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تعد البصمة الوراثية أهم وسيلة إثبات علمية كشفت عنها التطورات البيولوجية الحديثة

فاقت غيرها من األدلة الجنائية األخرى من حيث دقة وموضوعية نتائجها ،وقد أقرت

بمشروعيتها اغلب التشريعات الوطنية والمؤتمرات الدولية واإلقليمية ،وكشفت
التطبيقات القضائية على أن نتائجها تعد دليال حاسما وقاطعا في إثبات الكثير من
الجرائم كالقتل واالغتصاب وغيرها ،ومع ذالك تبقى مجرد قرينة ظنية في بعض

الحاالت التي تتعدد فيها البصمات بمسرح الجريمة مثال ،في حين تكون أقوى قرينة

إذا تساندت مع أدلة أخرى وهو ماجرت عليه التطبيقات القضائية أمام المحاكم في
العالم.
الكلمات المفتاحية :البصمة الوراثية ،الدليل العلمي ،وسائل اإلثبات الجنائي ،القرينة
القاطعة.

Abstract:
DNA is the most important means of scientific evidence
revealed by modern biological developments. It surpassed other
criminal evidence in terms of accuracy and objectivity of its
results. And has approved the legitimacy of most national
legislation and international conferences and regional judicial
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applications revealed that the results are decisive evidence in
proving many crimes such as killing, rape and others. Yet
remains as a presumption in some cases where the fingerprints
are multiple in the crime scene.Whereas it can be the strongest
evidence if supported by other evidence, which was the judicial
applications in most courts in the world.
key words :DNA, scientific evidence, criminal evidence,
conclusive evidence
مقدمة:
لقد سااير التطاور البيولاوجي فاي العصار الحاديث التطاور التكنولاوجي ،و هاو ماا

نجام عناه اساتحداث تقنياات مذهلاة فاي مجاال المعرفاة العلمياة و تقادم ساريع لام تشاهده
البشا ارية م اان قب اال أح اادث تغييا ا ار واس ااعا ف ااي مج ااال الممارس ااات الطبي ااة وخاص ااة تل ااك
المتعلقااة باااإلرث البيولااوجي للكائنااات ،فلاام يعااد علاام البصاامات يقتصاار علااى بصاامات
اليااد فق ا باال توصاال علماااى األدلااة إلااى أنااه يمكاان التعاار علااى الشااخ

بصمات عينيه و أسنانه و شفتيه و أذنيه و غيرها من أط ار
التقاادم العلمااي علااى خصااائ

ماان خااالل

جسامه ،إلاى أن اساتقر

أخاارى أكثاار دقااة و أشااد حسااما أطل ا عليهااا البصاامة

الوراثية ،حيث أصبحت من أشاهر التقنياات فاي مجاال التعار علاى هوياة األشاخا

و التوصل إلى مرتكبي الجرائم ،الرتباطها باإلف ارزات الجسمانية التي يخلفها الجناا أو
المجني عليهم في مسرح الجريمة.
و رغ اام قص اار اكتش ااافها إال أنه ااا اس ااتطاعت ال اادخول إل ااى ع ااالم المح اااكم و ت اام
اعتمادهااا كوساايلة علميااة موثوقااة فااي مجااال اإلثبااات الجنااائي كونهااا أد وساايلة ماان
غيرهااا و نتائجهااا شاابه قطعيااة ،إذ يمكاان تحلياال عينااة ماان جساام الشااخ

أو ساوائله و

لااو بعااد جفافهااا و تقااديمها لمعرفااة هويتااه الحقيقيااة ،حتااى أصاابحت أهاام وساايلة علميااة
حديثااة معتمااد أمااام المحاااكم للكشاائ عاان الجارائم و إثبااات أو نفااي الااتهم عاان المشااتبه
فيهم.
ولمعالجة هذا الموضوع نطرح التساؤالت التالية :

 -ماا هاي المكاناة التاي تحتلهاا البصامة الوراثياة باين أدلاة اإلثباات األخارى مان حيااث

مشروعيتها ،و حجيتها في اإلثبات الجنائي؟
100

مجلة آفاق علمية
المجلد 22:العدد 40 :السنة 1422

ISSN: 1112-9336
رقم العدد التسلسلي 12

و لإلجابة على هذه التساؤالت رصدنا الخطة التالية:
أوال  :ماهية و مشروعية البصمة الوراثية.
ثانيا :حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي.
أوال  :ماهية و مشروعية البصمة الوراثية:

ولتحديااد ماهيااة البصاامة الوراثيااة وماادى مشااروعيتها فااي مجااال اإلثبااات الجنااائي
نتطر أوال إلى مفهوم البصمة الوراثية  ،ثم إلى مشروعيتها .
أ)  :مفهوم البصمة الوراثية

ظاال البحااث الجنااائي لساانوات طويلااة يعتمااد علااى األدلااة التقليديااة فااي التحقيقااات

الجنائية للكشئ عن غموض الجرائم المرتكبة حتى ظهرت البصمة الوراثية في أواخر

القا اارن  ،50وأصا اابحت الا اادليل الحاسا اام فا ااي الكشا اائ عا اان هويا ااة المجا اارمين وضا ااحايا
األعمال اإلجرامية بدقة متناهية لام يساب لهاا مثيال  .فماا هاي البصامة الوراثياة ؟ وماا
هي خصائصها ؟
 : )1تعريف البصمة الوراثية

لتحدي ااد مفه ااوم البص اامة الوراثي ااة وج ااب تحدي ااد المعن ااى م اان الناحي ااة اللغوي ااة و

االصطالحية ثم خصائصها العلمية والقانونية.
: 1-1المعنى اللغوي

البصمة من البصم ،بصم ،بصما،القماش رسم عليه ،والبصامة لغاة هاي العالماة،

وهي من كالم العامة ،والبصم مابين طر الخنصر إلى البنصر يقال رجل ذو بصام

أي غليظ ،1وبصم بصما إذا ختم بطر إصبعه ،والبصمة أثر الختم باألصبع.2

وعلم الوراثة :هو العلم الذي يبحث انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى جيال
أخر ويفسر الظواهر المتعلقة بطريقة االنتقال.3
 : 5-2المعنى االصطالحي

البصمة الوراثية أو بصمة الحاامض الناووي تشابه بطاقاة الهوياة الشخصاية ألنهاا

تحتوي على الخصائ

والصفات الوراثية التي تسمح بالتعر علاى الشاخ

ال تب ااين عناص اار الحال ااة المدني ااة للش ااخ

ولكنهاا

االس اام  ،الكني ااة ...ط وانم ااا تح اادد فقا ا
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صافاته الوراثيااة ،فهاي عبااار عان هويااة شخصاية وراثيااة للفارد وذلااك علاى شااكل طبااائع

وراثيا ا ااة مختلفا ا ااة منها ا ااا لا ا ااون العينا ا ااين ،البشا ا اار  ،الصا ا ااور  ،ودرجا ا ااة الا ا ااذكاى ...الا ا ااخ.4

وحاااول الاابعض تعرياائ البصاامة الوراثيااة 5علااى أنهااا الماااد الحاملااة للعواماال الوراثيااة
والجينات في الكائنات الحية ،أو هي تلك الصافات الخاصاة بكال إنساان بعيناه والتاي

تحملها الجينات أو الجينوم البشري .

