٪تّ ك  خص ٔتفردها مطلقا للشّ سم ليس حقّ اٞت

 
 ،رىا القانوف لصاحب اٟتقّ يقرّ اإلنساف يف سبلمة جسمو ىو سلطة  حقّ أّف يرل  آفالثّ  اهاالٕتّ  امّ أ

٢تا يت ٮتوّ بلثة الّ الثّ  ناتكْ ػػػُ ا١تك ىي  ، االستغبلؿ ك االستعماؿ ؼ كصرّ فيكوف لو ٔتوجبها سلطة التّ 
 . هبا االستئثارخص للشّ ة ك يكوف ا١تلكيّ  حقّ 

 خصك يكوف للشّ  ،جسمو  خص كة بُت الشّ كجود رابطة قانونيّ يفًتض  الثالثّ  اهاالٕتّ  يف حُت
 . على سبيل اإلنفراد االستئثار ط كسلّ ابطة ا١تفًتضة سلطة التّ الرّ ٔتوجب ىذه 

 
فهو  ، ةالعامّ ات يّ من اٟترّ يف سبلمة جسمو ىو نوع  اإلنساف حقّ  بأفّ  يرل ابعاه الرّ االٕتّ  غَت أفّ 
يف سبلمة ٞتسم  اٟتقّ  اهاالٕتّ ىذا  أصحابؼ عرّ ك يُ  يت ينبغي ٛتايتها ،ة الّ خصيّ ات الشّ يّ من اٟترّ 

ل ة ك يشكّ لطة العامّ ع من السّ قاعتداء ٯتكن أف ي أمّ  اهإتّ و مصلحة يعًتؼ هبا القانوف للفرد نّ بأ
 . لوظائف اٟتياة يف جسمو بيعيّ َت الطّ ر يف السّ مساسا يؤثّ 

 
ٓتصوص  ٯتكن ا٠تركج ٓتبلصة كاحدةاألربعة ا١تذكورة أعبله  اىاتاالٕتّ  من خبلؿ إذف ك

 ةاالجتماعيّ بيعة ذات الطّ ة خصيّ من اٟتقوؽ الشّ  و يعدّ بأنّ اٞتسم يف سبلمة  حقّ ة للبيعة القانونيّ الطّ 
 ة يف فرض القيود عليو ليس للمجتمع مطلق اٟتريّ  ك، مطلقة عليو  للفرد سلطة فليس ،ة ك الفرديّ 

ك اجملتمع  مصلحة للفرد " : وبأنّ  يف سبلمة اٞتسم ؼ اٟتقّ رّ قد عُ  ك ، لول مساسا يت تشكّ ك الّ 
ٖتتفظ  أفك ،  بيعيّ حو الطّ اٞتسم على النّ ع ك ٭تميها يف أف تسَت كظائف اٟتياة يف ىا ا١تشرّ يقرّ 

ا١تساس بسبلمة كاف ىذا  ك سواء، ة فسيّ ك النّ ة ر من اآلالـ اٞتسميّ أف يتحرّ  ك،  بتكاملو اٞتسميّ 
 . " ذم يستخدمهاخص الّ سبة للشّ ة بالنّ ناعيّ أـ األعضاء الصّ ة بيعيّ األعضاء الطّ 
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 الثالث مطلبلا

 و مشروعية الدليل احترام الخصوصّية الوراثّية يمبدأ

يت يرغب ة ا١تعلومات الّ فكافّ  ، ةة ك شخصيّ لو طبيعة موضوعيّ  ة بأفّ يف ا٠تصوصيّ  اٟتقّ يّتسم      
جرٔف على ا١تساس هبذه التّ  اِف ٧تد أفّ ك بالتّ ، ة يف ا٠تصوصيّ  ٛتاية اٟتقّ  الفرد يف كتمانا ىي ٤تلّ 

ة الفرد يف ة يوجب أحقيّ يف ا٠تصوصيّ  اٟتقّ ك  ، د كسائلوساع صوره ك تعدّ سم باتّ ا١تعلومات يتّ 
 ، ة ذاهتاكلسلطات الدّ  ك لو كاف ىذا الغَت ىو  عنو حىّت يت ٭تتفظ هبا الغَتمعرفة ا١تعلومات الّ 

يت تكوف ٖتت على ا١تعلومات الّ  "بلعاالطّ  حقّ "خص ويل الشّ يوجب ٗت ةيّ ا٠تصوص فإعماؿ حقّ 
م إُف يت قد تؤدّ ة بو ك الّ ا٠تاصّ ة ريّ الفرد أف يعرؼ ا١تعلومات السّ  من حقّ  يد الغَت عنو ، ذلك أفّ 

  .1أثَت عليوالتّ 

ت يف العاَف َف تورد شريعا٥تتلف التّ  فّ من جهة أخرل ك بشأف مبدأ مشركعية الدليل نشَت بأ
 كضبطليل  ة الدّ صدقيّ ب تتعلق ضوابط يف حُت تضمنت،  على سبيل اٟتصرة اٞتزائيّ  ة اإلثباتأدلّ 

على ضوء ىذه التوطئة . ك جاكزات من التّ  األفراد كحرياهتمحقوؽ اجملتمع ك  لصوفليل إقامة الدّ  طرؽ
 ( .)الفرع الثآفمشركعية الدليل ( مث مبدأ )الفرع األكؿ ا٠تصوصّية الوراثّيةاحًتاـ سنعاًف مبدأ 

 الفرع األول

 الخصوصّية الوراثّية احترام مبدأ 

        ذلك إعبلنات اٟتقوؽ تتبنّ  ك ةا٠تاصّ اٟتماية للحياة  ةريعة اإلسبلميّ رت الشّ كفّ قد ل
ة لقانوف العقوبات ا١تؤ٘تر كليّ ة الدّ مت اٞتمعيّ إذ نظّ  ساتَت ،ك الدّ ة كليّ الدّ  اتك اٞتمعيّ  اتفاقيّ االتّ ك 
يف ك قد انعقد ، ة ق ْتماية حقوؽ اإلنساف يف قانوف اإلجراءات اٞتنائيّ آف عشر ا١تتعلّ الثّ  كِفّ الدّ 

يف  ق باٟتقّ تتعلّ 2اتة توصيّ ك صدرت عن ا١تؤ٘تر عدّ ،  1979ة يف عاـ ىامبورج بدكلة أ١تانيا الغربيّ 
احًتاـ ك  ة ،ات العامّ يّ ة ك عدـ ا١تساس باٟترّ اٟتفاظ على اٟتقوؽ الفرديّ أ٫تها  ة ك مناٟتياة ا٠تاصّ 
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ماـ ك االىت ظاـ القضائيّ لنّ ة اة ك ىي صحّ ة يف اإلجراءات اٞتنائيّ ة بقبوؿ األدلّ القواعد ا٠تاصّ 
 .فاع ك تقديس حقوؽ الدّ  ْتقوؽ اجملتمع ك اجملٍت عليو

ل عليها عن طريق ة اإلثبات ا١تتحصّ بطبلف أدلّ  على غرارة قواعد ا١تؤ٘تر على عدّ  استقرّ  كما
تها ك ذلك ٞتمعها ة اإلثبات رغم صحّ عدـ قبوؿ أدلّ ، ك  عذيبض الفرد للتّ قوؽ كتعرّ اٟتانتهاؾ 

لو بم بل ٬تب أف تتوافر قأ  هم ال يكفي للحكم عليو بالعقوبةاعًتاؼ ا١تتّ ، ك  بوسائل غَت مشركعة
 . د ارتكابو للجرٯتةة أخرل تؤكّ أدلّ 

ى ك يتجلّ ، أيضا  اىتماـ دكِفّ  ة ٤تلّ ة الوراثيّ ة سيما ا٠تصوصيّ يف ا٠تصوصيّ  كما كاف اٟتقّ 
ة لسنة ات اٟتيويّ قنيّ ك حقوؽ اإلنساف ك التّ  للجينـو البشرمّ  ذلك من خبلؿ اإلعبلف العا١تيّ 

ة ادر عن اٞتمعيّ ك الصّ  09/12/1998ادر يف الصّ  ك إعبلف اليونسكو للجينـو البشرمّ  ،1996
  للجينـو البشرمّ  د اإلعبلف العا١تيّ كما أكّ ،  كؿ تو العديد من الدّ ذم تبنّ حدة ك الّ ة األمم ا١تتّ العامّ 

 و ال ٬توز إجراء أمّ ك أنّ ، ة ة اٞتينيّ اإلنساف يف ا٠تصوصيّ  على حقّ  1997ك حقوؽ اإلنساف لسنة 
كما أظهر خص ،  ة كاعية من ىذا الشّ ن إرادة حرّ إتة عبعد ا١توافقة ا١تسبقة النّ  دراسة أك ٖتليل إالّ 

اس النّ  لكلّ  " : وابع منو على أنّ يف البند السّ  نصّ ك قد  ، ة ة اٞتينيّ ة ا١تادّ ة أ٫تيّ إعبلف اٟتقوؽ اٞتينيّ 
نات من أجسامهم للحصوؿ يف منع أخذ أك ٗتزين عيّ  ة ٔتا يف ذلك اٟتقّ ة اٞتينيّ يف ا٠تصوصيّ  اٟتقّ 

 .1"ة دكف رضا منهم طوعا على معلومات جينيّ 
غة مييز بُت األفراد بسبب يرجع إُف األصل أك اللّ على عدـ التّ  ساتَت تنصّ ة الدّ غالبيّ  كما أفّ 

 فإفّ  ، ةعلى ا١تساكاة يف الكرامة اإلنسانيّ  ساتَت تنصّ ا كانت بعض الدّ إذ ك، أك العقيدة أك اٞتنس 
 .2ة لئلنسافمييز استنادا إُف ا٠تصائص اٞتينيّ بة على ذلك حتما ىي عدـ جواز التّ تيجة ا١تًتتّ النّ 

 3" ةا٠تصوصيّ  يف اٟتقّ  "يو البعض كما يسمّ  ة أكحرمة اٟتياة ا٠تاصّ  يف اٟتقّ ب ا١تساس ك 
  تصل أموره شخص آخر يف أاّل  حق ، ة ك من دكف كجو حقّ جديّ شخص ينتهك بصورة  ىو كلّ 

 . ك يعترب مسؤكال أماـ ا١تعتدل عليو ، تكوف صورتو عرضة ألنظاره ك أاّل  ،أحوالو إُف علم الغَت ك
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 تنصّ  يتالّ منو  34ة يف ا١تادّ  ٟتقّ إُف ىذا ا 1996سنة ل ستور اٞتزائرمّ ؽ الدّ ك لقد تطرّ  
 أك أمّ  أك معنومّ  عنف بدٓفّ  ظر أمّ ٭ت ، حرمة اإلنساف انتهاؾكلة عدـ تضمن الدّ  " و :على أنّ 

ٚتادل األكُف  27 ادر بتاريخالصّ  ؿا١تعدّ  ستورمن الدّ  40ة ا١تادّ  تنصّ كما ،   " مساس بالكرامة
حرمة كلة عدـ انتهاؾ تضمن الدّ  ": وعلى أنّ  14ة العدد ٝتيّ اٞتريدة الرّ  7/3/2016 ا١توافق 1437

 يةنسانالئلا١تعاملة القاسية أك  ،ةمساس بالكرام أك أمّ  أك معنومّ  عنف بدٓفّ  ك ٭تظر أمّ  ،اإلنساف
ال ٬توز انتهاؾ حرمة حياة ا١تواطن  "و : أنّ و من 46ة ا١تادّ  ك أضافت، "أك ا١تهينة يقمعها القانوف 

شكل ا١تساس هبذه اٟتقوؽ دكف أمر  ٭تميهما القانوف...ال ٬توز بأمّ ك  ة ك حرمة شرفوا٠تاصّ 
بيعيُت ٛتاية األشخاص الطّ  يعاقب القانوف على انتهاؾ ىذا اٟتكم .ك  ،ةلطة القضائيّ ل من السّ معلّ 

 . "يعاقب على انتهاكو أساسّي يضمنو القانوف ك  حقّ  خصيّ ابع الشّ يف معاٞتة ا١تعطيات ذات الطّ 
قانوف ساتَت مثل ك الدّ  اتفاقيّ االتّ  بلنات كجاء يف اإلع ة ماست القوانُت العقابيّ رّ ك كما  

 من الفصل ا٠تامس عشر من 22ة كذا ا١تادّ  ك ، 27الفقرة  226ة يف ا١تادّ  العقوبات الفرنسيّ 
ة يف أغلبيّ  فردة للٛتاية اٟتياة ا٠تاصّ  إفّ  .1ةلينول األمريكيّ اة لوالية اٞتينيّ ة قانوف ا٠تصوصيّ 

 اتفاقيّ االتّ  نتهاتضمّ يت الّ  ك،  االستثناءاتعليها بعض  تردك ا ٪تّ إ ك،   تكن مطلقةَف شريعاتالتّ 
بها يت يتطلّ ركرة الّ ىي حالة الضّ  ك ،امنة ة الثّ انية من ا١تادّ الثّ ة ٟتقوؽ اإلنساف يف الفقرة كركبيّ األ
 اتفاقيّ االتّ ىذه كما ٝتحت ، ةالعامّ  حةٛتاية الصّ ك ك الوقاية من اٞترائم ،  ظاـ العاـعن النّ فاع الدّ 
 .2يت يفرضها  القانوفالّ  يف اٟتدكد األعضاء ٦تارسة ىذا اٟتقّ كؿ ة يف الدّ لطات العامّ للسّ 

،  عليها اٟتماية  إضفاء كة قد كازنت بُت حق األفراد يف ا٠تصوصيّ شريعات ٥تتلف التّ  إفّ  
 يف اٟتياة عاـ لؤلفراد اٟتقّ كأصل   تأقرّ فقد ، ة ك مصلحة الفرد بُت ا١تصلحة العامّ  تقكما كفّ 

ة يف ا٠تصوصيّ  ا١تساس باٟتقّ  استثناءن  تأجاز  ك ،ة من ناحية عليو اٟتماية اٞتزائيّ  أضفت ة كا٠تاصّ 
    ، ةة ا١تختصّ أمر من اٞتهة القضائيّ  صدكر كجوب ٫تا أساسُتر شرطُت توفّ  امن ناحية أخرل إذ

 األمريكيّ  يّ أمُت الصحّ التّ  قانوفدد أجاز يف ىذا الصّ  ك،  يت تستدعي ذلكالّ  ركرةفر الضّ اكذا تو  ك
لفرد ألغراض الكشف عن ا١تعلومات ة لبيّ ة ا١تعلومات الطّ ٓتصوصيّ ا١تساس  1997سنة الصادر 
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 األمن ك ،فاع قة بالدّ األنشطة ا١تتعلّ  ك ، أك ألغراض البحث العلميّ  ، وارئالطّ ة يف حالة بيّ الطّ 
 . صاحب ىذه ا١تعلومات إذفدكف  ةحة العامّ ك الصّ  ، القوميّ 

 ثانيال رعالف

 لــــيــــلة الدّ ــــــيّ ـــــمبدأ مشروع

ا ك أمّ ، ة ك اٞتمع أدلّ  ، ك ىو ا١ترشد ك الكاشف ، بو و ما يستدؿّ ليل لغة بأنّ ؼ الدّ يعرّ 
ل بو إُف وصّ ليل ىو ما ٯتكن التّ الدّ  ٔتعٌت أفّ  ، اصطبلحا فهو ما يلـز من العلم بو علم شيء آخر

نة شرعا ىي ك البيّ  ، نةٔتعٌت بيّ  رعيّ ليل يف االصطبلح الشّ ك يستخدـ لفظ الدّ  معرفة اٟتقيقة ،
ليل يف ا الدّ مّ ، ك أ  اٟتقّ ما يبُّت  ة أك الربىاف يف كلّ يت تعٍت بدكرىا اٟتجّ لعدكؿ ك الّ هود االشّ 

 مْ أ، يت ينشدىا قة الّ ا القاضي للوصوؿ إُف اٟتقي يستعُت هبيتالّ  فهو الوسيلة االصطبلح القانوٓفّ 
منها  يستمدّ  يتك ىو الواقعة الّ ، أ عماؿ حكم القانوف عليهاإلقة بالوقائع ا١تعركضة عليو ا١تتعلّ 

ذم ليل الّ م ىو الدّ ليل ا١تادّ ك الدّ ذم انتهى إليو ، القاضي الربىاف على إثبات اقتناعو باٟتكم الّ 
قناعا من أقول إ ىو ال شكّ ك  ، اٞتآفم يف شيء ما مثل بصمات م متجسّ ثر مادّ أ ل يفيتمثّ 

 فّ ألك ذلك ، هادة ك االعًتاؼ نساف مثل الشّ إة ع يف نفسيّ ثر ا١تتطبّ ل يف األا١تتمثّ  فسيّ ليل النّ دّ ال
و ، كما أنّ  ة لسوء نيّ ك حىّت ة ا١تبلحظة أخاضع الحتماؿ إساءة الفهم أك عدـ دقّ  فسيّ ليل النّ الدّ 

عد كثَتا عن ىذه تم يبليل ا١تادّ بينما الدّ  ، دوعّ تّ ك الأك ا٠توؼ أة كاإلكراه رات نفسيّ ٮتضع ١تؤثّ 
ا مّ ك أ قد ال يقبل ا١تناقضة ، دامغا إُف حدّ  مليل ا١تادّ ف يكوف الدّ ، ك من ىنا يغلب أاالحتماالت 

ة إلثبات ة اإلجرائيّ رعيّ ك العقل ك يف إطار من الشّ  فهو الربىاف القائم على ا١تنطق ليل اٞتنائيّ الدّ 
م تعٍت ، ك كلمة ا١تادّ خبلؼ  يف كاقعة ٤تلّ  قناعيّ ة افًتاض أك لرفع أك خفض درجة اليقُت اإلصحّ 

ليل يت تدرؾ ىذا الدّ سع مفهـو اٟتواس الّ ك يتّ ، دراكو باٟتواس نسبتو إُف شيء ملموس ٯتكن إ
ما ابتكره العاَف  ستعانة بكلّ ُف االة لئلنساف ذات القدرات احملدكدة إبيعيّ ى دائرة اٟتواس الطّ ليتخطّ 

ة تنشأ حالة منطقيّ  ما١تادّ  ليل اٞتنائيّ فالدّ  ، عدا جديدا ٢تذه اٟتواسضافت بُ من أجهزة ك أدكات أ
من ك لو ، ف عن جرٯتة م ٗتلّ ثر مادّ  ألأك فٍّت  من استنباط أمر ٣تهوؿ من نتيجة فحص علميّ 

ك يقصد ، ىي أدكات اإلثبات ة اِف فاألدلّ تو أك ذاتيتو ، ك بالتّ ا٠تواص ما يسمح بتحقيق ىويّ 
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      م اكتشافها إُف ٖتديد كلّ صل باٞترٯتة ك يؤدّ تتّ  يتة الّ ك ا١تعنويّ ة أية الوقائع ا١تادّ ة اٞتنائيّ دلّ باأل
    ركؼ احمليطة هبا ك الظّ سلوب ارتكاهبا مثل كقتها ك مكانا ك دكافعها ك أبعاد اٞترٯتة أك بعض أ
ميع ك ربط ما تسفر عنو من حقائق م ٕتك يؤدّ ، همُت ك ٣تٍت عليهم طرافها من متّ ة أك مسؤكليّ 

ة قض ا١تصريّ ك لذلك قضت ٤تكمة النّ بس فيها ، قاطعة ال لأماـ ُف ٖتديد مرتكب اٞترٯتة بصورة إ
االستداللّية ا١تقامة على تو م لو قيمتو ك قوّ من تطابق البصمات ىو دليل مادّ  ليل ا١تستمدّ الدّ  بأفّ 

اعن من احتماؿ كجود ٘تاثل غَت تاـ بُت ك ال يوىن منها ما يستنبطو الطّ ، ة فنيّ  ة كسس علميّ أ
ك ،  اءةرب الدانة أك اإل متتإذ ٔتقتضاه  ،أماـ القضاء  توقيملو ليل ك الدّ ، 1بصمات شخص ك آخر

  .ة القضائيّ ك السلطة رطة الشّ ب منوط وٚتع

 ة اإلثبات يت ٖتكم البحث عن أدلّ ة الّ ٣تموعة القواعد العامّ  مشركعّية الّدليل بدأقصد ٔتك ي
ة ، ك مدل ىذه األدلّ 2ةيف مدل مشركعيّ  ىذه القواعد لتتمثّ ك  ، ة اٟتديثةة الوسائل العلميّ ك ٓتاصّ 

د من نتيجتها ، ك يف أكّ ة ك درجة التّ تها العلميّ ة للفرد ، ك مدل دقّ ستوريّ مانات الدّ فاقها مع الضّ اتّ 
ة بشأف موضوع مشركعيّ  رعيّ ك الشّ  ٯتكن الوصوؿ إُف اٟتكم القانوٓفّ بلثة إطار ىذه القواعد الثّ 

تكوف الوسيلة ذات نتيجة  كأفابقة ،  توافر أحد ىذه القواعد السّ عدـ مع  أّماة ، البحث عن األدلّ 

                                                           
 ك ما بعدىا . 153عبد الفّتاح )٤تّمد لطفي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
ضوع،  ا١تشركعّية ك الّشرعّية مصطلحاف مًتادفاف ١تعٌت كاحد ، ك ىو االلتزاـ بالقواعد القانونّية عند الّتطبيق سواء يف الّشكل أك يف ا١تو   2

ّدكلّية ال تتعارض مع دستور الببلد ك قوانينو ، ما يكسب صفة ا١تشركعّية أك الّشرعّية ك ىذه القواعد القانونّية اّليت نّصت عليها ا١تواثيق ال
 يف دكلة ما ، ك قد ٗتتلف صفة ىذه ا١تشركعّية أك الّشرعّية من دكلة ألخرل ك ذلك حسبما يّتفق مع نظمها الّدستوريّة ك قوانينها ،    

، ك مقتضاه التزاـ ٚتيع أعضاء اجملتمع ك أجهزة الّدكلة بالقوانُت اّليت تصدرىا الّسلطات ك ا١تقصود ٔتبدأ الّشرعّية ىو مبدأ سيادة القانوف 
أ يًتّتب ا١تختّصة ، إاّل أّف ىذا ا١تبدأ يفقد فاعلّيتو إذا كاف القانوف غَت عادؿ أك َف يكفل أّم قيد على سلطة أجهزة الّدكلة ، ك ىذا ا١تبد

وف الفّعاؿ ١تبدأ سيادة الفانوف ك يتضّمن ٖتقيق أىدافو ك ىو مبدأ الّشرعّية با١تعٌت الّدقيق ،  عليو كجود صّماـ أماف يكفل إعطاء ا١تضم
ك يكاد الفقو ٬تمع على أّف مبدأ ا١تشركعّية يعٍت سيادة حكم القانوف ٓتضوع اإلدارة ك الّدكلة بصفة عاّمة للقانوف ، ْتيث تكوف 

دكد الّنظاـ القانوّٓف ا١تقّرر يف الّدكلة ، ك ىذا الّنظاـ القانوّٓف يشمل كّل قواعد القانوف الوضعّي تصّرفاهتا اال٬تابّية ك السلبّية يف دائرة ك ح
أيّا كاف مصدرىا ك شكلها سواء كانت مدّكنة أـ غَت مدّكنة ، ك ال توجد صيغة كاحدة ٣تّردة ٖتّدد مضموف الّشرعية اّليت ٬تب أف تسود 

ة ال ٯتكن فصلها عن القيم الّسائدة يف اجملتمع ك ال ٯتكن عز٢تا عن العناصر ا١تكّونة لنظاـ الّدكلة ،  القانوف ، ذلك أّف ا١تبادئ القانونيّ 
كما أّف مضموف مبدأ الّشرعّية ٮتتلف من دكلة إُف دكلة ْتسب اختبلؼ نظامها الّسياسّي ك االقتصادّم ، ك تعترب الّشرعّية اإلجرائّية 

رعّية اٞتنائّية اّليت ٮتضع ٢تا القانوف اٞتنائّي ، ك اّليت ظهرت اٟتلقة األكُف منها ٖتت اسم ال جرٯتة كال اٞتنائّية ٣تّرد حلقة من حلقات الشّ 
 . 207،  206 عقوبة إاّل بقانوف . ٜتيس علي الظّنحآف )ساَف( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحتُت
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كأف  عليو يف القانوف ، أك ىو منصوص ا١ت ةالف٥ت ةاٟتصوؿ عليها بطريق تّ ة أكيدة ك لكن علميّ 
م إليو من مشركع ك لكن ما تؤدّ  ل إليها على ٨تو قانوٓفّ وصّ التّ  ليل ػػػ قد تّ ػػػ الدّ   تكوف الوسيلة

  ةكلتا اٟتالتُت ال يقبل االستناد على ىذه األدلّ   فإنّو ك يفدة ، نتيجة أك داللة يف اإلثبات غَت مؤكّ 
 بناء اٟتكم القضائيّ  يصحّ كما ال ،  1ة ا١تنظورة أماـ القضاءلقضيّ ل ػػػ الوسائل ػػػ يف اإلثبات اٞتنائيّ 

ك سائر أصناؼ االعتداء على   ك اإلكراه ا١تعنومّ  عذيب البدٓفّ التّ على أعباء توافرت جرّاء استخداـ 
        االستجواب ا١ترىق  على كأ ، ة أك استفزازىابطيّ ٖتريض أجهزة الضّ  على كأ ،اٞتسد  كرامة

سجيل ة ك أجهزة التّ أك ا١تيكركفونات ا٠تفيّ  فوٓفّ ليت التّ صنّ استخداـ أجهزة التّ  على أك ، أك ا٠تادع
    ،  خديرمّ حليل التّ التّ  على كأ ، نؤف ا١تغناطيسيّ التّ  أك على، ة ليفونيّ صاالت التّ ك استقباؿ االتّ 

 غط ة بصمات للضّ اصطناع أدلّ على ة البصمات ك يف نطاؽ أدلّ ، جهاز كشف الكذب  على كأ
يت ٯتكن رؽ غَت ا١تشركعة الّ ك ىكذا من الوسائل ك الطّ ، الواقعة  تكاب اٞتـر ٤تلّ ك اإل٭تاء بار 

  .2استخدامها قي اإلثبات
 ففي ، للدعول ا١توضوعيّ ك  اإلجرائيّ  اٞتانبيف  اتود تطبيق٬تة ة اٞتنائيّ رعيّ الشّ  مبدأ إفّ    
إعبلنات حقوؽ ك  ةفق مع القاعدة القانونيّ ا١تتّ  عك شر ا١ت ليلالدّ عن  ا١تبدأ كشفياإلجرائي  اٞتانب

سة ا١تكرّ  ا١تبادئة ك العامّ  اآلدابظاـ العاـ ك ة ك قواعد النّ كليّ الدّ  اتفاقيّ االتّ اإلنساف ك ا١تواثيق ك 
 مشركعةة بوجود أدلّ  إالّ  العقوبة إنزاؿك  االهتاـإسناد  ليس لولقاضي افك بالتاِف ،  من قبل القضاء

 . البطبلف ٖتت طائلة  من إجراء صحيح ليل مستمدّ أف يكوف الدّ  أم،
هم بوقائع ا١تتّ  اعًتاؼىو ركعة شبطريقة غَت م ماة ليل يف قضيّ داٟتصوؿ على  من مظاىر فّ إ

جهاز كشف  استعماؿأك  ،و اٟتقيقة أنّ فًتض ة ٕتعلو يقوؿ ما يُ نة بعد إعطائو مواد ٥تدرّ معيّ 
م عدّ أك التّ  ، ا١تعنومّ  أك اٞتسمآفّ عذيب التّ  استعماؿأك  ، ةبذبات الكهربائيّ الكذب عن طريق الذّ 

 ورتسجيل الصّ  أك ،ا١تأذكف هبما  غَتفتيش التّ على ا١تكا١تات أك  تصنّ كالتّ حرمات األفراد   على
فذلك كلو  ،بو  ا١تلزمُتمن طرؼ األشخاص  ر ا١تهٍتّ السّ  إفشاء أك ، سائلفتح الرّ  أك ،خلسة 
ة أك يّ ئجرٯتة أك ٥تالفة القواعد اإلجرا بارتكاب تّ  قد ليليكوف اٟتصوؿ على الدّ  أالّ ٬تب  يعٍت أنو
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مستلزمات مبدأ  فّ ٩تلص إُف القوؿ بأ عليوك  .حداث يف ٣ترل األ رتؤثّ دع خُ  حيل ك باستعماؿ
ة نيىذا خدمة لقر ك  ةليل ىو أف يكوف القانوف مصدرا  لقواعد اإلجراءات اٞتزائيّ ة الدّ مشركعيّ 

لطة لسّ ل ا١تباشرة قابةرّ الشراؼ ك اإلة ٖتت قواعد اإلجراءات اٞتزائيّ ذ تنفي يتمّ  أف ثانيان  ك ،الرباءة
 . ةالقضائيّ 

 
ال تكتمل  1ةاٞتنائيّ ة رعيّ الشّ  يعتربكف أفّ  نوف اٞتنائيّ فقهاء القا أفّ ىو و يو نالتّ  إليور د٬ت ما ك

من أ ال عقوبة ك ال تدبَتيت مفادىا ال جرٯتة ك ك الّ  ةة ا١توضوعيّ ة اٞتنائيّ رعيّ الشّ  ٫تا اثنُْت  ئُْت يبش إالّ 
و أنّ  إالّ  ، فها ٕتاه األفرادتعسّ ل لطة كم السّ لتحكّ  وضع حدّ لكضع ىذا ا١تبدأ  ك قد تّ  ، بنصّ  إالّ 

صوص نو النّ ذم تتضمّ ات الّ يّ غط على اٟترّ ة الضّ من حدّ  خفيفللتّ غَت كاؼ كحده  أضحى
على حساب تكوف اٟتماية  من مثّ  كٛتاية كياف اجملتمع  ىذه األخَتة هتدؼ إُف ألفّ  ، ةا١توضوعيّ 

ة غطاء ٥تالفتو للقاعدة اٞتنائيّ  ْتيث ٯتكن ٞتهات ا١تتابعة مبلحقة الفرد ٖتت ، ات األفراديّ حرّ 
  قوقو ٟتىضم  ك طيّ عليو  بذم قد يًتتّ األمر الّ  ،ر ٢تذه ا١تخالفة بو اٞتزاء ا١تقرّ ة لتنزؿ ا١توضوعيّ 

ة رعيّ لذلك تأيت الشّ  ،وازف بُت مصلحة الفرد ك مصلحة اجملتمع ك ٮتتل عندئذ التّ ، يتو رّ ٟتك انتهاؾ 
 ة لتضع توازنان ة ا١توضوعيّ رعيّ للشّ  لةمكمّ  انّ أة من حيث باعتبارىا ركيزة أساسيّ ة اإلجرائيّ ة اٞتنائيّ 
يف  تو ك مصلحة اجملتمع صاحب اٟتقّ بُت مصلحة مرتكب اٞترٯتة يف ضماف حريّ  ان ك مستقرّ  عادالن 

ة يقوؿ كليّ الشّ  أك ةاإلجرائيّ ة ة اٞتنائيّ رعيّ الشّ  ة كة ا١توضوعيّ اٞتنائيّ  ةرعيّ تبلـز الشّ  بشأفك  ، معاقبتو
ال  ، بعضال بعضهما كمّ يُ  ُْت شقّ ة من ة اٞتنائيّ رعيّ ف مبدأ الشّ يتكوّ  " : عامر وبأد زكي كتور ٤تمّ الدّ 

كفقا ة ٥تتصّ من ٤تكمة صادر  حكم قضائيّ  عقوبة دكف ك ال ، عقوبة دكف نصّ  جرٯتة ك ال
 ." للقانوف

 

                                                           
من  ٯتّيز الفقهاء بُت ا١تشركعّية ك الّشرعّية ، فا١تشركعّية تعٍت الّتوافق مع القواعد القانونّية ا١تستقرّة يف اجملتمع ك ا١تعًتؼ هبا  1

كجو الّدقة ك الّتحديد ٣تّرد الّتوافق مع أحكاـ القاعدة القانونّية  قبل أفراده أيّان ما كاف مصدرىا ، أّما الّشرعّية فتعٍت على
ا١تكتوبة أك ا١تنصوص عليها من قبل ا١تشرّع ، ك على ذلك فَتل ىذا الرّأم أّف ا١تشركعّية يف حقيقتها أكسع مضمونا من 

 . 188 الّصفحةالّشرعّية اّليت تعترب أحد عناصرىا . عبد الفتاّح )٤تّمد لطفي( . ا١ترجع الّسابق . 



161 
 

 يانالثّ  حثبالم 
  الوراثيّ  التحليل من مدى إجبار الفرد على المقارن القضاءشريع و والتّ  الفقوموقف 

 
 يف البدايةؽ طرّ حليل بالتّ تّ الك  سةرادّ اليكوف منهج  حثبما ىو كارد يف عنواف ىذا ا١ت ضوء على   
إُف  أخَتان  ك آف(الثّ  طلب)ا١ت شريع ا١تقارفتّ ال موقف إُف مثّ  (ؿاألكّ  طلب)ا١ت فقو ا١تقارفموقف ال إُف

 . الث(الثّ  طلب)ا١ت القضاء ا١تقارفموقف 
 

 األول مطلبال

  حليل الوراثيّ لتّ اموقف الفقو المقارن من مدى إجبار الفرد على 

 

  تّ  أفْ  للفرد ك مدل إجباره عن ذلك منذ وكمّ النّ  اٟتامض موضوع ٖتليل اءلقد أثرل الفقه
شخص  ة كلّ على ىويّ  عند أىل االختصاص تدؿّ ة ة تفصيليّ ينيّ ج بنيةك ةؼ البصمة الوراثيّ اكتشا
       نقاشاهتميف  واك قد انته ، ةة البيولوجيّ ة ك الوالديّ خصيّ ؼ على الشّ عرّ ن من التّ كّ ك ٘تُ ،  بعينو

 اٞتيٍتّ  حليلتّ ال الفرد على إجراءبار إج عدـ جوازيرل  ؿاألكّ  ، فريقُتإُف  إُف االنقساـٖتليبلهتم  ك
ة ك اٟتقوؽ ستوريّ ذلك يصطدـ مع عديد القواعد الدّ  أفّ  إُف مستندين،  ةالبيولوجيّ  وناتعيّ على 
ر٭تة ١تبدأ و الصّ ة فضبل عن ٥تالفتبلمة اٞتسديّ يف السّ  ك اٟتقّ  ةة اٞتينيّ صيّ يف ا٠تصو  اٟتقّ ك،   ةالفرديّ 

 لعتادل الوراثيّ  االختبارجبار على اإل نكٯت أمْ  عكس ذلك ، يرل آفك الثّ  ، ..قرينة الرباءة.
مصلحة اجملتمع يف معرفة اٞتآف كإنزاؿ العقاب عليو تسمو  أفّ  حججهم يف ذلكك  ، للفرد ا٠تلومّ 

 تسهيل إجراءات ا١تساس هبا لغرض أفّ  إالّ ،إف كاف ٭تميها القانوف يت ك تعلو على مصلحة الفرد الّ ك 
ال  ...ك ظاـ العاـاحملافظة على استقرار اجملتمع ك النّ  أكللعدالة  خدمةن  كأالوصوؿ إُف اٟتقيقة 

  . فتيشسبة للتّ أف اٟتاصل بالنّ ٔتوجب القانوف كما ىو الشّ  يكوف إالّ 
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 الفرع األول

 الوراثيّ  التحليلجبار الفرد على إلافض الرّ  الفقهيّ  التيار

ة البيولوجيّ  االختبارات الفرد على إجراءبار القائل بعدـ جواز إج وقفانطلق أصحاب ىذا ا١ت
سة يف ٥تتلف القوانُت ا١تكرّ ك ، باإلنساف  صيقةاللّ ة خصيّ من فكرة اٟتقوؽ الشّ ة الوراثيّ  توبصم١تعرفة 

ات يّ فكرة اٟترّ بربط ذلك  ك من جهة ثانية تّ  ،1عديد دساتَت الدكؿ يف ة ك كذاكليّ ك ا١تواثيق الدّ 
    من الفقو الفرنسيّ  م ىذا ا١توقف كلّ ك يتزعّ  ، يف ىذا الوجود إنساف كلّ ع هبا  يتمتّ يت سة الّ ا١تقدّ 

 . ورمّ ك كذا الفقو السّ 2ك الفقو اليابآفّ  ك بعض الفقو األ١تآفّ 
ة ا٠تاصّ  حياتوة ك حرمة ة اٞتينيّ ك ا٠تصوصيّ ة بلمة اٞتسديّ السّ  يف ع باٟتقّ فاإلنساف يتمتّ 

كاف  رمربّ  ٖتت أمّ  ك غَتىا ساس أك انتهاؾ لتلك اٟتقوؽم كلّ  أفّ  ك ،عن قرينة الرباءة  كناىي
 ٔتثابة إجراء غَت قانوٓفّ  ذ بشأف ذلك يعدّ إجراء اٗتّ  اِف كلّ بالتّ  ك اعتداء على كيانو ك بنيانو ، يعدّ 

أ١تان لو  فالوخز باإلبرة مثبل الستخراج قطرة دـ من ناية أحد أصابع الفرد يثَت ببل شكّ  ، باطل ك
كاف ة سواء  الوراثيّ  توبصمفالفرد ال ٬ترب على ٖتليل عليو  ، ك ابقدر ضئيل جدّ  لو كاف ذلك ك
 . بصورة صر٭تة إذا قبل أك رضي بإجراء ذلك الفحص ة إالّ هما أك ضحيّ متّ 

حوؿ مدل سلطة القانوف ك القضاء على جسد الفرد 3قد تساءؿ بعض الفقهاء يف سوريا ك
ك كذا عن مدل اعتبار إجبار القانوف ك القضاء  أمور بو ،ا١ت حليل الطبّ ذم يرفض االمتثاؿ للتّ الّ 

 ا .يل بعد سبق رفضو لو عمبل قانونيّ حلللفرد على ىذا التّ 
 دكا أفّ أكّ  ك ،يف جسمو ك ىو ملك لو ك حده اإلنساف حرّ  رح أفّ يرل أصحاب ىذا الطّ        

أك بأمر  ْتكم قضائيّ  حياتو فقد يكوف عليو أف يفقد،  ملك لو ىو جسمو ك ليس حياتوذم الّ 
 ا١توت إُف طلب خاص ّتسم ة حىّت ل طلب تنفيذ ا١تهمّ ال يتعدّ  ، فاألمر العسكرمّ  عسكرمّ 
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و ليس لكنّ ك ، يرمي بنفسو فوؽ ا٢تدؼ قاصدا ا١توت  يف اٟترب بأفْ  ابط يأمر اٞتندمّ ا١تأمور، فالضّ 
 .  ىو مقدـ فيها على ا١توتيتحظة الّ  ك لو كاف يف اللّ لو أف يأمره أف يفعل شيئا ما ّتسمو حىّت 