وجاى تعريائ البصامة الوراثياة فاي الادور السادساة عشار لمجماع الفقاه اإلساالمي
التااابع لرابطااة العااالم اإلسااالمي» بأنهااا مركااب كيميااائي ذو شااقين بهااا يتفاارد كاال إنسااان

عن غيره« 6

و انطالقا مما سب فاان التعريائ المناساب للبصامة الوراثياة هاي التركياب الناات
عاان فح ا

الحمااض النااووي لعاادد واحااد أو أكثاار ماان أنظمااة الاادالالت الوراثيااة ،ألن

المتفا ا علي ااه أن البص اامة الوراثي ااة تظه اار التن ااوع البش ااري وتط ااوره والص اافات الوراثي ااة
والتركيب الوراثي.7

ومن الناحية التشريعية فقد عزفت أغلب التشريعات الوضاعية عان تقاديم تعريائ

للبصاامة الوراثيااة رغاام الاان

عليهااا فااي قوانينهااا الداخليااة ،ألنهااا تاارى ذلااك ماان عماال

الفقه ،و عرفها المشرع الجزائري فاي المااد الثانياة فقار  2مان القاانون 00/20الماؤر

فاي  » 85020/00/29البصامة الوراثيااة هاي التسلساال فاي المنطقاة غياار المشافر ماان

الحمض النووي «.
5ط -خصائ

البصمة الوراثية

تعتباار البصاامة الوراثيااة دلياال إثبااات ونفااي فااي نف ا

الوقاات وتكاااد تكااون دلياال

قاطع ،حيث تتميز عن غيرها مان البصامات األخارى بمجموعاة مان الخصاائ

التاي

تجعلها تتفو عليها من حيث قوتها التدليلياة فاي اإلثباات كتقنياة علمياة حديثاة ،ومان
أهم تلك الخصائ

ما يلي .

 يمكن تطبي هذه التقنية على جميع العينات البيولوجية ،ويمكن استخالصاها مانأي خلية في جسم اإلنسان ماعدا خاليا الدم الحمراى ،وهاي مياز هاماة فاي حالاة عادم
وجود بصمات أصابع المجرم. 9
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 -عدم التواف والتشابه بين فرد وأخر في تحليل البصمة الوراثية.

 -يمتاااز الحمااض النااووي» «DNAبقااو ثبااات كبياار فااي مقاومااة الظاارو

والعواماال

البيئيا ااة ،وبقدرت ا ااه عل ا ااى مقاوما ااة عوام ا اال التحل ا اال و الا ااتعفن لش ا ااهور طويل ا ااة ،ويمك ا اان
إستخالصه من عينات قديمة تصل أعمارها إلى أكثر من ثالثين  00سنة.10

 كما هو الحال بالنسبة لبصمات األصابع تظهر البصمة الوراثية على هيئة خطوطعريضااة يسااهل قرائتهااا وحفظهااا فااي جهاااز الكومبيااوتر لحااين الحاجااة إليهااا لمقارنتهااا
بالعينات المرفوعة في الحوادث والجرائم لفصائل» «DNAالخاصاة بمجموعاة المشاتبه

فيهم خالل دقائ معدود  ،ويمكن مقارنتها أيضا مع قاعد بياناات لمختبارات فاي دول
أخرى مرتبطة معها بنظام اإلعالم اآللي.11

 تعتبر البصمة الوراثية أد وسيلة عرفت حتى اآلن في تحديد هوياة اإلنساان وذلاكألن نتائجها قطعية ،وتقوم بوظيفتين أساسيتين فأما أن تثبت نسباً أو جريماة ،أو تنفاي
جريمة أو تهمة من التهم.12

 تتمتااع البصاامة الوراثيااة وجزياال الحااامض النااووي بمقدرتااه علااى االستنسااا و ااذلكتعمل على نقل صفات التنوع من جيل إلى جيل.13

بط -مشروعية استخدام البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي
ولتحديد مشروعية البصمة الو ارثية ،نتطر إلى موقائ الفقاه و التشاريعات مان

استخدام البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي.

2ط -موقئ الفقه من استخدام البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي
لقااد اختلاائ الفقهاااى حااول االعتااداد بالبصاامة الوراثيااة فااي مجااال اإلثبااات الجنااائي
إلاى ماذاهب شاتى ،فاذهب الابعض مانهم إلاى إن اخاذ عيناة مان الماتهم إلجاراى تحلياال

الحامض النووي» ،«DNAيشكل اعتداى على سالمة جسمه ويسبب له نوع من األلم
ويتطلااب ضاارور موافقتااه مساابقا ،وهااو إج اراى مخااالئ لقاعااد عاادم إجبااار المااتهم علااى
تقديم دليل ضد نفسه ،14كما أن البصمة الوراثية ال تخلو من العيوب واألخطاى شانها
في ذلك شان بقية األدلة األخرى ،بال ال يمكان االعتمااد عليهاا لوحادها لتبرئاة الماتهم
أو إدانته ألنها تفضي فق إلى مجرد استنتاجات أو افتراضات.
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كما ان مشروعية الاو ساائل الحديثاة فاي مجاال التحقيا الجناائي تقاا

بمادى

مساسها بالحيا الخاصة للفارد أو النيال مان كرامتاه اإلنساانية و لاو بقادر ضائيل ،دون

أي اعتبار للقيمة العلمية التي يمكن إن تحظى بها النتائ المتحصال عليهاا بواساطتها

والتي يقرها المجتمع والعلماى ،16لذا فان االلتجاى إلى اخذ عينة من المشتبه به خلسة

و دون علمه ورضاه يعد عمال غير مشروعا.

وذه ااب اتج اااه أخا ار ف ااي الفق ااه إل ااى أن تحقيا ا ام اان المجتم ااع و اس ااتق ارره يح ااتم
التضااحية بمصاالحة المااتهم الرتكابااه الجاارم ووجااود دالئاال كافيااة إلدانتااه ،وان اثاار ذلااك

عل ااى المجتم ااع يف ااو م ااا تحدث ااه تل ااك االج اارىات م اان اآلم يس ااير ض ااد س ااالمة جس اام
المااتهم ،17باإلضااافة إلااى أن قاعااد عاادم إجبااار المااتهم علااى تقااديم دلي ال ضااد نفسااه
ليساات مطلقااة وتشاامل االعتا ار

فقا

والمااتهم فااي حالااة اختبااار البصاامة الوراثيااة ال

يتم إجباره على اإلدالى بأية معلومات ،وهناك استثناىات عن تلك القاعد  ،فقد أباحت
معظام تشاريعات الاادول اجاراىت اشااد عنفااا وخطا ار ماان مجاارد الفحا

الطبااي أو اخااذ

عينات من المتهم كالقبض علياه ،وتفتيشاه وتفتايش مساكنه ،واخاذ بصامات أصاابعه و
أثار أقدامه.

18

ويعتباار هااذا االتجاااه األخياار هااو ال ارأي الاراجح الااذي يجعاال ماان البصاامة الوراثيااة
قرينااة قضااائية تناادرط ضاامن طاار اإلثبااات األصاالية فااي المسااائل الجنائيااة و للمحكمااة
إن تستند إليها وحدها عند إصدار الحكم الن نتائجها قطعية.

19

5ط -موقئ التشريعات من استخدام البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي
لقد كانت تقنية البصامة الوراثياة محال اهتماام دولاي تطرقات إليهاا المنظماات و
الهيئ ااات الدولي ااة واإلقليمي ااة والوطني ااة و الديني ااة ،فق ااد أج ااازت الم اااد 24م اان اإلع ااالن

العااالمي للطاااقم الااوراثي اإلنساااني وحقااو اإلنسااان الصااادر ماان منظمااة اليونسااكو فااي

 ،2991/22/2للاادول االسااتفاد ماان تطبيقااات الهندسااة الوراثيااة ومنهااا تقنيااة البصاامة
الوراثية وفقا لثقافتها األخالقية والقانونية واالجتماعية.
كمااا اقاار مجلا

20

المجمااع الفقهااي اإلسااالمي فااي دورتااه  20المنعقااد بمكااة المكرمااة

م اان  2إل ااى  20ج ااانفي  ،5005اس ااتخدام البص اامة الوراثي ااة وأحاط ااه بع ااد ض اامانات
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أهمه ااا من ااع الا اادول م اان إج ا اراى الفح ا ا

بالبص اامة الوراثيا ااة إال بطل ااب ما اان

الخا ااا

القض اااى ،وان يك ااون ذال ااك ف ااي مختبا ارات للجه ااات المختص ااة ،وتحا اريم مزاول ااة ه ااذا
الفحا ا

كبرى.

م اان ط اار القط اااع الخ ااا

اله اااد

لل اار ح ،لم ااا يترت ااب علي ااه م اان مخ اااطر

21

وبالنساابة للتش اريعات الداخليااة ،تعااد بريطانيااا ماان أوائاال البلاادان التااي عملاات بهااذه

التقنية بموجب القانون الصادر عاام  ،2992والمتعلا بالعدالاة الجزائياة والنظاام العاام
السااتخدام اختبااارات الا ا» ،«DNAماان أجاال تحديااد الهويااة الوراثيااة بصااور واسااعة فااي

نطااا الاادعاوي القضااائية ،وقااد أجاااز هااذا القااانون خاازن بصاامات األشااخا

المحكااوم

عليهم في السجل اآللي للبصمات الوراثية

22.

أمااا المشاارع الفرنسااي فقااد أجاااز اسااتخدام البصاامة الوراثيااة وحاادد الحاااالت التااي
يجااوز فيهااا فح ا

البصاامة الوراثيااة لإلنسااان حيااث ن ا

فااي تعااديل قااانون العقوبااات

لس اانة  2994ف ااي الم اااد  ،52/550عل ااى أن كش اائ شخص ااية اإلنس ااان ع اان طريا ا

بصاامته الوراثيااة ال يكااون إال فااي إحاادى الحاااالت الثالثااة الغاارض الطبااي ،الغاارض
العلمي  ،في نطا إجراىات جنائية صحيحةط.
أما المشرع الجزائري فلم ين

23

صراحة على إستخدام البصمة الوراثية فاي قاانون

اإلج اراىات الجزائيااة ،بااالرغم ماان أنااه جاااى بقواعااد مسااتحدثة يمكاان االسااتفاد منهااا فااي
مجال اإلثبات الجنائي ويمكن استخالصها ضمنيا من ن

الماد  02من .أ.ط،

التااي تجيااز فااي فقرتهااا األخياار لقاضااي التحقي ا أن يااأمر ب ا جراى الفح ا

24

الطبااي أو

يأمر باتخاذ أي إجراى يراه مفيد.

و ت ا اااريخ  5020/0/29ص ا اادر الق ا ااانون  00/20المتعلا ا ا باس ا ااتعمال البص ا اامة

الوراثية فاي اإلجاراىات القضاائية والتعار علاى األشاخا

وحادد فاي المااد الخامساة

منه الحاالت التي يجوز فيها أخذ العينات البيولوجية من أجل الحصول على البصمة
الوراثية في المجال الجنائي ،وال يجاوز اخاذ تلاك العيناات أو إجا ارى أي تحاليال وراثياة
عليها إال بموجب أمر من وكيل الجمهورية او قضا التحقي أو قضا الحكم .
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هااذا القااانون أيضااا علااى إنشاااى مصاالحة مركزيااة للبصاامة الوراثيااة لاادى

وزار العاادل يااديرها قاااض و تساااعده خليااة تقنيااة تكلاائ بتشااكيل وادار وحفااظ القاعااد
الوطني ااة للبص اامات الوراثي ااة المتحص اال عليه ااا م اان تحلي اال العين ااات البيولوجي ااة طبق ااا

ألحكام الماد التاسعة منه.