قد يساء إليها ك تصبح عن قصد 1ةخصيّ تو الشّ ق ْتريّ ٞتسم اإلنساف أسرارا تتعلّ  ك أضافوا أفّ 
، لذا ٬تب أف يتم  صاحبهارة أك غَت مباشرة مفضوحة لدل غَت أك عن غَت قصد بصورة مباش

ة اإلنساف يف إخفاء جسده ْتريّ م ك لو باحتماؿ ضئيل إُف ا١تساس إجراء قد يؤدّ  االبتعاد عن كلّ 
 . عّمن ال يريد أك ال يسمح

بلع تو االطّ ليل بسبب عدـ إمكانيّ ر على القضاء الوصوؿ إُف الدّ ، إذا تعذّ  ك بناء على ذلك
أف يلجأ إُف  ، فما عليو إالّ  ةيف ا٠تصوصيّ  ع بو من اٟتقّ على جسم اإلنساف بسبب ما يتمتّ 

، ك يصدر  ده ك ٔتعزؿ عن جسم اإلنساف يف الوصوؿ إُف اٟتقيقةيت تساعحقيقات ك البّينات الّ التّ 
ق بإجراء الفحص حكمو على ىذا األساس، ك ال ينزعج من عدـ انصياع الفرد لؤلمر ا١تتعلّ 

اِف فبل بالتّ ، ك  ة فبل ٬تنح إليوليل الوحيد يف القضيّ ك إذا كاف ىذا الفحص ىو الدّ  ، البيولوجيّ 
ر دكما ك يفسّ ذلك أف الشّ ، ك هم لفائدة القانوف أك لفائدة الشّ مناص لو من تربئة ساحة ا١تتّ 

 .  هم١تصلحة ا١تتّ 
قة يف ىذا ا٠تصوص يف ة ا١تطبّ جب ىؤالء الفقهاء من بعض ا١تمارسات القضائيّ ك قد تعّ 

القضاء  ، مستشهدين بأفّ غ قانوٓفّ يت كادت أف تصطبغ بصبغة اإلباحة دكف مسوّ سوريا ك الّ 
رات ، منها إصداره ١تذكّ  رات غريبة غَت كاردة يف القانوف تستهدؼ األفرادعندىم أصدر مذكّ 

 ، ة إلجراء الفحص الطّب ة العموميّ إعزاـ الفرد للحضور بواسطة القوّ  أمْ  ،"اإلعزاـ راتمذكّ "أٝتاىا 
ة إُف ا٠تبَت قصد إخضاعو ة ا١تطلوب إعزامو ك جرّه بالقوّ رة ٯتكن حجز حريّ ٔتوجب ىذه ا١تذكّ  ك

 . تبار الوراثيّ لبلخ

                                                           
ىي قدرة  "ليبيز "اٟتريّة الّشخصّية ىي حريّة الفرد يف التّنّقل ك حقوقو على جسمو ك حرمة مسكنو ، ك اٟتريّة كما يعرّفها   1

أّف اٟتريّة تعٍت عندما أقدر على ما أريد فهذه حرّييت ، ك لكن يبدك أفّ ىذا غَت  "فولتَت "ك يقوؿ ا١ترء على فعل ما يريد. 
صحيح ، ألّف القدرة على إتياف ما يريده اإلنساف قد تسّبب ضرر للغَت ، ك عليو فإّف الّتعريف اّلذم يفّضلو الفقهاء للحريّة 

امتناع دكف أف يضّر بنفسو أك بالغَت. األسدم )ضياء( . ا١ترجع الّسابق . ىو قدرة اإلنساف على إتياف ما يريده من فعل أك 
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ٔتثابة التفاؼ على القانوف ك لكن بتعبَت مبهم  أمر اإلعزاـ يعدّ  قد عّلقوا عن ذلك بأفّ  ك
، ك ليس  غة لفظ آخر ٯتاثلولفظ ليس يف قاموس اللّ  يعدّ و كما أنّ  ة معٌت ،غة العربيّ ليس لو يف اللّ 

ك ٖتت غطاء ٛتاية  ك بذلك كاف ٬تب على القضاء غ ،د أك مسوّ لو يف القانوف كذلك مؤيّ 
القضاء ال يصدر  ، ألفّ  ريقيسلك ىذا الطّ  ات ك عدـ ا١تساس هبا ك احًتامها أالّ يّ اٟتقوؽ ك اٟترّ 
يف اٟتاالت ا١تنصوص عليها صراحة يف  ات إالّ يّ ق ْتجز ك تقييد للحرّ رات تتعلّ أكامر أك مذكّ 

مصلحة  وقف الفقهيّ ىذا ا١تصار أن ال يهمّ  ك . ةرعيّ ك فيما عدا ذلك فهو قفز على الشّ  القانوف ،
على ة حوف ا١تصلحة الفرديّ يرجّ  مأنّ ٔتعٌت  ،اعتبار فوؽ كلّ  عندىم الفرد إذ مصلحة ،اجملتمع 

يف  اٟتقّ  من مستمدّ  ىذا اإلطبلؽ كة طلق على بصمتو الوراثيّ م قّ ح لفرد لوفا ،1ةا١تصلحة العامّ 
 وقفأصحاب ىذا ا١ت نقسملقد ا ك، ة الّسبلمة اٞتسديّ  أك ةا١تعصوميّ  يف اٟتقّ  ك ةالوراثيّ  ةا٠تصوصيّ 
بو ٕتاه مسألة  ك ٤تتجّ  دستورمّ  كحقّ 2ةبلمة اٞتسديّ سّ يف ال ة للحقّ بيعة القانونيّ ديد الطّ ٖت ٓتصوص

ة ديّ بلمة اٞتسيف السّ  اٟتقّ  أفّ  لير  ؿأم األكّ الرّ ف،  أراء أربعةُف إ اإلجبار على الفحص الوراثيّ 
َت كظائف أعضاء اٞتسم على تسّ  مصلحة الفرد حسبهم ىي يف أفْ  ك ، القانوفمصلحة ٭تميها 

إذ  ، خص على جسمومطلق للشّ  حقّ  يعدّ يف سبلمة اٞتسم  اٟتقّ  فّ ة فإك من ٙتّ  ،بيعيّ حو الطّ النّ 
اعتداء  يف ٛتاية جسمو من أمّ  خص اٟتقّ ك للشّ  ، ال ٬توز ا١تساس بو من قبل الغَت دكف رضاه

رىا سلطة يقرّ  ة يعدّ بلمة اٞتسديّ يف السّ  اٟتقّ  بأفّ  ديؤكّ  آفأم الثّ ا الرّ أمّ  ك، غَتؼ اليقع عليو من طر 
  ؼ ك االستعماؿ ة التصرّ لو حريّ  اِف تكوفبالتّ  ك ،و مالكا ٞتسده أنّ  أمْ  ،القانوف لصاحب اٟتقّ 

ٔتثابة  ة يعدّ اٞتسديّ بلمة يف السّ  اٟتقّ  أفّ ب القوؿ إُف الثأم الثّ الرّ  ذىب يف حُت، ك االستغبلؿ 
ة يكوف للفرد سلطة االستئثار ابطة القانونيّ عن طريق ىذه الرّ  ك ،ة بُت الفرد ك جسده يّ رابطة قانون

نوع من  ة يعدّ بلمة اٞتسديّ يف السّ  اٟتقّ  أفّ ب إُف القوؿ ك األخَت ابعأم الرّ الرّ  خلص ك ، سدهّت
  يعًتؼ هبا مصلحة " و :بأنّ  ؼعرّ ي ك ،ة الواجبة اٟتماية خصيّ ات الشّ يّ ٟترّ ا أمْ  ،ة ات العامّ يّ اٟترّ 

َت ر على السّ ل مساسا يؤثّ ك يشكّ ة لطة العامّ أف يقع من السّ  ٯتكناعتداء  للفرد ٕتاه أمّ القانوف 
يت ىذه اآلراء األربعة َف تصمد أماـ االنتقادات الّ  غَت أفّ  . "لوظائف اٟتياة يف جسمو  بيعيّ الطّ 
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ة بلمة اٞتسديّ يف السّ  اٟتقّ  د عليو بأفّ الرّ  ؿ تّ أم األكّ فالرّ  ،طرؼ بعض الفقهاءمن 1هت إليهاُكجّ 
آف فقد أم الثّ ا الرّ أمّ  ، للمجتمع  ا ىو كذلك حقّ ك إ٪تّ ، خص على جسمو ا مطلقا للشّ ليس حقّ 

       ؼ صرّ ة ٮتوؿ لصاحبو سلطة التّ بلمة اٞتسديّ يف السّ  و إذا كاف اٟتقّ انتقاده على أساس أنّ  تّ 
  لطة تكوف غَت موجودة عند ناقصي األىلية كاجملنوف ىذه السّ  ، فإفّ  ك االستعماؿ ك االستغبلؿ

و الث فقد عيب عليو على أساس أنّ أم الثّ ا الرّ أمّ  ،عوف هبذا اٟتقّ ذين يتمتّ غَت ك غَت٫تا ك اللّ ك الصّ 
فق ابت ك ا١تتّ فالثّ  ، لو يف نفس الوقت ك ٤تلّ  خص يكوف صاحب حقّ الشّ  ر بأفّ ال ٯتكن أف نتصوّ 

 ك ك لكن ٤تلّ ملّ يف التّ  ، فالفرد لو اٟتقّ  اٟتقّ   عن ٤تلّ يكوف مستقبّل  صاحب اٟتقّ  عليو ىو أفّ 
ث يت يتحدّ ة الّ ابطة القانونيّ ، ك أماـ ذلك تنتفي الرّ  يء ا١تملوؾا الشّ ة ليس الفرد ذاتو ك إ٪تّ ا١تلكيّ 

و ال ٯتكن تثريب بدعول أنّ  ابع فقد كاف ىو اآلخر ٤تلّ أم الرّ ا الرّ أمّ  ، أم ا١تنتقدعنها أنصار الرّ 
اجملتمع أف يسوده  ، إذ من حقّ  ةة أك االجتماعيّ بلمة العامّ ة ك اإلخبلؿ بالسّ ات العامّ يّ ع باٟترّ ذرّ التّ 

 . اجملتمع اء ما ارتكبوه من جرائم ضدّ كينة من خبلؿ معاقبة ا١تذنبُت جرّ االستقرار ك السّ 
 

د لفكرة اإلجبار على ذم ُصو بم ألنصار ا١توقف غَت ا١تؤيّ ىذا ىو نفس االنتقاد الّ  لعلّ ك 
 ا١تذكورة أعبله فضبل عن مبدأمْ ة ستوريّ ٥تتلف ا١تبادئ الدّ  حيح أفّ إذ ص ، حليل الوراثيّ التّ 

ف كاجبة ليل ك عدـ إجبار الفرد على تقدٔف دليل لغَت صاٟتو ا١تدفوع هبا لتربير ا١توقة الدّ مشركعيّ 
ذلك ال يكوف على حساب اجملتمع أك اجملٍت عليهم  غَت أفّ  ، االحًتاـ لبقاء حرمة اإلنساف مصونة

نة فنزع عيّ ،  كُت بعدـ جواز اإلجبارك ا١تتمسّ  حليل البيولوجيّ افضُت للتّ ذين ٢تم حقوؽ على الرّ الّ 
نة موضوع مع العيّ  هاابقتطٖتليلها ١تعرفة مدل  جسم الفرد ك خبليا من ةخليّ  ة من أمّ بيولوجيّ 
القياـ بتلك اإلجراءات فبل بالعكس  ، اعتداء على تلك اٟتقوؽ ك ا١تبادئ البّتة ال يشكل ا١تقارنة

      يف معرفة اٟتقيقة  حقّ  مجتمعفلل ، ةبا١تصلحة الفرديّ  ا قد يضرّ ٦تّ  ٮتدـ ا١تصلحة العامة أكثر
 يف اجملتمع حقّ  تيجةق بالنّ ك يتحقّ  ، ومن وايفلت أف الاب على مرتكب اٞترٯتة توقيع العقاِف بالتّ  ك

عن  تستوجبو مصلحة العدالة يف الكشف ما عليو فإفّ  ك ، ك أماف العيش يف طمأنينة كسكينة
 . ةهم ا٠تاصّ مصلحة ا١تتّ  كثَتا  اٟتقيقة تتجاكز
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اإلكراه على ظر ١تسألة سة لصاٌف اإلنساف بالنّ اٟتقوؽ ا١تكرّ  بأفّ قوؿ ال يصحّ  تبعا لذلك ك     
ة ذات خصيّ من اٟتقوؽ الشّ  ليست ةاٞتسديّ  اٟترمة ك بلمةيف السّ  اٟتقّ على غرار  حليل الوراثيّ التّ 

فليس  ،ة بيعة االجتماعيّ ذات الطّ ة خصيّ كذلك من اٟتقوؽ الشّ  بل ك ،ة فحسب بيعة الفرديّ الطّ 
 يف فرض القيودة ك يف ذات الوقت ليس للمجتمع مطلق اٟتريّ  ، ى جسدهسلطة مطلقة علللفرد 

      عىا ا١تشرّ مصلحة للفرد ك اجملتمع معا يقرّ  " : يىالفرد إذف  سدج سبلمةف ،كما يشاء   عليو
ف ٭تتفظ بتكاملو أ ك ،بيعيّ حو الطّ اة يف اٞتسم على النّ ك ٭تميها يف أف تسَت كظائف اٟتي

ىذا ا١تساس بسبلمة األعضاء سواء كاف  ك ، ةفسيّ ة ك النّ ر من اآلالـ اٞتسميّ ك أف يتحرّ  ،اٞتسمي
أساس  جوىر ك ك إذا كاف ." ذم يستخدمهاخص الّ سبة للشّ بالنّ  ةناعيّ صّ ة أك األعضاء البيعيّ الطّ 

على ة ٟتقوؽ اإلنساف على ضركرة احًتاـ ا١تبادئ األساسيّ  ابتداءن ك انتهاءن  مبٍتّ  الفقهيّ  وقفا١تىذا 
خصوصا إذا   ينتظرىا اجملتمع يتقيقة الّ للوصوؿ إُف اٟتبيل إذف سّ الفما  ،1اكلة ا١تذكورة أعبلهالشّ 

 ؟ة ليل الوحيد يف القضيّ ىو الدّ  كاف االختبار الوراثيّ 
با١تقابل هتدر قيمة  ك حليل اٞتيٍتّ كا بعدـ جواز إجباره على ا٠تضوع للتّ ىل يبقى الفرد متمسّ  ك 

ك نتائجو ال تكاد ة قة ك با١توضوعيّ بالدّ  زو يتميّ بأنّ  اا ك بيولوجيّ ا ك طبيّ ذم ثبت علميّ ليل الّ ىذا الدّ 
 ؟ ٗتطئ ك منو هتدر حقوؽ األفراد ك اجملتمع

عليها أفاد  ان منوردّ  ، ك الفقهيّ  اىا ىذا ا١توقفيت تلقّ نظرا لكثرة العيوب ك االنتقادات الّ  
 ، ه عليوإلجبار ال ٣تاؿ  كاعتبار  يكوف ٤تلّ  اٞتيٍتّ  حليلبالتّ  خصالشّ  قبوؿ ك ا كاف رضاػّ ١تك  وبأنّ 
كا عترب ا اػّ ىذا ١تبل ذىبوا إُف أبعد من  ، هضدّ 2ذلك ٔتثابة قرينة يعدّ و القياـ بو رفضيف حالة ك و فإنّ 
على القاضي أف  ، ك يبقى افضدليبل يف غَت صاٌف الرّ  ا كاعًتافا ضمنيّ ل يشكّ  فضالرّ  أفّ 

 يت تؤدم إُفنتائجو الّ  حليل كالتّ  ة منفيافض خس الرّ فض دليبل على توجّ الرّ  يستخلص من

                                                           
 . 527عبد الفّتاح )٤تّمد لطفي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
خرل أا على كاقعة ٪تّ إك  ، ثباهتاإداللتها على الواقعة ا١تراد  ال تنصبّ  مْ ، أثبات غَت ا١تباشرة نواعها من طرؽ اإلأالقرائن ب  2

و ال نّ أر ذ تقرّ إ ، القضاء على جواز بناء اٟتكم على دليل غَت مباشر ك قد استقرّ  ، زـك العقليّ ك تنتجها ٔتحض اللّ أتسبقها 
ا ٦تّ  ، ف يكوف ثبوهتا منو عن طريق االستنتاجأبل يكفي  ، ثباهتاإبذاتو على الواقعة ا١تراد  ليل صر٭تا داالّ ف يكوف الدّ أيشًتط 

ا١ترجع الّسابق . . الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم(.  ماتتائج على ا١تقدّ ركؼ ك القرائن ك ترتيب النّ ف للمحكمة من الظّ يتكشّ 
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مدل توافر  على القضاء أف يستنبط و ٬تبأنّ  ٔتعٌت آخر ،إخفاؤىا  اكؿيت ٭تالّ  ُف اٟتقيقةإالوصوؿ 
 . لفحص الوراثيّ ا ٢تذا ية من رفض الفرد ا٠تضوعسوء النّ 

اعًتاؼ  انّ أأك ،افضالرّ ليست يف صاٌف 1قرينة ٔتثابة ض ا٠تضوع للفحص الوراثيّ ػاعتبار رف إفّ 
 كونم اعتربكا استحساف بعض الفقهاء ، َف يلق للوقائع ا١تنسوبة إليو منو ْتقيقة ارتكابو ضمٍتّ 
خص ة على إرادة الشّ صورة سلبيّ  بأثَتذم من شأنو التّ الّ  األدبّ  مظهر من مظاىر اإلكراه ذلك

 . ةفرديّ الة ك خصيّ الشّ  اتيّ ك اٟترّ  وؽإُف ا١تساس باٟتق ال ٤تالة م يف األخَتيؤدّ سذم الّ  ىوك ،ا١تمتنع
 عن فكرة  آخران  بديبلن  ىذا ا١توقف إُف إ٬تاد أصحابة ىذه ا١تآخذ اىتدل ك على خلفيّ 

 فضأك الرّ  وافقةعدـ ا١ت دراجىو إ ك ، فضبعد إبداءه للرّ  الوراثيّ االختبار خص على إجبار الشّ 
 ،ة ة ا١تختصّ لطة العامّ مة ك ا١تعاقبة من طرؼ السّ رّ جملصوص ادائرة النّ  ضمن حليلالتّ  إجراء لىع
       ،الفرد حسب ىذا ا١توقف إذا ارتكب جرٯتة مهما كانت طبيعتها ٥تالفة أك جنحة أك جنايةف

أبدل  إُف اٟتقيقة ك الوصوؿ بغيةنة من خبليا جسمو لعيّ  فحص بيولوجيّ  جراءإ حقيقالتّ  ك اقتضى
، ة رفض ا٠تضوع للفحوصات الوراثيّ  ك العقاب بتكييف ٔفجر التّ  قع ٖتت طائلةو يفإنّ  ، فضرّ ال

 ، و أّكالن عدـ إرغامو عن ك حليل الوراثيّ تّ البإرادة الفرد ٓتصوص  ةبصورة أساسيّ  االعتداد ٬تب ٔتعٌت
 . ذاتو يف حدّ  جرٯتة فض يعدّ ىذا الرّ  فإفّ و رفض يف حالةك 

إذ  ، ب من الباحثُتمن طرؼ جان عنقد ك الطّ من النّ بدكره  ا١تقًتح َف يسلم ىذا البديل لكن     
ال يصلح  ك ، ات األفراديّ ك ْتقوؽ ك حرّ  اجملتمع باستقرارا منافيا لقواعد العدالة ك ماسا  اعتربكه

مع سبق ٞتناية القتل العمد  فيو ا١ترتكبشتبو كحالة ا١ت ،ٟتاالت ا على ٚتيع ةبصورة عامّ تطبيقو 
                                                           

إذا كانت الّشهادة ك اإلقرار ٫تا أدلّة اإلثبات القولّية يف نظاـ اإلثبات اٞتنائّي اإلسبلمّي ، فإّف القرائن ىي أدلّة اإلثبات   1
    أقول الّصامتة ك اّليت كلما كانت الّصلة بُت الواقعة ا١تعلومة ك الواقعة اجملهولة ا١تراد إثباهتا بالقرينة القويّة كّلما كانت القرينة 

ك أظهر على إثبات الّتهمة ، ك إف كاف ا٠تبلؼ قد ثار بُت الفقهاء حوؿ حجّية القرائن يف اإلثبات ، فقد ذىب ابن القّيم يف 
 مؤلّفو أعبلـ ا١توقّعُت على أّف الّشارع َف يقف اٟتكم يف حفظ اٟتقوؽ البّتة على شهادة ذكرين ال يف الّدماء ك ال يف األمواؿ 

 اٟتدكد ، بل قد حّد ا٠تلفاء الرّاشدكف ك الّصحابة رضواف اهلل عليهم يف الزّنا باٟتبل ك يف ا٠تمر ك ال يف الفركج ك ال يف
بالرّائحة ك القيء ك كذلك إذا كجد الّشيء ا١تسركؽ مع الّسارؽ كاف أكُف باٟتّد من ظهور اٟتبل ك الراّئحة يف ا٠تمر ، ك كّل 

ا١ترجع . الّدسوقي عطّية )طارؽ إبراىيم( يف اٟتبل ك الرّائحة بل أكُف. ما ٯتكن أف يقاؿ يف ظهور ا١تسركؽ أمكن أف يقاؿ
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حاليل ، فإف توبع ّتـر رفض ا٠تضوع للتّ ك ٯتتنع عن إجراء االختبار الوراثيّ  دصّ اإلصرار ك الًتّ 
    رة لو ٗتلق اختبلال كاضحا ك بّينا يف ميزاف اٟتقّ ىذا اٞتـر أك مقدار العقوبة ا١تقرّ  ة فإفّ البيولوجيّ 

ي بضبللو على مبدأ قرينة الرباءة        ذلك يلق أفّ  ك الشكّ  حو ا١تذكور أدناه ،ك العدالة على النّ 
ك إذا  . ة يف الببلدة العامّ ياسة اٞتنائيّ تيجة على السّ بالنّ  سكينة اجملتمع كم ك اهتيّ حقوؽ األفراد كحرّ ك 
   يكوف تكييفها  الوراثيّ حليل فض على ا٠تضوع للتّ ، فهل جرٯتة الرّ  سليم جدال هبذا البديلالتّ  تّ 

  ؟أـ أشّد  ؟أـ أخّف منو  ؟ة ا١ترتكبة رين للجرٯتة األصليّ كييف ك اٞتزاء ا١تقرّ ك جزاؤىا ىو نفس التّ 
يف  واء كهم ك باجملتمع على السّ با١تتّ  ٯتسّ  أك األشدّ  أك ا١تماثل كييف األخفّ التّ  أفّ  ال شكّ 

ة فض على أساس ٥تالفة ك اٞترٯتة األصليّ هاية باحملاكمة العادلة ، إذ كيف يصلح تكييف الرّ النّ 
       أساس جناية فض على مث كيف يستقيم تكييف الرّ  ! ا١ترتكبة ذات كصف جنحة أك جناية

فض على أساس جناية ىل يليق تكييف الرّ  ك ! جناية أيضاة ا١ترتكبة ذات كصف رٯتة األصليّ ك اٞت
   !ة ا١ترتكبة ذات كصف جنحة أك ٥تالفةك اٞترٯتة األصليّ 

ما جاء بو أصحاب ىذا ا١توقف من أفكار بشأف مسألة عدـ إجبار الفرد على  إفّ    
   ة ستوريّ الدّ  ة كىذا اإلجبار يصطدـ مع ٚتلة ا١تبادئ القانونيّ  ة أفّ ْتجّ  حليل الوراثيّ ا٠تضوع للتّ 

يف غَت 1فض قرينةالرّ  اعتبارلُْت يف اثنُت عن ىذا اإلجبار ك ا١تتمثّ  بديلُتلاقًتاحهم  ك ة ،كليّ ك الدّ 
صوص فض ضمن النّ ك إدراج الرّ أ ـر من جهة ،اٞت قًتافوعلى ا أك اعًتاؼ ضمٍتّ  افضصاٌف الرّ 

لكوف  بقي سوادا على بياضا ، ك َف يلق ركاجا بنسبة عالية ،ة من جهة ثانية ة ك العقابيّ جرٯتيّ تّ ال
 ك ال شكّ  يت احتجوا هبا ىم أنفسهم من ٤تتواىا ،فرغ ا١تبادئ الّ ذم يُ سليم ٔتا جاءكا بو ىو الّ التّ 
       ات األفراد ك ٮتلق االضطراب داخل اجملتمع يّ حرّ  ٟتقوؽ ك صارخا ل انتهاكاذلك يشكّ  أفّ 

 ة .ياسة اٞتنائيّ ك يساىم يف عدـ استقرار السّ 

                                                           
ٕتدر اإلشارة أّف قانوف اإلجراءات اٞتنائّية الّلبنآف ال ٬ترب الفرد على ا٠تضوع للفحص الوراثّي ، ك لكن اعترب رفضو ٔتثابة   1

٬توز أف يتناكؿ الّتحقيق الفٍّت اّٗتاذ إجراء على جسم  "اّليت تنّص على أنّو : /أ ك 343قرينة ، ك ىذا ما جاءت بو ا١تاّدة 
اإلنساف كفحص الّدـ شرط أالّ يكوف ٥تالفا لقواعد الفّن أك مفضيا إُف ضرر ىاـ ، ك للمحكمة أف تستخلص من رفض أحد 

د لطفي( . ا١ترجع الّسابق . . عبد الفّتاح )٤تمّ "ا٠تصـو اإلذعاف ٢تذا اإلجراء قرينة على صّحة اٟتالة أك الواقعة ا١تراد إثباهتا 
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 اه آخر يرل أفّ ، ظهر على أنقاض ىذا ا١توقف إتّ  ذلك ك حرصا على عدـ حصوؿ كلّ 
 ةيّ حتم، بدكف موافقتو  كرىا عنو ك  للفرد إلخضاعها لبلختبار الوراثيّ  وكمّ نة من اٟتامض النّ نزع عيّ 

 دليل هبا علىة ك أسانيد للتّ ة أدلّ اه عدّ ـ ىذا االٕتّ ، ك قد قدّ  ة معطيات ك اعتباراترىا عدّ تربّ 
 .  ؽ إليها بإسهابيت سنتطرّ حليل ك الّ إلجراء ىذا التّ ة اإلجبار عن طريق اإلكراه شرعيّ 

 الفرع الثاني

 الوراثيّ  التحليلجبار الفرد على إل دالمؤيّ  الفقهيّ  التيار

ع ّتملة من يتمتّ  تمع اجملفرد يف كلّ   أفّ  ضمونامن فكرة م ا ا١توقفىذينطلق أصحاب 
بلمة يف السّ  على رأس ىذه اٟتقوؽ اٟتقّ  ك ة ،كليّ ستور ك القوانُت الدّ ىا الدّ يت أقرّ الّ  اٟتقوؽ
 عتداء علىا ذلك ُعدّ  ك إالّ ، ر ا١تربّ  كافمهما  بلمة سّ ىذه ال ىإذ ال يقبل االعتداء عل ،ةاٞتسديّ 
ساس ا١تجواز مفاده ، ذم أكرد عليو استثناء ك الّ  اها االٕتّ ىذحسب اـ ىذا ىو األصل الع ،اٞتسد

 .1أيضا ظاـ العاـيستوجبها النّ  أىداؼ اجملتمع ك ة كلحة العامّ بها ا١تصتتطلّ  عتباراتّتسد الفرد ال
ة ٯتكن إرغاـ األفراد على ا٠تضوع لتدابَت صحيّ  ة مثبلحة العموميّ الصّ فمن أجل مقتضيات 

كما ٯتكن إلزاـ  ،...زاونلفاألن كاإليدز كة عند انتشار ٥تتلف األكبئة ك األمراض  نة ك خاصّ معيّ 
 أيضارب ٬ت ك ، ةة ألغراض كقائيّ ع لفحوصات طبيّ با٠تضو  ك ا١تعاىد لبة يف ا١تدارسالطّ  يذ كبلمالتّ 

يف ك ،  ةالطبيّ  اليلحك التّ  اتبا٠تضوع لبلختبار ة ات العسكريّ ادٯتيّ ات ك األكالكليّ يف  ُتحا١تًتشّ 
  العمل  ربّ  ا يف ٣تاؿ عبلقات العمل فإفّ ك أمّ  ،االلتحاؽ ب ٢تمماح ر عدـ السّ فض يتقرّ حالة الرّ 
ة كشرط لقبوؿ إدراجو أك إدماجو يف عبلقة إجراء فحوصات طبيّ  العامل ٭تّتم علىالقانوف  ك باسم

لو ك مدل ٖتمّ  ة العاملتكشف عن مدل لياقتلك الفحوصات من شأنا أف  ألفّ  ،العمل
 و ٬توزأنّ  اهٕتّ اال ذارل ىي سقيابال ك  ، شكبل رفض طلبوي هاإذا رفض ك دهذم سيتقلّ للمنصب الّ 

بعيدا عن اعتبار  ،2اجملتمع ك العدالة قتضيهالدكاعي ي الوراثيّ  بلختبارعلى ا٠تضوع ل همتّ إجبار ا١ت
      رغاـ اإل أفّ  ٔتعٌت ، لو ضرراب إبرة صغَتة يسبّ بواسطة  ة عن طريق الوخزنة البيولوجيّ نزع العيّ 

 حقيقنة موضوع التّ ة ك مطابقتها مع العيّ الوراثيّ  كوناتا١تعرفة ١ت فحصلل على ا٠تضوع جباراإلأك 
                                                           

 . 217صفاء )عادؿ سامي( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
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ك عدـ  فضرّ الإجابتو دكما م يف ذلك لكانت هتّ لو ترؾ ا٠تيار للم إذ ،ة األكثر كاقعيّ  اٟتلّ  ىو
  .ا١توافقة

 
مانات ك الضّ  ّتملة من القيود ةاٞتينيّ  ناتلعيّ ل على الفحص الوراثيّ جبار اإليد تقي تّ  ك لقد 

ر كبَت من على قد ا١ترتكبة رٯتةاٞت تكوف ها ىي أفّ أ٫تّ  ك لعلّ ،  ة تفصيلها يف حينها مهمّ نتوُّف 
 عقوبةالأف تكوف  ك ، اٞترائمأصناؼ ال يكوف يف ٚتيع  االختبار البيولوجيّ أف ٔتعٌت  ،اٞتسامة 

دة بعتبة اٟتبس يشًتط أف تكوف ٤تدّ  عقوبة ك حىّت  ،جن اٟتبس أك السّ  رة للجرٯتة ا١ترتكبة ىيا١تقرّ 
كما ٬تب أف ٕترل تلك الفحوصات  ،جبارىذا اإل رم يربّ اـ جدّ أف يكوف ىناؾ اهتّ  بلضف ، نةمعيّ 
 حاليلك كا٘تي أسرار نتائج التّ ، مانة األقة ك ثّ ال من ذكم صُت ك خرباء قبل أشخاص متخصّ  من

   ةالوراثيّ  ستعداداتالباكذا  عن صاحبها ك ة معلوماتبعدّ  نا٘تدّ  اا بأنّ يت ثبت علميّ ة الّ البيولوجيّ 
إذ ال  ، يانة ك ا١تعتقدٖتًـت الدّ  أف، ك  ذات صلة بذلك أخرل مسائل ك ةا١تستقبليّ  األمراض ك
    حليل يستوجبها التّ  موادك إجبار الفرد يف نار رمضاف على احتساء أك تناكؿ مشركبات أ وز٬ت
 م إُف إفطاره .تؤدّ  ك

 
رفضو  إذ أفّ  ، فحصالجراء إلرفض الفرد ب عتدادو ال ٣تاؿ لبلفإنّ  فإذا توافرت ىذه القيود

يت فو ت تعطيل ك عٍتكما ي ، اؿىذا اجمل يف لنتائج االبتكار العلميّ  وتأكيد نكران بكلّ  يعٍت ك
ترجيح  فهو يعمل إُف اِفبالتّ ك  ، يف الوصوؿ إُف اٟتقيقةحقيق فة بالتّ لطات ا١تكلّ األمر على السّ 

 . ةاالجتماعيّ ا١تصلحة  حساب على ةالفرديّ  تومصلح
 

 ةخصوصيّ  انتهاؾالقاضية بوجوب عدـ  ك غَتىا ةة ك القانونيّ ستوريّ ا١تبادئ الدّ  فإفّ  عليوك 
      همة ا١تتّ براءقرينة  احًتاـ ك،  ا١تعتمد عليو مشركعا ليلالدّ  اٟترص على أف يكوف ك، اإلنساف 

نة الفرد على نزع عيّ  إجبارمسألة مع  بالكاملصطدـ . ال ت.ما إُف ذلك. ة كاٞتسديّ  تومسبلك 
  اؿػػػػػػػػػمن أشك لػػػػػػػػػػػشك ارػػػػػػػػػػػاإلجب ذاػػػػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػن اعتبػػػػكػػػػػػػػػػػٯتا ال ػػػػػػػػػ، كم1وكمّ ػػػػػػػػػػّ و النػػػػػػػػػػمضػػػػػػػػػػاحن ػػػػػػػػػم
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ك ال  ،بل ىو إجراء يُقصد من كراءه معرفة اٟتقيقة ال غَت ،بدٓفّ الأك  عنومّ ا١ت نفعالأك  1هديدالتّ 
خص ىو الشّ  فمعرفة ما إذا كاف ، ذاتو معرفة اٟتقيقة أٝتى ك أعلى من اإلجبار يف حدّ  ريب أفّ 

 كما أفّ  ، أٝتى من إجباره كرىا على إجراء االختبار بعد رفضو طواعيةلبلبن  األب البيولوجيّ 
حليل بعد أف أٝتى من إكراىو على إجراء التّ  هم بالقتل ىو الفاعل اٟتقيقيّ معرفة ما إذا كاف ا١تتّ 

ات مصونة ك ٤تًتمة بعيدا عن أّم يّ اٟترّ  فاٟتقوؽ كركؼ الظّ  ك يف ٚتيع اٟتاالت ك أباه ٥تتاران ،
مبدأ  أيضا مع ال يصطدـجبار اإل ىذا فّ أكما ، ك غَت٫تا ةاٞتينيّ  ةخصوصيّ لل أك ةبلمسّ للنتهاؾ ا

 ا١تبدأ ٮتصّ  ذلك أفّ  إذ يرل أنصار ىذا ا١توقف ،2نفسو خص على تقدٔف دليل ضدّ الشّ  إلزاـعدـ 
   أف يدِف بأقواؿ على  كراهاإل خص ٖتت الشّ  ربجأفإذا  ،٫تا هادة دكف غَت ك الشّ  فقط االعًتاؼ

  ك كذلك ، ة ك ٥تتارةعن إرادة حرّ منو ا َف تكن صادرة ألنّ ، ال يلتفت إليها  وك تصر٭تات فإنّ 
 إذ حكمو كاف ٤تلّ ،  كماٟتبل يأخذ نفس ف الوراثيّ  العلميّ  ختباراال اأمّ  ، هادةلشّ ل سبةبالنّ أف شّ ال

 .3فتيشة اعتباره عمبل من أعماؿ ا٠تربة أك عمبل من أعماؿ التّ اختبلؼ دائر بُت إمكانيّ 

ال  فتيشعمبل من أعماؿ التّ  يعدّ  حليل الوراثيّ لتّ ا جانب من الفقهاء إُف القوؿ بأفّ  لقد ذىب
بغرض البحث خذ ك يُػتّ 5حقيقفتيش ىو إجراء من إجراءات التّ ا كاف التّ ػّ و ك ١ت، على اعتبار أنّ 4ا٠تربة

على إذف  ة بناءة القضائيّ بطيّ الضّ  ٬ُترل من طرؼ ك ْتكم طبيعتو على اإلكراهيقـو ك ، ليل على الدّ 
ة للفرد نة من البصمة الوراثيّ نزع عيّ  فإفّ  ،ده القانوف ١تا حدّ  ة كفقاا١تختصّ  ةلطة القضائيّ من السّ مسبق 

                                                           
يرل فقهاء الّشريعة اإلسبلمّية أّف الّتهديد يعّد كسيلة ماّسة بسبلمة اٞتسم إذا كّجهت إُف ا١تكره نفسو ك ىذا باتّفاؽ ٚتهور   1

    الفقهاء ، ك لكّنهم اختلفوا فيما إذا كّجو الّتهديد إُف الغَت ، فَتل اٟتنابلة أّف الوعيد إكراه إذا كقع على االبن أك األب ، 
عّية أنّو إكراه إذا كقع على االبن ك األب ك زاد عليو كّل ذم ٤تـر ، ك ىذا يّتفق مع بعض اٟتنفّية ، أّما البعض ك يرل الّشاف

اآلخر من األحناؼ فَتل أّف الوعيد ليس إكراىا إذا كقع على أجنّب، ك سار على ىذا الرّأم البخارّم ك أىل الظّاىر . 
 . 80ة األسدم )ضياء( . ا١ترجع الّسابق . الّصفح

 . 114،  113ذياب )باديس( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحتُت   2
 . 152. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  األسدم )ضياء(  3
 . 219ٜتيس علي الظّنحآف )ساَف( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   4
يعّرؼ الّتفتيش بأنّو اإلجراء اّلذم يقـو بو مأمور الّضبط القضائّي يف األحواؿ ا١تعيّنة بالقانوف للبحث عن اٞترٯتة ، ك أدلّة   5

ثبوهتا ك نسبتها إُف ا١تّتهم ، ك قد يكوف ٤تل الّتفتيش شخص ا١تّتهم أك مسكنو أك أّم ٤تّل آخر أٟتقو القانوف يف اٟتكم 
 . 219يس علي الظّنحآف )ساَف( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة با١تسكن أك الّشخص . ٜت
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اِف بالتّ  ك، ليل صوؿ إُف الدّ خذ للو فهو يتّ ، 1فتيشالتّ  يعّد من صميم إلخضاعها لبلختبار الوراثيّ 
 . ةبناء على إذف من اٞتهات ا١تختصّ  ك ال يباشر إالّ  ، نة" يقـو على اإلكراه"نزع العيّ فهو أْم 

 شيء سكن أك على كلّ على ا١ت ، بل كما ينصبّ 2و األشياء فحسبليس ٤تلّ  فتيشالتّ ك  
ال ٯتكن  رمةْت عفا١تسكن يتمتّ  ، خصالشّ على أيضا  نصبّ ي حديدالتّ  ككر و القانوف بالذّ خصّ 

 األكامربأك  اخيصالًتّ بمقركنا حقيق ٬تب أف يكوف خوؿ إليو ك تفتيشو إلفادة التّ الدّ  ك، انتهاكها 
 عدّ  ك إالّ ، ؽ امنة لصيانة ك ٛتاية اٟتقو ة باعتبارىا الضّ لطة القضائيّ السّ  فقط بإصدارىا يت ٗتتصّ الّ 