ثانيا  :حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي
تناادرط البصاامة الوراثيااة ضاامن نطااا األدلااة العلميااة الحديثااة ذات الدقااة والفعاليااة
الكبير في الكشائ عان الجارائم ،نظا ار الرتباطهاا المباشار بااإلف ارزات الجسامانية للجناا

وقوتها ااا االثباتيا ااة القطعيا ااة الداللا ااة فا ااي إدانا ااة الجا اااني أو تبرئتا ااه ،إال أن التطبيقا ااات
القضااائية لهااذه التقنيااة تحاادوها الكثياار ماان العقبااات التااي أثااارت الكثياار ماان اإلشااكاالت
العلمية والعملية مما قد يؤثر على اقتنااع القاضاي الجناائي بهاا كادليل جناائي .أط-

األسا

العلمي للبصمة الوراثية ومعوقات استخدامها في اإلثبات الجنائي
تع ااد البص اامة الوراثي ااة اح ااد أه اام النت ااائ االيجابي ااة لتط ااور عل اام الهندس ااة الوراثي ااة

والبيولوجي ااة الجزيئي ااة ف ااي العص اار الح ااديث ،فق ااد لعب اات دو ار هام ااا ف ااي مج ااال العدال ااة
الجنائية والتحق من الشخصية بالرغم من اإلشكاالت العدياد التاي تثيرهاا هاذه التقنياة
عند استعمالها في مجال اإلثبات الجنائي .
2ط -األسا

العلمي للبصمة الوراثية

الصاابغة الجينيااة ألي إنسااان تتمثاال فااي عالماتااه المميااز و صاافاته الوراثيااة منااذ

تكوينااه فااي بطاان أمااه و هااي التااي تحاادد جميااع صاافاته الوراثي اة التااي ال تحصااى ،و
ت ااتحكم ه ااذه الجيني ااة ف ااي وظيف ااة خالي ااا اإلنس ااان بحي ااث إذا م ااا ح اادث أي خل اال فاااي

الحااامض النااووي » «DNAف نااه ياانعك
المعني.25

فااي صااور ماارض أو عاهااة علااى الشااخ

و قااد ساامي الحااامض النااووي » «DNAبهااذا االساام نظا ار لوجااوده و تركازه بشااكل

أساسي في أنويه خاليا جميع الكائنات الحية بادىا مان البكتيرياا ،الفطرياات ،النباتاات،
و الحيوانااات إل ااى اإلنس ااان .و يوج ااد » «DNAف ااي كاال خلي ااة ماان خالي ااا الجس اام ف ااي

موضعين ،األولى نوا الخلية التي تحتوي علاى الحاامض الناووي المشات مان كال مان
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األب وألم ،و بااذلك فا ن خاليااا كريااات الاادم الحماراى ال تحتااوي عليااه ألنااه ال يوجااد بهااا
ن اوا  ،والموضااع الثاااني هااو جساايمات الطاقااة الموجااود خااارط الن اوا فااي الساايتوبالزم و

تحتوي على هذا الحامض بشكل خا

من األم فق .

26

والحمااض الن ااووي » «DNAيب اادي تكا ارار بااين الن ااا

ف ااي مواق ااع معينااة و يظه اار

اختالفا يسمح بالتمييز باين الناا  ،فحاوالي  %99,5مان » «DNAيكاون مماثال عناد
و هاو ماا يجعلناا كائناات إنساانية أماا  %0,5الباقياة فهاي التاي تهام العلمااى

كل النا

فااي مجااال الطااب الشاارعي و التحقيقااات الجنائيااة ،حيااث أن هااذا الجاازى مختلاائ بدرجااة
عالية في تكرار األزواط القاعدية بين األفراد ،و لقد استفاد العلماى من خاصاية تغييار

ترتيااب تلااك القواعاد النيتروجينيااة علااى طااول الحااامض النااووي » «DNAفااي إثبااات أن
لكل شخ

حمض نووي ».«DNA

فقااد يتشااابه عاادد ماان النااا

فااي األنم اااط الجينيااة لاابعض الجينااات و لكاان ال

يمكن أن يشترك شخصان في األنماط الجينية لجميع الجينات27.و ال يتطاب في هذا
التسلساال أي إنسااان مااع إنسااان خاار عل اى وجااه األرض إال فااي حالااة التاوائم الساايامية

المتطابقة و التي أصلها من بويضة واحد و حيوان منوي واحد.28
و البصاامة الوراثيااة فااي جميااع خاليااا جساام الشااخ

الواحااد متطابقااة بمعنااى أن

كريااات الاادم البيضاااى متطابقااة مااع البصاامة الوراثيااة ألي خليااة فااي أي جاازى خاار ماان

الجساام مااثال البصاامة الوراثيااة الموجااود فااي الشااعر أو العظااام متطابقااة مااع بصاامة أي
سائل من السوائل كاللعاب أو المني أو العر .

29

و نظ ار للمميزات التي تتميز بها البصمة الوراثية في اختالفها من شاخ

آلخار

فق ااد ت اام االسااتناد عليه ااا ف ااي مج ااال الطااب الش اارعي وعل اام الجريم ااة والتحقي ا الجن ااائي

للتع ار عل ااى المج اارمين وخاص ااة ف ااي جا ارائم القت اال والس اارقة واالغتص اااب م اان خ ااالل
اآلثااار التااي يتركهااا الجنااا فااي مساارح الجريمااة ،و يقااوم الخباراى برفعهااا و واسااتخال

الحاامض النااووي منهااا ثاام تحليلهااا ومقارنتهااا بواسااطة احاادث تقنيااة والمتمثلااة فااي جهاااز
POLY METRACE CHAIN REACTION PCRط هااذه اآللاة التااي يمكنهااا
نسخ ماليين النسخ من عينة » «DNAإضافة إلى قدرتاه علاى تحليال شاعر واحاد أو
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هذه البصمة الوراثية في وقت قصير من 25

2ملم ²من بقعة الدم وتقديمه لخصائ

إل ااى  54س اااعة أي فااي وق اات اق اال ماان الوق اات ال ااذي يوض ااع في ااه المشااتبه في ااه تح اات
النظر

..30

وبعااد الحصااول علااى تلااك الخصااائ

المشتبه فياه فا ذا توافقتاا كاان الشاخ

تااتم مقارنتهااا مااع العينااة المااأخوذ ماان دم

واحادا واذا لام تتوافا كانات العينتاان لشخصاين

مختلفين ،وقد كانت هذه العملية في الساب تستغر من خمسة أيام إلى ثالثاة أساابيع
و أصبحت حاليا اقل من  54ساعة.31

5ط -عقبات استخدام البصمة الوراثية في مجال اإلثبات الجنائي
با ااالرغم مم ا ااا حققت ا ااه تقني ا ااة البص ا اامة الوراثيا ااة م ا اان نج ا اااح ف ا ااي مج ا ااال اإلثب ا ااات
الجنااائي،إال أنهااا ظلاات محاال اخااذ و رد فااي العديااد ماان المسااائل نتيجااة الصااطدامها
بالكثير من المعوقات العملية والقانونية أهمها:
 2-5أمكانية تزييئ نتائ البصمة الوراثية

لقد أثبتت البصامة الوراثياة قوتهاا فاي مجاال اإلثباات الجناائي وخاصاة فاي بعاض

الج ا ارائم كاالغتصا اااب واالعتا ااداىات الجنسا ااية ،اذ يمكا اان ما اان خا ااالل تحليا اال وفح ا ا

» «DNAالمعثااور عليااه ف ااي مساارح الجريمااة ومقارنتااه بااالحمض النااووي للمشااتبه بااه
تأكيااد عالقتااه بالجريمااة ماان عدمااه نظ ا ار لدقااة النتااائ ،التي يمنحهااا هااذا التحلياال ،لكاان

ذلك ال يعني بالضرور إن ذلك الشخ

هاو مرتكاب الجريماة وبعباار أخارى ال يمكان

االعتماد المطل على تلك النتائ .32
فقد اثبت العلماى إمكانية تزوير الدليل العلمي القائم على البصمة الوراثية ،وهو
مااا ياادعو إلااى الشااك والطعاان فااي مصااداقيته فقااد قااام ه اؤالى العلماااى باسااتخدام أجهااز

متواجد بمختبرات في عد أماكن بالبالد لطم

جمياع اثاأر الحماض الناووي ومحوهاا

ماان عينااة الاادم المسااحوبة واضااافة ماااد وراثيااة لشااخ

أخاار ،وكاناات عمليااة التبااديل

ناجح ااة بص ااور غي اارت نت ااائ أبح اااث العلم اااى ال ااذين يتول ااون اخ ااذ بص اامات األي ااادي
للمحاااكم األمريكيااة ،وهااو مااا اثااأر احتماااالت زرع عينااات ماان الاادم واللعاااب فااي مساارح
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الجريمااة ممااا يااؤدي إلااى إدانااة أبرياااى دون ذنااب يقترفونااه وافااالت الجنااا الحقيقيااين ماان
قبضة العدالة.33
 5-5تعااارض اسااتخدام البص اامة الوراثيااة م ااع ضاامانات الم ااتهم و مب اااد المحاكم ااة
العادلة

لضاامان مشااروعية و قبااول األدلااة أمااام المحاااكم الجنائيااة رتااب القااانون مجموعااة

ماان الشااروط و الضاامانات التااي يجااب أن تتااوفر فااي تلااك األدلااة الجنائيااة ،و البصاامة

الوراثيااة أو تحلياال الحااامض النااووي كاادليل علمااي حااديث غالبااا مااا ينجاار عنااه انتهاااك
تلك الضمانات و المباد التي تقوم عليها المحاكمة العادلة و من أهم تلك المباد :

 2-5-5الح في السالمة الجسدية معصومية الجسدط.

الح في السالمة الجسدية ح مطل يحميه قانون اإلجراىات الجزائية و قانون

العقوبات و غيرهما عن طري القضاى الجزائي ،و القانون وحده من يقرر متى ينبغي
إك اراه الشااخ

تما

علااى أخااذ عينااة ماان جسااده و فااي الحاادود التااي يحميهااا القااانون و ال

ساالمته الجسادية

34

 ،حيااث تان

المااد  42ماان الدساتور الج ازئاري

35

القااانون علااى المخالفااات المرتكب ااة ضااد الحقااو و الحريااات و ك اال مااا يم ا

"يعاقااب
س ااالمة

اإلنس ااان البدني ااة و المعنوي ااة" إال أن غالبي ااة الفقه اااى ف ااي فرنس ااا و الا ااو.م.أ و مص اار،

يرفضون هذا الرأي الذي من شأنه أن يكون عقبة أمام التطور العلمي لألدلة.36

كمااا أن معظاام التش اريعات قااد قاماات بوضااع اسااتثناىات لهااذا المباادأ تساامح بأخااذ

عينااة ماان جساام اإلنسااان وفقااا لمباادأ أن للمجتم اع الح ا فااي مباشاار جميااع اإلج اراىات
للوصااول إلااى الحقيقااة ،بشاارط أن تأخااذ الدولااة بكافااة االحتياطااات و الضاامانات التااي
تمنع المسا

بحرية األفاراد إال بالقادر الاالزم لتنفياذ تلاك اإلجاراىات و ضامان التاوازن

بين ح المجتمع في الحصول على الدليل و ح المتهم في سالمة جسده.37

 5-5-5الح في عدم المسا

بالحيا الخاصة الح في الخصوصيةط

يقصا ااد ب ا االح فا ااي الحيا ااا الخاصا ااة احت ا ارام و حمايا ااة س ا ارية و خصوصا اايات
األش ااخا
لفح

م اان أي ت اادخل يس اايى إل اايهم،

38

و إن إرغ ااام المش ااتبه ب ااه عل ااى الخض ااوع

البصمة الوراثية أو اخذ عينة من دمه أو منيه إلغراض التحليل يتعاارض ماع
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ح ا المااواطنين فااي حمايااة أنفسااهم و خصوصااياتهم إذ ال يجااوز قانونااا إخضاااعهم و
إجبااارهم علااى تاارك عينااات ماان الاادم أو المنااي أو شااعر ماان الجساام إال فااي الحاااالت
المحاادد قانونااا ،39حيااث تاان

الماااد  42ماان الدسااتور" :تضاامن الدولااة عاادم انتهاااك

حرمة اإلنسان و يحظر إي عنئ بدني أو معنوي أو مسا

بالكرامة"

ونظ ار لخطور العمال بالبصامة الوراثياة فاي مجاال اإلثباات الجناائي فاان اإلعاالن

العااالمي بشااان الجينيااوم البشااري الااذي صاادر ساانة  2991تضاامن عااد مباااد تهااد
منها في هذا المجال أهمها :40:

إلى اتقاى المخاطر التي يتخو

 لكل إنسان الح في احترام كرامته و حقوقه أي كانت صفته الوراثية . -ال يجااوز إن يتعاارض إي شااخ

ألي شااكل ماان أشااكال التمييااز القااائم علااى صاافته

الوراثية.
 ال يجوز السماح بممارسات تتنافى مع كرامة اإلنسان. 0-5-5عدم إجبار الشخ

على تقديم دليل ضد نفسه

إن مباادىا ع اادم ج اواز إجب ااار المااتهم عل ااى تقااديم دلياال ضااد نفسااه يقتض اي عاادم

إجباره على اخذ عينة مان جسامه إلجاراى الفحا

و تحليال الحماض الناووي الن ذلاك

يعتباار ضااده باال دلياال إدانتااه و اعتااداى علااى حريتااه الشخصااية ،و قااد قضاات المحكمااة
العليااا فااي الا ااو.م.أ فااي قرارهااا الصااادر ساانة " : 2900ال يجااوز إجبااار شااخ

علااى

اتهااام نفسااه  ...أننااا ال نعتباار فااي وقتنااا الحاضاار إن الدسااتور ال يمنااع ذلااك التاادخل
الطفيئ في جسم اإلنسان في ظارو

واضاحة و محادود إال أن ذلاك ال يعناي مطلقاا

أن الدستور يسمح بتدخالت أكثار خطاور " ،41و اعتبار الابعض إن قاعاد عادم جاواز

إجبار المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ال تكون إال في اإلجراىات و األقوال الشفوية

كاااالعت ار

و شااهاد الشااهود و ال تسااري علااى الوسااائل القهريااة فااي المجااال الجنااائي

التي يراد بها إجبار المتهم على اإلقرار.