يف عدـ  ة حقوؽ على غرار اٟتقّ ع بعدّ ك اإلنساف كذلك يتمتّ  ،القانوف ذلك جرما يعاقب عليو 
إذ ال ،  ةتو الوراثيّ يف سبلمتو ك خصوصيّ  قّ ك كذا اٟت بلع على عوراتو ك عتاده الوراثيّ االطّ  تفتيشو ك

دا بإذف من القضاء ٖتت طائلة إذا كاف ذلك مؤيّ  إالّ ، ليل ر البحث عن الدّ ٬توز انتهاكها ٔتربّ 
للفرد  وكمّ مض النّ انة من اٟتنزع عيّ  ا كافػّ و ك ١تاه يرل أنّ ىذا االٕتّ  ك عليو فإفّ ،  العقابجرٔف ك التّ 

        اإلجبار  نطوم علىفتيش إجراء يا كاف التّ ػّ ، ك ١ت3تفتيشا لو يعدّ  حليل الوراثيّ إلخضاعها للتّ 
 . اإلجبارنة من الفرد يكوف عن طريق نزع العيّ تيجة لذلك ففبالنّ  ك اإلكراه ،

 خص يعدّ للشّ  حليل الوراثيّ تّ ال أفّ  أمْ ، عكس ذلك  يف حُت يرل جانب آخر من الفقهاء  
القضاء  إليهالجأ ة يم نيّ فاستشارة  ا٠تربة تعدّ فإذا كانت  ،4فتيشعمبل خالصا من أعماؿ ا٠تربة ال التّ 

تاج ٘تاـ فهمها معرفة كاسعة ٭تيت ة الّ كقائع القضيّ  إدراؾيف نطاؽ اإلثبات قصد مساعدتو يف فهم ك 
 فاالختبار ، ثقافتو ر ْتكم عملو كغَت كافية عند القاضي ا١تسخ   نعدـ أك على األقلّ ت معُّت يف ٣تاؿ 

يت ال يستطيع القضاء إدراكها أك فهم  ة الّ من األعماؿ الفنيّ  و يعدّ ألنّ ، ٠تربة امن أعماؿ  يعدّ  الوراثيّ 
عبلقة ال ٔتوجب خربة  إجراء الفحص الوراثيّ  ذىبوا إُف القوؿ بأفّ كما  ،5كوف إليهاكنهها دكف الّر 

                                                           
 . 207طايع )ا٢تآف( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   1
يقصد بالّتفتيش االّطبلع على ٤تّل منحو القانوف حرمة خاّصة باعتباره مستودع سّر لصاحبو لضبط ما عسى أف يوجد فيو   2

 . 199. عبّاس اٟتسيٍت )عّمار( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  ما يفيد يف كشف اٟتقيقة عن جرٯتة معيّنة
 . 483عّباس اٟتسيٍّت )عّمار( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   3
 . 220ٜتيس علي الظّنحآف)ساَف( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   4

 ك ما بعدىا . 209طايع )ا٢تآف( . ا١ترجع الّسابق . الّصفحة   5
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ال  ا١تختلفة ة غَت ذلك من اإلفرازات اٞتسميّ  أكشعره  أكدمو  أف إذ ،ريف السّ  اإلنساف قّ ْت لو أبدا
   ، تمع على استقرار اجملاحملافظة جل أمن  و كنّ أ رلن موقفنا من ذلك ك.  بسر   على اإلطبلؽ تعدّ 

 ةيّ ىو كجوب ، األفرادحقوؽ  اجملتمع كبُت مصلحة  حقيقيّ  تفعيبل ١تبدأ ضركرة خلق توازفكذا  ك
إذ  ،1ا٠تربة أعماؿمن  ال عمبل فتيشمن أعماؿ التّ عمبل  "ADN" وكمّ مض النّ ااٟتاعتبار ٖتليل 

مسا٫تة يف ة عمبل من أعماؿ ا٠تربة فهذا يعٍت حتما ا١تساس بالعدالة ك لو نعترب ٖتليل البصمة الوراثيّ 
إذ قد  عنصر اإللزاـ ، على كفاية  ا٠تربة ْتكم طبيعتها ال تنطوم ألفّ  إفبلت اجملرمُت من العقاب ،

     وجو إليو ،الستدعاءات ا٠تبَت أك قد يتقاعس يف  التّ  بإجراء ا٠تربةا١تعٍت  خصال يستجيب الشّ 
ذم ينادم ، يف الوقت الّ  ربةة إ٧تاز ك إعداد تقرير ا٠تعلى تعطيل عمليّ  ذلك يعمل ببل شكّ  كلّ  ك

 . معرفة اٟتقيقة يف أسرع اآلجاؿ ك معاقبة اٞتناة ة كفيو اجملتمع باإلسراع يف كشف خيوط القضيّ 

فتيش ْتسب التّ  ألفّ ،  فتيشعمبل من أعماؿ التّ  ٬تب اعتباره جل عدـ الوقوع يف ذلكألك    
تيش ال فيت ٖتوز على اإلذف بالتّ ة الّ القضائيّ ة بطيّ فالضّ  ، اإللزاـ جبار كعنصر اإلطبيعتو ينطوم على 

رب و ٬تُ فإنّ  ، خصسبة لتفتيش الشّ بالنّ يء نفس الشّ  ، ك2خص ا١تراد تفتيش مسكنود برفض الشّ تتقيّ 
  .أك االلتفات لعدـ موافقتودكف االعتداد  للفحص ا١تعمليّ  ُٗتضع،ك وكمّ مضو النّ انة من حنزع عيّ  على

وم على ٭تتADN  ألككسجُتا١تنقوص ا وكمّ مض النّ ا، فإذا كاف اٟت من جهة أخرل ك
    ةاألمراض ا١تستقبليّ  كأة ستعدادات اٞتنسيّ االك،  ة بصاحبو ا١تعلومات ا٠تاصّ  عديد ا١تعطيات ك

 فإفّ  اِفك بالتّ  ، ةا٠تصوصيّ  توألسرار حيا حامبل يعدّ  كلهبذا الشّ  وفإنّ ،  لو اريخ الوراثيّ تّ ال كأ
بل يصلح أف يكوف ، بلع على ىذه األسرار ال يكوف ٔتوجب إجراءات خربة الكشف ك اإلطّ 

يت الّ  ا٠تربة على خبلؼ ، ةلطة العامّ دخل ضمن اختصاصات السّ يت تفتيش الّ ٔتقتضى إجراءات التّ 
 ا،فتيش مهما كاف نوعهتّ ال اتجراءإا٠تبَت ال ٬توز لو أف يقـو ب إذ ، ةفرديّ العماؿ تعترب من قبيل األ

 ةلعامّ ايابة لنّ ل سبةأف كذلك بالنّ ك الشّ  ، و إلجرائونتدبي أفة رطة القضائيّ ٬توز لضابط الشّ ال كما 
 . ما فتيش ٠تبَتالتّ بإذف  يت ال ٬توز ٢تا أف ٘تنحالّ 

                                                           
اه اّلذم سلكو الّسواد األعظم من الفقهاء يف ببلدنا على غرار األستاذ ٧تيمي ٚتاؿ . أنظر يف ىذا الّصدد ك ىو ذات االٕتّ   1

 . 242إثبات اٞترٯتة على ضوء االجتهاد القضائّي. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  ٧تيمي ٚتاؿ.
 . 150. ا١ترجع الّسابق . الّصفحة  (٤تّمد)أٛتد غاّف   2
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عمبل من أعماؿ ا٠تربة  االختبلؼ اٟتاصل بشأف اعتبار االختبار الوراثيّ  ٕتدر اإلشارة أفّ  
 القائل بأفّ  دائما فيما انتهى إليو أنصار ىذا ا١توقف الفقهيّ  يصبّ ، فتيش أك عمبل من أعماؿ التّ 

، دكف  ك يف حالة ما إذا رفض ٬ترب عن طريق اإلكراه، ٬ترل على الفرد طواعية  الفحص الوراثيّ 
اإلباحة يف ا١تساس ّتسده اعتبار  بعيدا عن ، ك اتيّ انتهاؾ  للحقوؽ ك اٟترّ  ل ذلك أمّ أف يشكّ 
، 1ضمانات ةعدّ  ذلك بوجوب توافر كادقيّ  م، غَت أنّ  ةا٠تصوصية اٞتينيّ  على تعّديا نةمعيّ ألغراض 

، جرٔف خوؿ يف دائرة التّ ة ك الدّ عيّ ر شّ لًـت ٖتت طائلة ا٠تركج عن مبدأ افر ك ٖتاتتو  يت ٬تب أفْ ك الّ 
 :يف 2ماناتىذه الضّ ص ك تتلخّ  ،من ذلك  ليل ا١تستمدّ ناىيك عن بطبلف الدّ 

 

، ك ال شك  ةة ا١تختصّ لطة العامّ ع من طرؼ السّ اإلكراه مكتوب ك ٥تتـو ك موقّ كجوب إصدار أمر 
امي إُف نزع خذ من طرؼ القاضي الرّ بعد األمر ا١تتّ  ، أمْ  انيةىذا األمر يصدر يف ا١ترحلة الثّ  أفّ 
ابق يف السّ  قبولوعن  يعدؿ للفرد ك إجراء الفحص عليها دكف إجبار مثّ  وكمّ مض النّ انة من اٟتعيّ 

ضركرة أف  منها ، ركطك أمر اإلكراه ٬تب أف تتوافر فيو ىو اآلخر بعض الشّ  ، إجراء ىذا الفحص
حليل بشأنا ، ة إجراء التّ القانوف على إمكانيّ  ق ّترٯتة نصّ متعلّ  يكوف اإلكراه على االختبار الوراثيّ 

رة دْف للعقوبة ا١تقرّ األقصى أك األ فبعض القوانُت تشًتط مثبل إلصدار أمر اإلكراه أف يكوف اٟتدّ 
ال يُلتفت  ك، غَت مشركع  خذ ٮتالف ذلك ُعدّ ، فإذا كاف األمر ا١تتّ  دا سلفاللجرٯتة ا١ترتكبة ٤تدّ 

،  ك يطالو ال ٤تالة البطبلف إعماال لقاعدة ما بٍت على باطل فهو باطل ل إليها ،تائج ا١تتوصّ إُف النّ 
با تسبيبا غَت  ، أك كاف مسبّ  ةجهة غَت ٥تتصّ تيجة نفسها تنطبق على إصدار ىذا األمر من ك النّ 

 .الواجبة الفحص  نةدا لنوع العيّ أك غَت ٤تدّ  كافيا ،

                                                           
يف نطاؽ العدالة اٞتنائية مع كضع حدكد  وكمّ ة للحامض النّ حاليل اٞتينيّ قة باستخداـ التّ وصية ا١تتعلّ التّ  األكربّ  اجمللس تبٌّت   1

، ك أف يكوف  حقيق اٞتنائيّ ابعة للتّ التّ  رعيّ ب الشّ يف مصلحة الطّ  ، ك يتمّ  بناء على أمر قضائيّ  ، بأف يتمّ  ة ٢تذا اإلجراءقانونيّ 
ا ، ك أف تستخدـ هم ، ك أف يكوف اإلجراء ضركريّ لة من ا١تتّ نات متحصّ ُت بذلك ، ك أف تكوف العيّ ٔتعرفة ا٠ترباء ا١تعنيّ 
شيء آخر  حقيق ، ك ال ٬توز استعماؿ ىذه ا١تعلومات يف أمّ اـ يف حدكد التّ ل عليها إلثبات أك نفي االهتّ ا١تعلومات ا١تتحصّ 

 . 226فحة ابق . الصّ السّ  . ا١ترجع (د لطفي٤تمّ )اح . عبد الفتّ  أك ٕتريبّ  علميّ 
 . 482 فحةابق . الصّ . ا١ترجع السّ  (ارعمّ )اس اٟتسيٍت عبّ   2
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    ،م أك االلتماسأك التظلّ  عنمع ٖتديد آجاؿ الطّ اإلكراه عن يف قرار إعطاء إمكانية للفرد يف الطّ 
با آلثاره ٟتُت الفصل يف مرتّ مع جعل األمر ا١تطعوف فيو غَت  يت يرفع أمامها ،ك كذا ٖتديد اٞتهة الّ 

 . عنالطّ 

،  ارم ا١تفعوؿنظيم السّ ة طبقا للقانوف ك التّ سخَت ٥تتصّ أف تكوف اٞتهة ا١تخاطمبة بأمر اإلكراه أك التّ 
، كما ٬تب أف  ا ك تابعا للقطاع العاـ دكف سواهبيب ٥تتصّ ٔتعٌت ٬تب أف يكوف ا٠تبَت أك الطّ 

ات ك ا١تواد ، ك ٤تتويا على ٚتيع األجهزة ك ا١تعدّ  أيضا لعاـيكوف ا١تعمل أك ا١تخرب تابع للقطاع ا
بيب أك ا٠تبَت ا١تأمور أك ا١تسّخر غَت كاف الطّ   فإفْ  الكفيلة بالقياـ باالختبار على أحسن كجو ،

تائج ة النّ بتقرير ا٠تربة مهما كانت دقّ  ، فبل يعتدّ  تابع للقطاع ا٠تاصأك كاف ا١تخترب  فا ،٤تلّ 
 . ل عليهاا١تتحصّ 

ذم ٮتتاره الّ  بيب أك ا٠تبَت ك ا١تعمل البيولوجيّ ة للفرد من قبل الطّ نة البيولوجيّ يستحسن نزع العيّ 
ذلك  كلّ   أفّ  ال شكّ  ك حليل ،لفحص ك التّ ا، كما يسمح ْتضور ىذا األخَت لعملية  الفرد

ك ىو  ة ،ضادّ ب تقدٔف طلب خربة ماِف ٕتنّ بالتّ  ك ، تائجة أكثر ك ثقة أكرب يف النّ سيعطي مصداقيّ 
 . ل عملية الوصوؿ إُف اٟتقيقةما سيعطّ 

ًت بنفسو ا١تخرب ك ا٠تبَت  ، ك ساعة الفحص ضركرة إحاطة الفرد بتاريخ ك يف حالة ما إذا َف ٮتم
 ا٠تبَت  ة ردّ الغاية من ذلك ىو فتح اجملاؿ إلمكانيّ  ك ٬تب أف ٭تاط علما باسم ا٠تبَت ك ا١تخرب ،

 . أك تغيَت ا١تخرب

نة ا١تأخوذة من الفرد يف حدكد ما يكفي لئلجابة على الفحص على العيّ  ا٠تبَت أف ٬ُترمم ٬تب على 
 اعترب قد مسّ  ، ك إالّ  ى ذلكلو أف يتخطّ  ال ٭تقّ  ، ك سخَتة أك أمر اإلكراهة أك التّ ا١تأموريّ 

 . ة ا١تصانة قانوناة ك كذا باألسرار اٞتينيّ با٠تصوصية الوراثيّ 

قة با٠تربة كنوع ك يورد فيو ٚتيع ا١تعلومات ك اإليضاحات ا١تتعلّ  بو يف تقريرأف ُيضّمن ا٠تبَت ما قاـ 
،  ل عليهاتائج ا١تتحصّ ، ك النّ  وكمّ مض النّ ابعة يف استخبلص اٟتريقة ا١تتّ ، ك كذا الطّ  نة ا١تأخوذةالعيّ 

ك تاريخ  ، ،ك تاريخ إجراء ا٠تربة سخَتةفضبل عن اسم ا١تخرب ك ا٠تبَت، ك مراجع أمر اإلكراه أك التّ 
 . نتائجها
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، كما ٬تب أف  ك يشًتط يف ىذا اإلخطار أف يكوف مكتوبا ٬تب إخطار الفرد بنتائج ا٠تربة ،
يف إبداء ما يراه  ك ذلك من أجل إعطائو اٟتقّ  م تقرير ا٠تربة ّتميع مشتمبلتو إُف صاحبو ،يسلّ 

 . مناسبا من مبلحظات أك دفوع

يف حالة ما إذا تزعزع  وكمّ مضو النّ اعلى ح ٖتليل مضادّ  يف طب إجراء ٬تب أف ٯتنح للفرد اٟتقّ 
  .نة ٖتت طائلة عدـ القبوؿة معيّ لب ٔتدّ د ىذا الطّ على أف يقيّ  ٓتصوص نتائج ا٠تربة ا١تبّلغة لو يقينو

  ،٢تذا لغرض تعدّ ذلك ٔتوجب ٤تاضر إتبلؼ ك  ، ربةا٠تنة ٤تل حليل أف تتلف العيّ تّ ٬تب بعد ناية ال
 د .احملدّ  ضرل أك استغبل٢تا يف غَت الغر ة أخلعدـ استخدامها مرّ ىذا ضمانا  ك

 ةا١تشركعيّ  على غاية من اهالٕتّ اا حسب ىذاإلجبار  يكوف ماناتضّ ال تلك اةعار ت م٘تّ  فإذا
ة انتهاؾ اٟتريّ ب لةذات الصّ  كصف من األكصاؼ أمّ  على نطوٍ ة ك غَت مبلمة اإلجرائيّ السّ  ك

 ئيسيّ الرّ  دؼا٢تيبقى ل ،1ةا٠تاصّ  ةيااٟت أك ، ةيّ إلنساناأك الكرامة  ، ةاٞتسديّ بلمة أك السّ  ، ةخصيّ الشّ 
 خيوط كشف اجملتمع يف بُت حقّ  فعليّ ك  حقيقيّ  توازفىو ٖتقيق  من كراء كل ذلك ك األساسيّ 

زاؿ ػك إنُت ك منو الوصوؿ إُف الفاعلُت اٟتقيقيّ  ة اٟتديثةالبيولوجيّ  ة كاستخداـ العلـو الطبيّ ب اٞترٯتة
 سياسةعنو  تنبثقوازف ىذا التّ  أفّ  ك الشك ،2سة قانونااألطراؼ ا١تكرّ حقوؽ بُت  ك ، معليه قابػالع

 . الةك فعّ  ة متوازنةجنائيّ 

                                                           
 ك ما بعدىا . 44نويرم عبد العزيز . ا١ترجع السابق . الصفحة   1
اٟتديثة إحدل  فعبل األدلة العلميةحة اجملتمع ك مصلحة الفرد تثَت ٕتدر ا١تبلحظة أنو ك يف نطاؽ ٖتقيق ا١تصاٌف أك التوفيق بُت مصل  2

ا١تشكبلت اليت تواجهها السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة ، ك ىي كيفية ٖتقيق التوازف بُت ا١تصاٌف ا١تتعارضة ك ىي مصلحة اجملتمع  ك ضماف 
    أف لؤلدلة العلمية ا٬تابيات رل ، حيث ذىب رأم إُف أنو ك كما تطبيق القانوف من ناحية ، ك ضماف اٟتريات الفردية من ناحية أخ

حقوقهم إذا َف ٭تسن استخدامها ، كانتهاؾ ك ك فوائد كتسهيل مهمة الكشف عن اٟتقيقة القضائية ، فإنا قد تعصف ْتريات األفراد 
ك معرفة أسرارىم اليت يكرىوف أف يطلع عليها أحد، كاألسرار اٞتينية اليت ٯتكن اٟتصوؿ عليو من خبلؿ  حرمة اٟتياة ا٠تاصة لؤلفراد

أك اٞتينـو البشرم لئلنساف ، يف حُت يرل رأم آخر بأف ا١تشرع قد نظم سبل استخبلص ىذه األدلة ك أف كصوؿ مأمور  ا٠تريطة اٞتينية
تقدٔف الضبط القضائي أك احملقق اٞتنائي ٢تذه األدلة يتم بالطرؽ القانونية ك ٔتراعاة مبدأ الشرعية ، سواء يف اٞتانب اإلجرائي الذم يتخذ ل

   تحقيق ، أك يف اٞتانب الفٍت الذم يتم من خبلؿ استخبلص نتائج األخذ هبذه األدلة ك مع احًتاـ القانوف ، ىذه األدلة لسلطات ال
ك األخذ ٔتبدأ ا١تشركعية تنحصر التجاكزات ك ال يكوف ىناؾ ٣تاؿ للعصف باٟتقوؽ ك اٟتريات . الدسوقي عطية )طارؽ إبراىيم(. 

 .470ا١ترجع السابق . الصفحة 
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 انيثّ ال المطلب
  الوراثيّ  لّتحليلا مدى إجبار الفرد علىمن  المقارن شريعالتّ موقف 

بنظرة ٥تالفة عن اآلخر بشأف إشكالية كل ينظر ،  انقسم إُف فريقُت  ا١تقارف لفقوكاف ا  إذا 
مدل إجبار الفرد على ا٠تضوع للّتحليل الوراثي بالنظر إُف ا١تبادئ األساسية الضامنة ٟتماية 

 يؤيد مسألةإذ األكؿ ال  ، فالتشريع ا١تقارف ىو اآلخر عرؼ إتاىُت متباينُت،  اٟتقوؽ ك اٟتريات
 . الثآف يعاكسو ٘تاماك ،  إجبار الفرد على ا٠تضوع للتحليل الوراثي

 الفرع األول

 لّتحليل الوراثيّ اد على جبار الفر إل الرافض التيار الّتشريعي

كجوب  تقر صراحة يف قوانينها الداخلية كما سنرل بعد حُت  التشريعات بعض كانت  إذا
 وك إف رفض يتم إجباره عنإف اقتضت الضركرة ذلك ،  فحص على البصمة الوراثية للفرد إجراء

كرست ٖتليل   أخرل ك مسطرة قانونا ، فإنو ك با١تقابل ىناؾ تشريعات معينة ٔتوجب إجراءات
غَت أنا أكردت ضمنها صراحة فكرة عدـ إمكانية إجبار ، البصمة الوراثية للفرد يف قوانينها الداخلية 

 تشريعاتفئة من ال كما توجدالشخص على ا٠تضوع لو إف ىو أبدل رفضا لنزع عينة من جسمو ،  
سكتت ك با١ترة عن ىذه ا١تسألة ، أم عن مدل إجبار الفرد على ا٠تضوع لبلختبارات الوراثية  قد

 . إجراءىاحاؿ ما إذا امتنع عن 

بأف قضية إجبار الفرد  الداخلية التشريعات اليت أكضحت يف قوانينها ك يف ما يلي نستعرض
ك ذلك  ، يومن األحواؿ ٕتاكزه أك ٗتطّ لفحص الوراثي خط أٛتر ال ٯتكن بأم حاؿ ا٠تضوع لعلى 

التشريع اال٧تليزم ، أ٫تها  لعل لتنافيو مع عديد ا١تبادئ ك القواعد الدستورية ك العا١تية ا١تقدسة ك
 ، التشريع الكندم ك التشريع االيطاِف . التشريع االيرلندم

ت اٟتساسة من الفرد إال بعد بأخذ العيناال يسمح  1984الصادر سنة  الّتشريع اال٧تليزمف
 لال ٯتكن أف ٬تر ك  ل ،معلّ  كب ف ذلك اإلذف يف شكل أمر مسبّ ك يكو  ،من اٞتهة ا١تختصة إذف 

ك بعد  ، اٞترٯتة يساعد فيها على كشف  يتالٟتدكد من جسم الشخص سول يف ا رفع العتاد ا٠تلوم
تهم ا١تثوؿ لبلختبار الوراثي يتم إعبلمو بأف ا١تك يف حالة رفض  ،الشخص  لذلك الرضا ا١تكتوب
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صراحة بنظاـ اإلكراه  ال يعًتؼ ٧تليزماال ٔتعٌت أف القانوف، 1ثابت ضدهٔتثابة دليل  يعد الرفض ىذا
ما َف عامة الفحوصات الطبية بصورة على ا٠تضوع لبلختبارات الوراثية بصفة خاصة ك إلرغاـ الفرد 

قانوف السَت يف ففي ، الذم ال لبس فيو  عٍت ك رضاه الصريحا١ت يكن ذلك بناء على قبوؿ الشخص
 شخصال من أف يطلب فقط نو ٬تيز لرجل الشرطةإف،  1972الصادر سنة  ٧تليزمالطرقات اال

ك ذلك ،  وسأ من نفم إعطائو نفخة على طريق أك يف مكاف عاـ  ىايقود سيارة أك ٭تاكؿ قياد الذم
 .2نو شرب الكحوؿأيو أسباب معقولة على لتحليلها إذا قامت لد

 

نوعُت من العينات البيولوجية ، إذ  ٯتيز بُت ٧تليزمأف القانوف اال ة ك التنويوا١تبلحظجدير ب
كاف  فاألكُف ، غَت اٟتميمة أم ك العينات غَت اٟتساسة ، اٟتميمة أم العينات اٟتساسة ىناؾ

العينة من  1984الصادر سنة  األدلة اٞتنائيةرطة ك الشمن قانوف  65/1يقصد هبا حسب ا١تادة 
ك بصمة  ك البوؿ ك اللعاب ك شعر العانة،  كل سائل أك نسيج آخر من اٞتسم ك ا١تٍت كالدـ 

نائية ك النظاـ قانوف العدالة اٞت ثر صدكرإنو ك أإال ، األسناف ك العينات ا١تقتطعة من فتحات اٞتسم 
من  اتنالعي منو 2فقرة  58ينات كفقا للمادة هبذه الع أصبح يقصد،  1994سنة ٧تليزم العاـ اال

        شعر العانة ك بصمة األسناف  ؿ كك البو ، ككل سائل أك نسيج آخر من اٞتسم  الدـ ك ا١تٍت
 العينات غَت أم ما الثانيةأ ك، 3من جسم الشخص من غَت فتحة الفم ك ا١تسحة اليت تؤخذ

العينة من شعر األكُف فقرة ال 65ا١تادة يف  1984الصادر سنة  نفسو القانوف فيقصد هبا يف اٟتساسة
دا فيما عاألجزاء األخرل من اٞتسم  العينة ا١تقتطعة من األظافر ك ، خص ماعدا شعر العانةالش

   ا عدا البوؿ نو ك فيمأ ٧تليزمك اشًتط القانوف اال، األقداـ  فتحات اٞتسم ك بصمات األيدم ك
ا من خذ عينة منهمأأما البوؿ ك اللعاب ٯتكن  ، نة إال ٔتعرفة الطبيبخذ عيأك اللعاب ال ٬توز 

اٟتساسة أك اٟتميمة  خذ عينة من األعضاءأالربيطآف يف  إتاه القانوف ك،  حد رجاؿ الشرطةأطرؼ 
 ٖتليل اٟتامض النوكم للفردء إجرا منعا باتا ٔتعٌت ٯتنع ، بصورة  كجوبية على رضا ا١تتهم للفرد مبٍت

                                                           
 . 218صفاء )عادؿ سامي( . ا١ترجع السابق . الصفحة   1
 . 151األسدم )ضياء( . ا١ترجع السابق . الصفحة   2
 . 217 ٜتيس علي الظنحآف )ساَف( . ا١ترجع السابق . الصفحة  3
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غَت اٟتميمة اليت ال تقتضي مثل على عكس األعضاء  ، ذلك أعضاءه اٟتميمة إف ىو رفضعلى 
 .ك القبوؿ  ىذا الرضا

ك إذا كاف التشريع اال٧تليزم ال ٬تيز نزع العينات الوراثية من صاحبها إال ٔتوافقتو لكوف 
      ترب الفحص ا١تسألة تتعلق بأقدس حق بالنسبة لو ك ىو ا٠تصوصية اٞتينية ، فإنو بذلك قد اع

، لكوف تفتيش األشخاص  ك االختبار الوراثي عمبل من أعماؿ ا٠تربة ال عمبل من أعماؿ التفتيش
رج إُف دائرة رار حياهتم ا٠تاصة ٕتعل السرية ٗتينطوم على مساس ْتريات األفراد ك اعتداء على أس

 .العبلنية 

تحليل على ا٠تضوع لالفرد  إجبار بفكرة ال يقر٧تليزم الذم اال تشريعال على غرارك   
 ، رضاال كجوب توافر عنصر خر يشًتط ك بصورة صر٭تةيرلندم ىو اآلاال ٧تد ا١تشرعالنوكم  وحامض
 ك قانونية ك مشركعية إجراء ك صحة يعد ٔتثابة مسألة جوىرية ك أساسية لسبلمة حسبو الرضا ك أف

على نو اإلكراه البدٓف إلجبار الفرد قانو  ال يكرس يف ذا ا١تعٌتفهو هب، البصمة الوراثية  اختبار
 . الواضح للشخص ا١تعٍت كن ذلك مقركنا بالقبوؿ الصريح كما َف ي، ا٠تضوع للفحوصات الوراثية 

 بعض سدية للفرد أك كما يطلق عليهاد مبدأ السبلمة اٞتجسّ جهتو  الكندم من تشريعال
 امهما كاف كزنو ك حجيتو يف الدعول إذقبل الدليل إذ ال يُ ، ْتصانة الشخص اٞتسمانية  الفقهاء

ص القانوٓف أك التشريعي الذم استمد عن طريق أخذ عينة من العتاد اٞتيٍت للفرد يف غياب الن
قانوف أم إذا كجد  ، ك العكس بالعكس، 1لبلختبارات الوراثية ا٠تضوعك ٬تيز للفرد صراحة  سمحي

 ، ْتكم القانوف جائز فاإلجبار ىنا يكوف ،  ٬ترب الفرد على ا٠تضوع لتحليل عينة من بصمة كراثية
 الطائرات  ز إجبار ك إخضاع قائدم ا١تركبات ك السفن كأجا إذ،  ىب إليو قانوف ا١تركرك ىو ما ذ

منهم قد  أمّ البوؿ إذا كاف يشتبو يف أف  أكالزفَت  كأيف الدـ اختبار البصمة الوراثية  ك القاطرات إُف
 تناكؿ مادة مسكرة .

من القوانُت السابقة اليت تقر بوجوب توافر  اأكثر تشدد فقد جاء اإليطاِف تشريعالأما         
 إذ أنو،  البصمة الوراثية بيولوجية احملتوية علىالرضا الصريح للفرد ا١تراد إجراء فحص على عيناتو ال
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على عدـ إُف حث القضاء ، مهما كاف ا١تربر  ـ ا١تساس باٟترمة اٞتسدية للفردٕتاكز مسألة عد
اثي يف غَت صاٌف ا١تتهم الذم رفض الور إليها الفحص  سًتشاد أك االستئناس بأم نتيجة خلصاال

 .1لنزع عينة من اٟتامض  النوكم ا٠تاص بوا٠تضوع 

 الفرع الثاني

 إلجبار الفرد على الّتحليل الوراثيّ  دالمؤيّ  التيار الّتشريعي

بأف ٖتليل  ٣تموعة من الدكؿ ك ٔتوجب تشريعاهتا الداخلية ترل فيوال ٮتفى على أحد بأنو 
رمة جسده ك ال ٓتصوصيتو أم مساس ْتإجباره عنو ال ينطوم على  للفرد كالبصمة الوراثية 

  ، نفسو الشخص على تقدٔف دليل ضد إجبارعدـ  قرينة الرباءة ك مال ينايف مبدأكذا  ك ،اٞتينية
، التشريع األ١تآف ، التشريع النرك٬تي ، التشريع  يالدا٪تاركالتشريع  اإلطبلؽ على أبرزىاك لعل من 

 . ك التشريع ا١تصرم التشريع العراقي، ا٢تولندم ، التشريع  الفرنسي ، التشريع األمريكي 

من عينة الشخص على ٖتليل  إجبارعلى جواز  الداخلي يف قانونو ينص ي٪تاركاالدا١تشرع ف
 أسبابكجود  ك تتمثل يف، ٬تب أف تتوافر ٣تتمعة الوراثية ك قد ربط ذلك بعدة شركط  توبصم

 18 عن مدتو تقل ال عليها بعقوبة اٟتبستكوف اٞترٯتة معاقب  فأك  ، مؤسسة حوؿ كقوع شبهة
أف يكوف بإذف من ك أخَتا ٬تب  تحرياتك مفيدا لل يكوف ىذا التحليل منتجا فأك  ، شهرا

 . ا١تختصة السلطة

،  1989سنة  الصادراٞتنائية  يف قانوف اإلجراءاتذلك  كل2ىذا التشريع أكردقد  ك
جدت أسباب  كإمكانية إخضاع ا١تتهم إُف فحص جسمآف مىت  علىك بوضوح الذم نص 

ة يللحر بة سالبة عن جرٯتة معاقب عليها بعقو  إدانتومؤسسة حوؿ كقوع شبهة ٯتكن أف تؤدم إُف 
ٔتا فيو رفع عينة من أف أم تدخل للمساس بالسبلمة اٞتسدية  ك ،شهرا  18تقل عن  ١تدة ال

   ، للتحقيق األكِف حاٝتةعتاد خلوم يكوف ٦تكنا عندما ٯتثل ىذا التدخل ضركرة  ذأك أخ ،الدـ
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يف ىذا  ضاءلقك ينبغي أف يكوف قرار ا ، ضاءمسبق يقرره الق على إذف إال بناءيتم التدخل  ك ال
ك يقـو الطبيب  ، على كجود ضركرة تستدعي ىذا التدخلتأسيسا كافيا الشأف مسببا ك مؤسسا 

ك الطبية ية لممن الناحية العك العينة ٦تكنا إذا كاف أخذ تل بدكره ما حيث يقرر الفحصبعملية 
 . كمن دكف ذل

 

جبار بإمكانية إ 1933نة الصادر س1يسمح قانوف اإلجراءات اٞتنائيةأما التشريع األ١تآف ف
 فيأمر ، اٟتبس ةبعقوبالتصدم ألية كاقعة معاقبا عليها ا١تساس بسبلمة جسده ٔتناسبة  الفرد على

على طلب من ككيل اٞتمهورية يف اٟتالة اليت يرل فيها ىذا األخَت  اإلجراء بناء بذلك ضاءالق
 ضاءك عندما يقرر الق ،اٞتنائية أف تساعد اإلجراءات  مات ٯتكنهاضركرة اٟتصوؿ على معلو 

  مىت اعًتض على ذلك  ك ، رضاهعلى ا٠تضوع إليو ك ال ٭تتاج األمر إُف  ٬ترب فردفإف ال الفحص
، 2بها الوضعتطلّ  إفالقوة  باستعماؿ أمعليو رغم إرادتو  لف الفحص ا١تأمور بو ٬تر إف قاكمو أك

 من الفقرة أ 81ا١تادة  ك حكم يف مدلوؿ ٖتليل اٟتامض النوكم دخوؿ على فقوال راستقكقد 
قد اقًتحت  ك ،ٖتليل البصمة الوراثية  إمكانيةتعرؼ  أفقبل  أم اٞتنائية األ١تآف قانوف اإلجراءات

اٟتامض النوكم يف  باستخداـ ٖتليلاأل١تانية كضع قاعدة تشريعية خاصة ٞتنة تقصي اٟتقائق 
تتم ىذه  أال ىيك  تتوصياعدة ضوابط ك ساءة استعمالو فاقًتحت إلبات اٞتنائي ٖتسبا اإلث

جسم  أنسجة تتم ىذه التحاليل على خبليا ك أفك  ، بمسبّ  س كمؤسّ  بإذف قضائي إالالتحاليل 
تتم ىذه  أفك  ، الدعول ٟتسمك إلزامي  التحليل ضركرم يكوف ىذا أفك  ، الفرد ا١تشتبو فيو

كل ىذه   على بناء ك ،""الشرطة العلمية مصلحة الطب الشرعيك معامل التحاليل يف ٥تتربات 
سمح فيو لوكيل اٞتمهورية يف حالة يقانونا  التسعينات يف منتصفاأل١تآف صدر الرب١تاف التوصيات أ
     ظرفية عضو النيابة العامة  أمرك تبقى مشركعية ،  عملية الفحص بإجراءأف يأمر  االستعجاؿ

 . لذلك ا١توالية أياـالثبلثة بقرار من القاضي خبلؿ  َف يؤكد إذا أثرهحيث ينعدـ  ، مؤقتة ك
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ك اإلجراءات اٞتنائية القانوف ا١تنظم لوسائل التحقيق  يعرؼالتشريع النرك٬تي ف ٓتصوص ك
فيو  االشتباه مىت ت٢1تذا الفحص فرد أم إخضاعٯتكن إذ  ،للفحص اٞتسدم  مضبوطا تنظيما

 ، حبس"سالبة للحرية جرٯتة معاقب عليها بعقوبة  ارتكابتورطو يف  مؤسسة أعباءعلى  بناء
ك مفيدا يف يكوف ىذا الفحص ضركريا لعملية البحث ك التحقيق  أفيشًتط القانوف  ك ، "سجن

كما  ، أخرل من جهة رة اٞترٯتة ا١ترتكبةك متناسبا مع خطو  ، من جهة حل ك فك خيوط اٞترٯتة
 فرد ا١تشتبو فيورفض ال مىت ك ،ا٠تاضع لو  لفردبالنسبة ل أ١تاالفحص بالطريقة األقل  ل٬تر  أف ينبغي

ك يف حالة  ،حد القضاة أمن  بأمريعوض ذلك  أفٯتكن  ، يعطي موافقتو على الفحص أف
 عمليا من قبل الفحصك يتم  ، األمر مثل ىذا إصدارالنيابة العامة  أعضاءحد أ ُفيتو  االستعجاؿ

 .ك من يف حكمهم  ك ا١تمرضُت ك تقنيي الصحة األطباءالقطاع  الصحي مثل  أعضاءحد أ

الوراثية  االختباراتك  اليلالتح إجراءعلى  فردال إكراهز ٬تيالنرك٬تي ك بذلك فا١تشرع 
بتاريخ  الصادر أعبلهر ا١تذكو  قانوفالمن  157ا١تادة  أحكاـ ما نصت عليوتأسيسا على 

احملقق  أكمن القاضي  بإذفتلك التحاليل  إجراء إمكانيةك اليت كرد فيها صراحة  ،01/01/1986
 . موافقتو عليها ك دكف اشًتاط رضا ا١تتهم

 جل فحص أتعيُت خبَت من  سلطة لقاضي التحقيق 2فقد خوؿ ما٢تولند ك بشأف التشريع
ف أ٬تب القانوف  أكجبوهبذا التعيُت الذم القاضي احملقق  يأمر أفك قبل  ،"ADN" ػػػالػ ٖتديد ك

 لك ا١تخرب الذم سيجر  ، إجرائوساعة  ك ، ك ٔتوعده ،علما بذلك التعيُت كتابة  لشخص٭تيط ا
حد أأك ٤تاميو  أك للمتهم ٝتح القانوف قد ك ، الفحصنتيجة بلتبليغو  ذلك الشأف بالنسبةك ك فيو

يطلب  أف اٟتق يف للمتهم كما منح ىذا القانوف ، االختبارا٠ترباء الذين يعنيهم ا١تتهم أف ٭تضركا 
ك يف حالة  ، الفحص األكؿجل ٜتسة عشرة يوما من تاريخ أيف  دفحص مضا إجراءمن القاضي 
عل ا١تتهم يكوف ٬ت أمر إصدارلقاضي التحقيق  القانوف أجاز منو خلومخذ عتاد أ رفض ا١تتهم