42

بط -أثر حجية البصمة الوراثية على االقتناع الشخصي للقاضي الجنائي
تعا ااد البصا اامة الوراثيا ااة احا ااد أها اام األدلا ااة العلميا ااة التا ااي كشا اافت عنها ااا التطا ااورات
التكنولوجياة الحديثااة فاي مجااال اإلرث البيولااوجي للكائناات الحيااة و قاد تماات االسااتفاد
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منها بنجاح في المجال الجنائي فاي إثباات الكثيار مان الجارائم مان خاالل الكشائ عان
هويااة الجنااا و المشااتبه فاايهم ،نظ ا ار لمااا تتميااز بااه األدلااة العلميااة ماان دقااة عاليااة فااي
إثبااات أركااان الجريمااة و ظروفهااا و إساانادها للمااتهم و خاصااة تقنيااة البصاامة الوراثيااة
حتااى أن الاابعض أصاابح يطلا عليهااا الشاااهد الصااامتط باال أن بعااض الشاراح ذهااب

ابع ااد م اان ذل ااك ح ااين جعله ااا "ملزم ااة للقاض ااي" و ه ااو م ااا س اااهم ف ااي تقل ااي

س االطته

التقديرية.43

و إذا كان اات الم اااد  525م اان ق ااانون اإلجا اراىات الجزائي ااة ق ااد منح اات للقاض ااي

الحرية الكاملة في تكوين اقتناعه الشخصي مان األدلاة المعروضاة أماماه فاي الادعوى
بغاض النظاار عان حجيتهااا و قطعيتهااا ،فاان االقتناااع الشخصااي للقاضاي أصاابح مهاادد
بااالزوال مااع التطااور العلمااي و مااا أصاابحت تااوفره األدلااة العلميااة و خاصااة البصاامة
الوراثية من دقة و موضوعية ،و هو ماا قلا

مان حرياة القاضاي الجناائي فاي تكاوين

قناعاتااه أو حتااى إلغائهااا ،44فالقاضااي أصاابح يجااد نفسااه أمااام خيااارين ف مااا أن يلغااي
اقتناعه الشخصي و يسلم بما خلصت إليه نتائ الخبر العلمية او يستبعد األخذ بهاذه

األدلة حتى و لو كانت قطعية.45

و تستمد البصمة الوراثية حجيتهاا المطلقاة مان كاون أن لكال شاخ

يميزه عن غيره من األشخا

نما و ارثاي

في العالم و ال يمكن أن يتشابه في »«DNAشخصين

إال مر وأحد في كال  20بلياون حالاة أي إن نسابة التشاابه مان  2إلاى  20بلياون ،و

إذا علمنا إن سكان األرض حوالي  2مليارات فان نسبة التشابه تكااد تكاون منعدماة و

ال يمكاان إن تكااون إال بعااد مئااات القاارون ماان الاازمن و هااو مااا يؤكااد الحجيااة المطلقااة
للبص اامة الوراثي ااة ك اادليل إثب ااات و نف ااي بنس اابة ،%200

46

وق ااد أص اابحت ه ااذه التقني ااة

العلمية تمثل الدليل القطعي و اليقيني في الوصول إلاى الحقيقاة القضاائية التاي تحارر

القاضااي ماان عااذاب الضاامير الااذي تخلفااه بقيااة األدلااة الكالساايكية األخاارى كالشااهاد
واالعت ار

من الزيئ أو الكذب .47

و إذا كان القاضي الجنائي سيحتكم في حكمه إلى مباد العقال و المنطا فاناه
ساايميل حتمااا إل ااى االعتم اااد عل ااى األدلااة األكث اار دقااة و موض ااوعية و مصااد ار لليقااين
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مقارنااة مااع غيرهااا ماان األدلااة التقليديااة ،فكياائ لااه مااثال فااي جريمااة هتااك عاارض إن
يعتمد في اقتناعه على شهاد شاهد في حين تقرير تحليل البصامة الوراثياة يشاير إلاى
قطرات المني المأخوذ من فرط المجني عليها تعود للماتهم الاذي أنكار الاتهم المنساوبة

إليه.48

و ب ااالرغم م اان إن للبص اامة الوراثي ااة دالل ااة مطلق ااة ف ااي التعري اائ بهوي ااة ص اااحب
البصاامة ماان خااالل أنسااجته الحيويااة ،إال انااه ال يمكاان اعتبارهااا دلياال قاااطع الته ااام
ش ااخ

بارتك اااب جريم ااة ب اال تخض ااع كغيره ااا م اان األدل ااة لمب اادأ االقتن اااع الشخص ااي

للقاضااي الج ازئااي و لساالطته التقديريااة ممااا يجعلهااا ذات داللااة نساابية فق ا فااي إسااناد

الفعل للفاعل و إن كانت تكفي لوحدها كدليل للحكم باإلدانة أو البراى .49
فاألصاال فااي اإلنسااان الب اراى و األحكااام الجزائيااة تبنااى علااى أسااا

أدلااة قطعيااة

جازمة ال الظان و االحتماال ،والبصامة الوراثياة أحياناا تكاون مجارد قريناة ظنياة فوجاود
الفاع اال ف ااي مس اارح الجريم ااة ال يعن ااي ارتكاب ااه للجريم ااة فق ااد تتع اادد البص اامات ويك ااون
صاحب البصمة موجودا عرضا فاي مكاان الجريماة ،ووجاود أثاار الماتهم علاى مالبا

الضااحية ال يعنااي بالضاارور ارتكابااه الفعاال اإلج ارمااي فقااد يكااون قباال الحااادث فمااثال

وجااود سااائل منااوي علااى مالب ا

الضااحية ال يعنااي بااالقطع أن المااتهم هااو ماان ارتكااب

الجريمة وتكييئ الجريماة علاى أنهاا اغتصااب ،فقاد يكاون بالت ارضاي أو اناه أمناى بياده

على مالب

الم أر  ،لذلك فالبصمة الوراثية هنا ليست دليل قاطع في إثبات التهمة.50

وقاد تفقاد البصامة الوراثياة يقينيتهاا وتتحااول حجيتهاا مان مطلقاة إلاى نسابية بساابب
ما يحدث أحيانا من أخطاى بشرية أو مخبريه أو طبيعياة كاالتلوث لاذا ينبغاي التعامال
بحاذر عناد رفعهاا مان مكاان الجريمااة ،فالبصامة الوراثياة تساتمد قوتهاا الثبوتياة المطلقااة
من كيفياة رفعهاا مان مكاان الجريماة وطريقاة حفظهاا وتحليلهاا و تخزينهاا الن الحماض

الن ااووي يك ااون داخ اال الجس اام ف ااي ظ اارو

خاص ااة و من ااة تحفظ ااه م اان أي تغيا ارات أو

تلوثاات ،وخروجااه وانفصااله عنااه يجعلاه فااي وسا مختلاائ قاد يعرضااه للتلائ والتغيياار
مما ااا يصا ااعب علا ااى أصا ااحاب االختصا ااا

ر ا ا األثا اار البيولا ااوجي ما ااع مصا اادره،51

باإلضااافة إلااى األخطاااى الشااائعة فااي المعاماال الجنائيااة خاصااة تلااك المتعلقااة ب ا جراى
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التحالياال البيولوجيااة ومااا يترتااب عنهااا ماان فساااد العينااات واتالفهااا وكااذا األخطاااى فااي
إدخااال البيانااات المتعلقااة باألدلااة أو فااي مااا يخ ا

البطاقااات التعريفيااة الخاصااة بهااذه

األدلة سواى بتبديل معلوماتها أو حذفها.52

وتبقى البصمة الوراثية دليل شبه قطعي ألنها عرضة للنتائ المضاللة شاأنها فاي

ذالك شأن بقية األدلة الحديثة تخضع لإلنسان الذي هو عرضة للخطاى ،ومهما بلغت
حجيتها في اإلثبات تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للقاضاي الج ازئاي كغيرهاا مان أدلاة
اإلثبات األخرى .
خاتمة :

وفااي ختااام بحثنااا نجااد أن البصاامة الوراثيااة أصاابحت تمثاال أهاام نتااائ التطااورات

الجينيااة الحديثااة فااي مجااال البيولوجيااا الجزيئيااة ،تكماان أهميتهااا فااي توفيرهااا للكثياار ماان

الوق اات والجه ااد البش ااري للمحقق ااين ف ااي المج ااال الجن ااائي وللهيئ ااات القض ااائية ،ل ااذا فق ااد

عما اادت اغلا ااب التش ا اريعات إلا ااى اعتمادها ااا كا اادليل إثبا ااات ضا اامن منظومتها ااا القانونيا ااة
واعترفت لها أنظمتها القضائية بحجيتها في اإلثبات من خالل تطبيقاتها العملية.
ومن أهم النتائ التي توصلنا إليها من خالل بحثنا :

-

البصامة الوراثياة هاي الشاافر الجينياة الوراثياة والبطاقااة التعريفياة لكال شااخ

تثبت تفرده البيولوجي وف نظام وراثي فريد يميزه عن غيره من البشر .
-

تتفو البصمة الوراثية عان غيرهاا مان األدلاة التقليدياة وعان بااقي البصامات

األخرى في انه يمكن استخالصها من مصادر متنوعة من جسم اإلنساان ساواى كانات
مخلفات أدمية سائلة كالدم ،اللعاب ،او المني ،أو أنسجة ،جلد ،عظام ،شعر ،ويمكن
الحصول عليها من اآلثار المادية مهما كانت قديمة أو حديثة.
-

ب ااالرغم م اان الطع اان ف ااي مش ااروعية البص اامة الوراثي ااة و ذل ااك لتعارض ااها م ااع

الكثير من الضمانات والمباد القانونية ،إال أن اغلب التشريعات أجازت اللجاوى إليهاا

إذا اقتضا اات الضا اارور ذلا ااك ،حيا ااث غلبا اات مصا االحة اسا ااتقرار المجتما ااع و منا ااه علا ااى
المصلحة الجسدية لألفراد ولكن وف ضمانات قانونية محدد .
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تعااد البصاامة الوراثيااة قرينااة قاطعااة ودلاايال حاسااما فااي حالااة تطاااب العينااة

المرفوعة من مسارح الجريماة ماع عيناة المشاتبه فياه لكنهاا تبقاى مجارد قريناة ظنياة فاي
بعض الحاالت التي تكثر فيها البصامات فاي مسارح الجريماة أو فاي حااالت األخطااى

المخبريااة ،فااي ح ااين تكااون قرين ااة قويااة إذا تس اااندت مااع أدل ااة أخاارى رغ اام أنهااا تكف ااي
لوحدها كدليل .
-

س اااير المش اارع الج ازئ ااري بع ااض التشا اريعات المقارن ااة وذل ااك ب ص اادار ق ااانون

خا ااا

بالبصا اامة الوراثي ا ااة رقا اام  00/20الما ااؤر ف ا ااي  ،5020/0/29حا اادد كيفي ا ااات

اسا ااتعمال البصا اامة الوراثيا ااة فا ااي اإلج ا اراىات القضا ااائية والتعا اار علا ااى األشا ااخا

و

مجاالت استخدامها وشروط ذالك.
الهوامش والمراجع:
-1المنجد في اللغة واإلعالم ،المطبعة الكاثوليكية ،دار المشر  ،بيروت ،ط ،02
،5000
-2إبراهيم أني

.00

.40

و خرون ،المعجم الوسي ،ط ،2مطابع قطر الوطنية ،قطر،2922 ،

 -3مجمع اللغة العر ية ،المعجم الوجيز ،شركة اإلعالنات الشرقية ،م
 -4عبا

فاضل سعيد ،محمد عبا

،

.004

حمودي ،استخدام البصمة الوراثية في اإلثبات

الجنائي ،مجلة الرافدين للحقو  ،المجلد  ،22العدد  ،42لسنة ،5002
 522و .520

 -5أحمد هندي ،طر اإلثبات المعاصر دراسة في البصمة الوراثية و بصمات
األصابع و العين و الصوت و الدم و الرائحة و اإلثبات االلكترونيط و موقئ
الفقه اإلسالمي منه،ورقة عمل مقدمة لندو فقه العصر ،مناه التجديد الديني و

الفقهي ،الذي تنظمه وزار األوقات والشؤون الدينية بسلطنة عمان ،الندو الرابع
عشر تطور العلوم الفقهية من  2إلى 2افريل 5022ط،
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سلطاني،حجية البصمة الوراثية في اإلثبات ،مذكر ماجستير تخص

علوم جنائية ،كلية الحقو

،5022-5020

.22

والعلوم السياسية ،جامعة الحاط لخضر باتنة

 -7محسن العبودي ،القضاى وتقنية الحامض النووي البصمة الوراثية ط ،المؤتمر
العر ي األول لعلوم األدلة الجنائية والطب الشرعي ،جامعة نايئ للعلوم العر ية
واألمنية ،الرياض ،من  25إلى  24نوفمبر ،5022