يصدر مثل ىذا  ك ال ،عن طريق القوة العمومية  ك ذلك طبيبطرؼ من  خاضعا ألخذ عينة
بعد التأكد من العقوبة ا١تقررة للجرٯتة  لككذ ك ،ك التحقق من رفضو  ا١تتهم بعد ٝتاع إالاألمر 
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ك يف اٟتالة  . على األقل سنوات 06 ك مقدرة ٔتدة تكوف سالبة للحرية أفك اليت ٬تب  ،ا١ترتكبة
بأخذ السائل ا١تنوم  يأمر أفٯتكن للقاضي  ، خذ العينة متعذرا من الناحية الطبيةأها اليت يبدك في

 أمريف  االستئناؼطريق بيطعن  أفك ٯتكن للمتهم  ،عتاد خلوم  ٮتصو  أم أكرة عشأك للمتهم 
من تاريخ  ا ابتداءٜتسة عشر يوم جلأيف للفحص اٞتربم  إخضاعوقاضي التحقيق ا١تتضمن 

ا٢تيئة القضائية ا١تتابع  أماـ االستئناؼغاية الفصل يف  إُفيوقف تنفيذ األمر عند ذلك  ك ، تبليغو
 . ا١تتهمىذا  أمامها

   يتبُت 02/12/1991لصادر بتاريخ ا ا٢تولندمخبلؿ قانوف اإلجراءات اٞتنائية  نمإذف 
ال أف  يف تتمثل ك،  الوراثية بصمتو ٖتليل إلجبار الفرد على القيود ك ٚتلة من الشركطكضع  نوأ ك

على قاضي التحقيق ٬تب ك  ، من قاضي التحقيق بأمر إالالبصمة الوراثية  الختبارخبَت تعيُت  يتم
بنتيجة كذلك   إببلغوك  االختبارفيو  ا١تخترب الذم سيجرل يعلم ا١تتهم كتابة بالساعة ك فأ

ٯتكن كما   ، االختبار عملية ٭تضر أف االستشارما٠تبَت  أك٤تاميو  أكٯتكن للمتهم ك  ،الفحص
  ،آخرندب خبَت  أك إجراءيطلب  أفبنتيجة الفحص األكؿ  إببلغوبعد  ايوم 15جل للمتهم يف أ

بإخضاعو لذلك ٔتوجب  أمرا يصدر أف٬توز للقاضي  تحليلال إجراءيف حالة رفض ا١تتهم كما أنو 
 06للحرية ١تدة  وبة سالبةتكوف اٞترٯتة معاقب عليها بعق أف٬تب ك  ، بذلك همسببا ك ٮتطر  أمرا

للوصوؿ إُف  ك كاف ذلك الزما للبحث  إذا إاليكوف اإلخضاع للتحليل  أالّ ك  ، سنوات على األقل
كذلك ص ا٠تضوع اإلجبارم للفح ُفإقاضي التحقيق الرامي  أمرللمتهم حق استئناؼ ك  ، اٟتقيقة
 ٟتُت ثر موقف أك يكوف لبلستئناؼ  ،اإلخضاع  بأمر تبليغويوما من يـو  15 أقصاىاة يف مد

 . من عملية الفحص االنتهاءمن جسم ا١تتهم بعد ا١تادة ا١تأخوذة  إعداـيتم  أف ، ك الفصل فيو
 جراء ٖتليل البصمة الوراثية ،إجبار الفرد على تلك ىي الضمانات اليت أرساىا ا١تشرع ا٢تولندم إل

 على إجراء ىذا االختبار. مهما كاف نوعو حىت ال يكوف ىناؾ أّم امتناع ك قد ت تكريسها

 فرد أمعلى  البصمة الوراثيةفحص  إجراءٯتنع  فإننا ٧تده الفرنسي لتشريعبتصفحنا لك 
عملية  ٟتضور حيث يتم استدعاء الشخص٥تتصة  ٥تابر ل يفر ٬تُ  على أفك قضائي  أمركف د

 نوألنظاـ الفرنسي يف ىذا اإلطار ىو ك ما ٯتيز ا ، بذلكالفحص مرتُت متتاليتُت مث ٭ترر ٤تضر 
 . البطبلف إُفك كل خرؽ لئلجراءات يؤدم  ،خذ العينات أمتشدد يف ٣تاؿ 
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فقد عاقب ٔتوجب نص ا١تادة ، ك رغبة منو يف ٛتاية جسم اإلنساف من أم اعتداء 
أم ك ا٠تبليا أك فعل من شأنو التقاط األنسجة أم كل من يقـو بمن قانوف العقوبات   511/4

أم مادة من شخص ك كذا كل من يقـو بالتقاط النسيج أك ا٠تبليا أك ، شيء من جسم اإلنساف 
ىذا الشخص بالسجن مدة ٜتسة سنوات  حي راشد من دكف رضاه ، أك دكف اٟتصوؿ على رضا

ك ٓتصوص الرضا ٬تب أف يكوف صر٭تا ك ٯتكن إثباتو  امة قدرىا ٜتسة ك سبعوف ألف يورك،ك غر 
ك ال يعتد وف الرضا كتابة أماـ جهة رٝتية أف يك "أكفيديو" قد اشًتطت اتفاقية ك، بطريقة كاضحة 

با١توافقة الشفهية ، ك ٬تب أف تكوف تلك ا١توافقة سابقة على إجراء ىذا العمل ك إال تعرض 
 .1الطبيب للعقوبة

فقد جعل ا١تشرع الفرنسي أخذ ، جبار على ا٠تضوع للتحليل الوراثي اإلحوؿ مدل  ك 
 ةتنص ا١تاد ك يف ىذا الصدد ،2يف حوادث ا١تركر لكذالزما ك  امر أ للمتهم عينة من الدـ بالنسبة

 ٔتكافحة الركحية ك التدابَت ا٠تاصةا١تشركبات بتقنُت ا٠تاص  15/04/1954من قانوف  88
الذين  ٬توز  لرجاؿ الضبط القضائي ك اإلدارم ،الطريق  عقب كقوع حادث " نو :أالكحوؿ على 

  للفحص الطبالشخص ا٠تضوع  إُفيطلبوا  أف ، الكحوؿ كقع ٖتت تأثَت اٟتادث أفيعتقدكف 
ألخذ عينة من امتنع الشخص عن ا٠تضوع  إذاك ،  الكحوؿ فيو ٖتليل الدـ للتأكد من نسبةأك 

مث بعد ذلك ،  " سنة إُفتصل  يعاقب عليها باٟتبس مدة قدف امتناعو ىذا يعد جرٯتة إفدمو 
 . ياإلزام إجراءن  م جعل ٖتليل الدـذك ال أعبلها١تعدؿ للقانوف  09/08/1970 بتاريخ قانوف صدر

 ، اٟترياتعلى اٟتقوؽ ك كما سبق القوؿ حريص ١تشرع الفرنسي ك يبلحظ أف ا ىذا ك
 إُف من كراءه رميعقاب ي جزائي بنص ألجل ذلك تدخل ،اؿ ٖتليل العينات٣تمتشدد يف ك 

كذلك ، لغَت الغرض ا١تطلوب  الوراثية االختبارات استخداـٖتصل يف  قد التجاكزات اليتمكافحة 
١تدة سنة  باٟتبس بيعاق " : أنوكقد كرد فيها ،  من قانوف العقوبات 20رة فق 226 بنص ا١تادة

 . " .عن شخص..اليت ت ٚتعها  علوماتا١ت ٖتويلكل كاقعة  على كاحدة

                                                           
 . 494،  493عبد الفتاح )٤تمد لطفي( . ا١ترجع السابق . الصفحتُت   1
 . 149 . ا١ترجع السابق . الصفحة األسدم )ضياء(  2



185 
 

الغرض  كالعمومية على االختبار اٞتيٍت،ول إجبار الفرد يف الدعيجيز فالتشريع األمريكي  ماأ
صادر عن احملكمة  شريطة أف يكوف ذلك ٔتوجب سند قضائي، اٟتقيقة  إُفمن ذلك ىو الوصوؿ 

اٞتينـو األمريكي  خصوصيةطبقا ١تا ىو مكرس يف قانوف  ىذا ك تربيرا مقبوال ،مسببا ك مربرا 
كشف  ا١تساس با٠تصوصية اٞتينية كة يف حاالت الضركرة الطبيإذ أجاز  ، 1990سنة  الصادر

 . من لو اٟتق  فيهاكف  موافقة د،  ا١تعلومات الطبية أك الوراثية

أجاز إجراء ٖتليل اٟتامض  1997الصادر سنة  األمريكي قانوف التأمُت الصحي من جهتو
 ألغراض الكشف عن ا١تعلومات بوا٠تاصة الطبية كذا ا١تساس ٓتصوصية ا١تعلومات لنوكم للفرد ك ا

  مي األمن القو  ك ك األنشطة ا١تتعلقة بالدفاعيف حالة الطوارئ أك ألغراض البحث العلمي بية الط
 .1صاحب ىذه ا١تعلومة رضا ك دكف إذف ،ك الصحة العامة 

يف أك الذين يشتبو  سائقي السيارات ا١تخمورين كذلك  كما يلـز قانوف ا١تركر األمريكي
القيادة يف حالة رفضهم يتم سحب رخصة  ك ،2الدـ ر ا٠تضوع لفحصدكقوعهم ٖتت تأثَت ا١تخ

 حالة يف عليهم يقبضالسائقُت الذين  إف ": ،ىذا ما كرد ضمن بنود القانوف ا١تذكور أعبله منهم
ف رفضوا إف،لفحص الدـ  اٮتضعو  فأيشتبو يف كقوعهم ٖتت تأثَت ٥تدر ٬تب  الذين أكسكر 

 .3" القيادة تعرضوا لسحب تراخيص

أنو جعل اٞتزاء ا١تًتتب على عدـ ا٠تضوع للفحص  األمريكييبلحظ على ا١تشرع  ىذا ك
إما اليت جعلت اٞتزاء  األخرلعلى خبلؼ بقية التشريعات  ،ةياقو سحب رخصة السّ ى الوراثي

ك األدكات  ، أك مقابلة الرفض باإلكراه كاإلجبار بواسطة ٥تتلف الوسائل  ٕترٔف الرفض يف حد ذاتو
 ، أك اعتبار رفض إجراء االختبار دليل ضد الرافض . عقولةا١تدكد اٟتك يف 

عدة قواعد ك مقاييس بللتحليل الوراثي يف التشريع األمريكي  ضوعلقد ت ربط إلزامية ا٠ت ك 
أف ٬ترل التحليل دكف ك  ، أف يكوف التحليل الوراثي مؤسسا على سندا قضائيا مسببا ك مربرا ىي
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مساس با١تعتقدات الدينية  أكالتحليل بعيدا عن أم انتهاؾ  أف يتمك  ،إٟتاؽ أَف بالفرد ا٠تاضع لو 
 . بذلك القياـ ٢تم القانوفيسمح أم شخاص مؤىلُت أل أف يعهدك  ، للفرد

الفرد على ٖتليل  إجبارقد عاًف مسألة مدل  يلحظ أنوفا١تتأمل يف التشريع العراقي  أما
احملاكمات  أصوؿمن قانوف  70نص ا١تادة ، ك ذلك ٔتوجب 1جليك  بشكل كاضح الوراثيةبصمتو 

   اجملٍت عليو يف جناية أكيرغم ا١تتهم  فاحملقق أ أكلقاضي التحقيق  "نو :على أ اٞتزائية اليت تنص
    أصابعوبصمة  أكتصويره الشمسي خذ لى التمكُت من الكشف على جسمو ك أعأك جنحة 

ك ٬تب بقدر  لتحقيق إلجراء الفحص البلـزاغَت ذلك ٦تا يفيد  أك ، أظافره أكقليبل من دمو  أك
ه ا١تادة من خبلؿ نص ىذك  ، "ف يكوف الكشف على جسم األنثى بواسطة أنثى اإلمكاف أ

حكاـ الواجبة االحًتاـ من أجل إرغاـ اقي قد كضع ىو اآلخر ٚتلة من األيتضح ك أف ا١تشرع العر 
 70 يف نص ا١تادة احملددة ا١تسائل أف يكوف اإلرغاـ يف ك ىيالفرد على ا٠تضوع للفحص الوراثي 

أك األخذ  أك أخذ بصمات أصابعوالكشف على جسم ا١تتهم أك أخذ تصويرا ب ك ا١تتعلقة فقط
أف  ،أك غَت ذلك ٦تا يفيد التحقيق إلجراء الفحص البلـز عليها  أك أظافره أك شعره قليل من دموال

خالفة من ىذه تستثٌت ا١ت آخرٔتعٌت  ةصنف جناية أك جنح تكوف اٞترٯتة ا١تتابع هبا ا١تتهم ذات
أف  ، للحقيق مفيدا ك منتجاالزما ك  التحليل الوراثيفحص ك اليكوف اإلرغاـ على  فأ ،األحكاـ

 مة ىيكوف اٞتهة ا١ترغأ تأف  ، ا١تتهمة بواسطة أنثى قدر اإلمكافألنثى ايكوف الكشف عن جسم 
 أف ا٠تبَتفهم من ىذا يك  ، ك ٫تا قاضي التحقيق ك احملقق فقط ا١تذكورة 70ا ا١تادة م٦تن حددهت

جاء فيها من قانوف العقوبات العراقي  332ا١تادة   إعدادتالسياؽ  يف ىذا ك،  باإلرغاـ غَت معٍت
 استعملكل موظف أك مكلف ٓتدمة عامة ...ك دة ال تزيد على سنة١تيعاقب باٟتبس " :نوأ

       ،  "..أك شرفو أك أحدث أ١تا ببدنو. باعتبارهعلى كظيفتو فأخل  اعتماداالقسوة مع أحد من الناس 
ا١تذكور أعبله  70نص ا١تادة رج عن الوراثية ٮت وتلمتهم على ٖتليل بصملـ ا٠تبَت ارغإإف بالتاِف ف ك
جرما يعاقب  ارتكبقد  يعد ك إال ،ا األمر يف احملقق ك قاضي التحقيق دكف سوا٫تحصرت  يتال

لذلك يعد قد مس بالسبلمة اٞتسدية للمتهم ك بالتبعية  ا١تذكور أعبله 332طبقا للمادة عليو 
 . قانوٓف مسوغدكف 
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فيو مساس  جباره على التحليل الوراثيالتشريع العراقي يرل أف إرغاـ ا١تتهم ك إك إذا كاف 
يف  عدت ىذه اإلباحةىذا الفعل ٔتقتضى أحكاـ القانوف معتربا أف أنو أباح  إال ، بالسبلمة اٞتسدية

اليت تتحقق من خبلؿ  االجتماعيةا١تصلحة  من مستلزمات ك، من قبيل متطلبات التحقيق تقديره 
ناىيك عن أف الضرر الذم أٟتقو ا١تتهم باجملتمع يفوؽ بكثَت الضرر  ، رتكب اٞترٯتةمالكشف عن 

ىو ترجيح كفة ا١تصلحة  اإلرغاـكما أف الغاية من  ،الذم قد يصيبو جراء إرغامو على التحليل 
 . 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 
من قانوف أصوؿ  69وريا أقر ا١تادة بدأ السبلمة اٞتسدية ا١تصانة دستمن ٙتة اعتباره غَت مناؼ ١ت ك

على طلب  أك احملقق من تلقاء نفسو أك بناء٬توز للقاضي  ": أنو ك قد كرد فيها احملاكمات اٞتزائية
 ." التحقيق فيها لصلة باٞترٯتة اليت ٬تر  ما لوخبَتا أك أكثر إلبداء الرأم في أحد ا٠تصـو أف يندب

كف البيئة ّتمهورية مصر العربية من اىتماـ كزارة الدكلة لشؤ بالرغم ك  ا١تصرمك يف التشريع  
بإعداد مشركع قانوف للسبلمة اإلحيائية يف ٣تاؿ استخداـ التكنولوجيا اٟتيوية ك ا٢تندسة الوراثية يف 

 الذم ك 2000للسبلمة اإلحيائية لعاـ  ةجنقرطاضوء األحكاـ ك االلتزامات الواردة يف بركتوكوؿ 
ىذا  اـ الربكتوكوؿ يف اإلطار الوطٍتيهدؼ بصفة أساسية إُف إنشاء ىيئة كطنية تتوُف تطبيق أحك

فضبل عن إضافة بعض األحكاـ اليت ال تتعارض مع ما كرد هبذا الربكتوكوؿ ك ٖتديد عقوبات 
انوف دبر ٢تذا القتا١ت، فإف 1جنائية ١تن ٮتالف األحكاـ ا١تنصوص عليها يف الربكتوكوؿ ك القانوف

 ،كثَتا كما ىو الشأف بالنسبة لبعض التشريعات   غَت متوسع فيها ة الوراثيةأف تقنية البصم لو ُتيتب
دكف أف يورد نصا  لمتهم أك اجملٍت عليولالعينات الوراثية ك فحص  ٖتليلتعرض ١تسألة ذلك أنو 

قد  وبئ رٔتا على أنين ك ىو ما ، ٬تيز فيو إجراء االختبار الوراثي للمتهم كرىا عنو من غَت ذلك
ليدلوا فيو برأيهم ك أفكارىم  الباحثُت ا١توضوع للفقهاء ك يف اإلثراء ك البحث كراء ذلك ترؾ قصد
، غَت أف الواقع قد جرل على قياـ  ضمن ا١تنظومة القانونية بالشكل الواسع قبل إدراجهاأكال 

 .2سلطات التحقيق بإجراء الفحص إذا اقتضت ضركرات التحقيق ذلك
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  إخضاع الشخص الذم يقود ا١تركبة  قد أجاز،  1973غَت أنو يف قانوف ا١تركر الصادر سنة 
منو على  66ا١تادة  تنصك يف ىذا الصدد ،1ك ٖتت تأثَت ٥تدر لتحليل الدـأك ىو يف حالة سكر 

ك إال سحبت رخصة  كاقعا ٖتت تأثَت ٜتر أك ٥تدرقيادة أية مركبة على من كاف  ٭تظر ": أنو
فحص  االشتباهلضباط ك أمناء ك مساعدم شرطة ا١تركر عند  ك ،قيادتو إداريا ١تدة تسعُت يوما 

كزير الصحة أك إحالتو إُف  مع باالتفاؽحالة قائد ا١تركبة بالوسائل الفنية اليت ٭تددىا كزير الداخلية 
كما ت التنصيص على ضركرة ،"لفحصو ٥تتصةأقرب مقر شرطة مركر إلحالتو إُف أقرب جهة طبية 

يف حالة ما إذا رفض السائق  ك ، الكحوؿ لكشف السائقُت ا١تخمورين اختباربالونات  استخداـ
 . دمو تسحب منو رخصة السياقة ا٠تاصة بوعينة من ا٠تضوع لتحليل بصمتو الوراثية ا١تتمثلة يف 

ولوجية ك ىو سحب لبيلرفض ا٠تضوع للفحوصات ا عد جزاءن أ ك بذلك يكوف ا١تشرع قد 
ك لعل ىذا اإلجراء ا١تنصوص عليو يف القانوف ا١تصرم يعد ٔتثابة نفس اإلجراء  رخصة السياقة

  ك يهدؼ ا١تشرع ا١تصرم من كراء سحب رخصة السياقة ، األمريكيا١تنصوص عليو يف القانوف 
حالة ما  يف ك،  إُف الضغط على الشخص لدفعو إُف قبوؿ ٖتليل الدـ كما فعل نظَته األمريكي

فإنو ال ٬توز بأم  رافضا لتحليل دمو ا١تشتبو فيوال يزاؿ ك مع ذلك إذا سحبت رخصة السياقة 
إذ يعد ٔتثابة قرينة  ، يكوف يف غَت صاٟتوالرفض غَت أف  ،حاؿ من األحواؿ إجباره على ذلك 

 . ا١تنسوب إليو ـالفعل اجملرّ  ارتكابضمٍت منو على  اعًتاؼبل ،ضده 
 ، األطباء يف باب ا٠تربة كبا٠ترباء  االستعانةقد عاًف مسألة  ا١تشرع ٧تد ذلكك إُف جانب 

إذا استلـز إثبات " نو :أن قانوف اإلجراءات اٞتنائية على م 85فعلى سبيل ا١تثاؿ نصت ا١تادة 
،  "..قاضي التحقيق اٟتضور كقت العمل.٬تب على  ،بطبيب أك غَته من ا٠ترباء  االستعانةا٠تربة 

البصمة  اختباراللجوء إُف  يستطيعباالستناد على ىذا النص يرل جانب من الفقهاء أف القضاء  ك
آخر ٔتعٌت  ، عد من صميم عمل األطباء ك ا٠ترباءيالفحص ك التحليل  أفك  اعتبارعلى  ،الوراثية 

بوا يف كما ذى،   علمية خربةالركوف إُف  ال ٖتليل لبصمة كراثية دكفأكثر كضوحا ك داللة ىو أنو 
خلصوا إُف أف النيابة العامة ىي األخرل بإمكانا تسخَت خبَت إلجراء الفحص االٕتاه ك نفس 

لعضو النيابة العامة  ": اليت تقوؿك ، نفسو  القانوف من 495 الوراثي تأسيسا على نص ا١تادة
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 ،أك كتابة بغَت ٯتُت  شفويايف طلب رأيهم بأىل ا٠تربة ك  االستعانةرئيسا للضبطية القضائية  بوصفو
 . "يف الدعول االستدالؿك يعترب تقرير ا٠تبَت ا١تقدـ يف ىذه اٟتالة كرقة من أكراؽ 

 الفرع الثالث

 حليل الوراثيّ لتّ اإجبار الفرد على  مدى من شريع الجزائريّ التّ موقف 

بقية  عرض نظرة التشريع اٞتزائرم للموضوع على خبلؼنفرد عنوانا مستقبل لارتأينا أف لقد 
يكاد يكوف ىو الوحيد أك على أكسع تقدير من بُت  على أساس أف مشرعنا ، التشريعات السابقة

التشريعات القليلة ك النادرة اليت أفردت ضمن ترسانتها القانونية قانونا مستقبل بذاتو ينظم أحكاـ 
 . البصمة الوراثية

اليت عرفت نضجا يف منظوماهتا  الرائدة من بُت التشريعات يعد ع اٞتزائرميشر تالإف    
إ٪تا يدؿ على  يءك ىذا إف دؿ على ش ، ألدلة العلميةخصوصا يف موضوع ا ، ببل منازع القانونية

دكلة  ال شك أف ك ، فرادكرامة األ اٟتقوؽ ك اٟتريات كصيانة  من طرفو قصد ص ا١تبذكؿر اٟت
خطاب ىو لعل ما يؤكد ذلك ، ك  ك اىتمامات ىكذا اعتباراتمثل تبٌت على  اٟتق ك القانوف

القاضي األكؿ يف الببلد ك رئيس اجمللس األعلى للقضاء ٔتناسبة افتتاح السنة ، رئيس اٞتمهورية 
 إذ ٦تا كرد يف خطابو :باحملكمة العليا ،  2007 ػػػػػػػ  2006القضائية 

ك إعطائها النصيب  ، ك كانت العدالة أكُف ما حرصنا على جعلها من األكلويات الوطنية ... "
ك ٕتلى ذلك يف ا١تراحل ك األشواط اليت قطعها ذلكم اإلصبلح  ، األكىف من العناية ك االىتماـ

طبلؽ الربنامج لتحسُت بناه إكما ٕتلى من خبلؿ   ، الشامل ك الكامل الذم تناكلنا بو ىذا القطاع
ئر عمليات التنمية الوطنية ضمن سااألمر الذم جعلو يستفيد أيضا  ، التحتية ك تطوير إمكانياتو

  .1"اٞتهوية ك حىت احمللية... ك
ك ذلك يف الوقت الذم  صراحة ليو ا١تشرع اٞتزائرمإف موضوع البصمة الوراثية َف يتطرؽ إ

 ُت يعتمدكفاحملقق إذ كاف ،بل أشار إليو بصورة غَت مباشرة  ، فيو قانوف اإلجراءات اٞتزائية سن
 الستناداب معرفة اٟتقيقة بالتاِف ة كمن أجل الوصوؿ إُف ا٢تدؼ ا١تنشود ك ىو فك لغز اٞترٯت عليو
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جواف  08ا١تؤرخ يف  66/155رقم  الوارد ٖتت، ا١تذكور أعبله  قانوفالمن  81ة ا١تاد إُف نص
يف ٚتيع األماكن اليت ٯتكن العثور فيها على أشياء  يباشر التفتيش أف ك اليت تنص على 1966

أف يًتؾ أشياء يف  لجرٯتة ال بد لول ارتكابواجملـر ك عند  ذإ ة ،ٟتقيقيكوف كشفها مفيدا إلظهار ا
من قبل  األشياء ا١تعثور عليها ك أف ىذه ،...الشعر ك ا١تٍت ك الدـ ك اللعابمسرح الوقائع ك

ٟتل خيوط اٞترٯتة ك منو  ّتميع الطرؽ تكوف ٤تبل ك موضوعا للتحقيق الشرطة العلميةأم  احملققُت
أما يف جرائم السَت أك ا١تركر فإف ا١تشرع اٞتزائرم ك على غرار بقية  ، الوصوؿ إُف الفاعل اٟتقيقي

    لذلك نظم كيفيات  بالتبعية ك ، ا هباخاص اقانونىي األخرل  أفرد ٢تاقد  األخرلالتشريعات 
ا١تؤرخ يف  01/14 القانوف رقم بسنبداية فكانت ال ، ك إجراءات ٖتليل البصمة الوراثية للسائقُت

ك من خبللو ألـز  ،ا١تتعلق بتنظيم حركة ا١تركر عرب الطرؽ ك سبلمتها ك أمنها  2001أكت 19
ك الكشف عن مدل تناك٢تم  ،الذين يشتبو فيهم بأنم يف حالة سكر السائقُتاحملققُت على ضبط 

يف حالة كقوع أم حادث  ": على أنو ليت نصتا منو ك 19ا١تادة ك يتجلى ذلك يف نص  الكحوؿ
يف  ا١تتدرب٬ترم ضابط أك أعواف الشرطة القضائية على السائق أك مرافق للسائق  مركر جسمآف

ٯتكنهم  اكم  ، الكحوؿ عن طريق جهاز زفر ا٢تواء كقوع حادث مركر عملية الكشف عن تناكؿ
 . " قإجراء نفس العمليات عل كل سائق أثناء إجراء التفتيش يف الطري

 
ك ذلك يف  ، إلجراء عمليات الكشف وتباعإالواجب  ا١تنهاجقد أكضح ا١تشرع الطريقة ك  ك 

العمليات بواسطة جهاز معتمد تم إجراء ىذه ي "أكردت أنو:اليت  نفسها ا١تادة الفقرة الثالثة من
الذم يسمح بتحديد نسبة الكحوؿ  "يليثالا"مقياس أكك/ "الكوتاست" مقياس الكحوؿ يسمى

 ."اٞتهاز بصفة جيدة  اشتغاؿٯتكن إجراء فحص ثآف بعد التأكد من ك ،بتحليل ا٢تواء ا١تستخرج 
ٛتاية إُف  الراميةالراسخة ك  للعدالة ك تكريسا للمبادئ الدستورية اللحق ك ٖتقيق اإحقاق ك

أنو إذا شكك السائق يف  إذ نص على،  أكثر ا١تسألةىذه  ا١تشرع فّصل طناو حقوؽ اإلنساف ك ا١ت
بوجوب إجراء التحليل  ضابط الشرطة القضائية ألـز أك رفض إجراءاىا نتائج عمليات الكشف

عندما  ك ":من ا١تادة السالفة الذكر قوؿ الفقرة الرابعةتيف ذلك ك  ،طب للوصوؿ إُف اٟتقيقة التامة ال
حالة اعًتاض السائق أك ا١ترافق  أك يف ، تبُت عمليات الكشف عن احتماؿ تناكؿ مشركب كحوِف
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 االستشفائيإجراء عمليات الفحص الطب ك  ،وأك رفض على نتائج ىذه العمليات ا١تتدربلسائق ل
 . " ك البيولوجي للوصوؿ إُف إثبات ذلك

ا١ترافق للسائق ا١تتدرب إلجراء عمليات   كأـ ىذه ا١تادة برفض السائق كاقعة اصطدا أفغَت 
      الضغط اٟتريات عن طريقك  حىت ال ٘تس اٟتقوؽلذلك ك  ، اكاردن  امرن أ أعبلهالفحص ا١تذكورة 

سواء يف األصلية  جزاءن مساكيا للجزاء ا١تقرر للجرٯتة عد لوأك  الرفضىذه ـ ا١تشرع جرّ  اإلكراه كأ
 يص عليها يفتنصقد كرد الك  ، يف حالة سكرة ىي القياد األصليةاٞترٯتة ك  ، امةالغر  يف كأاٟتبس 

 بغرامةك  ،عشر شهرا  من شهر إُف ٙتانية باٟتبس يعاقب ":ما يلير كمن القانوف ا١تذكو  68ادة ا١ت
 ا٠تضوع رفضة كل سائق مركب  ،أك بإحدل ىاتُت  العقوبتُت  فقط ، دج 50000إُف  5000من 

 ." أعبله 19ا١تنصوص عليها  يف ا١تادة ك البيولوجية  ةستشفائياالك  للفحوص الطبية
 بثبلثة تعديبلتتدخل ا١تشرع اٞتزائرم  ا١تذكور أعبله 01/14 رقم القانوف سرياف ك بعد  

ا١تؤرخ يف  09/03 ٖتت رقمك الثآف  ، 04/16 ٖتت رقم 10/11/2004كاف بتاريخ  األكؿ ، لو
ا١تشرع  أفيلحظ ت التعديبل هالناظر يف ىذ ك،  2017ك الثالث كاف يف سنة  ، 22/07/2009
    ، الوراثية البصمةالدليل العلمي ا١تتعلق بموضوع  صوصا يفخ ا١تعدأؿ للقانوفالكثَت  أضاؼقد 

إذ األكؿ عّرؼ  ، يثيلاالك الكحوؿ ي اليت عرفت مقياس ا١تادة الثانية ؿمن خبل ذلكيتجلى  ك
الشخص من خبلؿ يف جسم  الكحوؿ كجود التحقق الفورم منبيسمح  جهاز ٤تموؿ ":بأنو 

بتحليل الدقيق لنسبة الكحوؿ  جهاز يسمح بالقياس الفورم ك ": ك الثآف بأنو ،" ا٢تواء ا١تستخرج
تدخل  أعشابمواد ك ٖتت تأثَت  ـر القيادةجقد  ؿا١تعدَ  ذا كاف القانوفإ ك ، " ا٢تواء ا١تستخرج

اإلجراءات األكلية الكفيلة لعملية الكشف عن  أك اتاآللييضع َف  نوإف ،ا١تخدرات أصناؼضمن 
ما يسمى  كذلك  استحدثعندما  09/03القانوف رقم  ٔتوجباستدراكو  ما تك ىو  ، ذلك

 جهاز يسمح بالكشف": بأنو سابقاا١تذكور ا١تادة نفس يف ذم عرفو ك ال "اللعاب ٖتليل "هازّت
 . " عن طريق  ٖتليل اللعابمواد  مهلوسة  أك ٥تدراتعن كجود 

البصمة  ٓتصوص ٖتليلالتشريع  ىذا ١تسجل يف جانبا التطور ك ا١تلحوظ التنوع بعد ىذا ك
 ، ديةٟتريات  الفر ا يعزز بو اٟتقوؽ ك اخر آ اقانون كذلك  أضاؼ عنو هإجبار مدل  ك للفرد الوراثية

الوراثية يف البصمة  ا١تتعلق باستعماؿ 2016يونيو  19ا١تؤرخ يف  16/3قانوف رقم السن  إذ
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قد  ، مادة  20 على االذم جاء ٤تتويفهذا القانوف  ،على األشخاصالتعرؼ اإلجراءات القضائية ك 
 ، االجتماعيةا١تصلحة  إ٫تاؿ دكفالفردية  ٖتمي اٟتريةالضمانات اليت ك بل  اإلجراءاتكرس عديد 

اللثاـ على كثَت من النقاط اليت   أماط قدن طريق ىذا التوازف يكوف ا١تشرع اٞتزائرم بذلك ك عك 
إف َف  من قبل احملقق بتحفظ شديد إليهالجأ كانت تعد قبل صدكر ىذا القانوف ٔتثابة نقاط ظل يُ 

تحجج ا١تمن ىامش ا١تناكرة لدل الفرد  قلصيكوف قد  أخرلمن جهة ك  ، نقل ٓتوؼ ك تردد
 . للفردالوراثي التحليل  مسألة صريح ينظمدائما بغياب نص قانوٓف 

رة بأنا التسلسل يف ا١تنطقة غَت ا١تشفّ  ٔتوجب ىذا القانوف ؼ ا١تشرع البصمة الوراثيةعرّ  قد ك
عكس على ال تشفر لربكتُت معُت  ك ا١تنطقة غَت ا١تشفرة يف اٟتمض النوكم،  النوكممن اٟتمض 

يف ىذا ي كما ٝت  أك ADN ك اٟتمض النوكم ، شفرة فيو فهي تشفر لربكتُت معُتا١تناطق ا١ت
ت تتكوف كل كاحدة النكليوتيدا ٣تموعة من تسلسل ىو "منقوص األكسجُتالريب " : ػػػػػػب القانوف

من سكر  ك"،T"التيامُت  ك "،C"السيتوزين  "،G" وانُتالغ "،A" نُتداآلزكتية آمنها من قاعدة 
 .1ك ٣تموعة فوسفات "ريبوز منقوص األكسيجُت"

  ا١تتمثلة يف األنسجة  على العينات لٕتر ٣تموعة ا٠تطوات اليت  اعتبارهبالتحليل الوراثي  ك
 للمبادئ سبيل التجسيد الفعلي يفك فإنو  ، ثيةهبدؼ اٟتصوؿ على بصمة كرا السوائل البيولوجيةك 

ك غَت  معطياهتم الشخصية ةحرمة حياهتم ا٠تاصة كٛتايك األشخاص رية سيما احًتاـ كرامة الدستو 
 : ىيك  شركطعدة ب مقّيدا ىذا التحليل يكوف أف شرعا١ت ألـزفقد  ذلك

 القضاء من ترخيصك  بإذف إالها عنوراثية ال تحاليلال إجراء بيولوجية من الفرد كالعينات التؤخذ  الأ
بطلب  إماذلك ك يكوف ، اٟتكم قضاة  ك قضاة التحقيقك اٞتمهورية يف ككبلء  ريةحص بصورةك 

 . من طرؼ القضاء تلقائية بصفة أك الشرطة القضائيةمن ضابط 

                                                           
ك من  ، حبلـ ك ا١تستقبلك هبذه الضآلة تتحكم يف مصَت البشر ك ترسم األ ،ذات كزف ضئيل للغاية  ADNمادة الػػ   1

ك صورة اللولب ا١تزدكج الذم  ك ىي لغز اٟتياة يف ذات الوقت ، ، نا ببساطة بصمة اٟتياة، إثبات ا٢توية إخبل٢تا ٯتكن 
      "التاء"ك  "لفاأل" : يرمز ٢تا باٟتركؼ، ربع قواعد كيمياكية أتتكوف من سلسلة طويلة مؤلفة من  ADNتتشكل منو الػػ 

ىو ما يصنع ىذه اللغة البشرية  ربعةك ىذا التكرار ك االرتباط بُت ىذه اٟتركؼ األ ، ك ىو تتابع متفرد " ،اٞتيم"ك "السُت"ك 
.  ربعة حركؼ فقطأفإف لغة الكوف ىي ، حرفا  26ف يف اللغة العربية أك كما  ،رض العجيبة اليت تتكوف من كل سكاف األ

 . 269 . ا١ترجع السابق . الصفحة الدسوقي عطية )طارؽ إبراىيم(
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 األشخاص ا١تشتبو فيهم ارتكاب من إالالتحاليل اٞتينية عنها  جراءإلالبيولوجية  العيناتتنزع  أال
اٞترائم  يف هبذين الصنفُت اٞترائم ا٠تاصةيد دٖت قد ت ك، جنايات ك جنح  فقط دكف ا١تخالفات 

اٞترائم  أك العمومي النظاـ أك األمواؿ أك العامة اآلداب أك األشخاصضد  أكمن الدكلة أب ا١تاسة
 ك ٘تويل اإلرىاب األمواؿافحة تبييض مكقانوف  أك ا١تخدرات مكافحة يف قانوف ا١تنصوص عليها

تنزع ال كما   ، ضركرة لذلك القضائية ا١تختصة اٞتهة رأت اإذ أخرلجنحة  أكجناية  أمّ  أك
 األطفاؿ جرائم ضد رتكابابا١تشتبو فيهم من إال التحاليل اٞتينية عنها  جراءإلالبيولوجية العينات 

األشخاص الذين  ك  ضحايا اٞترائمك  جل جرائم ارتكبت ضد األطفاؿأاحملكـو عليهم نائيا من ك 
احملبوسُت ك كذا ،  ا١تشتبو فيهم ثارآعن  ثارىمآ كانوا متواجدين يف مسرح الوقائع بغرض ٘تييز

 ،أعبلها١تذكورة اٞترائم  الرتكاهبمسنوات  03 رية ١تدة تتجاكزاحملكـو عليهم نائيا بعقوبة سالبة اٟت
        احملبوس غَت  تنزع ك بالتاِف ال ٬ترل التحليل الوراثي على الالعينة األخَت أف  البندمن ىذا  فهميك 
 غَت احملبوس على  من باب أكُف ك،  سنوات 03كـو عليو نائيا بعقوبة سالبة للحرية تتجاكز احمل
كـو عليو احملبوس غَت احمل، ك على  سنوات 03احملكـو عليو نائيا بعقوبة سالبة للحرية تتجاكز  غَت

كـو عليو نائيا بعقوبة سالبة احملبوس احمل، ك على  سنوات 03 بعقوبة سالبة للحرية تتجاكز نائيا
لحرية تتجاكز لعليو نائيا بعقوبة سالبة  احملبوس احملكـو، ك على سنوات  03ال تتجاكز للحرية 

ذلك  قد ترؾ الباب ٓتصوصها مفتوحا كاف ا١تشرع فإ ك خارج تعداد اٞترائم ا١تذكورةسنوات  03
 : أنو كرد يف النص

 ٖتصيل حاصلك ،  " اٞتهة القضائية ا١تختصة ضركرة لذلك رأت أخرلجنحة  أكجناية  أم أك "
غَت غَت احملبوسُت خرج أقد  ، أعبلهمع مراعاة البنود الواردة  ك دائما حسب ىذا البند ف ا١تشرعإف

اٞترائم  الرتكاهبم قلأ أكسنوات  03ا١تعاقبُت بعقوبة سالبة للحرية ١تدة ك  نائيا احملكـو عليهم
للتحليل   خضاعهاإل دىم اجسأبيولوجية من العينات النزع ت الفئات اليت من دائرة أعبلها١تذكورة 

األشخاص من  البيولوجية إلجراء التحاليل اٞتينية عنها إالالعينات كذلك كما ال تنزع  . الوراثي
مرض مزمن  أك بسبب حادث أكٔتعلومات حوؿ ىويتهم بسبب سنهم  اإلدالءالذين ال ٯتكنهم 

 ا١تفقودين ك ،  ا٢توية ا١تتوفُت ٣تهوِفك ،  خلل يف قواىم  العقلية أم أك نفسي خلل أك إعاقة أك
 . ا١تتطوعُتك  أك أصو٢تم ك فركعهم
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العينات البيولوجية من طرؼ اٞتهات ا١تختصة ككذا من طرؼ ذكم االختصاص  خذأف ترفع أك تؤ 
ضباط الشرطة   إشراؼاألشخاص ا١تؤىلُت ٢تذا الغرض ٖتت ك  الشرطة القضائية أعوافك باط ض كىم

 . السلطة القضائيةرين من طرؼ األشخاص ا١تسخّ  ك القضائية

 . ا١تعتمدين ا٠ترباء كا١تخابر العينات البيولوجية من قبل  ٕترل التحاليل الوراثية على أف 

عن  ا١تسؤكلية رة من اٟتمض النوكم دكف ا١تنطقةغَت الشف ا١تناطق الوراثية التحليل على أف ينصبّ 
 .ٖتديد اٞتنس 

ىو ك  الفقو نادل بوطا١تا  ذملبلنشغاؿ ال ا١تشرع قد استجاب فأىو  لبلنتباها١تلفت ك 
الوطنية عدة حفظ القاك  إدارةبتشكيل ك اليت هتتم  للبصمات الوراثيةلحة ا١تركزية صملاستحداثو ل

النيابة العامة صاحبة  إُف ىذه البصمات لحفظ ك تسجي مهمة كقد قيد،  للبصمات الوراثية
 من 05ا١تشتبو فيهم ا١تنصوص عليهم يف نص ا١تادة  :أٚتلها يف٤تددة لفئات  ك ذلك االختصاص

اٞترٯتة  ا١تسموح ٢تم بالتواجد ٔتكاف األشخاص، متابعتهم جزائيا ٘تت  نالذي أعبلها١تذكور  القانوف
احملكـو  أك  ارتكاهبم اعتداءات على األطفاؿاألشخاص ا١تشتبو يف ، مهامهم أكبسبب كظائهم 

جل اٞترائم ا١تنصوص أاحملكـو عليهم نائيا من  ،ضحايا اٞترائم،جل ىذه األفعاؿأمن نائيا عليهم 
 أصو٢تم أكاألشخاص ا١تفقودين  ، األشخاص ا١تتوفُت ٣تهولُت ا٢توية ، أعبله 05ة اديف ا١ت عليها

 أك بسببسنهم  بسببٔتعلومات حوؿ ىويتهم  اإلدالء ال ٯتكنهمالذين  األشخاص ، فركعهم أك
 . ا١تتطوعُتك  خلل يف قواىم العقلية أم أك خلل نفسي أك إعاقة أك مرض مزمن أكث دحا

عينة البيولوجية علما بالشركط ا١تتعلقة الأخذت منو  إحاطة كل فرد ا١تشرع أكجبكما 
ْتقو يف تقدٔف طلب إلغائها بعد  كذابتسجيل بصمتو الوراثية بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ك 

 فظ البصمة الوراثية يف القاعدة الوطنية للبصماتح ةدم قد حدد ك ، ٔتدة حفظها مسبقا إعبلمو
سنة  25 من أكثرب، ك  ا١تفقودين فركع األشخاص كصوؿ ك سنة بالنسبة أل 25من  أكثربثية الورا

بالرباءة حكم  أك الدعولبانتفاء كجو  أمر ا١تستفيدين من ا١تتابعُتبالنسبة لؤلشخاص ا١تشتبو فيهم 
    ٟتكم نائيا َتكرة اصمن تاريخ شخاص احملكـو عليهم لؤلسنة بالنسبة  40من  أكثرب، ك نائي

 . ا٢توية ا١تتوفُت ٣تهوِف دين ك األشخاصك ا١تفقو 
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 القاضي إُفبصمات الوراثية للالبصمة الوراثية من القاعدة الوطنية  إلغاءمهمة  دسنأم  ك
  العامةبطلب من النيابة أك  من تلقاء نفسو إماذلك ك  لوراثيةا١تكلف با١تصلحة ا١تركزية للبصمات ا

    ، امنتج أك إذا أصبح االحتفاظ هبا غَت ا١تدد ا١تذكورة أعبلها١تعنيُت بانتهاء  من األشخاص أك
 . ىذا القاضي من طرؼصادر  مرأعلى  بناء كل ذلك  يف ٚتيع اٟتاالت يكوف ك

اعدة الق إُف هاة عنيبطاق إرساؿ بعدلها ، ك ٖتليك  البيولوجيةكبعد نزع العينة نو در اإلشارة إٔت
إتبلفها بذلك ك  ،ل يف مصَت العينة ا١تنزكعة ٣تربين على الفص كوفن ، الوراثيةالوطنية للبصمات 

يف ٚتيع اٟتاالت فإف اإلتبلؼ لن ك  ، يف الدعولنائيا القرار أك  اٟتكمصَتكرة  التأكد من بعد
بطلب من الضبطية  أك ، ء نفسهاتلقا إما ا١تختصةمن اٞتهة القضائية  صادر أمرٔتوجب  إاليكوف 

 . بطبيعة اٟتاؿ يعد ضركرياَف  هبا االحتفاظكمىت كاف  ، االختصاص صاحبةالقضائية 

بلختبار الوراثي لموقف التشريع اٞتزائرم من مدل إجبار الفرد على ا٠تضوع  ك ال شك أف 
  :بقولو فيها صراحة ذلك ـجرّ  ، كونوالقانوف ا١تذكور آنفا  من 16ا١تادة قد بدا كاضحا من خبلؿ 

كل شخص دج   100.000 إُف 30.000 من ك بغرامة سنتُت إُفباٟتبس من سنة  يعاقب "
 لبيولوجيةاليل ايرفض ا٠تضوع للتحا القانوف من ىذ 5من ا١تادة  5.4.2.1يف الفقرات إليومشار 
غَت أف ا١تتأمل يف ىذا النص الذم ك إف كاف قد  ، " سمح بالتعرؼ على بصمتو الوراثيةاليت ت

 ع لبلختبار الوراثي متحججا بالفراغ القانوٓفحسم األمر كسّد الباب أماـ من ظل يرفض ا٠تضو 
    سيفرز ال ٤تالة عديد النقاط  سواء نظريا أك تطبيقيا إال أف تطبيقو كإعمالو الذم كاف سائدا ،

 . ك النقاشبالعرض  ال شك أنا جديرة اليت ك ك ا١تبلحظات ك اإلشكاالت
        الطبية اتا٠تضوع للفحوص ـ رفضقد جرّ كاف ا١تشرع اٞتزائرم   إذا بداءة ذم بدء      

من  75 نص ا١تادة ٔتوجبا١تتدرب مرافق السائق  أك،البيولوجية من قبل السائق ك  ستشفائيةاالك 
ة ٞترٯت ةلعقوبة ا١تقرر ا مع ساكية ٘تاماتذا الرفض عقوبة م٢ت قرأك  ، أعبلها١تذكور  09/03رقم  القانوف

 ك يتماشىىذا التجرٔف مقبوؿ  فإف،القانوف من ذات  74ا١تادة القيادة يف حالة سكر طبقا لنص 
ة ا١تقارن اتالتشريع بعض توجهات مع يتوافق كذاك  ، من جهة ىذا مع ا١تنطق السليم إُف حد ما

ٞتزائية التهرب من ا١تسؤكلية ا رفضو قصد من كراءيإ٪تا للتحليل  الرافض ذلك أف ، من جهة أخرل
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 إقرار لنظاـ العاـ تلك  االجتماعيةلمصلحة ل مراعاةاٟتقوؽ ك  على ك حفاظان  سدان لذلكك  ،ك ا١تدنية 
  . الرفض ىذا ٕترٔف

 من العقوبة ا١تقررة ٞتنحة عقوبتها أشد ٞتناية أك كلكن عندما يرفض الشخص ا١ترتكب
فإنو كحسب قانوف البصمة  ، ٞتنحة رفض ا٠تضوع للتحاليل البيولوجية القياـ باالختبار الوراثي

      كاف الشخص يتابعا  ذالتساؤؿ فيما إ ّتديةك  عندئذ يثار ، ال ٬ترب على ذلك ا١تذكور الوراثية
يتابع  أـ يعاقب على اٞترٯتتُت معاأـ يتابع ك ك يعاقب على جنحة الرفض فقط دكف اٞترٯتة األصلية 

 يعد قرينة على ىنا يعاقب فقط على اٞترٯتة األصلية دكف جرٯتة الرفض على أساس أف الرفض ك
 إذا اسنوات سجن 10ل و قصال عقوبتها ك اليت االغتصاب جناية رتكبي كالذم ؟ ارتكاب اٞتـر

كالذم   أك ،قاصرة  األمر بضحية تعلق إذاسنة سجنا  20ك ،  راشدة تعلق األمر بضحية بالغة
ا٠تضوع  ، مث يرفض اإلعداـ تهاعقوب اليت ك اإلصرار ك الًتصد مع سبق عمدالقتل ال جناية برتكي

فض دكف على جنحة الر  فقط يعاقب ك يتابع فهل ، لدـا١تٍت ك ا١تتعلقة با للتحاليل البيولوجية
على اٞتناية  يعاقبك  أـ يتابع ، اٞتناية نحة كاٞتعلى اٞترٯتتُت معا أم  يعاقب ك أـ يتابع ، ٞتنايةا

 ؟ دكف اٞتنحة على اعتبار أف الرفض يف ىذه اٟتالة يشكل قرينة على ارتكاب ىذه اٞتناية فقط
غَت  طرح ا١تعاقبة على جنحة الرفض فقط دكف اٞتناية ا١تتابعة ك تضمنالواقع أف الطرح ا١ت 

 ، ٔتعٌت االغتصاب قررة ٞتنحة الرفض ليست تلك ا١تقررة ٞتناية القتل أكألف العقوبة ا١ت ، مستساغ
تساكم العقوبتُت يكوف ٤تل اعتبار كما فعل ذلك ا١تشرع يف قانوف ا١تركر ٓتصوص جنحة القيادة 

على  رافضمعاقبة ال كما أف اشًتاط أك اقًتاح جعل العقوبتُت متساكيتُت ١تتابعة ك ، يف حالة سكر
القواعد الدستورية ا١تختلفة ك على  مع لتعارضو ، ض دكف اٞتناية أمر غَت مقبوؿ إطبلقاجنحة الرف

 . ساسو ٔتبدأ توازف السياسة اٞتنائية يف اجملتمع١تقرينة الرباءة ك  رأسها
أف  ء علىابن على اٞتناية فقط دكف جنحة الرفضللتحليل  رافضمعاقبة ال أما متابعة ك

  ا١تشرع  أف ذلك ، لعدة اعتبارات فهو كذلك طرح مرفوض، قرينة على ارتكاب اٞتـر  يعد الرفض
ال ٬توز  بالتاِف ك ، الوقائع اليت تنطبق عليوعلى  صاٟتا للتطبيقفإنو يكوف  نصا ٕترٯتيا سنّ ي ا١ت ك

إحداث اختبلؿ  ٍتعي عدـ ا١تتابعة عن جنحة الرفضأف  ناىيك عن . وتعطيل تطبيق أك ٕتميد
إف  على ا٠تضوع للتحليل الوراثي الفردمن جهة ال ٬ترب  قانوفال كيف  إذ ، بتوازف الدعول العمومية
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نكتفي  ك التحليل خضوع إلجراء ىذالل جراء رفضوعدـ متابعتو ك من جهة أخرل نقرر  ، رفض
يبدك أف فمعاقبة الرافض للتحليل عن اٞتنحة ك اٞتناية معا أما عن متابعة ك  ! فقط ٔتتابعتو باٞتناية

رفض ا٠تضوع لبلختبار الوراثي  القتل كإذ الشخص الذم ارتكب جناية  ، ىذا ىو مقصد ا١تشرع
 ، باٞتناية ا١ترتكبة ، ك يتابع أيضا يتابع أكال ّتنحة رفض ا٠تضوع للتحاليل، بنزع عينة من دمو 

من قانوف اإلجراءات اٞتزائية اليت ٘تنع متابعة الشخص  311دكف أف يصطدـ ذلك بنص ا١تادة 
 . لو صيغ بتكييف مغاير عن نفس اٞتـر مرتُت ك

على  ، فإنو ك با١تقابل ٯُتنع إجبار الفرد ذا كاف ا١تشرع قد جرـّ صراحة ىذا الرفضإ ك
إال عّد ذلك  ك ، أّم مربر كافٖتت  ، ك من أّم جهة كائنة من تكوف ا٠تضوع للتحليل البيولوجي

يف بناء  بلستناد عليول صلحال ي بالتاِف ك ،ىذا اإلجراء ف بطبليًتتب عنو إكراىا غَت مشركع 
 . م القضائياٟتك

صراحة     لو انتهج  أنو يظهر مشرعنا ،يف تقديرنا ٢تذا ا١توضوع بالنظر إُف ما انتهى إليو  ك 
يف حالة  الوراثيضوع للفحص ٠تا على عن طريق اإلكراه الفردإجبار  الرامي إُف وقفك بوضوح ا١ت

 تداس بَل ئم الضمانات لأ على أف ٭تيط ذلك ّتملة من التدابَت ك  ،لكاف أحسن ما صنع  الرفض
ال  ك ،غالبية التشريعات ا١تقارنة  من طرؼ بعتّ ىو م ام٘تاشيا مع  ذلك ك ، اٟتقوؽ ك اٟتريات

فهو يعزز  بل بالعكس ، ونية السالف ذكرىاشك أف ذلك ال ينايف ٚتلة ا١تبادئ الدستورية ك القان
م ذات الوقت يغذّ يف  ك ، الفعالة الرشيدة ك افة للسياسة اٞتنائيةقرينة الرباءة ك يعطي قيمة مض

 زمن األسس ك الركائ إُف غَت ذلكك ،  ك ا١تصلحة االجتماعيةُت ا١تصلحة الفردية توازف بقاعدة ال
 . القانونية ك الدستورية اٟتامية ٟتقوؽ اإلنساف

إذ ال  ، سبلمة اٞتسديةٔتبدأ ال اإلجبار على الفحص الوراثي ال يصلح التذرع أماـ ك   
فالثابت أف نزع عينة صغَتة من جسد الشخص بعيدا عن األَف ك إٟتاؽ  ، يف ىذا السياؽ معٌت لو
ُف بقدر ما يؤدم إ، لذلك ا١تبدأ  أك خرقا تهاكاان بأم حاؿ من األحواؿ ال يشكل بو الضرر

 ال ٯتكن التذرع ك ، اٟتقيقة ىو الوصوؿ إُف كلها يف ىدؼ كاحد ك  ٖتقيق عدة غايات تصبّ 
لصاٌف الوقائع ٤تل  حتما ألف نتائج التحليل الوراثي ستوظف ،بدأ ا٠تصوصية اٞتينية ٔت أيضا

قد  ك ، العقاب لكل من يستخدمها لغَت الغرض ا١تطلوبٖتت طائلة التجرٔف ك ، حقيق ال غَت الت
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 ية ك التعرؼالقضائ إلجراءاتيف ا البصمة الوراثيةستعماؿ باالقانوف ا١تتعلق يف ذلك  ا١تشرع عاًف
 03 إُف يعاقب باٟتبس من سنة " : أنوإذ كرد فيها  17ا١تادة  ٔتوجب نص لى األشخاصع

     البيولوجية دج كل من يستعمل العينات 300.000دج إُف  100.000من  بغرامة ات كسنو 
 ."يف أحكاموا١تنصوص عليها  راضغاأل ا كفقا ٢تذا القانوف لغَتا١تتحصل عليهالوراثية البصمات  أك

ك نتائج التحاليل الوراثية  الشخصية ك ا١تعطيات إفشاء ا١تعلومات مسألة تغطية كما ٬تب 
سرار اليت األلكوف البصمة الوراثية تتضمن عديد  ، رادعة عقابية ك ٕترٯتيةٔتوجب نصوص  لؤلفراد

بواسطتها ٯتكن معرفة كما أنو  ، ك عائلتو من الناحية البيولوجية ك الوراثية جسم اإلنساف تويها٭ت
 ك حىتك ا١تتوسط أل كقوعها سواء على ا١تدل القريب ك األمراض احملتم ولالوراثية  االستعدادات

على  ا١تشرع ك قد حرص ،التحقيق  ٤تلتتجاكز حدكد القضية  كثَتة  أخرلك معلومات  ، البعيد
 ذات من 18ا١تادة  ٔتقتضى أحكاـ راألسرا تلك فشيي يا لكل منباقع ١تا أعد جزاءن ٕتسيد ذلك 

ثبلث سنوات ك بغرامة من  إُف يعاقب باٟتبس من ستة أشهر ": اليت جاءت ٔتا يليالقانوف 
الوطنية للبصمات  اعدةيف الق دج كل من يفشي ا١تعطيات ا١تسجلة 300.000 دج إُف 60.000

 . " الوراثية
 الثثّ ال مطلبال

  الوراثيّ  التحليلمدى إجبار الفرد على من  قضاء المقارنموقف ال
أنو ال توجد يلحظ ، ا١تتأمل يف القضاء ا١تقارف سواء يف الدكؿ الغربية أك الدكؿ العربية  لعل

قاعدة أك مبدأ أك اجتهاد قضائي ثابت ٭تكم مسألة ٖتليل اٟتمض النوكم للفرد ك مدل إجباره 
   ، يف قراراتو حوؿ ذات ا١توضوع اإذ أف قضاء الدكلة الواحدة ٧تده متذبذبا بل ك متناقض ، عليو

  ك قضاء دكؿ أخرل يفرؽ يف قراراتو ٓتصوص ذلك بُت ما ىو منصوص عليو يف القوانُت العامة 
افظة على النظاـ مراعاة منو العتبارات معينة كاحمل، ك بُت ما ىو منصوص عليو يف القوانُت ا٠تاصة 

 العاـ مثبل .
أحكاـ ك قرارات  إف مسألة مدل إجبار الفرد على ا٠تضوع لبلختبار الوراثي كانت ٤تل عدة

فبعض الدكؿ إتو قضائها ٨تو عدـ جواز اإلجبار على ذلك  قضائية على مستول كل دكلة ،
معتربا أف الفحص الوراثي ال يكوف إال با١توافقة الصر٭تة للفرد ٖتت طائلة ٣تانبة مبدأ ، إطبلقا 
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 قانونية مرتبا آلثار يف الوقت الذم جعل رفض إجراء التحليل الشرعية اليت يًتتب عليها البطبلف ،
اعترب اإلجبار على االختبار الوراثي جائز ك ال يتعارض مع ا١تبادئ ك قضاء دكؿ أخرل  معينة ،

ك قد أكضح  ك أف من شأف ذلك احملافظة على اٟتقوؽ ك استقرار اجملتمع ،، القانونية ك الدستورية 
غَت إال اعترب اإلجراء  ك،  ات ذلكبأف اإلجبار ال يكوف إال مىت ٘تت مراعاة شركط ك قيود ك كيفيّ 

 ١تسألة الرافضالقضاء ا١تقارف  ٫تا اثنتُت ٤تورينالٕتاىُت يف بناء على ذلك نعاًف ا ك ، صحيح
إجبار الفرد  ١تسألةا١تؤيد  القضاء ا١تقارف ك (الفرع األكؿ) ا٠تضوع للتحليل الوراثيإجبار الفرد على 

 .( الثآفالفرع ) ا٠تضوع للتحليل الوراثيعلى 

 الفرع األول

 حليل الوراثيّ لتّ اجبار الفرد على إل الرافضالقضاء المقارن 

يف قضائهم  بعض القضاء يف أمريكاك  اسبانياب القضاء يف ا٧تلًتا كايرلندا كاألرجنتُت ك ذى        
 على نزع عينة بيولوجية منوإُف عدـ إرغاـ الشخص الداخلي  اؿ من التشريعا١تستلهم بطبيعة اٟت

غَت أف الرفض الصادر منو  ، إلخضاعها للفحص اٞتيٍت مهما كاف ا١تربر أك الغرض من كراء ذلك
 . عدة آثار ٗتتلف من قضاء إُف آخريعتد بو يف ترتيب 

غَت أنو إذا رفض ، على الفحص الوراثي االيرلندم ال ٬ترب الفرد ففي القضاء اال٧تليزم ك         
ا الرفض إذا َف يكن ألسباب جدية ك مقبولة يعد قرينة على فإف ىذبعد الطلب  طواعية إجراؤه

  ارتكاب الفعل شريطة أف تكوف ّتانب ىذه القرينة قرائن أخرل ٔتلف القضية تدعمها ك تعززىا ،
فإنو ال ٣تاؿ  غَت ا١تربر قرائن أخرل تعضد قرينة الرفض ىناؾ إذا َف تكنك با١تعٌت العكسي 

 . كقرينة للتدليل هبا على ارتكاب الفعلالرفض   ىذا علىىنا  لبلعتماد

أما القضاء يف األرجنتُت فَتل أف رفض إجراء التحليل الوراثي إذا كاف متكررا ك غَت  ك        
إذا كاف أنو ك يفهم من ىذا  فإنو يعد ٔتثابة قرينة ضد الرافض على ثبوت الوقائع يف حقو ، مربرا

كقرينة ك مهما كاف عدد د بو على ذلك األساس أم  الرفض غَت متكرر ك مربر فبل يصلح لبلعتدا
 . ك ثقل القرائن ا١تتواجدة با١تلف إُف جانب ىذا الرفض
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بصورة عامة كقرينة األرجنتيٍت يعتربكف الرفض  اال٧تليزم ك االيرلندم ك ك إذا كاف القضاء      
من قبل ىذا  ضمنيا ال صر٭تاكأنو اعًتافا ك إقرارا  فإف القضاء يف اسبانيا يعتربه ك ضد الرافض ،
تجلى يك  مساسا باٟتق االجتماعي أيضا كما اعتربه ،لوقائع ٤تل ا١تتابعة ارتكابو لاألخَت على 

إف  " :ما يلي كرد فيو قد ك 1988 ٘توز 04ذلك يف قرار احملكمة العليا االسبانية الصادر بتاريخ 
  الوراثية يشكل ليس إعاقة ١تهّمة احملكمة يف الفصل يف الدعول فحسب رفض ا٠تضوع لبلختبارات

 . "إساءة للوظيفة االجتماعية للحق ك بل غشا بالقانوف 

ك أما يف القضاء الفرنسي فإَف رفض إجراء االختبار الوراثي ال يواجو باإلكراه ك لكن ذلك       
، ك للقاضي أماـ ذلك أف يستنتج دليبل  ٟتويعد دليبل ضد الرافض أك على األقل دليبل يف غَت صا
 ،بسوء نية يسعى الرافض إلخفائها متعمدا ك على التخوؼ ك ا٠تشية من الوصوؿ إُف اٟتقيقة اليت

ٔتعٌت ُيًتؾ للقاضي ٕتاه حالة الرفض أف يستخلص ما يراه من نتائج أخذا بعُت االعتبار ٚتيع 
 .1حقيقالظركؼ ك ا١تبلبسات احمليطة بالقضية موضوع الت

ٔتوجب عدة قرارات إُف القوؿ  يف مرات عديدة ك ذىب القضاء يف أمريكا فقد بعض أما       
ذلك يعد منافيا ٟتقوؽ  ألف ، أف يقابل باإلرغاـ نائيا بأف رفض إجراء االختبار الوراثي ال ٯتكن

  ،السبلمة اٞتسديةكمبدأ اٟترمة ك ،  معاكسا لشىت ا١تبادئ الدستورية ذات الصلة بذلك اإلنساف ك 
ك ترٚتة لذلك رفضت احملكمة العليا االستماع إُف دعول تطليق رفعها الزكج لتطليق زكجتو بسبب 

، ك قد كاف سبب الرفض كوف التحليل الوراثي للعينات  الزنا طالبا منها ٖتليل دـ زكجتو ك كلدىا
غسيل ا١تعدة سواء  مة أفكما اعتربت ذات احملك،   البيولوجية يعد مساسا ّتسم زكجتو ك كلدىا

يؤدم إُف انسداد عات ك على دفيتناكلو الفرد ٤تلوؿ ملح الطعاـ ا١تركز ك بإعطاء عن طريق القيء 
، أك عن طريق غسلها باألنبوب ركر موجودات ا١تعدة إُف األمعاء ٭تجب مك الفتحة البوابية للمعدة 

ك يصطدـ مع  ،2ياف ا١تادم للمرءيعد إجراء من اإلجراءات الوحشية اليت تتضمن اعتداء على الك
ك يف سياؽ ذم صلة اعتربت احملكمة قياـ الشرطة بإجبار الشخص على غسل معدتو  ، الضمَت
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 . 82األسدم )ضياء( . ا١ترجع السابق . الصفحة   2 



201 
 

بالتاِف فالدليل ا١تتحصل من ىذه ك عمل يصطدـ بالضمَت اإلنسآف در ٥تبعد أف ابتلع حّبيْت 
 . الطريقة مستبعد من الدعول

يف  ف اإلرغاـ على الفحص الوراثي يوصلنااحملكمة العليا األمريكية أ كذلك  اعتربت ك        
ك عن ذلك قررت بأنو ٭تـر إلزاـ  ، األخَت إُف معٌت إجبار الفرد على تقدٔف دليل مادم ضد نفسو

أم ٭تظر استعماؿ الوسائل اإلكراىية ، بأف يكوف شاىدا ضد نفسو أماـ ٤تكمة جنائية  الشخص
     لحصوؿ على تصر٭تات منو .ا١تادية ك ا١تعنوية ل

بنفس الفكرة ك ذلك ١تا اعتربت أف اٟتصوؿ  ىي األخرل٤تكمة كاليفورنيا تعتد  ك ىاىي        
فيو رغما عنو ك بدكف موافقتو ال يعتد بو كدليل مهما كانت على عينات من ىواء الزفَت للمشتبو 

الرابع الذم يوجب اٟتصوؿ على إذف ألف ذلك يعد منافيا للتعديل الدستورم ، نتائج ا٠تربة
، فضبل عن كوف التعديل الدستورم ا٠تامس ٭تمي ا١تتهم من عدـ اإلكراه على  الشخص ا١تعٍت

 . تقدٔف دليل يثبت إذنابو أك يشهد ضد نفسو

سلكت الطريق  يتضح بأنا إذف ك حسب االجتهادات القضائية ا١تقارنة ا١تذكورة أعبله            
على ا٠تضوع  بأم حاؿ من األحواؿ ز إجبار الفرداجو  إُف الفكرة الرامية إُف عدـ وصلناالذم ي

، على  بعد إبدائو الرفض لعدـ ٘تاشي ذلك مع ا١تبادئ األساسية ٟتقوؽ اإلنساف لبلختبار الوراثي
 . إقرارا أك دليبل أك قرينة ضد الرافض حسب كل اجتهاد قضائي إما أف يعترب ىذا الرفض

 

 الفرع الثاني

 حليل الوراثيّ لتّ اجبار الفرد على إلد المؤيّ  القضاء المقارن

جواز إجبار الفرد على  عدـ فكرة يتزعمالقضاء ا١تقارف يف الدكؿ الغربية أغلب إذا كاف         
النقيض أم جواز اإلجبار  يتزعمالقضاء ا١تقارف يف الدكؿ العربية  فإف ، ا٠تضوع للتحليل الوراثي

على االجتهادات القضائية اليت أجازت االعتماد ، ك يتجلى ىذا من خبلؿ ٥تتلف على ذلك 
الفرد بإجرائها أك َف ل سواء قبأ ،ثية كدليل أماـ القضاء لة من فحوصات البصمة الوراالنتائج ا١تتحصّ 
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من ذلك ما  ك ، بالسبلمة اٞتسدية مساسا ٥تالفة للقانوف أكك دكف أف يشكل ىذا اٞتواز  1يقبل
الفاصل يف الطعن الذم تقدـ بو الطاعن ٓتصوص  احملكمة العليا ٔتوجب قرارالقضاء الليب  كدهأ

أخذ عينة من دمو قصد ٖتليلها دكف موافقتو يف الوقت الذم كاف يقود مركبتو ك ىو ٖتت تأثَت 
سحب ك فحص عينة من دـ من إف  " : ك قد كرد فيو 27/1/1983 بتاريخ ك الصادرالكحوؿ 

، ك إ٪تا ىو إجراء تقتضيو  بواسطة إبرة طبية ال يصح أف يسمى جرحايشتبو يف أنو يف حالة سكر 
  إذ قد تكوف نتائج التحليل ىي الدليل الوحيد، مصلحة اجملتمع بل ك مصلحة ا١تشتبو فيو أيضا 

قرار ال خلص إليوتأكيدا ١تا  جاء ارالقر  لعل ىذا، ك "إضافة إُف أف ىذا اإلجراء غَت ٤تظور قانونا 
قد ك ،اغَت قانونيها الذم اعترب أف نزع عينة بيولوجية من اإلنساف ال يعد عمبل عن الصادر سابقال

ٖتليلها إف قوؿ الطاعن بأف أخذ العينة ك  ":٦تا جاء فيوك  15/3/1977 ذا القرار بتاريخنطق هبت ال
يكوف اٟتكم إذا أخذ ك  ،جاء على خبلؼ اإلجراءات الواجب إتباعها ال ٬تد سندا يف القانوف 

بالتقرير الفٍت ا٠تاص بتحليل دـ الطاعن قد استند إُف ما لو أصل يف أكراؽ الدعول ك يربر ما رتبو 
 . "القانوف 

العلمية الذم يقدمو ضابط  كما أف القضاء يف العراؽ يعتمد على نتائج تقرير ا٠تربة         
إلثبات نسبة الكحوؿ يف دـ السائق دكف إعطاء اعتبار ما إذا كاف ا١تتهم قد قبل  لشرطة القضائيةا

عن ٤تكمة جزاء مركر الكرخ ك قد  1984تطبيقا لذلك صدر قرار سنة ك  ، ص أـ رفضوالفح ذاهب
ؾ لفحص قياس السكر أف الثابت من تقرير قاطع مركر الَتمو ..ك ." تضمن يف إحدل حيثياتو

من قانوف ا١تركر ا١تعدؿ  23كفقا للمادة  ضدهلة متحصّ ك تكوف األدلة ،  220درجة السكر ىي 
 .2"فقررت إدانتو ٔتوجبها  1948 لسنة 48رقم 

القضاء ا١تصرم من جهتو اعترب أف اإلجبار على ٖتليل البصمة الوراثية يعد من قبيل العمل         
ك قد عربت ٤تكمة النقض ا١تصرية  ،3لرد أك الطعن فيولاإلجرائي السليم ك دكف أف يكوف ٤تبل 

مىت كاف اإلكراه الذم كقع على  ":  ٔتا يلي 4/2/1957 عن ذلك ٔتوجب قراراىا الصادر بتاريخ
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فإنو  ، تهم إ٪تا كاف بالقدر البلـز لتمكُت طبيب ا١تستشفى من اٟتصوؿ على متحصبلت معدتوا١ت
كما استقر القضاء ا١تصرم على أحقية سلطات التحقيق   ، 1"ال تأثَت لو على سبلمة اإلجراءات 

 تاالبتدائي يف إخضاع الشخص للفحص الطب ك اٟتصوؿ على عينات من دمو ك ذلك مىت كان
  ،سواء كاف ذلك بإذف سلطة التحقيق أك بغَت إذناك ثبات اٞترٯتة أك إظهار اٟتقيقة فائدة يف إ ىناؾ

التفتيش ا١تخوؿ  حق، ك استندت احملكمة يف ذلك إُف مىت كانت اٞترٯتة يف حالة تلبس ك كذا 
 حقكما استندت إُف ما ٮتولو القانوف ٞتهات التحقيق من ،  لرجاؿ الضبط القضائي ك التحقيق 

قد أجاز ىذا القضاء مسألة اإلجبار على  ك ،2جل كشف اٟتقيقةاالستعانة با٠تربة الفنية من أ
ذا اإلذف أنو ينطوم على اإلكراه، من طبيعة ىك ، إذف بالتفتيش يتخذ بناء على  ْتجة أنواالختبار 

الناحية صحيحا من يعد  وكل ما سيًتتب عنفإف   ك طا١تا ت إجراء التحليل ٔتقتضى إذف
 :ىذا التدليل بقولو 12/3/1972الصادر بتاريخ  النقض ا١تصرية كمة٤ت قرارأٚتل  قد ك،3القانونية

دة ا١تتهمة ٔتعرفة الطبيب إف ما يتخذه الضابط ا١تأذكف لو بالتفتيش من إجراءات لغسيل مع "
 ." قدر الذم يبيحو لو اإلذف بالتفتيشال يعدك أف يكوف تعرضا ٢تا بالالشرعي 

ك ثباتا على نفس الفكرة أكدت احملكمة ما جاء يف ىذا القرار ٔتوجب قرار آخر   
إذا كاف الكشف عن ا١تخدر يف مكاف  ": الذم ت تسبيبو كما يلي 1976صدر عنها عاـ 

ذلك أف  ، حساس من جسم الطاعن ٔتعرفة طبيب ا١تستشفى ال تأثَت لو على سبلمة اإلجراءات
ما أجراه ال يعدك أف يكوف تعرضا للطاعنة بالقدر ، ك  بصفتو خبَتا قيامو هبذا اإلجراء إ٪تا كاف

 .4" الذم تستلزمو عملية التدخل الطب البلـز إلخراج ا١تخدر من موضع إخفاءه

      ثابت  ػػػػػػ ك رغم غياب النص القانوٓفػػػػػ  ك لعل ا١تلفت لبلنتباه ىو أف القضاء ا١تصرم         
 ك موقفو ىذا كاف ٔتثابة الضوء األخضر،  ء األمريكيخبلفا للقضا،  ةا١تسألك مستقر حياؿ ىذه 

أف يكوف  شرط علىراه الشخص على ا٠تضوع ٢تذا الفحص ٞتهات التحقيق بإك الذم يسمح
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ة النقض يف قرارىا الصادر بتاريخ ٤تكم يوانتهت إل حسب مامفيدا للتحقيق  ذلك منتجا ك
استقرت على  كما،   4/2/1957 قرارىا ا١تنطوؽ بو بتاريخ جاء يفطبقا ١تا  كذاك  19/11/1956

األمر إذا  يستومك  ،1إُف بطبلف اإلجراءاتأف إجبار ا١تتهم للخضوع لئلجراءات الطبية ال يؤدم 
 . ا١تتلبس بوأم كاف ٞتهات التحقيق إذف بذلك من عدمو إذا تعلق األمر فقط باٞتـر ا١تشهود 

 

٬تب أف يقابل أف رفض ا٠تضوع للتحليل الوراثي  القضاة يف قراراهتمك يف أمريكا اعترب بعض       
أك دكسا  مظهرا من مظاىر ا١تساس باٟترمة اٞتسدية بغَت أف يشكل ذلك أمّ ك باإلكراه ك اإلجبار 

: ٔتايلي 1966تأكيدا لذلك أفادت احملكمة العليا يف قرارىا الصادر عاـ ك  ، على حقوؽ اإلنساف
القائلة بعدـ جواز إجبار الشخص على أف يكوف شاىدا ضد نفسو ىو أمر ال القاعدة إف  "

التدخل الطفيف يف  ذلك أف الدستور األمريكي ال ٯتنع من...يتحقق يف كاقعة أخذ عينة من الدـ
من  عينات أخذ " بأف: أيضا أبانت 1973ك ٔتوجب قرارىا الصادر عاـ  ، 2"جسم اإلنساف

       ، "يعد إجراءن مشركعا  دكر إذف بذلكعدـ صاحتجاجو ك الرغم من فر الشخص على أظا
شاىدا ضد نفسو ٖترٔف إلزاـ الشخص بأف يكوف  "لك ا١توقف اعتربت مرة أخرل بأف :لذتدعيما ك 

  ،ا١تعنوية للحصوؿ على تصر٭تات منوحظر الوسائل اإلكراىية ا١تادية ك إ٪تا يعٍت أماـ ٤تكمة جنائية 
ك ىذا يعٍت أف احملكمة قررت عدـ ٛتاية  ،3"غَت أف ذلك ال يعٍت استبعاد اٞتسد كدليل مادم 
ك على  ، أف يؤدم إُف اهتاـ الشخص ّترٯتة ماالدليل ا١تادم ضد االهتاـ الذايت ك الذم من شأنو 

 عكس الدليل القوِف متهم ليس من حقو رفض ا٠تضوع لبلختبار البيولوجي ىذا األساس فإف أمّ 
ك قد سارت احملكمة العليا يف كالية  ، ا١تتمثل يف اإلقرار أك االعًتاؼ فيحق لو رفض تقدٯتو

لى الدـ اإلجبارم ال يشّكل اعتداء ع ٖتليل ": نيوجرسي يف نفس االٕتاه عندما جزمت القوؿ بأف
 .4"حرمة اٟتياة ا٠تاصة لئلنساف 
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 جراء ىذا التحليل ضركرة احًتاـ اإلجبار على إالقضاء األمريكي أنو عندما يتقرر  قد اشًتطك     
ٕتسيدا لذلك انتهت احملكمة العليا يف إحدل قراراهتا إُف  ك ، ك ا١تعتقداتمراعاة ٥تتلف القيود  ك

    ريطة أاّل يكوف ذلك ضارا با١تتهم إف فحص الدـ أصبح ركتينيا يف اٟتياة اليومية ش " : القوؿ
  . "ك متعارضا مع معتقداتو الدينية أ

ك إذا كاف القضاء األمريكي قد سبق ك أف قرر بأف غسيل ا١تعدة جربا على الفرد يعد            
على النحو ا١تذكور  من قبيل األعماؿ الوحشية ك يتناىف مع الضمَت ك اعتداء على الكياف اإلنسآف

دارسُت ك القضاة ك األسرة اٟتقوقية لعلى ا األمورعلى عقبيو ك ٮتلط  ىو ينقلب فها ، أعبله
ٯتكن االستناد ١تعدة كاألمعاء إجراءن معقوال كمقبوال ك ١تا اعترب غسيل ارأسا على عقب  بصورة عامة

 قد أسستك  ،1إُف نتائجو شريطة أف يتوطد االعتقاد بأف الفرد قد ابتلع شيئا ٬ترم البحث عنو
إف غسيل ا١تعدة يعد إجراء مشركعا بوصفو تفتيشا مىت كانت  "قرارىا كما يلي :احملكمة العليا 

استخداـ  "أف : ك " رٯتة ا١تنسوبة إليوأف ا١تتهم قد ابتلع شيئا يفيد يف إثبات اٞتبىناؾ دكاعي تفيد 
 . 2"ا١تواد ا١تقّيئة إلحداث تفريغ ا١تعدة بغية اسًتجاع ا١تواد ا١تخدرة ليس تفتيشا غَت معقوؿ 

يعترب تارة أف اإلجبار على التحليل الوراثي ال ٮتضع فالقضاء األمريكي  أخرلك من جهة          
، ك تارة أخرل يرل عكس ذلك  ألّم إذف ك يعد عمبل شرعيا كسليما إجرائيا كما ت ذكره آنفا

 ، ما عدا يف حالة االستعجاؿ اٞتهة ا١تختصة تسمح بإجراءه٘تاما ١تا ربطو بضركرة كجود إذف من 
 schmerber.v.calefornia قضية١تا عاٞتت  1966  ىذا الصدد قررت احملكمة العليا سنةك يف

ٔتوجب إذف  االختباربأف نزع عينات من الدـ يعد عمبل من أعماؿ التفتيش ك منو ٬تب أف يكوف 
    ك قد ميزت بُت نزع الدـ إذا تعلق األمر ٔتعرفة نسبة الكحوؿ فيو ، ٖتت طائلة عدـ ا١تشركعية

 ، ا١ترفوعة من مسرح اٞترٯتةا١ترجعية ك بُت نزع الدـ من أجل مقارنتها ك مطابقتها مع تلك العينة 
ففي اٟتالة األكُف إذا رفض الفرد نزع العينة ٬ترب دكف إذف مسبق بسبب حالة االستعجاؿ ١تعرفة 

مفعوؿ  منو يزكؿ إذ لو ت تقييد األمر بإذف مسبق فإف حالة السكر ستنقشع ك ،نسبة الكحوؿ
مشركطا النتفاء حالة  مطلوبا ك أما يف اٟتالة الثانية يكوف اإلذف ، الكحوؿ ك بالتاِف تضيع اٟتقيقة
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، ك قد أيد القضاء اال٧تليزم ذلك ١تا قرر تغرٔف أحد األشخاص بعد أف ثبت نتيجة  االستعجاؿ
ك ىو يف حالة  يقود سيارتوفحص الدـ الذم أجرم عليو دكف إذف مسبق ك رغم اعًتاضو أنو كاف 

 سكر.