.02

 -8القانون  ،00/20المؤر في  ،5020/00/29المتعل باستعمال البصمة الوراثية
على األشخا

في اإلجراىات القضائية والتعر

 ،ط.ر ،العدد  ،01بتاريخ

.5020/00/55
 -9فؤاد بوصبع ،البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في إثبات النسب ،رسالة

ماجستير كلية الحقو والعلوم السياسية ،جامعة منتوري قسنطينة -5022 ،
،5025

.09
.50

 -10توفي سلطاني ،المرجع الساب ،

.09

 -11فؤاد بوصبع ،المرجع الساب ،

.02

 -12محسن العبودي ،المرجع الساب ،

 -13وفاى عمران ،الوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائي ،رسالة ماجستير،
كلية الحقو

والعلوم السياسية ،جامعة منتوري قسنطينة،5009-5002 ،

.04
 -14حسين محمد إبراهيم ،الوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائي ،دار النهضة
العر ية ،القاهر  ،مصرط،2922 ،

 029و.412

 -15حسني محمود عبد الدائم ،المرجع الساب ،
 -16عبا

فاضل سعيد ،محمد عبا

 422و .425

حمودي ،المرجع الساب ،

.592

 -17موسى مسعود ارحومة ،قبول الدليل العلمي امام القضاى الجنائي ،جامعة قان
يون  ،بنغازي ،ط،2999 ،2

 -18عبا

فاضل سعيد ،محمد عبا

.520

حمودي ،المرجع الساب ،
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 -19فايز جادي ،البصمة الوراثية و مدى حجيتها في اإلثبات الجنائي ،مذكر

ماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية ،كلية الحقو  ،جامعة الجزائر،2

،5025-5022
 -20عبا

.20

فاضل سعيد ،محمد عبا

حمودي ،المرجع الساب ،

595

 -21حسام األحمد ،البصمة الوراثية حجيتها في اإلثبات الجنائي و النسب ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،ط.5020 ،2

 -22فؤاد بوصبع ، ،المرجع الساب ،

.41

 -23فيصل مساعد العنزي ،اثر اإلثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقو اإلنسان
دراسة تاصيلية مقارنة تطبيقيةط ،بحث مقدم الستكمال متطلبات الحصول على
درجة الماجستير في العلوم الجنائية ،جامعة نايئ العر ية للعلوم األمنية،

،5001

.202

-23االمر  ،05/22المؤر في  ،5022/25/50المعدل والمتمم لالمر رقم
،222/00

والمتضمن

قانون

االجراىت

الجزائية،

العدد،44

ط.ر،

بتاريخ.5024/02/20
-25منصور عمر المعايطة ،األدلة الجنائية والتحقي
والتوزيع ،عمان االردنط،

.20

الجنائي،دار الثقافة للنشر

 -26محمد فري العطوي ،استخدام المحققين لوسائل التقنية وعالقتها بالكشئ عن
الجريمة ،رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في علم
االجتماع تخص

،علم الجريمة ،جامعة مؤته اليمن ط،5009 ،

.04

 -27إبراهيم احمد عثمان ،دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب و الجرائم
الجنائية ،المؤتمر العر ي األول لعلوم األدلة الجنائية و الطب الشرعي ،جامعة
نايئ العر ية للعلوم األمنية ،الرياض ،من  25إلى  24نوفمبر ،5021

.2

 -28إبراهيم صاد الجندي ،المقدم حسين حسن الحصيني ،تطبيقات تقنية البصمة

الوراثية ) (ADNفي التحقي و الطب الشرعي ،دار الحامد للنشر و التوزيع و

األكاديميون للنشر و التوزيع ،ط ،5024 ،2عمان االردنط،
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 ،0انظر أيضا إبراهيم صاد

 -29إبراهيم احمد منصور ،المرجع الساب ،

الجندي و المقدم حسين حسن الحصيني ،المرجع الساب ،

.04

 -30الهام صالح خليفة ،دور البصمات واآلثار المادية األخرى في اإلثبات الجنائي،
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،2عمان االردنط،
 -31احمد هندي ،المرجع الساب ،

 200و .201

.1

 -32كوثر أحمد خالند ،المرجع الساب ،

.20

 -33سمير بيطام ،المرجع الساب ،

 -34توفي سلطاني ،المرجع الساب ،

.050

 02و .02

 -35المرسوم الرئاسي ،رقم  ،02/20المؤر في  ،5020/00/00المتضمن التعديل
الدستوري ،ط،ر العدد ،24،لسنة .5020

 -36حسني محمود عبد الدائم ،المرجع الساب ،
 -37فايز جادي ،المرجع الساب ،

.212

.504

حسني محمود عبد الدائم ،المرجع الساب ، -39كوثر احمد خالند ،المرجع الساب ،

38.212
 055و .050

 -40عبد الرحمان زناند  ،البصمة الوراثية ومكانتها بين أدلة اإلثبات دراسة مقارنةط
أطروحة دكتوراه في القانون الخا

 ،جامعة سيدي بلعبا ،5021-5020 ،

.541
.222

 -41توفي سلطاني ،المرجع الساب ،

 -42امال عبد الرحمان يوسئ حسن ،األدلة العلمية الحديثة ودورها في اإلثبات
الجنائي ،رسالة قدمت استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

القانون العام ،جامعة الشر األوس  ،كلية الحقو ،5025-5022 ،
 -43عبد الرحمان زناند  ،المرجع الساب ،

.509

 -44توفي سلطاني ،المرجع الساب ،

.220

-46توفي سلطاني ،المرجع الساب ،

.249

 -45عبد الرحمان زناند  ،المرجع الساب ،

117

.540

.22

مجلة آفاق علمية
المجلد 22:العدد 40 :السنة 1422

ISSN: 1112-9336
رقم العدد التسلسلي 12

 -47عبد الرحمان زناند  ،المرجع الساب ،
 -48توفي سلطاني ،المرجع الساب ،

.544

 200و .202

 -49محمد عمور  ،سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة اإلثبات ،مذكر ماجستير
في العلوم الجنائية وعلم اإلجرام ،كلية الحقو والعلوم السياسية ،جامعة ابوبكر
بلقايد ،تلمسان،5020/5009 ،
 -50عبا

.22

فاصل سعيد ،محمود عبا  ،المرجع الساب ،

590.

 -51إبراهيم طار الجندي ،المقدم حسني حسن ألحصيني ،المرجع الساب ،
 -52محسن العبودي ،المرجع الساب ،

.22
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