ىو اآلخر جنح ٕتاه فكرة جواز إجبار الفرد عن 1القضاء يف سويسرا ك ايطاليا ك الياباف ك       
ك إلثبات مسائل أخرل ٤تددة أ طريق إكراىو للخضوع لبلختبار الوراثي من أجل إثبات النسب

البيولوجية من جسد قد اعترب القضاء اليابآف أف نزع العينة  ك ، صراحة يف نصوص القانوف
الشخص مباشرة على فتيش الذم ٬توز إجراؤه بعد القبض اإلنساف يعد إجراء من إجراءات الت

 . ا١تسوغ لذلكالقانوٓف رغم غياب النص 

مدل إجبار الفرد  ١تعرفة موقفو من اٞتزائرم الباحث يف ٥تتلف اجتهادات القضاءأما           
يعود إُف كوف موضوع ك السبب  ، عثر على مبتغاهلن يسوؼ ف على ا٠تضوع للتحليل الوراثي

أف ا١تشرع  إذ ،يف منظومتنا التشريعية نسبيا الدليل العلمي ا١تتمثل يف البصمة الوراثية يعترب حديثا
ك التحقق من  لم أنا قادرة على ٖتديد الشخصيةَف يتطرؽ إُف ىذه التقنية اليت أثبت الع اٞتزائرم

يف  ك كذا ، الذم شهد عدة تعديبلت 2001يف قانوف ا١تركر الصادر سنة  الوالدية البيولوجية إال
اليت تكلمت على  منو ك 40 ضمن ا١تادة 2005التعديل الذم أدخل على قانوف األسرة سنة 
من  أيضاك  ، عندما يتعلق األمر بإثبات النسب الدليل العلمي بصفة عامة دكف أم ٗتصيص

التعرؼ على األشخاص  لوراثية يف اإلجراءات القضائية كخبلؿ القانوف ا١تتعلق باستعماؿ البصمة ا
ك ا١ترسـو ،  2016يونيو19ا١تؤرخ يف  16/03ٖتت رقم  37 الصادر يف اٞتريدة الرٝتية العدد

احملدد لشركط ك كيفيات  9/10/2017الصادر بتاريخ  17/277رقم  التنفيذم ذات الصلة بو
تنظيم ا١تصلحة ا١تركزية للبصمات الوراثية ا١تنشور يف اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية 

 ٖتكمو القواعد ا١تنظمة الوراثي التحليلما عدا ذلك كاف ، ك في 2017لسنة  60الشعبية العدد 
صراحة بعدـ ا١تساس بالسبلمة ك اٟترمة ليت تقر لمبادئ الدستورية األحكاـ ا٠تربة دكف مراعاة ل إما

احملققُت كانوا يتخذكف إجراءات  إذ ،ك إما ألحكاـ التفتيش...ىاك قرينة الرباءة ك غَت  اٞتسدية

                                                           
 . 486 )عمار( . ا١ترجع السابق . الصفحة عباس اٟتسيٍت  1
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من  81يف غالب األحياف مستندين إُف أحكاـ ا١تادة  ثي لؤلفراد بل ك ٬تربكنم عنوالورا االختبار
يباشر التفتيش يف ٚتيع األماكن اليت ٯتكن العثور  " اليت تنص على أنو : ءات اٞتزائيةقانوف اإلجرا

األطراؼ ك دفاعهم ك حىت  ك ىو ما جعل ،"وف كشفها مفيدا إلظهار اٟتقيقة فيها على أشياء يك
ا٠ترؽ ك االنتهاؾ ك دفوعا تتعلق بأأكجها القضاة على ٥تتلف مراحل ك درجات التقاضي ال يثَتكف 

 اإلجبارجواز  األمر الذم ساىم يف عدـ كجود أحكاـ أك قرارات تعاًف مسألة،  القانونيةللقواعد 
           . من عدـ ذلك يالوراث الفحصعلى 
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 ةــــــمـــــاتـــــخ
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 خـــاتــــمــــة
إجبارية خضوع الفرد لتحليل البصمة نتوصل يف ختاـ ْتثنا إُف القوؿ بأف مسألة مدل 

  ،الوراثية عرفت على مستول الفقو ك التشريع ك القضاء سواء اٞتزائرم أك ا١تقارف بركز إتاىُت اثنُت
 .كل إتاه يرل نظرة ٥تتلفة عن اآلخر

 

جبار الشخص على نزع عينة ال ٣تاؿ للحديث نائيا عن فكرة إ كؿ يرل أنوفاالٕتاه األ 
ثبات جـر ، حىت ك إف تعلق األمر بإمهما كاف الغرض ا١تتوخى من كراء ذلك ، اثي من جهازه الور 

د ىذا االٕتاه لعدة ، ك قد استنخطَت ك الدليل الوحيد يف ملف القضية ىو االختبار الوراثي 
      يف الدساتَت ا١تكرسة  األفرادتتعلق كلها بضركرة ٛتاية حقوؽ ك حريات ك مربرات ، أسباب 

خذ كراه قصد أفالشخص الذم يقع ٖتت اإل ، ات ك االتفاقيات ك ا١تعاىدات الدكلية عبلنك اإل
ك كذا فضحا ، ٪تا يشكل ذلك مساسا صارخا بسبلمتو اٞتسدية ، إ عينة بيولوجية من جسده

، ك اعتداء على حق الدفاع عن طريق إجباره على ك دكسا على قرينة الرباءة ، ٠تصوصيتو اٞتينية 
ك بالتاِف ، ف كل ذلك يصب يف بوتقة عدـ ا١تشركعية ، ك ال شك أ د نفسوف يقدـ دليبل ضأ

 . باحملاكمة العادلة اليت تستوجبها دكلة اٟتق ك القانوف

 

 اعترب ىذا االٕتاه، جبار على االختبار الوراثي ك تداعياتو ، ك بعيدا عن اإلك بناء عليو  
يًتؾ ، ف ّترب الفرد على الفحص الوراثي كجوب الركوف إُف بدائل ىذا اإلجبار ، إذ بدال من أ

ده على ك دليبل ضقرينو أ ف رفضو ىذا يعدرفض ، فإذا إك يف حالة ما يف بادئ األمر ، ٥تتارا 
      دراج الرفض يف حد ذاتو ضمن دائرة التجرٔف ، أك إ كبديل أكؿ  ليوارتكاب الوقائع ا١تنسوبة إ

 كبديل ثاف .ك العقاب  
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مر مع يو ىذا االٕتاه يصطدـ يف كاقع األلفإف التسليم ٔتا ذىب إك لكن حسب ما يبدك 
 بالتوازف بُت مصلحة الفرد ك مصلحة خبلؿ الواضح ك البُّت ، من أ٫تها اإلعدة معطيات ك مبادئ 

نزاؿ العقاب ك إ اجملتمع ا١تتمثلة يف الكشف عن اٟتقيقة ك مبلحقة ك متابعة الفاعلُت اٟتقيقيُت
م غطاء  ال يشكل ٖتت أ للفرد زع عينة بيولوجية صغَتة من العتاد الوراثيف ن، فضبل عن أ عليهم

 أخذ ف، ذلك أفشاء ٠تصوصيتو الوراثية يعد اّطبلعا أك إ كما ال،  كاف مساس ٔتعصومية اٞتسد 
ئلة ٖتت طا، نتائجها سيكوف يف نطاؽ ك حدكد ما يقتضيو التحقيق  ١تعرفةالعينة ك ٖتليلها 

رغاـ على ا٠تضوع للفحص الوراثي ن اعتبار اإلكما ال ٯتك،  ل بذلك ل من ٮتك اٞتزاء لك ا١تسؤكلية
ف ىذه القاعدة تنطبق على التصر٭تات ، ألف يقدـ دليبل ضد نفسو ا للفرد على أجبار إٔتثابة 

ك يف النهاية فكل  ة ،الوراثي ا٠تربة لتشملف ٘تتد أك الشهادة دكف أكاالعًتاؼ   الشفوية فقط
 مبدأك ال تنايف ، كراه على االختبار اٞتيٍت تعد يف غاية من ا١تشركعية ُف اإل إجراءات الرامية اإل

      أماـ احملاكم سواء يف إثبات أك نفي ٥تتلف اٞترائم يعتد هبذه التقنيةك ، ه ك غَت أ قرينة الرباءة
خص عن نا البنية اٞتينية التفصيلية اليت ينفرد هبا كل شفت بأكيف ال ك ىي اليت عرّ ،  ك النسب أ

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

 

 ذىب االٕتاه الثآف، ك على خلفية ىذه االنتقادات ك ا١تآخذ اٞتدية ك اٞتديرة باالىتماـ 
ليو االٕتاه ١تا انتهى إ ةك ا١تقارف مذىبا مغايرا با١ترّ أك القضاء اٞتزائرم أك التشريع سواء من الفقو أ

مرا كاجبا ك حتميا تتطلبو ر الوراثي دكف ترؾ الفرد ٥تتارا أجبار على االختباف اإلأ ك اعترب ،كؿاأل
طار ما تستوجبو الدعول موضوع ضيو ا١تصلحة الفردية يف إيضا تقت، ك أا١تصلحة االجتماعية 

ك الدستورية ك الدكلية ك دكف اعتبار ذلك معارضا ١تختلف القواعد ك ا١تبادئ القانونية  ،التحقيق
جراء البلـز للمحافظة على توازف مصلحيت جبار يعد ٔتثابة اإل، كما أف اإلك غَتىا ا١تذكورة آنفا أ

ف ، شريطة أ نو يلقي بضبللو على السياسة اٞتنائية العامة يف الدكلةأك بالنتيجة ، الفرد ك اجملتمع 
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حىت ال ، التدابَت ك الضمانات القانونية ك التشريعية لصيانة كل ذلك من األدكات ك فر ٚتلة اتتو 
 ئنة من تكوف .كا م جهة ك حريات األفراد يف أم جانب ، أك من أتنتهك حقوؽ 

 

جبار الفرد على ا٠تضوع للتحليل الوراثي ٤تل تساؤؿ من قبل نت إشكالية إقد كالك  
يف ٙتانينات القرف  ُف النائب العاـ ٔتحكمة النقض السوريةعاـ باٞتمهورية العربية السورية إالالنائب 
ف ٮتضع رغم رفضو يف جـر أل جبار الفردىل ىناؾ كسيلة قانونية إل : بالصيغة التالية ا١تاضي
ف نتائج ىذه ا٠تربة ٬تب أ فأمع العلم ب، جرائها على جسده ت ا٠تربة الوراثية اليت يؤمر بإلعمليا

فكانت  ؟أثَت مباشر على الدعول العمومية ك بذلك يكوف ٢تا ت، ٖتدد طبيعة اٞتـر ا١ترتكب 
نو يف ذلك أل غَت أف السائل رأ نو ليس يف جواز ذلك من شك ،بأخَت اإلجابة من ىذا األ

قد جاء جوابو  ك ، ُف النائب العاـ لدل ٤تكمة السُت يف باريسك رفع ذات التساؤؿ إ ،شكا
 : يو الكفاية على الشاكلة التاليةمدركسا ٔتا ف

جبار الفرد يف مثل كمات اٞتزائية الفرنسي ال يتضمن أم نص يسمح بإصوؿ احملا إف قانوف أ"
ىذا النقص  ف ال ٮتضع لتحريات ا٠تبَت ،أذا ىو صمم على ٟتالة ا١تعركضة على ما ال يريده إا

، فالواقع  فحىت اآل ثار صعوبات يف ببلدناال يبدك أنو قد أال ا١تشرع الذم ال يستطيع أف يسده إ
، ل عمل العدالة ماداـ سيستفيد من ىذا العمل ف يسهّ جـر لو كل ا١تصلحة يف أ يف أمّ  ف الفردأ

، أما إذا نو ٮتضع ٔتلء الرضا للفحوص البلزمة اليت يكوف عادة ىو الذم يطلبها ك يف العادة أ
، كراه اليت ٯتلكها حياؿ ٚتيع الشهود قاضي احملقق ٯتلك حيالو كسائل اإل ف الفإ، بدل نية سيئة أ

، غَت أنو ال ف يضع نفسو ٖتت تصرؼ ا٠تبَت ب منو أك طل، حضاره ، أمر بإ ذا َف ٯتتثل لدعوتوفإ
، ف يفحصو ا٠تبَت ا رفض الفرد بصورة قاطعة أذيبدك ِف أنو يستطيع الذىاب إُف أبعد من ذلك إ

، ماـ مثل ىذه اٟتالة ن كجد أضاة التحقيق يف منطقة السُت منو ليس بُت قأعلم فإ ك حسب ما



212 
 

، فإنو سيقهر مقاكمة الفرد بوسائل أخرل غَت كسائل ف كاحدا منهم كجد نفسو فيها ك لو أ
 . " خر غَت ا٠تربة ك بأف يصل إُف اٟتقيقة عن طريق آكراه اإل 

 

كافة ف تتدخل  ضركرة أيكمن يف ا١تناداة برأينا الشخصي ٓتصوص إشكالية ا١توضوع  ك    
ٖتليل  إجراء الصر٭تة اليت ٕتعل منٔتا فيها التشريع اٞتزائرم بالقوانُت الواضحة ك  تشريعات الدكؿ
خاضعا  باسم القانونيكوف الفرد ك  رفضاليف حالة  ك، صل عاـ للفرد اختياريا كأ البصمة الوراثية

العينة البيولوجية من  البلزمة اليت تتطلبها عملية نزع القوة ككراه عن طريق اإل  جباراإل إلجراءات
صيانة بالضمانات ا١تتعلقة  التدابَت ك ك ّتملة من الشركط ىذا اإلرغاـف ٭تاط أ على، جسده 

جملتمع على ا مصلحة للفرد ك ذلك فائدة ككل ال شك أف يف   ك ، فرادحريات األحقوؽ ك ْتماية ك 
بعيدا كل ، ُف تعزيز دكلة اٟتق ك القانوف ك منو إ، سة اٞتنائية لسياا ك لنظاـ العاـل كذا ك، السواء 

 .القانونيةك  الدستوريةك  الدكلية ا١تبادئك  لؤلسسمنافيا  أك اإلرغاـ جبارعتبار ىذا اإلالبعد عن ا

 

 

 

       و حمده انتهى بعون اهلل       
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 : ـــــقالمــــــَلحـ
 

 .1997لسنة اإلعبلف العا١تّي للمجُت البشرّم ك حقوؽ اإلنساف  /1

، يتضّمن  2016مارس سنة  6ا١توافق  1437ٚتادل األكُف عاـ  26خ يف مؤرّ  16/01قانوف رقم  /2
 . 169،  157،  77،  56 46،  41،  40،  39،  38،  32ا١تواد  الّتعديل الّدستورّم .

ن قانوف يتضمّ  1966يونيو سنة  8ا١توافق  1386صفر عاـ  18خ يف ا١تؤرّ  66/155األمر رقم  /3
 . 81،  68،  50ا١تواد  م .ؿ ك ا١تتمّ ة ، ا١تعدّ اإلجراءات اٞتزائيّ 

ق باستعماؿ يتعلّ  ، 2016يونيو  19ا١توافق  1437رمضاف عاـ  14 خ يفا١تؤرّ  16/03قانوف رقم  /4
 ؼ على األشخاص .عرّ ة ك التّ ة يف اإلجراءات القضائيّ البصمة الوراثيّ 

د شركط ٭تدّ  ،2017أكتوبر  09ا١توافق  ٤1439تـر عاـ  18 خ يفا١تؤرّ  17/277رقم  مرسـو تنفيذمّ  /5
 .ة كسَتىا  ة للبصمات الوراثيّ ات تنظيم ا١تصلحة ا١تركزيّ ك كيفيّ 

      ؿ ، يعدّ  2017فرباير سنة  16ا١توافق  1438ٚتادل األكُف عاـ  19خ يف مؤرّ  17/05أمر رقم  /6
ق تعلّ ا١تك  2001غشت سنة  19ا١توافق 1422اـ ٚتادل األكُف ع 29خ يف ا١تؤرّ  01/14م القانوف رقم يتمّ ك 

 . 75 ،رمكرّ  19،  19ا١تواد  رؽ ك سبلمتها ك أمنها .بتنظيم حركة ا١تركر عرب الطّ 

       ا١تنّظم من طرؼ ٣تلس قضاء سطيف  . يف اإلثبات ADNتوصيات ا١تلتقى حوؿ البصمة الوراثّية  /7
 بدار الثّقافة ىّوارم بومدين . سطيف . 2008أفريل  10ك 09مة احملامُت سطيف خبلؿ يومي ك منظّ 

  . الّتوصياتالبياف ا٠تتامّي ك  ."رؤية إسبلمّية". اٞتيٍتّ ٞتينـو البشرّم كالعبلج اة الوراثة كا٢تندسة الوراثّية ك ندك  /8

 .  ةقراراْم اجملّمع الفقهّي اإلسبلمّي لرابطة العاَف اإلسبلمّي ٔتّكة ا١تّكرمة حوؿ ا٢تندسة الوراثيّ  /9

 استفادة ا١تسلمُت من علم ا٢تندسة الوراثّية . القرار األّول :    

 . االستفادة من البصمة الوراثّية القرار الثّاني :    
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 الـــمـــَلحـــق:
 . 1997 لسنة اإلعَلن العالمي للمجين البشري و حقوق اإلنسان /1

 كرامة اإلنسان و المجين البشريّ / أ

ة ، ك قواـ ة ٞتميع أعضاء األسرة البشريّ ىو قواـ الوحدة األساسيّ  اجملُت البشرمّ  إفّ : ماّدة األولىال
 ة .مزم تراث اإلنسانيّ عهم ك ىو با١تعٌت الرّ بكرامتهم ك تنوّ االعًتاؼ 

 ة .يف أف ُٖتًـت كرامتو ك حقوقو أيّا كانت ٝتاتو الوراثيّ  إنساف اٟتقّ  لكلّ  :أ: الماّدة الثّانية

ة كحدىا ك احًتاـ طابعهم ك تفرض ىذه الكرامة أاّل يقتصر تقؤف األفراد على ٝتاهتم الوراثيّ  :ب
 عهم .الفريد ك تنوّ 

ات ىو ينطوم على إمكانيّ فرات، ك ض للطّ معرّ رم بطبيعتو ك ، تطوّ  اجملُت البشرمّ  إفّ : الماّدة الثّالثة
ق باٟتالة فرد ، ك ال سيما فيما يتعلّ  ة لكلّ ة ك االجتماعيّ بيعيّ خذ أشكاال ٥تتلفة ْتسب البيئة الطّ تتّ 

 .بية غذية ك الًتّ حية ك ظركؼ ا١تعيشة ك التّ الصّ 

 ة .ة لتحقيق مكاسب ماليّ بيعيّ يف حالتو الطّ  ال ٯتكن استخداـ اجملُت البشرمّ : الّرابعةالماّدة 

ق ٔتجُت معاٞتة أك تشخيص يتعلّ  ْتث أك القياـ بأمّ  ال ٬توز إجراء أمّ  أ:: ة الخامسةالمادّ 
بعد إجراء تقييم صاـر ك مسبق لؤلخطار ك الفوائد احملتملة ا١ترتبطة هبذه األنشطة  شخص ما ، إالّ 

 أف .ة يف ىذا الشّ شريعات الوطنيّ مع االلتزاـ بأحكاـ التّ 

ك يف حالة  خص ا١تعٍتّ ك الواعي من الشّ  األحواؿ التماس القبوؿ ا١تسبق ك اٟترّ  ينبغي يف كلّ  ب:
، كجب اٟتصوؿ على القبوؿ أك اإلذف كفقا للقانوف مع  تو لئلعراب عن ىذا القبوؿعدـ أىليّ 

 خص ا١تعٍت .اٟترص على ا١تصلحة العليا للشّ 

 ر ما إذا كاف يريد أك ال يريد أف ٭تاط علما بنتائج أمّ شخص يف أف يقرّ  كلّ   ينبغي احًتاـ حقّ  ج:
 أك بعواقبو . فحص كراثيّ 
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ك يف حاالت البحوث ، ينبغي أف ٗتضع بركتوكوالت البحوث ، باإلضافة إُف ذلك لتقييم  د:
 ارية يف اجملاؿ ا١تعٍت .ة السّ كليّ ة ك الدّ وجيهات الوطنيّ مسبق كفقا للمعايَت أك للتّ 

يف حالة عدـ قدرة الشخص ا١تعٍت على التعبَت عن قبولو طبقا للقانوف ، ال ٬توز إجراء أم  ه:
ق ٔتجينو ما َف يكن ذلك مفيدا لصحتو فائدة مباشرة ، شريطة توافر الًتاخيص ك تدابَت ْتوث تتعل

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 

ف يكوف البحث مفيدا  ألدْف قدر ٦تكن من ا٠تطر ك ا١تضايقة ، ك شريطة أتعريض الشخص ا١تعٍت
آخرين ينتموف إُف نفس الفئة العمرية أك يتصفوف بصفات كراثية مشاهبة  لصحة األشخاص

 لصفات الشخص ا١تعٍت ، ك على أف ٕترل مثل ىذه البحوث كفقا للشركط احملددة يف القانوف ، 
 الفردية للشخص ا١تعٍت . ك على ٨تو يكفل ٛتاية اٟتقوؽ

 

ييز القائم على ال ٬توز أف يُعّرض أم شخص ألم شكل من أشكاؿ التم :المادة السادسة
 . ا١تساس بكرامتوالنيل من حقوقو كحرياتو األساسية ك الذم يكوف غرضو أك نتيجتو صفاتو الوراثية ك 

، ٛتاية سرية البيانات الوراثية كفقا للشركط اليت حددىا القانوف ينبغي أف ُتضمن،: المادة الّسابعة
 ا٠تاصة بشخص ٯتكن ٖتديد ىويتو ، ك احملفوظة أك ا١تعاٞتة ألغراض البحث أك ألم غرض آخر. 

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

 

حرصا على ٛتاية حقوؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية ، ال ٬توز كضع أم قيود : اسعةالمادة التّ 
ٖتد من االلتزاـ ٔتبدأم : توافر قبوؿ الشخص ا١تعٍت ، ك سرية البيانات ا٠تاصة بو ، إال ْتكم 

القانوف الدكِف العاـ ك القانوف الدكِف القانوف ك ألسباب قاىرة ك يف حدكد ما تبيحو أحكاـ 
 ٟتقوؽ اإلنساف .
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 البحوث في مجال المجين البشري/ ب

ال ٬توز ألم ْتوث تتعلق باجملُت البشرم ك ال ألم من تطبيقات ىذه البحوث ، : المادة العاشرة
   اف ك ال سيما يف ٣تاالت البيولوجيا ك علم الوراثة ك الطب ، أف يعلو على احًتاـ حقوؽ اإلنس

 ك اٟتريات األساسية ك الكرامة اإلنسانية ألم فرد أك ٣تموعة أفراد .

ستنساؿ ال ٬توز السماح ٔتمارسات تتناىف مع كرامة اإلنساف ، مثل اال: ادة الحادية عشرةالم
ك تدعي الدكؿ ك ا١تنظمات الدكلية إُف أف تتعاكف للكشف عن مثل  ألغراض إنتاج نسخ بشرية، 

ىذه ا١تمارسات ك اٗتاذ التدابَت البلزمة بشأنا على ا١تستول الوطٍت أك الدكِف كفقا للمبادئ 
 ا١تنصوص عليها يف ىذا اإلعبلف .

راثة ك الطب لكل شخص اٟتق يف االنتفاع ٔتنجزات البيولوجيا ك علم الو  أ:: المادة الثانية عشرة
 فيما ٮتص اجملُت البشرم ، ك ذلك يف إطار احًتاـ كرامتو ك حقوقو .

ينبغي أف تتوخى ىي حرية نابعة من حرية الفكر ، ك ، ارؼإف حرية البحث البلزمة لتقدـ ا١تع ب:
علم الوراثة ك تطبيقات البحوث ا٠تاصة باجملُت البشرم ، ٔتا يف ذلك تطبيقاهتا يف ٣تاالت البيولوجيا 

 الطب ، ك ٗتفيف اآلالـ ك ٖتسُت صحة الفرد ك البشرية ٚتعاء . ك

 شروط ممارسة النشاط العلمي/ ج

   ، ال سيما توخي الدقة ك اٟتذر ُتإف ا١تسؤكليات ا١تبلزمة ألنشطة الباحث: المادة الثالثة عشرة
أف تكوف ٤تل ك النزاىة يف إجراء ْتوثهم ك يف عرض ك استخداـ نتائجها ، ٬تب ك األمانة الفكرية 

ة ك االجتماعية اىتماـ خاص يف إطار البحوث بشأف اجملُت البشرم ، بالنظر إُف التبعات األخبلقي
ك تقع مسؤكليات خاصة يف ىذا الصدد أيضا على عاتق أصحاب القرار يف ٣تاؿ  ا١تًتتبة عليها ،

 السياسات العلمية من القطاعُت العاـ ك ا٠تاص .

ا١تادية ا١تواتية ١تبلئمة لتهيئة الظركؼ الفكرية ك ينبغي أف تتخذ الدكؿ التدابَت ا: المادة الرابعة عشرة
القانونية  البشرم ٦تارسة حرة،ك١تراعاة ا١تتضمنات األخبلقية ك ١تمارسة أنشطة البحوث يف ٣تاؿ اجملُت

 ، يف إطار ا١تبادئ اليت ينص عليها ىذا اإلعبلف .كاالجتماعية كاالقتصادية لتلك البحوث
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ينبغي أف تتخذ الدكؿ التدابَت ا١تبلئمة لتحديد إطار ا١تمارسة اٟترة : مادة الخامسة عشرةال
ألنشطة البحوث يف اجملُت البشرم يف ظل احًتاـ ا١تبادئ اليت ينص عليها ىذا اإلعبلف هبدؼ 

 ك يتعُتوؽ اإلنساف كاٟتريات األساسية كالكرامة البشرية كٛتاية الصحة العامة ، ضماف احًتاـ حق
 عليها السهر على ضماف عدـ استخداـ نتائج ىذه البحوث ألغراض غَت سلمية .

يف شىت ا١تستويات ا١تبلئمة على  ، أف تقر بأ٫تية العمل ينبغي للدكؿ: المادة السادسة عشرة
تكلف بتقدير ت تكوف مستقلة ك متعددة التخصصات ك تعددية، ك تشجيع إنشاء ٞتاف لؤلخبلقيا

 االجتماعية اليت تثَتىا البحوث يف ٣تاؿ اجملُت البشرم ك تطبيقاهتا . القانونية ك ك  ا١تسائل األخبلقية 

 التضامن و التعاون الدولي/ د

 ينبغي للدكؿ أف ٖتًـت ك تشجع قياـ تضامن ا٬تاب ٕتاه األفراد ك األسر : المادة السابعة عشرة
أك ا١تصابُت هبا ، ك يتعُت ك فئات السكاف ا١تعرضُت بوجو خاص لؤلمراض أك العاىات الوراثية 

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 .

ٖترص يف ظل احًتاـ ا١تبادئ اليت ينص عليها ىذا اإلعبلف ينبغي للدكؿ أف : المادة الثامنة عشرة
البحوث يف ٣تاؿ ُت البشرم ك التنوع البشرم ك على مواصلة تشجيع نشر ا١تعارؼ العلمية بشأف اجمل

أف تشجع يف ىذا الصدد التعاكف العلمي ك الثقايف ، ك السيما علم الوراثة على الصعيد الدكِف ك 
 داف النامية .بُت البلداف الصناعية ك البل

يف إطار التعاكف الدكِف مع البلداف النامية ، ينبغي للدكؿ أف تشجع  أ:: المادة التاسعة عشرة
 على ما يلي :

 : ضماف منع التجاكزات ك تقييم األخطار ك ا١تزايا ا١تتصلة بالبحوث يف ٣تاؿ اجملُت البشرم .1  

: تنمية ك تعزيز قدرات البلداف النامية على إجراء البحوث يف ٣تاؿ البيولوجيا ك علم الوراثة 2  
 البشرية نظرا ١تا تعانيو من مشكبلت خاصة . 
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 ٣تاؿ البحث العلمي ك التكنولوجي، : ٘تكُت البلداف النامية من االستفادة من التقدـ احملرز يف 3  
 جتماعي لصاٌف اٞتميع .هبدؼ تشجيع التقدـ االقتصادم ك اال

 .الطبك علم الوراثة العلمية يف ٣تاالت البيولوجيا ك  ا١تعلوماتتشجيع التبادؿ اٟتر للمعارؼ ك  :4  

تشجع التدابَت اليت تتخذىا الدكؿ لتحقيق لية ا١تختصة أف تدعم ك على ا١تنظمات الدك ب:
 األىداؼ ا١تبينة أعبله .

 الترويج لمبادئ اإلعَلن/ ط

ينبغي للدكؿ األعضاء أف تتخذ التدابَت ا١تناسبة للًتكيج للمبادئ ا١تنصوص : العشرونالمادة 
يب أنشطة التدر ل إجراء البحوث ك الوسائل ا١تبلئمة ٔتا يشميف اإلعبلف ، عن طريق الًتبية ك  عليها

البيولوجيا على ٚتيع عن طريق تعزيز الًتبية يف ٣تاؿ أخبلقيات يف ٣تاالت جامعة للتخصصات ، ك 
 ال سيما الًتبية ا١توجهة إُف ٥تتلف ا١تسؤكلُت عن السياسات العلمية .ا١تستويات ك 

جيع كل نشاط آخر يف ينبغي للدكؿ أف تتخذ التدابَت ا١تناسبة لتش: المادة الواحد و العشرون
يات اليت تقع على عاتق نشر ا١تعلومات ، من شأنو تعزيز الوعي با١تسؤكل٣تاؿ البحث كالتدريب ك 

كل فرد من أفراده يف القضايا األساسية ا١تتعلقة بالدفاع عن الكرامة اإلنسانية ك اليت ٯتكن ك  اجملتمع
، ك ما يسفر عنها من تطبيقات ، الطب الوراثة ك  علما البحوث يف ميادين البيولوجيا ك أف تطرحه

َت عليها أف تشجع يف ىذا اجملاؿ فتح نقاش كاسع على الصعيد الدكِف تضمن فيو حرية التعبك 
 الفلسفية .ختلف تيارات الفكر االجتماعية كالثقافية كالدينية ك ١ت

 تنفيذ اإلعَلن/ و

ينبغي للدكؿ أف تبذؿ اجملهود من أجل الًتكيج للمبادئ ا١تنصوص : المادة الثانية و العشرون
 ، ك أف تعمل بكافة الوسائل ا١تبلئمة على تشجيع تطبيقاهتا . عليها يف ىذا اإلعبلف

َت ا١تبلئمة، عن طريق التعليم كالتدريب   ينبغي للدكؿ أف تتخذ التداب :الثالثة و العشرونالمادة 
     التشجيع على االعًتاؼ هبا عليها أعبله ك  لتعزيز احًتاـ ا١تبادئ ا١تنصوصك نشر ا١تعلومات، 
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األخبلقيات ية ب، كما ينبغي للدكؿ أف تشجع ا١تبادالت بُت اللجاف ا١تستقلة ا١تعنك تطبيقها الفعلي
 اٞتمع بينها يف شبكات لتيسَت التعاكف فيما بينهما .ك ، يف حاؿ ك جودىا

يف  " اليونيسكو الدكلية ألخبلقيات البيولوجيا "ينبغي أف تسهم ٞتنة : المادة الرابعة و العشرون
     التعمق يف ْتث ا١تسائل اليت يطرحها تطبيقها ا١تنصوص عليها يف ىذا اإلعبلف ك  نشر ا١تبادئ

ينبغي أف تنظم كل ما تراه مفيدا من ا١تشاكرات مع األطراؼ ك ك تطور التقنيات يف ىذا الصدد، 
النظامية ينبغي أف تصيغ ، كفقا لئلجراءات ، ك غَتىا مثل الفئات ا١تعرضة من السكاف ك  ا١تعنية ،

اإلعبلف ، السيما  آراء فيما ٮتص متابعةوصيات موجهة إُف ا١تؤ٘تر العاـ ك تك  "اليونيسكو"ا١تتبعة يف 
فيما يتعلق بتحديد ا١تمارسات اليت ٯتكن أف تتناىف مع الكرامة اإلنسانية ، مثل التدخبلت يف 

 السبللة اإلنسانية .

ليس يف ىذا اإلعبلف أم نص ٬توز تأكيلو على ٨تو ٮتوؿ أم دكلة : المادة الخامسة و العشرون
األشكاؿ للقياـ بأم نشاط أك بأم فعل يستهدؼ م شكل من ك ٣تموعة أك فرد االستناد إليو بأأ

أغراضا تتناىف مع حقوؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية ٔتا يف ذلك ا١تبادئ ا١تنصوص عليها يف ىذا 
 اإلعبلف .

 

مارس  6الموافق  1437جمادى األولى عام  26مؤرخ في  16/01قانون رقم  /2
 . ، يتضمن التعديل الدستوري 2016سنة 

  

ال ٯتكن أف يُتذرع بأم ٘تييز يعود سببو إُف  ، كواطنُت سواسية أماـ القانوفكل ا١ت :32المادة 
 ا١تولد ، أك العرؽ ، أك اٞتنس ، أك الرأم ، أك أم شرط أك ظرؼ آخر ، شخصي أك اجتماعي .

 اٟتريات األساسية ك حقوؽ اإلنساف ك ا١تواطن مضمونة . :38المادة 
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زائريُت ك اٞتزائريات ، كاجبهم أف ينقلوه من جيل إُف جيل كي ك تكوف تراثا مشًتكا بُت ٚتيع اٞت
 ٭تافظوا على سبلمتو ، ك عدـ انتهاؾ حرمتو .

الدفاع الفردم أك عن طريق اٞتمعية عن اٟتقوؽ األساسية لئلنساف ك عن اٟتريات : 39المادة 
 الفردية ك اٞتماعية ، مضموف .

ك ٭ُتظر أم عنف بدٓف أك معنوم أك أم  اإلنساف .تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حرمة : 40المادة 
 ا١تعاملة القاسية أك البّلإنسانية أك ا١تهينة يقمعها القانوف . مساس بالكرامة .

يعاقب القانوف على ا١تخالفات ا١ترتكبة ضد اٟتقوؽ ك اٟتريات ، ك على كل ما ٯتس : 41المادة 
 سبلمة اإلنساف البدنية ك ا١تعنوية .

 ٬توز انتهاؾ حرمة حياة ا١تواطن ا٠تاصة ، ك حرمة شرفو ، ك ٭تميهما القانوف .  ال: 46المادة 

ال ٬توز بأم شكل ا١تساس هبذه  سرية ا١تراسبلت ك االتصاالت ا٠تاصة بكل أشكا٢تا مضمونة .
ٛتاية  اٟتقوؽ دكف أمر معلل من السلطة القضائية ، ك يعاقب القانوف على انتهاؾ ىذا اٟتكم .

الطبيعيُت يف ٣تاؿ معاٞتة ا١تعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنو القانوف األشخاص 
 ك يعاقب على انتهاكو .

كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانتو ، يف إطار ٤تاكمة عادلة : 56المادة 
 . تؤمن لو الضمانات البلزمة للدفاع عن نفسو

 ،حرياتو ، يف إطار احًتاـ اٟتقوؽ ا١تعًتؼ هبا للغَت يف الدستورٯتارس كل كاحد ٚتيع : 77المادة 
 ال سيما احًتاـ اٟتق يف الشرؼ ، ك سًت اٟتياة ا٠تاصة ، ك ٛتاية األسرة ك الشبيبة ك الطفولة .

ٖتمي السلطة القضائية اجملتمع ك اٟتريات ، ك تضمن للجميع ك لكل كاحد احملافظة : 157المادة 
 ة .على حقوقهم األساسي

يضمن القانوف التقاضي  ٗتضع العقوبات اٞتزائية إُف مبدأم الشرعية ك الشخصية .: 160 المادة
 . على درجتُت يف ا١تسائل اٞتزائية ك ٭تدد كيفيات تطبيقها
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يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/155األمر رقم  /3
 . و المتممءات الجزائية ، المعدل يتضمن قانون اإلجرا 1966

٬توز لضباط الشرطة القضائية منع أم شخص من مبارحة مكاف اٞترٯتة ريثما ينتهي  :50المادة 
ك على كل شخص يبدك لو ضركريا يف ٣ترل استدالالتو القضائية التعرؼ على  من إجراء ٖترياتو .

كل ك  .يطلبو من إجراءات يف ىذا ا٠تصوص ىويتو أك التحقق من شخصيتو أف ٯتتثل لو يف كل ما
 .دينار  500باٟتبس مدة ال ٕتاكز عشرة أياـ كبغرامة من خالف أحكاـ الفقرة السابقة يعاقب 

يقـو قاضي التحقيق كفقا للقانوف باٗتاذ ٚتيع إجراءات التحقيق اليت يراىا ضركرية : 68 المادة
 ة النفي .للكشف عن اٟتقيقة بالتحرم عن أدلة االهتاـ ك أدل

يباشر التفتيش يف ٚتيع األماكن اليت ٯتكن العثور فيها على أشياء يكوف كشفها : 81 المادة
 مفيدا إلظهار اٟتقيقة . 

 

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

 األشخاص .

 
 ،رئيس اٞتمهورية  إفّ 

 ،منو  144ك  (2الفقرة ) 143 ك 140ك  138 ك 136السيما ا١تواد  ، بناء على الدستور

    1966يونيو سنة  08ا١توافق  1386صفر عاـ  18 ا١تؤرخ يف 66/155ك ٔتقتضى األمر رقم 
 ،ا١تعدؿ ك ا١تتمم  ، ك ا١تتضمن قانوف اإلجراءات اٞتزائية



222 
 

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

   1975ة سن سبتمرب 26ا١توافق  1395مضاف عاـ ر  20 ا١تؤرخ يف 75/58ٔتقتضى األمر رقم  ك
  ،ا١تعدؿ ك ا١تتمم  ،ك ا١تتضمن القانوف ا١تدٓف

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

سنة  فرباير 16ا١توافق  1405كُف عاـ ٚتادل األ 26ا١تؤرخ يف  85/05ٔتقتضى القانوف رقم  ك
  ،ا١تعدؿ ك ا١تتمم  ،ك ا١تتعلق قانوف ٛتاية الصحة ك ترقيتها  1985

    2004ديسمرب سنة  25ا١توافق  1425ذم القعدة عاـ  13ا١تؤرخ يف  04/18ٔتقتضى القانوف رقم  ك
   ،ك ا١تتعلق بالوقاية من ا١تخدرات ك ا١تؤثرات العقلية ك قمع االستعماؿ ك االٕتار غَت ا١تشركعُت هبا 

فرباير سنة  06ا١توافق  1425ذم اٟتجة عاـ  27ا١تؤرخ يف  05/01ٔتقتضى القانوف رقم  ك
  ،ا١تتمم  ا١تعدؿ ك ،ك ا١تتعلق بالوقاية من تبيض األمواؿ ك ٘تويل اإلرىاب ك مكافحتهما  2005

فرباير سنة  06ا١توافق  1425ذم اٟتجة عاـ  27 ا١تؤرخ يف 05/04ضى القانوف رقم ٔتقت ك
    ، ك ا١تتضمن قانوف تنظيم السجوف ك إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت 2005

    2008فرباير سنة  25ا١توافق  1429عاـ  صفر 18ا١تؤرخ يف  08/09ٔتقتضى القانوف رقم  ك
   ،ك ا١تتضمن  قانوف اإلجراءات ا١تدنية ك اإلدارية 

  2015يوليو سنة  15ا١توافق  1436رمضاف عاـ  28ا١تؤرخ يف  15/12 ٔتقتضى القانوف رقم ك
  ، ْتماية الطفل ك ا١تتعلق

  ، بعد رأم ٣تلس الدكلة ك

 ، بعد مصادقة الرب١تاف ك

 :يصدر القانوف اآليت نصو     
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 الفصل األول

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــام عــــــــكـــــــأح

يهدؼ ىذا القانوف إُف ٖتديد قواعد استعماؿ البصمة الوراثية يف اإلجراءات : المادة األولى
 . القضائية ك إجراءات التعرؼ على األشخاص ا١تفقودين أك ٣تهوِف ا٢توية

 القانوف ٔتا يأيت :يقصد يف مفهـو ىذا  :2المادة  

 ،ة غَت ا١تشفرة من اٟتمض النوكم قالتسلسل يف ا١تنط البصمة الوراثية:ػػػػػ  1

 

ت تتكوف كل تسلسل ٣تموعة من النكليوتيدا :كسجُت (اٟتمض النوكم ) الريب منقوص األػػػػػػ  2
( ك من  Tالتيمُت )( ك  C( السيتوزين ) G( الغوانُت )  Aزكتية األدنُت )أكاحدة منها من قاعدة 

 ،قوص األكسجُت ( ك ٣تموعة فوسفات سكر ) ريبوز من

 

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

 

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

  

هبدؼ اٟتصوؿ على  ، ٣تموعة ا٠تطوات اليت ٕترل على العينات البيولوجية التحليل الوراثي: ػػػػػ 5
  ،  بصمة كراثية

  ، أنسجة أك سوائل بيولوجية تسمح باٟتصوؿ على بصمة كراثية العينات البيولوجية: ػػػػػ 6

 .ىي ا١تقارنة بُت بصمتُت كراثيتُت  ا١تقاربة: ػػػػػ 7
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 الفصل الثاني

 كيفيات استعمال البصمة الوراثيةشروط و  

احًتاـ   ، يتعُت أثناء ٥تتلف مراحل أخذ العينات البيولوجية ك استعماؿ البصمة الوراثية: 3المادة 
       كرامة األشخاص ك حرمة حياهتم ا٠تاصة ك ٛتاية معطياهتم الشخصية كفقا ألحكاـ ىذا القانوف 

  . ك التشريع السارم ا١تفعوؿ

األمر بأخذ عينات بيولوجية  ، ككبلء اٞتمهورية ك قضاة التحقيق ك قضاة اٟتكم ٮتوؿ: 4المادة 
ك إجراء ٖتاليل كراثية عليها كفقا لؤلحكاـ ا١تنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اٞتزائية ك يف ىذا 

طلب أخذ ، يف إطار ٖترياهتم ، ٬تور لضباط الشرطة القضائية  ، حكاـاأل فسكفقا لن . القانوف
بيولوجية ك إجراء ٖتاليل كراثية عليها بعد اٟتصوؿ على إذف مسبق من السلطة القضائية  عينات

  .  ا١تختصة

 ٬توز أخذ العينات البيولوجية من أجل اٟتصوؿ على البصمة الوراثية من :: 5المادة 

        شخاص ك ضد األأم جنايات أك جنح ضد أمن الدكلة شخاص ا١تشتبو يف ارتكاهباأل ـــــ1
ك اٞترائم ا١تنصوص عليها يف قانوف مكافحة أك النظاـ العمومي أمواؿ ك األأالعامة  داباآلك أ

ت أك جنحة أخرل إذا ر أرىاب أك أم جناية ٘تويل اإلمواؿ ك ك قانوف مكافحة تبيض األأ ا١تخدرات
 ،اٞتهة القضائية ا١تختصة ضركرة لذلك 

جل ىذه أفاؿ أك احملكـو عليهم نائيا من طاأل تبو يف ارتكاهبم اعتداءات علىشخاص ا١تشاأل ـــــ 2
  ، فعاؿاأل

 ،ضحايا اٞترائم  ـــــ 3

  ، ثار ا١تشتبو فيهمآكاف اٞترٯتة لتمييز آثارىم عن خرين ا١تتواجدين ٔتشخاص اآلاأل ـــــ 4

( سنوات الرتكاهبم 3ثبلث ) زك ا بعقوبة سالبة للحرية ١تدة تتجااحملبوسُت احملكـو عليهم نائي ـــــ 5
ك النظاـ أمواؿ ك األأداب العامة ك اآلأشخاص ك ضد األأمن الدكلة أك جنح ضد أجنايات 
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مواؿ ك قانوف مكافحة تبيض األأانوف مكافحة ا١تخدرات ك اٞترائم ا١تنصوص عليها يف قأالعمومي 
  ، ضركرة لذلك ت اٞتهة القضائية ا١تختصةأك جنحة أخرل إذا ر أرىاب أك أم جناية ك ٘تويل اإل

 خذ العينات البيولوجية من :أيضا أٯتكن 

   ك بسب حادث أء ٔتعلومات حوؿ ىويتهم بسب سنهم دالشخاص الذين ال ٯتكنهم اإلاأل ـــــ
  ، م خلل يف قواىم العقليةأك أك خلل نفسي أعاقة إك أمرض مزمن  كأ

 ،ا١تتوفُت ٣تهوِف ا٢توية ـــــ 

  ، فركعهم صو٢تم كأك أا١تفقودين  ـــــ

التحاليل الوراثية يف جراء خذ العينات البيولوجية إلأال ٬توز ، باستثناء ا١تتطوعُت  ، ا١تتطوعُت ـــــ
خذ العينات ال تؤ  . ك رخصة من القاضي ا١تختصأمر قضائي أال ٔتوجب إ لخر اٟتاالت األ

ك من أك الشخص الذم يتوُف حضانتو أك كصيو أحد كالديو أال ْتضور إالبيولوجية من الطفل 
 .ْتضور ٦تثل النيابة العامة ا١تختصة ، مكاف ذلك إينوب عنهم قانونا ك يف حالة عدـ 

ذف من النيابة إية بخذ العينات البيولوجأمر باحملبوسُت احملكـو عليهم نائيا يتم عندما يتعلق األ ك
 . العامة اليت توجد ا١تؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها

  . خذ العينات البيولوجية من مكاف ارتكاب اٞترٯتةأيضا أٯتكن 

 من قبل :، تؤخذ العينات البيولوجية كفقا للمقاييس العلمية ا١تتعارؼ عليها : 6المادة 

 ،لشرطة القضائية من ذكم االختصاص عواف اأضباط ك  -

 ،شراؼ ضباط الشرطة القضائية إشخاص ا١تؤىلُت ٢تذا الغرض ٖتت األ -

  ، رين من طرؼ السلطة القضائيةشخاص ا١تسخّ األ -

ٕترل التحاليل الوراثية على العينات البيولوجية من قبل ا١تخابر ك ا٠ترباء ا١تعتمدين طبقا : 7المادة 
 للتشريع ك التنظيم ا١تعموؿ هبما .
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دكف ا١تنطقة  ، ال على ا١تناطق الوراثية غَت ا١تشفرة من اٟتمض النوكمإ ال ٬ترل التحليل الوراثي
 ا١تسؤكلة عن ٖتديد اٞتنس .

عليها كفقا ٢تذا القانوف ك البصمات الوراثية ا١تتحصل أنع استعماؿ العينات البيولوجية ٯت: 8 المادة
 حكامو .أغراض ا١تنصوص عليها يف لغَت األ

 الفصل الثالث

 المصلحة المركزية للبصمات الوراثية

يديرىا قاض تساعده خلية  ، مصلحة مركزية للبصمات الوراثية ، تنشأ لدل كزارة العدؿ: 9 المادة
دارة ك حفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ا١تتحصل إتكلف ىذه ا١تصلحة بتشكيل ك  . تقنية

 حكاـ ىذا القانوف .ٖتليل العينات البيولوجية طبقا ألعليها من 

 الوراثية ك سَتىا عن طريق التنظيم .ٖتدد شركط ك كيفيات تنظيم ا١تصلحة ا١تركزية للبصمات 

 ، مة ا١تختصةبسعي من النيابة العا ، تسجل بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية: 10 المادة
 يت :أالبصمات ا٠تاصة ٔتا ي

 ،يا الذين ٘تت متابعتهم جزائ ، عبلهأ 5ا١تشتبو فيهم ا١تنصوص عليهم يف ا١تادة ػػػػػ 

 ،ائفهم أك مهامهم ظبالتواجد ٔتكاف اٞترٯتة بسبب ك م شخاص ا١تسموح ٢تاألػػػػػ 

جل ىذه أنائيا من  مطفاؿ أك احملكـو عليهتبو يف ارتكاهبم اعتداءات على األشخاص ا١تشاألػػػػػ 
 ،فعاؿ األ

 ،ضحايا اٞترائم ػػػػػ 

 عبله .أ 5جل اٞترائم ا١تنصوص عليها يف ا١تادة أاحملكـو عليهم نائيا من ػػػػػ 

 ،خاص ا١تتوفُت ٣تهوِف ا٢توية شألاػػػػػ 

 ،ك فركعهم أصو٢تم أك أشخاص ا١تفقودين األػػػػػ 
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  ك بسبب حادث أٔتعلومات حوؿ ىويتهم بسبب سنهم  دالءشخاص الذين ال ٯتكنهم اإلاألػػػػػ 
 ،م خلل يف قواىم العقلية أك أك خلل نفسي أعاقة إك أك مرض مزمن أ

  ، ا١تتطوعُتػػػػػ 

 دلة اٞتنائية .ك بطاقية خاصة باأل ، عبلهأ١تذكورة لكل فئة من الفئات اتنشأ بطاقية خاصة 

 عن طريق التنظيم . ، عند االقتضاء ، ٖتدد شركط ك كيفيات تطبيق ىذه ا١تادة

 يتوُف القاضي ا١تكلف با١تصلحة ا١تركزية للبصمات الوراثية :: 11 المادة

 ،راثية القاعدة الوطنية للبصمات الو شَت على ا١تعطيات الوراثية قبل تأشَتىا يف أالت -

 ،حفظها  فضما ة الوطنية للبصمات الوراثية كالسهر على تسجيل ا١تعطيات يف القاعد -

 جراء عمليات ا١تقاربة .إشراؼ على اإل -

ف ترفق ا١تعطيات الوراثية عند تسجيلها يف القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية أ٬تب : 12المادة 
 يت :أا١تتعلقة ٔتا ي بالبيانات ا٠تاصة

 ،ذا كاف معركفا إىوية صاحب البصمة الوراثية  -

 ،وقائع ك طبيعة اٞترٯتة ا١ترتكبة تاريخ ك مكاف ال -

 ،جراءات ك ملف اإلأرقم القضية  -

 ثار البيولوجية .ك اآلأباٟترز الذم ٭تتوم على العينات  بيانات تتعلق-

ا١تتعلقة بتسجيل بصمتو ة بيولوجية بالشركط ينخذ منو عؤ ف يعلم كل شخص تأ٬تب : 13 المادة
ك ٭ترر  ، لغائهأتدة حفظها ك حقو يف تقدٔف طلب إلاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ك بالقالوراثية 

 ٤تضر بذلك .

 ال ٯتكن حفظ البصمة الوراثية يف القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ١تدة تفوؽ :: 14 المادة



228 
 

 ،شخاص ا١تفقودين األصوؿ ك فركع سنة بالنسبة أل( 25ٜتسة ك عشرين ) -

مر بانتفاء أو فيهم ا١تتابعُت ا١تستفيدين من شخاص ا١تشتب( سنة بالنسبة لؤل25ٜتسة ك عشرين ) -
 ،ك حكم بالرباءة نائي أكجو الدعول 

ا١تفقودين ة اٟتكم نائيا ك شخاص احملكـو عليهم من تاريخ صَتكر سنة بالنسبة لؤل (40أربعُت ) -
 شخاص ا١تتوفُت ٣تهوِف ا٢توية .ك األ

بأمر من القاضي ا١تكلف با١تصلحة  ، تلغى البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية
ء شخاص ا١تعنيُت بانتهاك من األأك بطلب من النيابة العامة أتلقائيا  ، ركزية للبصمات الوراثيةا١ت

 صبح االحتفاظ هبا غَت ٣تد .أذا إك أ ا١تدد ا١تذكورة يف ىذه ا١تادة

ك بطلب من أتلقائيا  ، اٞتهة القضائية ا١تختصةمن  مرأب ، تتلف العينات البيولوجية: 15 المادة
ؿ عند صدكر حكم حوااالحتفاظ هبا ضركريا ك يف كل األ ذا َف يعدإ،من ا١تختصة مصاٌف األ

  . نائي يف الدعول

 الفصل الرابع

 أحكام جزائية

ُف إدج  30.000( ك بغرامة من 2ُف سنتُت )إيعاقب باٟتبس من سنة  :16 المادة
من ىذا  5من ا١تادة  5ك  4 ك 2ك  1ليو يف الفقرات إكل شخص مشار   ، دج100.000

 يرفض ا٠تضوع للتحليبلت البيولوجية اليت تسمح بالتعرؼ على بصمتو الوراثية . ، القانوف

ُف إدج  100.000ك بغرامة من  ( سنوات3ُف ثبلث )إيعاقب باٟتبس من سنة : 17 المادة
عليها كفقا ك البصمات الوراثية ا١تتحصل أل من يستعمل العينات البيولوجية ك ،دج 300.000

 حكامو .أغراض ا١تنصوص عليها يف ٢تذا القانوف لغَت األ

 60.000ك بغرامة من  سنوات( 3) ُف ثبلثإشهر أ( 6يعاقب باٟتبس من ستة ): 18 المادة
  .قاعدة الوطنية للبصمات الوراثيةيف ال ةكل من يفشي ا١تعطيات ا١تسجل،  دج  300.000ُف إدج 
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 الفصل الخامس

 نتقالية و ختاميةاحكام أ

ية حفظ العينات عمل ، من الوطٍت ك الدرؾ الوطٍتواصل ا١تصاٌف ا١تختصة التابعة لؤلت: 19 المادة
 حكاـ ىذا القانوف .تبلفها طبقا ألإُف حُت إٖتليل كراثي  عملية جريت عليهاأالبيولوجية اليت 

ُف ، إكُف من ىذه ا١تادة ل ا١تصاٌف ا١تذكورة يف الفقرة األات الوراثية احملفوظة لدلبصمٖتوؿ ا
( من 1قصاه سنة )أجل أيف ، القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ا١تنصوص عليها يف ىذا القانوف 

 ا٠تدمة .دخو٢تا 

 .ينشر ىذا القانوف يف اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية : 20 المادة

 . 2016يونيو سنة  19ا١توافق  1437رمضاف عاف  14باٞتزائر يف  حرر

 ةػػقػػيػػلػػفػػز بوتػػزيػػعبد الع                                                                                      

 09الموافق  1439محرم عام  18 المؤرخ في 17/277مرسوم تنفيذي رقم  /5
ركزية للبصمات يحدد شروط و كيفيات تنظيم المصلحة الم ، 2017أكتوبر 

 . سيرىا الوراثية و
 ،كؿ إف الوزير األ 

 ، ختاـاء على تقرير كزير العدؿ حافظ األبن

 ،( منو 2) الفقرة 143 ك 4 - 99 السيما ا١تادتاف : ، بناء على الدستور ك

سنة  ا١توافق أكؿ فرباير 1436عاـ  الثآفربيع  11 ا١تؤرخ يف 15/03رقم  ك ٔتقتضى القانوف
  ،ك ا١تتعلق بعصرنة العدالة  2015

ا١تتعلق ك   2016يونيو سنة  19ا١توافق  1437رمضاف عاـ  14ا١تؤرخ يف  16/03ٔتقتضى القانوف رقم  ك
 منو .  9شخاص السيما ا١تادة جراءات القضائية ك التعرؼ على األباستعماؿ البصمة الوراثية يف اإل
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 26ا١توافق  1425عاـ  كُفٚتادل األ 08ا١تؤرخ يف  04/183 ٔتقتضى ا١ترسـو الرئاسي رقم ك
 وطٍت للدرؾ الجراـ دلة اٞتنائية ك علم اإلحداث ا١تعهد الوطٍت لؤلإك ا١تتضمن  2004سنة  يونيو

   ،ا١تعدؿ ك ا١تتمم  ي ،ساسك ٖتديد قانونو األ

ديسمرب  29ا١توافق  1425عاـ  ذم القعدة 17ا١تؤرخ يف 04/432 ٔتقتضى ا١ترسـو الرئاسي رقم ك
   ، للبحث يف علم التحقيق اٞتنائي نشاء ا١تعهد الوطٍتإك ا١تتضمن  2004سنة 

 غشت 15ا١توافق  1438ذم القعدة عاـ  23ا١تؤرخ يف 17/242 ٔتقتضى ا١ترسـو الرئاسي رقم ك
 ،كؿ ك ا١تتضمن تعيُت الوزير األ 2017 سنة

غشت  17ا١توافق  1438ذم القعدة عاـ  25ا١تؤرخ يف  17/243رقم  ٔتقتضى ا١ترسـو الرئاسي ك
    ،عضاء اٟتكومة أك ا١تتضمن تعيُت  2017سنة 

كتوبر أ 24ا١توافق  1425رمضاف عاـ  10خ يف ١تؤر ا 04/332 ٔتقتضى ا١ترسـو التنفيذم رقم ك
   ،ختاـ حافظ األ ، ٭تدد صبلحيات كزير العدؿالذم  2004سنة 

كتوبر أ 24ا١توافق  1425عاـ  رمضاف 10ا١تؤرخ يف  04/333ٔتقتضى ا١ترسـو التنفيذم رقم  ك
   : ما يأيتيرسم  ،دارة ا١تركزية يف كزارة العدؿ ا١تتضمن تنظيم اإل 2004سنة 

  

 الفصل األول                                           

 ةــــــــــــــــامـــــــــــــــأحكام ع

رمضاف عاـ  14 ا١تؤرخ يف 16/03من القانوف رقم  9حكاـ ا١تادة تطبيقا أل: المادة األولى
جراءات القضائية باستعماؿ البصمة الوراثية يف اإل ك ا١تتعلق 2016يونيو سنة  19ا١توافق  1437

ا١تصلحة كيفيات تنظيم  ُف ٖتديد شركط كإيهدؼ ىذا ا١ترسـو  ، شخاصك التعرؼ على األ
 ."ا١تصلحة ا١تركزية  " ا١تركزية للبصمات الوراثية ك سَتىا ك اليت تدعى يف صلب النص
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رمضاف عاـ  14 ا١تؤرخ يف 16/03رقم حكاـ القانوف ا١تصلحة ا١تركزية طبقا أل تكلف: 2 المادة
اعدة الوطنية حفظ القدارة ك إبتشكيل ك  ، عبلهأا١تذكور ك  2016يونيو سنة  19فق ا١توا 1437

 .ٖتيينها للبصمات الوراثية ك 

ك تتبع ا١تديرية العامة لعصرنة  ، ختاـحافظ األ ،ا١تصلحة ا١تركزية لدل كزير العدؿ توضع: 3 المادة
 العدالة لوزارة العدؿ .

 الفصل الثاني

 المصلحة المركزية تنظيم

 تتشكل ا١تصلحة ا١تركزية من الوحدات اآلتية :: 4 المادة

 ،كحدة استقباؿ البصمات الوراثية -

 ،تسجيل ك حفظ البصمات الوراثية  كحدة-

 ،كحدة التنسيق ا٠تارجي -

 ، ف تزكد ا١تصلحة ا١تركزيةأٯتكن  عبلـ اآلِف .حدة قاض ك تتكوف من ٥تتصُت يف اإليرأس كل ك 
 ٔتختصُت يف البيولوجيا يتم توظيفهم طبقا للتشريع ك التنظيم ا١تعموؿ هبما .، عند االقتضاء 

 تتوُف كحدة استقباؿ البصمات الوراثية  :: 5 المادة

   ، استقباؿ البصمات الوراثية ك تصنيفها حسب الفئات ا١تعنية ػػػػػػ

 ،نشاء ك مسك البطاقيات ا٠تاصة بالبصمات الوراثية إ-

 ،ا١تساعدة التقنية يف عمليات ا١تقاربة -

 تتوُف كحدة تسجيل ك حفظ البصمات الوراثية :: 6 المادة

 ،يانات ا١تتعلقة هبا بٚتع ك تسجيل البصمات الوراثية ك الػػػػػ 
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 ،  لقاعدة الوطنية للبصمات الوراثيةُتٖتي-

 ،الوراثية للمدد احملددة قانونا  حفظ البصمات الوراثية يف القاعدة الوطنية للبصمات -

  . ةحذؼ البصمات الوراثية ا١تلغا-

  ،مصاٌف الشرطة القضائية تتوُف كحدة التنسيق ا٠تارجي التعاكف مع اٞتهات القضائية ك: 7 المادة
ة يف ٚتيع نيم ىيئة أك مصلحة معأمع ك ، ٖتليل العينات البيولوجية  ككذا ا١تخابر ا١تختصة يف

 ا١ترتبطة ٔتهاـ ا١تصلحة ا١تركزية .ا١تسائل 

 يت : أدارية تتوُف على ا٠تصوص ما يإمانة أتزكد ا١تصلحة ا١تركزية ب: 8 المادة

لغاء البصمات الوراثية ك تسجيلها يف سجل خاص مرقم ك مؤشر عليو من إتبلـ طلبات اس-
 ،يداع للمعنيُت إبا١تصلحة ا١تركزية ك تسليم كصل  طرؼ القاضي ا١تكلف

 ،القاضي ا١تكلف با١تصلحة ا١تركزية  اتتبليغ قرار -

 . تسجيل الربيد-

 الفصل الثالث

 كيفيات سير المصلحة المركزية

 

يعُت رئيس ا١تصلحة ا١تركزية ٔتوجب قرار من كزير العدؿ ، حافظ األختاـ ، من بُت : 9 المادة
سنوات على األقل يف سلك ( 10القضاة الذين مارسوا يف النيابة أك التحقيق ك ٢تم أقدمية عشر )

 ك تنهى مهامو حسب األشكاؿ نفسها . القضاء .

يسهر القاضي ا١تكلف با١تصلحة ا١تركزية على حسن سَتىا ، ك يشرؼ على عمل : 10المادة 
 ٥تتلف ىياكل ا١تصلحة ا١تركزية ك ٯتارس السلطة السلمية على مستخدميها .
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كزية خلية تقنية تتشكل من قضاة ك مستخدمُت يساعد القاضي ا١تكلف با١تصلحة ا١تر : 11 المادة
 ٥تتصُت يف ٣تاؿ اإلعبلـ اآلِف ك إداريُت .

تتوُف ا٠تلية التقنية متابعة تنفيذ أكامر القاضي ا١تكلف با١تصلحة ا١تركزية ك مساعدتو : 12المادة 
 على ا٠تصوص يف :

 ػػػػػػ تأمُت القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ، 

 يات ٕتميع ك تسجيل ك حفظ البصمات الوراثية ، ػػػػػ متابعة عمل

 ػػػػػ التنسيق بُت كحدات ا١تصلحة ا١تركزية ،

 ػػػػػ تنظيم دكرات تكوينية يف ٣تاؿ استعماؿ ك استغبلؿ البصمات الوراثية ،

 ػػػػػ ٖتسُت سَت ا١تصلحة ا١تركزية .

الشرطة القضائية طبقا القضاة ك مات الوراثية يف متناكؿ توضع القاعدة الوطنية للبص: 13المادة 
 1437رمضاف عاـ  14ا١تؤرخ يف  16/03 الكيفيات النصوص عليها يف القانوف رقمك للشركط 

 ا١تذكور أعبله . 2016يونيو سنة  19ا١توافق 

يتم ربط اٞتهات القضائية ك الشرطة القضائية إلكًتكنيا ، بالقاعدة الوطنية البصمات : 14المادة 
 الوراثية .

د كيفيات تطبيق ىذه ا١تادة عند االقتضاء ، ٔتوجب قرار مشًتؾ بُت كزير العدؿ ، حافظ ك ٖتد
 األختاـ ، ك كزير الدفاع الوطٍت ك الوزير ا١تكلف بالداخلية .

تضع ا١تصلحة ا١تركزية ترتيبا معلوماتيا يسمح بتتبع العمليات اليت تتم داخل القاعدة : 15 المادة
  الوطنية البصمات الوراثية .

بُت قاعدة معطيات اعدة الوطنية للبصمات الوراثية ك لقال ٯتكن الربط اآلِف بُت ا: 16 المادة
   . أخرل
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 لفصل الرابعا

 أحكام خاصة و ختامية

 ٮتضع قضاة ك مستخدمو ا١تصلحة ا١تركزية لقوانينهم األساسية .: 17المادة 

 تسجل االعتمادات ا١تالية الضركرية لسَت ا١تصلحة ا١تركزية يف ميزانية كزارة العدؿ . : 18المادة 

يتم إعداد جرد للبصمات الوراثية احملفوظة لدل ا١تصاٌف ا١تختصة التابعة لؤلمن الوطٍت : 19 المادة
 ك الدرؾ الوطٍت عند ٖتويلها إُف القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية .

ر العدؿ، كيفيات تطبيق ىذه ا١تادة ، عند االقتضاء ، ٔتوجب قرار مشًتؾ بُت كزيكٖتدد شركط ك 
 كزير الدفاع الوطٍت ك الوزير ا١تكلف بالداخلية .حافظ األختاـ ، ك 

 .ينشر ىذا ا١ترسـو يف اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية : 20 المادة

 . 2017أكتوبر سنة  9ا١توافق  ٤1439تـر عاـ  18حرر باٞتزائر يف 

 أٛتد أك٭تِت                                                                                       

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

 تعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق مال و 2001غشت سنة  19الموافق  1422
 . أمنها سَلمتها و و

 

يف حالة كقوع حادث مركر جسمآف ، ٬ترم ضباط ك أعواف الشرطة القضائية على : 19 المادة
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 

 وسة عن طريق جهاز ٖتليل اللعاب.أك ا١تواد ا١تهل ا١تخدرات 
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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 

 مليات الفحص الطب ك االستشفائي إجرائها ، يقـو ضباط أك أعواف الشرطة القضائية بإجراء ع
 ك البيولوجي للوصوؿ إُف إثبات ذلك .

ٯتكن ضباط أك أعواف الشرطة القضائية أثناء القياـ بكل عملية مراقبة يف : مكرر 19 المادة
الطرؽ، إخضاع كل سائق يشتبو يف كجوده يف حالة سكر ، لنفس العمليات ا١تنصوص عليها يف 

 أعبله . 19ا١تادة 

دج إُف 50000غرامة من ( ك ب2( أشهر إُف سنتُت )6يعاقب باٟتبس من ستة ): 75 المادة
االستشفائية متدرب يرفض ا٠تضوع للفحوص الطبية ك كل سائق أك مرافق لسائق دج ،100000

 أعبله . 19ك البيولوجية ا١تنصوص عليها يف ا١تادة 

المنّظم من طرف في اإلثبات .  ADNتوصيات الملتقى حول البصمة الوراثية  /7
أفريل  10و  09منظمة المحامين سطيف خَلل يومي مجلس قضاء سطيف و 

 .ار الثقافة ىواري بومدين . سطيفبد 2008

 اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية

 كزارة العدؿ

 منظمة احملامُت سطيف                                                     ٣تلس قضاء سطيف 

 18/04/2008 سطيف يف:                                                                     

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 ك الصبلة ك السبلـ على أشرؼ ا١ترسلُت

 ثباتيف اإل ADNحوؿ البصمة الوراثية  توصيات ا١تلتقى
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 ا١تنظم من طرؼ ٣تلس قضاء سطيف ك منظمة احملامُت سطيف

 . بدار الثقافة ىوارم بومدين سطيف 2008ل أفري 10ك  09خبلؿ يومي 

 ُف ما يلي :١تلتقى قد توصلت يف ختاـ الندكة إف اللجنة ا١تنبثقة عن اإ

 ُف كلمات االفتتاح من السادة الرئيس ك النائب العاـ لدل ٣تلس قضاء سطيف بعد االستماع إ
ت للجميع التوفيق يف البحث يف مدل يت ٘تنّ ك نقيب احملامُت سطيف ك ىي كلمات االفتتاح ال

 ، حجية البصمة الوراثية علميا ك شرعيا ك تشريعيا

  ُف نسبة حجية البصمة الوراثية ىي احملاضركف اليت توصلت يف ٣تملها إبعد متابعة عركض السادة 
كسيلة  لذلك اعتربت البصمة الوراثية ، عند النفي با١تائة 100ثبات ك عند اإل 99فاصل  99

إثبات للجرٯتة ك للنسب ، إال أف ىناؾ اختبلفا فقهيا حوؿ إثبات عكس نتائج اللعاف ك حوؿ 
غ قانوٓف يف اٞتزائر فيما ٮتص مع مبلحظة كجود فرا  ، سناد الولد غَت الشرعي لوالده البيولوجيإ

قًتاحات كجوب ملئو بعدة ا ركفل احملاض، لذلك رأ ثبات اٞتزائي عن طريق البصمة الوراثيةاإل
 ، عرضوىا للمناقشة

 ، ن ك كل الردكد عنها من طرفهمك االستفسارات ا١توجهة للمحاضري بعد تسجيل كل التدخبلت 
 ، ك اليت تركزت حوؿ اٞتانب الشرعي ك الفراغ القانوٓف البصمة للوراثية يف اٞتزائر

 ،عضاء اللجنة بعد مناقشة كل ذلك من طرؼ أ

ك اٞتهود ، ختاـ حافظ األاِف كزير العدؿ مية للندكة من طرؼ معالسا ت اللجنة تثمُت الرعايةأر 
ا١تبذكلة من طرؼ السادة الرئيس ك النائب العاـ لدل ٣تلس قضاء سطيف ك نقيب احملامُت 

 ، ٧تاحوؼ ا١تشاركُت يف تنظيم ا١تلتقى ك إك كذلك من طر ، سطيف 

 التالية :ك بناء على كل ذلك توصلت اللجنة إُف التوصيات ا٠تتامية 

خذ أخذ رأم رجاؿ الفقو اإلسبلمي للوصوؿ إُف مبادئ شرعية موحدة حوؿ مدل األ: أّكال
ب البيولوجي خاصة للعاف ك يف ٖتديد مدل مسؤكلية األثبات عكس ايف إ بالبصمة الوراثية
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سرة توسيع قانوف األ م ٯتكنديا ك معنويا ، ك بناء على ذلك الرأباستلحاؽ كلده ك التكفل بو ما
 . ب البيولوجي من الناحية الشرعيةشركط اللعاف ك كضعية األ فيما ٮتص توضيح

اٞتينية ك طرؽ  جراءات ا١تدنية ك اٞتزائية ٔتا يكفل ٗتصيص قسم للخربةتعديل قانوف اإل: ثانيا
 . ك مدل التزاـ القاضي بإجرائها ك بنتائجها، ك بياف نتائج رفضها ، مر هبا قضائيا األ

ذلك يف إطار مبادئ  كل الفركع القانونية ك لتشريع اٞتزائرم للتطور العلمي يفمسايرة ا: ثالثا
       سبلمية خاصة فيما يتعلق بالبصمة الوراثية ضمن منظومة تشريعية كطنية شاملة الشريعة اإل

 . موحدةك 

 ك بناء على كل ذلك توصلت اللجنة إُف اقًتاح ا١تبادئ القانونية التالية :: رابعا

ك حكم قضائي مسبب ك مبُت ١تهاـ ا٠تبَت ك ذلك يف جرائم كجوب إجراء ا٠تربة اٞتينية بأمر أ :1
  . ٤تددة على سبيل اٟتصر بنص القانوف ك كفق الضمانات الدستورية ك القانونية

ت اٞتينية جراء ا٠ترباجهوية إل ف تتم ا٠تربة اٞتينية يف ٥تابر عمومية تابعة للدكلة منها ٥تابر: أ2
 . ف يتضمنها نص قانوٓفربات اٞتينية ا١تضادة اليت ٬تب أجراء ا٠تإلخرل كطنية لية ك أاألك 

 . خذ العينات ك نقلها ك حفظها ك ٖتليلها ك الوسائل التقنية ك ا١تادية أل: توفَت ا١تختصُت3

 .جراء ا٠تربة اٞتينية قيقة ٖتكم نتائج رفض إ: كضع قواعد قانونية د4

 ت يف الدعول تبلؼ العينة بعد صدكر حكم قضائي نائي ك باب إالنص القانوٓف على كجو  :5
 ك عدـ استعما٢تا يف أم غرض آخر.

 

 كّفق اهلل اٞتميع إُف ما فيو خَت لؤلمة بتحقيق العدؿ كفق الدستور ك القانوف ك الشريعة .

 توقيع أعضاء اللجنة ا١تتكونة من القضاة ك احملامُت .

 تعاُف ك بركاتو .ك السبلـ عليكم ك رٛتة اهلل 
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ندوة الوراثة و الهندسة الوراثية و الجينوم البشري و العَلج الجيني . "رؤية  /8
 إسَلمية". البيان الختامي و التوصيات .

بسم اهلل الرٛتن الرحيم . اٟتمد هلل رب العا١تُت ك الصبلة ك السبلـ على ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت 
أما بعد ، فاستمرارا ١تسَتة ا١تنظمة اإلسبلمية للعلـو  سيدنا ٤تمد ك على آلو ك صحبو أٚتعُت

يف العديد من الطبية يف تصّديها للمشاكل الطبية ك الصحية من خبلؿ رؤية إسبلمية ك اليت ٘تثلت 
ك ١تا كاف علم الوراثة ك ما فتحو من جبهات علمية ك احتماالت تطبيقية بالغ  ندكاهتا ا١تتتابعة ،

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 .

عونو ك برعاية كرٯتة من حضرة صاحب السمو الشيخ جابر األٛتد اٞتابر  فتم بفضل من اهلل ك
      الصباح أمَت دكلة الكويت عقد الندكة اٟتادية عشرة يف دكلة الكويت ك موضوعها " الوراثة 
ك ا٢تندسة الوراثية ك اٞتينـو البشرم ك العبلج اٞتيٍت ػػػػػػ رؤية إسبلمية " ، ك ذلك ٔتشاركة ٣تّمع 

اإلسبلمي ّتدة ، ك ا١تكتب اإلقليمي ١تنظمة الصحة العا١تية باإلسكندرية ، ك ا١تنظمة الفقو 
ق  1419ٚتادل اآلخرة  25ػػػ  23اإلسبلمية للًتبية ك العلـو الثقافية ، ك ذلك يف الفًتة من 

 . ـ 1998كؿ من أكتوبر من شهر تشرين األ 15 ػػػػ13الذم يوافقو 

من كبار الفقهاء ك األطباء ك الصيادلة ك اختصاصي العلـو  ك قد أسهم يف أعماؿ الندكة ٚتع
 البيولوجية ك العلماء من علـو إنسانية أخرل .

 توصيات الندوة

 مبادئ عامة: أوال

خلق اهلل اإلنساف يف أحسن تقؤف ك كّرمو على سائر ا١تخلوقات ، ك أّف العبث ٔتكونات  :1
اإلنساف ك إخضاعو لتجارب ا٢تندسة الوراثية ببل ىدؼ أمر يتناىف مع الكرامة اليت أصبغها اهلل 

 . "ك لقد كّرمنا بٍت آدـ  "على اإلنساف مصداقا لقولو تعاُف : 
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 ـ كرامتو ك حقوقو أيّا كانت صفاتو الوراثية .لكل إنساف اٟتق يف أف ٖتًت  :2

ال ٬توز إجراء أم ْتث أك القياـ بأم معاٞتة أك تشخيص يتعلق ٔتجُت "جينـو " شخص ما،  :3
إال بعد تقييم صاـر ك مسبق لؤلخطار ك الفوائد احملتملة ا١ترتبطة هبذه األنشطة مع االلتزاـ بأحكاـ 

ى القبوؿ ا١تسبق ك اٟتر ك الواعي من ا١تعٍت ، ك يف حالة الشريعة يف ىذا الشأف ، ك اٟتصوؿ عل
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 

 نو )جينومو( ما َف يكن ذلك مفيدا لصحتو فائدة مباشرة .ال ٬توز إجراء أم ْتوث تتعلق ٔتجي

ينبغي احًتاـ حق كل شخص يف أف يقرر ما إذا كاف يريد أك ال يريد أف ٭تاط علما بنتائج أم  :4
 فحص كراثي أك بعواقبو .

ٖتاط بالسرية الكاملة كافة التشخيصات اٞتينية احملفوظة أك ا١تعدة ألغراض البحث أك ألم  :5
غرض آخر ، ك ال تفشى إال يف اٟتاالت ا١تبينة يف الندكة الثالثة من ندكات ا١تنظمة اإلسبلمية 

 ـ حوؿ سر ا١تهنة . 1987أفريل  17للعلـو الطبية بتاريخ 

     تمييز القائم على صفاتو الوراثية شكل من أشكاؿ ال ض أم شخص ألمّ ال ٬توز أف يعرّ  :6
 ك الذم يكوف غرضو أك نتيجتو النيل من حقوقو ك حرياتو األساسية  ك ا١تساس بكرامتو .

( البشرم ألم من تطبيقات ىذه البحوث ، ك ال  :7 ال ٬توز ألم ْتوث تتعلق باجملُت )اٞتينـو
الطب ، أف يعلو على االلتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية  سيما يف ٣تاؿ البيولوجيا ك علم الوراثة ك

 ك احًتاـ حقوؽ اإلنساف ك اٟتريات األساسية ك الكرامة اإلنسانية ألم فرد أك ٣تموعة أفراد .

 

اء مراكز لؤلْتاث يف ىذا ينبغي أف تدخل الدكلة اإلسبلمية مضمار ا٢تندسة الوراثية بإنش :8
لشريعة اإلسبلمية ، ك تتكامل فيما بينها بقدر اإلمكاف ك تأىيل تتطابق منطلقاهتا مع ا اجملاؿ،

 األطر البشرية للعمل يف ىذا اجملاؿ .
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ينبغي على ا١تنظمة اإلسبلمية للعلـو الطبية االىتماـ بتشكيل ٞتاف هتتم باٞتوانب األخبلقية  :9
للممارسات الطبية داخل كل دكلة من الدكؿ اإلسبلمية ٘تهيدا لتشكيل االٖتاد اإلسبلمي 

 لؤلخبلقيات الطبية يف ٣تاؿ التكنولوجيا للحيوية .

 

 ةالهندسة الوراثيّ : ثانيا

ترل الندكة أنو ال ٬توز استعماؿ ا٢تندسة الوراثية يف األغراض الشريرة ك العدكانية ، أك يف  :1
ٖتصيل اٟتاجز اٞتيٍت بُت أجناس ٥تتلفة من ا١تخلوقات ، قصد ٗتليق كائنات ٥تتلطة ا٠تلقة ، 

 بدافع التسلية أك حب االستطبلع العلمي .

كسياسة لتبديل البنية اٞتينية فيما يسمى وراثية  ٬توز استخداـ ا٢تندسة ال ترل الندكة أنو ال :2
بتحسُت السبللة البشرية ك أم ٤تاكلة للعبث اٞتيٍت بشخصية اإلنساف أك التدخل يف أىليتو 

 للمسؤكلية الفردية أمر ٤تظور شرعا . 

 

 البصمة الوراثية: ثالثا

اليت تدؿ على ىوية كل  دكة موضوع البصمة الوراثية ، ك ىي البنية اٞتينية التفصيليةتدارست الن
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 

دكد الشرعية ، ك ٘تثل تطورا مستول القرائن القطعية اليت يأخذ هبا ٚتهور الفقهاء يف غَت قضايا اٟت
عصريا ضخما يف ٣تاؿ القيافة الذم تعتد بو ٚتهور ا١تذاىب الفقهية ، على أف تؤخذ ىذه القرينة 

 من عدة ٥تتربات .

ال ٬توز إجبار أم . األمراض اليت ٬تب أف يكوف االختبار الوراثي فيها إجباريا أك اختياريا: رابعا
 . شخص إلجراء االختبار الوراثي
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قراراْي المجّمع الفقهي اإلسَلمي لرابطة العالم اإلسَلمي بمكة المكرمة حول  /9
 .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 

ك ذلك للنظر يف عدد من  ، 1998نوفمرب  4أكتوبر إُف  31ا١توافق  ق1419رجب  15إُف  11
ضايا الفقهية ك الطبية ك االقتصادية اليت استجدت يف حياة ا١تسلمُت ك تدارسها ك إصدار الق

 القرارات البلزمة ٢تا كفق نصوص الشريعة اإلسبلمية ك دالالهتا .

البحوث ك الدراسات  عضاءك على مدل ٜتسة أياـ عقد اجمللس جلساتو حيث استعرض األ 
       ناقشة يف الدكرة ك ا١تتعلقة بالقضايا الطبية ك الفقهية اليت قدمها خرباء اجمللس للتدارس ك ا١ت

 ك االقتصادية التالية :

 ار األوللقر ا

  مسلمين من علم الهندسة الوراثيةاستفادة ال

     سيدنا ك نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو  بلة ك السبلـ على من ال نب بعدهاٟتمد هلل كحده ك الص
 على آلو ك صحبو أما بعد ،  ك

فإف ٣تلس اجملّمع الفقهي لرابطة العاَف اإلسبلمي يف دكرتو ا٠تامسة عشرة ٔتكة ا١تكرمة قد نظر يف 
   موضوع استفادة ا١تسلمُت من علم ا٢تندسة الوراثية اليت ٖتتل اليـو مكانة مهمة يف ٣تاؿ العلـو ، 

ة الوراثية ىو ك تثار حوؿ استخدامها أسئلة كثَتة ، ك قد تبُت للمجلس أف ٤تور علم ا٢تندس
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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كسائلو يف األغراض الشريرة ك العدكانية ة الوراثية ك ال ٬توز استخداـ أم من أدكات علم ا٢تندس:أّوال
 ك يف كل ما ٭تـر شرعا .

        ال ٬توز استخداـ أم من أدكات علم ا٢تندسة الوراثية ك كسائلو للعبث بشخصية اإلنساف : ثانيا
 بدعول ٖتسُت الّسبللة البشرية . "اٞتينات "ك مسؤكليتو الفردية أك للتدخل يف بنية ا١تورثات 

، إال ال ٬توز إجراء أم ْتث أك القياـ بأم معاٞتة أك تشخيص يتعلق ٔتورثات إنساف ما : ثالثا
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 .

 لس األطباء ك أصحاب ا١تعامل ك ا١تختربات بتقول اهلل تعاُف ك استشعار رقابتو يوصي اجمل: رابعا
 ك البعد على اإلضرار بالفرد ك اجملتمع ك البيئة . 

 القرار الثاني

 االستفادة من البصمة الوراثية

     سيدنا ك نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو  بلة ك السبلـ على من ال نب بعدهاٟتمد هلل كحده ك الص
فإف ٣تلس اجملّمع الفقهي لرابطة العاَف اإلسبلمي يف دكرتو ا٠تامسة   على آلو ك صحبو أما بعد ، ك

عشرة ٔتكة ا١تكرمة قد نظر يف موضوع البصمة الوراثية ك ٣تاالت االستفادة منها باعتبارىا البنية 
عينو ، ك أفادت اٞتينية ) نسبة على اٞتينات أم ا١تورثات( اليت تدؿ على ىوية كل إنساف ب

 البحوث ك الدراسات أنا من الناحية العلمية كسيلة ٘تتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، 
ك معرفة الصفات الوراثية ا١تميزة للشخص ، ك ٯتكن أخذىا من أم  ك التحقق من الشخصية ،

 أك البوؿ أك غَته . خلية من الدـ أك اللعاب أك ا١تٍت 
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يف التحقيق ك الطب الشرعي . دار اٟتامد  DNAالوراثية 

 . 2014للنشر ك التوزيع . الطبعة األكُف . 

. البطبلف يف قانوف اإلجراءات اٞتزائّية . دراسة مقارنة . دار ىومة . الطبعة  (أحمد) الّشافعيّ  _
 . 2007الرابعة منّقحة ك مثراة . 

. قانوف األسرة مدعم باجتهادات قضاء احملكمة العليا . مع آخر تعديبلت  (فضيل) العيش _
 . 2007. ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية . الطبعة الثانية .  2005

االجتهاد ك  ا١تواد اٞتزائّية يف ضوء الفقو . اإلثبات يف (نبيل)صقر.  (عبد القادرالعربي ) شحط_ 
 . 2006القضائّي . دار ا٢تدل . 

. الدكلة القانونية ك حقوؽ اإلنساف . منشورات اٟتلب اٟتقوقية .  (سعدي محمد) الخطيب _
 . 2012الطبعة األكُف . 

. حق الّسبلمة يف جسم اإلنساف . منشورات زين اٟتقوقية . الطبعة الثانية .  (ضياء) األسدي _
2011 . 

 ٞتامعة اٞتديدة. دار ا.(. البصمات ك أثرىا يف اإلثبات اٞتنائي طارق إبراىيم) الدسوقي عطية _
2011 . 
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. اٟتماية اٞتنائية للحرية الشخصية يف مواجهة السلطة  (عمار تركي السعدون) الحسيني_ 
منشورات اٟتلب اٟتقوقية . الطبعة األكُف .  . العامة

2012  . 

. دار اٟتامد للنشر   جراءات ا١تعاينة الفنية ١تسرح اٞترٯتة. إ (عبد الفتاح عبد اللطيف) الجبارة_ 
 . 2011ك التوزيع  . الطبعة األكُف . 

    . حقوؽ اإلنساف ك حرياتو  (علي عليان محمد)أبو زيد.  (محمد صالحعلي ) الدباس_ 
. دراسة ٖتليلية  جراءات الشرطية يف تعزيزىاك دكر شرعية اإل

من اجملتمع حرياتو ك أنساف ك لتحقيق التوازف بُت حقوؽ اإل
 . 2005. التوزيعفة للنشر ك دار الثقا.  ك فقها ك قضاءتشريعيا 

دار .  دراسة مقارنة . حق ا١تتهم يف ٤تاكمة عادلة . (عبد الرزاقعمر فخري ) الحديثي _
 . 2005 . الثقافة للنشر ك التوزيع

  .2014ا٠تربة ك أثرىا يف الدعول اٞتنائية . دار الفكر اٞتامعي.  . (عبد اهلل جميل) الراشدي _

. البصمة الوراثية ك حجيتها يف  "تأليفا"(محمد) الشناوي.  "تقديما" (عبلة) الكحَلوي _
اإلثبات اٞتنائي . جرائم )الزنا ك االغتصاب السرقة ك القتل إثبات 

  . 2010.  النسب ك نفيو( الطبعة األكُف

. ٨تو تطورات يف السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة . ٣تموعة أْتاث  (غازي حنون خلف)الدراجي _
جنائية معمقة . منشورات اٟتلب اٟتقوقية . الطبعة األكُف . 

2013 . 

  . DNAاٞتوانب القانونية ك الشرعية لئلثبات اٞتنائي بالشفرة الوراثية .  . (محمد) أحمد غانم _

 . 2010دار اٞتامعة اٞتديدة . 
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ثار ا١تًتتبة على استخدامات ا٢تندسة الوراثية ك مدل . اآل (خالد عبد العظيم) أبو غابة_ 
دراسة مقارنة بُت الطب ك الفقو  . مسؤكلية الدكلة عنها
الطبعة األكُف .  . . دار الفكر اٞتامعي اإلسبلمي ك القانوف

2013 . 

هيدم . االستدالؿ . . ضمانات اٟترية الشخصية أثناء مرحلة البحث التم (عبد اهلل) أوىايبية _
 . 2004الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية . الطبعة األكُف . 

 . التحقيق ك التحرم. دار ىومة.  . شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم (عبد اهلل) أوىايبية _
 . 2004الطبعة 

.  دراسة فقهية مقارنة . ثرىا على النسبكتشافات الطبية ك البيولوجية ك أاال  . (زبيدة)إقورفة _ 
 . 2012 . مل للطباعة ك النشر ك التوزيعدار األ

. التلقيح االصطناعي . دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي ك القانوف الوضعي .  (زبيدة) إقروفة _
 . 2010دار ا٢تدل . 

 . 2006. ا٠تربة القضائية . دار ىومة . الطبعة الرابعة .  (محمود توفيق)إسكندر _

 . ابعةبعة الرّ الطّ  .وزيع شر ك التّ باعة ك النّ دار ىومة للطّ .  حقيق القضائيّ التّ  . (أحسن) بوسقيعو_ 
  . 2004نوفمرب  10مة يف ضوء قانوف حة ك متمّ منقّ  . 2006

 . وزيعشر ك التّ باعة ك النّ دار ىومة للطّ . . الوجيز يف القانوف اٞتزائّي العاـ  (أحسن) بوسقيعو _
 . 20/12/2006 مة يف ضوء قانوفحة ك متمّ منقّ .  ابعةبعة الرّ الطّ 

ك اٞترائم ضّد اٞترائم ضّد األشخاص  ئّي ا٠تاص .. الوجيز يف القانوف اٞتزا (أحسن) بوسقيعو _
 بييض األمواؿ ك جرائم ا١تخّدرات. األمواؿ ك بعض اٞترائم ا٠تاّصة ال سيما ت

 . 2008.  وزيعشر ك التّ باعة ك النّ دار ىومة للطّ .  اٞتزء األّكؿ
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. قانوف األسرة على ضوء الفقو ك القضاء . ديواف ا١تطبوعات اٞتامعّية .  (الغوثي) بن ملحة _
 . 2015الطّبعة الثالثة . 

. اٟتماية القانونية لّلجنة اآلدمية كفقا ألحكاـ الفقو اإلسبلمي ك القانوف  (العربي)بلحاج  _
 . 2016 . الطب اٞتزائرم . دراسة مقارنة . دار ىومة

. أدلّة اإلثبات يف القانوف ا١تدٓف اٞتزائرّم ك الفقو اإلسبلمّي . دراسة نظريّة        (يحي)بّكوش _ 
 . 1988ك تطبيقّية مقارنة . ا١تؤّسسة الوطنّية للكتاب . الطّبعة الثّانية . 

 عُت مليلة.اٞتزائر. . مبدأ الّشرعية يف قانوف العقوبات اٞتزائرّم . دار ا٢تدل.  (سليمان)بارش  _
2006  . 

. شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائّية اٞتزائرّم . اٞتزء األّكؿ . ا١تتابعة اٞتزائّية.  (سليمان)بارش  _
 ار ا٢تدل . عُت مليلة . اٞتزائر. . داشئة عنها ك إجراءاهتا األّكليةالّدعاكل النّ 

2007 . 

. شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائّية اٞتزائرّم . اٞتزء الثّآف . الّتحقيق القضائّي  (سليمان)بارش  _
 .    2008االبتدائّي . دار قانة  . الطّبعة األكُف . 

. شرح قانوف اإلجراءات ا١تدنّية اٞتزائرّم . اٞتزء األّكؿ . ا٠تصومة القضائّية  (سليمان)بارش  _
 .  2008يلة . اٞتزائر . أماـ احملكمة . دار ا٢تدل . عُت مل

  .ت زين اٟتقوقية . الطبعة األكُف. مبادئ البحث العلمي . منشورا (عصمة عبد المجيد) بكر _
2015 . 

. االجتهاد القضائي كفقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات ا١تدنية . دار ا٢تدل .  (عمر) بن سعيد _
 . 2004عُت مليلة . اٞتزائر . 

. االجتهاد القضائي كفقا ألحكاـ قانوف األسرة . دار ا٢تدل . عُت مليلة .  (عمر) بن سعيد _
 . 2004اٞتزائر . 
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. ا٠تربة يف الطب الشرعي . ا٠تربة الطبية الشرعية . ا٠تربة الطبية يف القانوف  (يحي) بن لعلى _
العاـ . الطب الشرعي ك التشريح . الطب الشرعي ك علم اإلجراـ . الشرطة 

 السمـو . مطبعة عمار قريف . باتنة .العلمية ك 

. الّتحقيق . دراسة مقارنة نظريّة ك تطبيقّية. الّديواف الوطٍّت لؤلشغاؿ  (بغدادي) جيَللي _
 .  1999الًّتبويّة . الطّبعة األكُف . 

الّديواف الوطٍّت  . االجتهاد القضائّي يف ا١تواد اٞتزائّية . اٞتزء األّكؿ . (بغدادي)جيَللي  _
 لؤلشغاؿ الًّتبويّة .

الّديواف الوطٍّت  . االجتهاد القضائّي يف ا١تواد اٞتزائّية . اٞتزء الثآف . (بغدادي)جيَللي  _
 لؤلشغاؿ الًّتبويّة .

. منهجية البحث العلمي ك ا١تنهجية يف علم القانوف . منشورات زين  (علي عبود) جعفر _
 . 2016اٟتقوقية . الطبعة األكُف . 

. ا٠تربة يف ا١تواد ا١تدنية ك اٞتنائية . دار الفكر اٞتامعي . اإلسكندرية .  (علي عوض) حسن _
2007 . 

 .  دراسة فقهية مقارنة . حكامها. شهادة أىل ا٠تربة ك أ (أيمن محمد علي محمود) حتمل_ 
 . 2008 . كُفالطبعة األ. للنشر ك التوزيع  دار اٟتامد

. مبادئ القضاء يف ظل قانوف اإلجراءات ا١تدنية ك اإلدارية اٞتديد . دار  (عمر)حمدي باشا  _
 . 2016ىومة . الطبعة الثانية . 

. ا٠تربة القضائية يف ا١تواد ا١تدنية ك اإلدارية يف القانوف اٞتزائرم . دار ىومة .  (محمد) حزيط _
 . 2014الطبعة 

ية يف اإلثبات اٞتنائي . ا١تركز القومي . حجية البصمة الوراث (سالم) خميس علي الظنحاني _
 . 2014لئلصدارات القانونية . القاىرة . الطبعة األكُف . 
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. قانوف األسرة على ضوء ا١تمارسة القضائية. النص الكامل لقانوف األسرة  (باديس) ديابي _
اجتهادا قضائيا حديثا ك مراسيم تنظيمية ك تنفيذية .  350مدّعم بأكثر من 

 . 2012دار ا٢تدل . 

. حجية الطرؽ الشرعية ك العلمية يف دعاكل النسب على ضوء قانوف األسرة  (باديس)ذيابي _
. نظاـ ٖتليل  ADNاٞتزائرم . إقرار . بينة . تلقيح اصطناعي . البصمة الوراثية 

 . ABO الدـ

. سلطة القاضي اٞتنائي يف تقدير األدلة . دراسة مقارنة . دار الثقافة  (فاضل محمد)زيدان  _
 . 2007 للنشر ك التوزيع .

 . 2014 . كُف. الطبعة األ مكتبة الوفاء القانونية . جراءات احملاكمة العادلة. إ (عَلء) زكي_ 

      . دراسة مقارنة من خبلؿ الفقو ك االجتهاد  دعاكل ا٠تربة ك ا٠ترباء . (نزيو نعيم) شَلل _
 . 2005ك النصوص القانونية . منشورات اٟتلب اٟتقوقية . الطبعة األكُف . 

. مدل مشركعية التطويع العبلجي للجينات الوراثية البشرية . دراسة  (إياد مطرش) صيهود _
عة األكُف . الطب قانونية مقارنة . رٔف للنشر ك التوزيع بَتكت . لبناف .

2011 . 

. حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات اٞتزائي . منشورات زين اٟتقوقية .  (عادل سامي)صفاء  _
 .  2013الطبعة األكُف 

. تكنولوجيا بصمة ا١تخ يف اإلثبات اٞتنائي . الشاىد الذم ال ٮتطئ . دار  (ىاني)طايع _
 . 2013النهضة العربية . الطبعة 

. التحقيق اٞتنائي ك الوسائل اٟتديثة يف كشف اٞترٯتة . منشورات  (عمار) عباس الحسيني_ 
 . 2015اٟتلب اٟتقوقية . الطبعة األكُف . 
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 دراسة مقارنة. القانوف اٞتنائي كاستخدامات التكنولوجيا اٟتيوية ..  (محمد لطفي) عبد الفتاح_ 
يا اٟتيوية . ا٢تندسة اإلطار النظرم الستخدامات التكنولوج

  البصمة الوراثية كأحد فركع التكنولوجيا  .استخداماهتاالوراثية ك 
استخدامات ك دكرىا يف اإلثبات اٞتنائي . االستنساخ كأحد 

ا١تسؤكلية اٞتنائية عن . مدل مشركعيتوالتكنولوجيا اٟتيوية ك 
عمليات االستنساخ . السياج القانوٓف ٟتماية ا٠تصوصية اٞتينية 

 يوية .موقف الشريعة اإلسبلمية. جيا اٟتيف ظل استخداـ التكنولو 
 . 2012 للنشر ك التوزيع . الطبعة األكُف . دار الفكر ك القانوف

. الوجيز يف تنظيم ك مهاـ الّشرطة القضائّية . دراسة نظريّة ك تطبيقّية ميّسرة  (أحمد) غاي _
تتناكؿ األعماؿ ك اإلجراءات اّليت يباشرىا أعضاء الّضبطّية القضائّية للبحث 

 . 2008.  دار ىومة . الطّبعة الرّابعة .  عن اٞترائم ك الّتحقيق فيها

الّتحريات األّكلّية . دراسة مقارنة للّضمانات الّنظريّة      . ضمانات ا١تشتبو فيو أثناء (أحمد) غاي _
       الّتشريعات األجنبّية تبو فيو يف الّتشريع اٞتزائرّم ك ك الّتطبيقّية ا١تقّررة للمش

 . 2003ك الّشريعة اإلسبلمّية . دار ىومة . الطّبعة 

دراسة مقارنة . دار اٞتامعة  . اٟتماية الدستورية ٟتقوؽ اإلنساف . (محمد عطية محمد) فودة _
 . 2011اٞتديدة . 

. دراسة يف التزاـ الطبيب  نساف. الطب بُت ا١تمارسة ك حقوؽ اإل (محمد حسن) قاسم_ 
عبلـ يف ضوء التشريعات اٟتديثة بإعبلـ ا١تريض أك حق ا١تريض يف اإل

 (.2002جودة النظاـ الصحي )فرنسا قانوف حقوؽ ا١ترضى ك  : ٓتاصةك 
. قانوف تنظيم  (2004قانوف حقوؽ ا١ترضى ك ا١توافقة ا١تستنَتة )لبناف 

. اإلعبلف العا١تي ألخبلقيات  (2010عضاء البشرية )مصر زرع األ
     مم ا١تتحدة للًتبية ك العلـو حقوؽ اإلنساف )منظمة األ البيولوجيا ك

 . 2012.  ار اٞتامعة اٞتديدةد . ( 2005ك الثقافة يونيسكو 
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. ٛتاية اٟتريّة الّشخصية يف القانوف اٞتنائي . دراسة ٖتليلية  (طارق صديق رشيد) ردىكو _ 
 . 2011. منشورات اٟتلب اٟتقوقية . الطّبعة األكُف. مقارنة

ثبات ية العامة لئلالنظر . كؿ . اٞتزء األ ثبات اٞتنائي. ٤تاضرات يف اإل (نصر الدين)مروك _ 
 . 2014الطبعة  . دار ىومة.  اٞتنائي

. اٟتماية القانونية للمتهم يف القانوف ا١تقارف . دار الكتاب اٟتديث.   مصطفى (محمود) _
2013 . 

. التجارب الطبية ك العلمية يف ضوء حرمة الكياف اٞتسدم . دراسة  (منصور حسن)ميرفت  _
 . 2015مقارنة . دار اٞتامعة اٞتديدة . 

 . ا١توسوعة القضائية اٞتزائرية. . الدفوع اٞتوىرية يف ا١تواد اٞتزائية (نبيل) صقر.  (محمد)مروان _ 
 دار ا٢تبلؿ للخدمات اإلعبلمية .

. دكر البصمة الوراثية يف اإلثبات اٞتنائي يف الفقو اإلسبلمي . دراسة  (منجد مصطفى)مضاء  _
 . 2007مقارنة . جامعة نايف العربية للعلـو األمنية . الرياض . 

البصمة الوراثية ك مدل مشركعيتها يف إثبات ك نفي النسب .  . (أنس حسن محمد) ناجي _
دراسة مقارنة يف ضوء القانوف الوضعي ك الشريعة اإلسبلمية . دار 

 . 2010 اٞتامعة اٞتديدة .

 . 2008 . البيولوجيا اٞتزيئية . ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية . (مليكة)نبالي  _

ى ضوء أحكاـ علاألسرة اٞتزائرم .دليل القاضي كاحملامي. مادة ٔتادة.قانوف  . (جمال) نجيمي _
 . 2017الطبعة الثانية. االجتهاد القضائي . دار ىومة .الشريعة اإلسبلمية ك 

 la preuve de l’infractionاٞترٯتة على ضوء االجتهاد القضائي .  . إثبات (جمال)نجيمي  _

la lumière de la jurisprudence)  (à . دراسة مقارنة . دار ىومة . 
 . 2011الطبعة 
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       دراسة مقارنة بُت القانوف اٞتزائرم . اٟتماية اٞتزائية للحياة ا٠تاصة  . (عبد العزيز)نويري  _
 . 2015 . التوزيع دار ىومة للطباعة ك النشر.  ك الفرنسي

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

  

 : الجامعيةالّرسائل المذّكرات و / 2

جامعة باتنة .  مذكرة . . مدخل لدراسة العلـو اٞتنائية . السياسة اٞتنائية . (سليمان)بارش  _
2007 . 

   .2005.لقضاءا١تدرسة العليا ل .مذكرة . الوراثية يف اإلثباتحجية البصمة مدل . (رضابادور)_ 

. الدليل العلمي يف اإلثبات اٞتزائي .  (فريد)رفاس .  (محمد)بيوض .  (إلياس)بن ميسية  _
 . 2007ا١تدرسة العليا للقضاء . .  مذكرة

    .2006ا١تدرسة العليا للقضاء .  مذكرة .. إجراءات التحقيق يف ا١تواد ا١تدنية . (الهادي)تومي  _

السياقة ك  ك مدل تطبيقها على جرٯتيت الزنا . قواعد اإلثبات اٞتنائي (سيد أحمد)سماعون  _
 . 2004ا١تدرسة العليا للقضاء . مذكرة . يف حالة سكر. 

ا١تدرسة العليا للقضاء .  مذكرة . . أ٫تية الطب الشرعي يف اإلثبات اٞتنائي . (عَلوة)معزوزي  _
2007 . 

ا١تعهد الوطٍت للقضاء .  مذكرة . الطب الشرعي ك األدلة اٞتنائية ..(محمد مراد)واقني _
2004 . 
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 : العلميةالمــقــاالت / 3

. مدل سلطة القوانُت على جسد اإلنساف . ٞتنة اٟتريات األساسية   (سعد زغلول) _ الكواكبي
ك حقوؽ اإلنساف . ْتث . ا١تؤ٘تر السابع عشر . اٖتاد احملامُت 

 .  1989العرب . دمشق 

  . البصمة الوراثية ك مدل مشركعية استخدامها يف إثبات النسب أك النفي . (عليم)_ إيدير 
يف اإلثبات ا١تنظم من  ADNالوراثية ٤تاضرة . يـو دراسي حوؿ البصمة 

طرؼ ٣تلس قضاء سطيف ك منظمة احملامُت . سطيف . دار الثقافة ىوارم 
 .  2008أفريل  10،  9بومدين . سطيف . 

. االستغبلؿ العلمي القضائي للبصمة الوراثية كقرينة ك دليل . ٤تاضرة .  (ساعد)_ بوصبيعة 
 ٣تلس قضاء سكيكدة . 

يـو دراسي حوؿ البصمة ٤تاضرة . . دكر البصمة الوراثية يف نفي النسب .  (إبراىيم) بودوخة _
ا١تنظم من طرؼ ٣تلس قضاء سطيف ك منظمة  يف اإلثبات ADNالوراثية 

أفريل  10،  9. ار الثقافة ىوارم بومدين . سطيف . د احملامُت سطيف
2008 . 

مقاؿ . ٣تلة  الشهادة الطبية قبل الزكاج على ضوء قانوف األسرة اٞتديد . . (العربي)_ بلحاج 
 . 2007احملكمة العليا . العدد األكؿ . السنة 

٤تاضرة .  ا١تلتقى الوطٍت  . كاقع الطب الشرعي يف اٞتزائر . (أحمد عبد اللطيف)_ بن مختار 
،  25حوؿ الطب الشرعي القضائي . الواقع ك اآلفاؽ . 

 . 2005مام  26

٤تاضرة . يـو  . البصمة الوراثية ك حجيتها يف اإلثبات أماـ القضاء اٞتزائي . (يحي)_ بلمولود 
يف اإلثبات ا١تنظم من طرؼ ٣تلس  ADNدراسي حوؿ البصمة الوراثية 
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قضاء سطيف ك منظمة احملامُت سطيف . دار الثقافة ىوارم بومدين . 
 . 2008أفريل  10،  9سطيف . 

٤تاضرتُت .   . الطب الشرعي ك األدلة اٞتنائية . (عبد الرزاق)بن سالم .  (ناصر)_ تلماتين 
 26،  25ا١تلتقى الوطٍت حوؿ الطب الشرعي القضائي . الواقع ك اآلفاؽ . 

 . 2005مام 

٤تاضرة . يـو  . مدل حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات اٞتزائي . (محمد وحيد)_ حناشي 
يف اإلثبات ا١تنظم من طرؼ  ADNدراسي حوؿ البصمة الوراثية 

٣تلس قضاء سطيف ك منظمة احملامُت سطيف . دار الثقافة ىوارم 
 . 2008أفريل  10،  9بومدين . سطيف . 

 . البصمة الوراثية ك أثرىا يف إثبات نسب الولد غَت الشرعي . دراسة فقهية . (نذير)_ حمادو
يف اإلثبات ا١تنظم من  ٤ADNتاضرة . يـو دراسي حوؿ البصمة الوراثية 

طرؼ ٣تلس قضاء سطيف ك منظمة احملامُت سطيف . دار الثقافة ىوارم 
 . 2008أفريل   10،  9بومدين . سطيف . 

.  65. بصمات األصابع بُت الشرطة ك العلم . مقاؿ . ٣تلة الشرطة . العدد  (أحمد) زكي _
 . 2002السنة 

. منهجية أخذ عينات من  (فيصل)لمحان .  (طارق)بن لطرش.  (عبد الكريم) _ عثماني
٤تاضرات . ا١تلتقى الوطٍت  مسرح اٞترٯتة للبحث عن البصمة الوراثية .

مام  26،  25حوؿ الطب الشرعي القضائي . الواقع ك اآلفاؽ . 
2005 . 

. األدلة اٞتنائية . األخبلقيات اٟتيوية ك الطب الشرعي . ٤تاضرة .  (عبد الكريم)_ عثماني
 ٣تلس قضاء سكيكدة .
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 ADN. يـو دراسي حوؿ البصمة الوراثية  ٤تاضرة . اإلثبات يف ا١تادة اٞتزائية . (شاكر)_ قارة 
يف اإلثبات ا١تنظم من طرؼ ٣تلس قضاء سطيف ك منظمة احملامُت سطيف . 

 .  2008أفريل  10،  9مدين . سطيف . دار الثقافة ىوارم بو 

. الطب الشرعي ك دكره يف إصبلح العدالة . ٤تاضرة . ا١تلتقى الوطٍت  (محمد الطيب)_ لعزيزي 
مام  26،  25حوؿ الطب الشرعي القضائي . الواقع ك اآلفاؽ . 

2005 . 

. البصمة الوراثية كدليل إثبات يف القانوف اٞتزائي . إثبات النسب      (محمد شعبان)_ محمود 
يف  ADNك نفيو . ٤تاضرة . يـو دراسي حوؿ البصمة الوراثية 

اإلثبات ا١تنظم من طرؼ ٣تلس قضاء سطيف ك منظمة احملامُت 
أفريل  10،  9سطيف . دار الثقافة ىوارم بومدين . سطيف . 

2008 . 

. ا١تشاكل القانونية اليت تثَتىا عمليات نقل ك زرع األعضاء البشرية.  (نصر الدين)_ مروك 
 . 2000مقاؿ . اجمللة القضائية . العدد الثآف . السنة 

     .2005. 15. الدفعة ا١تدرسة العليا للقضاء ٤تاضرة . . اإلثبات اٞتنائي . (نصر الدين)_ مروك 

  .15ػػػ رٛتو اهلل ػػػ اإلثبات ا١تدٓف .٤تاضرة. ا١تدرسة العليا للقضاء. الدفعة  (عبد الرحمان)_ ملزي 
2005    . 

. الطب الشرعي ك األدلة اٞتنائية . ٤تاضرة . ا١تدرسة العليا للقضاء . اٞتزائر .  (فتيحة)_ مراح
 . 2005.  15الدفعة 

٣تلة  مقاؿ . يف ا١تادة اٞتزائية .. البصمة اٞتينية ك دكرىا يف اإلثبات  (عبد العزيز)نويري  _
 . 2002. أفريل  65العدد  . الشرطة

 ٣تلة ٛتاة الوطن . الكويت . مقاؿ . . البصمة الوراثية ك ٖتديد ا٢توية . (سليم)نبيل  _
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 المجَّلت : /4

 .  2002. العدد ا٠تامس . أفريل  ٣تلة الشرطة_ 

 . ٣2003تلة الشرطة . عدد خاص . جويلية  _

 .  ٣2006تلة العلم ك اإلٯتاف . العدد األكؿ . سبتمرب _ 

 . ٣2006تلة العلم ك اإلٯتاف . العدد الثالث . نوفمرب_ 

 .  ٣2007تلة العلم ك اإلٯتاف . العدد السادس . فيفرم_ 

 . 2007. جويلية  ٣84تلة الشرطة . العدد  _

 .   2008نشرة احملامي . العدد السابع . أفريل _ 

 الكويت ..  265 الوطن . العدد ٣تلة ٛتاة_

 : االجتهاد القضائي /5

 .1981 السنةنشرة القضاة.عدد خاص..22/01/1981بتاريخ  الصادرقرار .الاحملكمة العليا_ 

 .1982 .السنة.44العدد . نشرة القضاة.19/02/1981الّصادر بتاريخ  قرار.الاحملكمة العليا _

    .1989اجمللة القضائية.العدد األكؿ.السنة .29/10/1985بتاريخ  الصادرقرار .الاحملكمة العليا_ 

 .1990السنة اجمللة القضائية.العدد الرابع..19/12/1988الّصادر بتاريخ  قرار.الاحملكمة العليا_ 

          .1997السنة .اجمللة القضائية.العدد األكؿ.23/11/1993قرار الّصادر بتاريخ .الاحملكمة العليا_ 

 .1998السنة كؿ.العدد األ.اجمللة القضائية.08/07/1997صدر بتاريخ القرار .الالعليااحملكمة _ 

 .1999السنة .اجمللة القضائية.العدد األكؿ.28/12/1997القرار الصادر بتاريخ .احملكمة العليا_ 

          .1999السنة اجمللة القضائية.العدد األكؿ..15/12/1998بتاريخ  الصادرقرار .الاحملكمة العليا_ 
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  .1999الّسنة .العدد األّكؿ.اجملّلة القضائّية.15/06/1999 الّصادر بتاريخ.القرار احملكمة العليا_ 

 . 2006.العدد األكؿ.السنة٣تلة احملكمة العليا05/03/2006بتاريخالصادر قرار .الاحملكمة العليا_ 

 . 2006. السنة  الثآفدد الع٣تلة احملكمة العليا . الثانية . الصفحة . احملكمة العليا _ 

 . 2012 األكؿ.السنة العدد.اجملّلة القضائّية.12/05/2011 قرار الّصادر بتاريخ.الاحملكمة العليا_ 

   .2013لسنة .االعدد األّكؿ.اجملّلة القضائّية.15/03/2012 بتاريخ الصادرقرار .الاحملكمة العليا_ 

 : ةصوص القانونيّ النّ  /6

 : ةوليّ الدّ اإلعَلنات  /أ   

 .1948ديسمرب  10 ّصادر بتاريخ :ال ٟتقوؽ اإلنساف اإلعبلف العا١تيّ  _

 .1966ديسمرب16الّصادر بتاريخ :  ةة ك السياسيّ ا٠تاص باٟتقوؽ ا١تدنيّ  كِفّ العهد الدّ  _

 . 1998 : ادر سنةك حقوؽ اإلنساف الصّ  للجُت البشرمّ  اإلعبلف العا١تيّ  _
 :رــــــــــيـــــــــــالدسات /ب   

 .2016مارس  6ا١تعَدؿ بتاريخ :  1996 نوفمرب 28 دستور _

 : نـــــــــــــيـــــــــالقوان /ج   

 ا١تعّدؿ ك ا١تتّمم .،  66/155قانوف اإلجراءات اٞتزائّية رقم :  _

 ا١تعّدؿ ك ا١تتّمم .،  66/156قانوف العقوبات رقم :  _

 ا١تعّدؿ ك ا١تتّمم .،  84/11رقم :  قانوف األسرة _

  .مك ا١تتمّ  ؿا١تعدّ  ،01/14:رقم  أمنهاك  سبلمتهارؽ ك طّ القانوف ا١تتعلق بتنظيم حركة ا١تركر عرب ال_ 

 . 08/09رقم :  ةة ك اإلداريّ قانوف اإلجراءات ا١تدنيّ  _
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  .15/12 : فل رقمق ْتماية الطّ ا١تتعلّ  القانوف _

 عرؼ على األشخاصة ك التّ ة يف اإلجراءات القضائيّ الوراثيّ ق باستعماؿ البصمة القانوف ا١تتعلّ  _
 . 16/3: رقم
 : مــــــــــــيـــــــــــالمراس /د   

 رؾ الوطٍتّ ة للدّ ة اٞتنائيّ لعلم اإلجراـ ك األدلّ  استحداث ا١تعهد الوطٍتّ  ا١تتضّمن ا١ترسـو الرئاسيّ  _
  . 04/183رقم : 

دة ُت ك كيفياتو ك احملدّ سػجيل يف قوائم ا٠ترباء القضائيّ بتحديد شركط التّ ق ا١تتعلّ  نفيذمّ ا١ترسـو التّ  _
 . 95/310رقم كاجباهتم ٟتقوقهم ك 

:  مكّرر من القانوف رقم 07ا١ترسـو الّتنفيذّم احملّدد لشركط ك كيفّيات تطبيق أحكاـ ا١تاّدة  _
 . 06/154:  ك ا١تتضّمن قانوف األسرة رقم 84/11

 . 09/258ّم ا١تتعّلق بالوكالة الوطنّية للّدـ رقم : ا١ترسـو التنفيذ _

 : رقم ةة للبصمات الوراثيّ ركزيّ ات تنظيم ا١تصلحة ا١تد لشركط ك كيفيّ احملدّ  ا١ترسـو التنفيذمّ  _
17/277 . 

للبحث  ة للمعهد الوطٍتّ هويّ بتنظيم األقساـ ك ا١تصاٌف ك ا١تخابر اٞت ا١تتعلقمشًتؾ  قرار كزارمّ  _
 . 14/04/2007 :مؤرخ يف حقيق اٞتنائيّ التّ  ميف عل

 : المصادر اإللكترونية /7
_ www.dna.solution.com  

_ www.majlt_elqanon.blogspot.com 

_ www.mahkamaty.com 

_ www.platform.almanhal.com 
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 : المراجع باللغة الفرنسية:  ثانيا
 :Les ouvrages /1 

_  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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